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RESUMO

Este trabalho procura identificar a  percepção do aluno quanto aos assuntos da afrodescendência e os preconceitos que podem ocorrer no ambiente escolar.  Este tema

atualmente faz parte do currículo nacional  e o  Brasil conta com um histórico de conflitos e injustiças na formação do povo brasileiro quando o assunto se refere aos 

afrodescendentes.  O objetivo foi identificar  a leitura do aluno quanto ao reconhecimento de ações preconceituosas que podem ter ocorrido com ele ou ter presenciado em

relação a colegas negros na escola e como a temática do negro está sendo abordada na escola. A metodologia foi  pesquisa de campo realizada em uma escola do município,

turno noturno,  com aplicação de questionário estruturado a 80 alunos. Os dados obtidos foram tabulados e analisados com base nas respostas e foram elaborados gráficos

representativos dos resultados. Os resultados encontrados permitem concluir que os alunos são incongruentes nas respostas e indicam que não há preconceito racial, entretanto

as questões que levantam a periodicidade e a abordagem dos temas sobre os negros estão restritas a datas pontuais do calendário, sem uma abordagem contextualizada sobre

a população negra nos aspectos mercado de trabalho, escolaridade, violência dentre outros temas afetos a raça negra.  Este resultados permite inferir que a escola cumpre

norma sem dar uma possibilidade de construção social identitária do jovem negro.  Considerando as políticas públicas que direcionam a escola para o tratamento dos temas

transversais em uma  dimensão integral do ser humano pode-se perceber que a escola não atingiu este objetivo. 
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