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Introdução: O tema central da pesquisa diz respeito à representação do negro no livro
didático, ferramenta pedagógica também portadora de representações. As formas,
cores, layout do texto, imagens, textos, influenciam no modo como professores e
estudantes refletem sobre as representações expostas nesses materiais. A pesquisa
constitui na leitura e analise de produções sobre o tema e de analise de uma coleção do
livro didático destinado ao ensino fundamental para o ensino de História. Objetivo:
Busca-se identificar através das leituras realizadas os valores e preconceitos sobre o
negro construído ao longo de nossa história que persistem ainda na atualidade e
apresentar as discussões sobre as formas de inserção dos mesmos na sociedade, como
sujeitos de direitos Metodologia: Através da realização de estudos sobre a história do
negro no Brasil e através de alguns dados do censo relativos à população negra, serão
discutidas as imagens e percepções da sociedade em relação aos negros e como elas se
verificam nos livros didáticos da coleção analisada Resultados: As produções
acadêmico-cientifica os dados estatísticos e a legislação específica, apontam para
ações e movimentos sociais como contribuições no resgate dos direitos dos negros na
sociedade. Entretanto, as mudanças, mesmo significativas, deixam a desejar, pois
ainda há um longo caminho a ser percorrido para que os negros sejam tratados de
forma igualitária e justa pela sociedade que é por excelência uma sociedade mestiça e
não branca. Conclusão: Pode-se perceber que mesmo com a criação de lei que instaura
a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas
escolas públicas e privadas, existe uma dificuldade por parte dos professores e
professoras ao trabalhar a História dos negros na sala de aula. 
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