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Introdução: A escravidão e o trabalho escravo no Brasil se consolidaram como uma
experiência de longa duração que marcou diversos aspectos da cultura e da sociedade
brasileira. O presente trabalho se constitui como parte final do projeto de Iniciação
Científica  desenvolvido pelo  Núcleo de Estudos da Cultura Africana e
Afro-Brasileira (NEAB) com o apoio da FAPEMIG e apresenta  estudo realizado em
2012, tendo como referência a análise de leituras relacionadas â questão étnico-racial e
análise de dois volumes dos livros didáticos destinados à educação básica. Objetivo: O
estudo pretendeu evidenciar as visões sobre os negros e  afrodescendentes  presentes
na  sociedade brasileira   materializadas nos conteúdos dos  livros didáticos  de
História,  por meio da análise das  representações  construídas ao longo de nossa
história . Metodologia: Além da pesquisa bibliográfica foram analisados os livros
didáticos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental da coleção didática  Projeto Araribá -
História  -  editora Moderna, aprovada pelo PNLD de 2011.  Esssa escolha se deve ao
fato de ser uma entre as mais utilizadas pelas escolas públicas do estado de Minas
Gerais. Através delas, verificamos  nos diferentes contextos e tempos abordados no
material em questão, como  os afrodescendentes foram e são  percebidos. Mediadas
pela análise desses volumes utilizados, identificamos   as representações  construídas
ao longo de nossa história. Resultados: Este estudo evidenciou que apesar de políticas 
de inclusão destinadas aos  afrodescendentes tenham sido criadas, elas não são
suficientes para extinguir de fato um comportamento ainda enraizado em nossa cultura,
que os vê, via de regra, relacionados à escravidão, a não ser em raros momentos
específicos.
As leituras realizadas  nos permitem inferir que mais forte que  políticas e legislações
que tentam reverter esse quadro, são os valores e crenças introjetados que necessitam
ainda de um tempo maior para serem desconstruídas enquanto a reconstrução de novos
valores e visões têm sido elaboradas para ocuparem  definitivamente seu lugar. Estes,
felizmente estão sendo reelaborados na dinâmica dos posicionamentos, ações e
iniciativas que parecem inexistir, mas que estão presentes,  através dos movimentos
sociais,  da atuação de diferentes setores da sociedade incluindo aí, a postura
consciente e crítica dos educadores/as  brasileiros. Essa atuação é essencial  não só  na
condução  dos conteúdos relacionados ao tema, como também nas relações, condutas
cotidianas que permeiam o processo educativo para impedir o reforço de situações
apenas retóricas.
 Conclusão: É  preciso, de forma contínua e permanente, resgatar os valores de
igualdade, respeito e valorização das diferenças, numa sociedade marcada pela
diversidade e pluralidade étnico racial como é o caso de sociedade brasileira que, em
muitas situações, teima em não reconhecê-la como um dos aspectos fundantes de sua
identidade.
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