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Introdução: Inicialmente, é importante memorar que a trajetória do negro no Brasil foi
marcada pela exploração da mão de obra negra em diversas atividades agrícolas. Esse
período histórico foi ilustrado pela literatura infanto-juvenil imputando no imaginário
infantil o privilégio da raça branca em detrimento da negra.  Ao longo dos tempos, a
discussão acerca da democracia racial tem ganhado notoriedade, a partir das lutas pela
dignidade humana. Nesse sentido espera-se que o livro didático, por meio de toda sua
editoração passa a não mais reforçar a legitimidade dessa desigualdade, mas, é visto
como um aliado no enfrentamento dessas práticas.

 Objetivo: Diagnosticar ideologias implícitas e/ou explícitas por meio das imagens
e/ou textos em obras literárias destinadas ao público infanto-juvenil;
Analisar fragilidade/negligência dos órgãos públicos aos quais cabe responsabilidade
em fiscalizar os livros literários;
 Metodologia: A pesquisa se constitui em uma revisão bibliográfica em livros,
documentos oficiais e artigos que discutem a discriminação racial e análise de textos e
imagens de livros de literatura infanto-juvenil. Para análise de obras literárias foi
desenvolvido, a partir dos materiais supracitados, um critério de avaliação no qual se
averigua a coerência do livro frente às  ações do governo em promover ações
afirmativas para a inserção da imagem positiva do negro na sociedade. Resultados: Os
dados preliminares da pesquisa apontaram que há pouca abordagem acadêmica sobre a
temática; devido a abrangência do termo discriminação e/ou racismo, a discussão se
estende para outros campos, como a de gênero, por exemplo. Os estudos comprovaram
que as leis promulgadas para promoverem a valorização racial são importantes
contribuições no enfrentamento de práticas que privilegiam pessoas brancas em
detrimento das negras.
As análises revelaram que a produção contemporânea, sob a influência das lutas
sociais, tem proposto novas formas de representação da criança negra nos materiais
literários, envolvendo a inserção de traços e símbolos da cultura negra, sobretudo os
mecanismos de resistência ao racismo e ao preconceito. Entendemos que a sociedade
atual tem se preocupado com a valorização da identidade e das diferenças étnico
culturais, ensejando o inegável interesse dos escritores da literatura infanto-juvenil em
realizar construções discursivas cujos conteúdos são capazes de desconstruir
estereótipos negativos. São produções que visam servir de ferramenta para a
construção positiva da identidade étnica da criança negra brasileira em sala de aula. 
 Conclusão: A pesquisa demonstra que, embora haja leis que regulamentam ações para
promoção da igualdade racial como capacitação de profissionais e distribuição de
materiais que valorizam a cultura afrodescendente, pode-se perceber que essas
medidas ainda não têm sido suficientes para erradicar a discriminação racial e
promover a democracia racial.
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