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O uso das revistas em quadrinhos como recurso no processo de aprendizagem vem sendo realizado no 
ocidente desde os anos 1940, quando o cartunista Will Eisner passou a produzir quadrinhos educativos 
e institucionais (CARVALHO, 2006 pág. 32), principalmente para o exército americano. Na Europa, 
o uso dos quadrinhos como ferramenta de ensino começou a ser explorado mais acentuadamente a 
partir da década de 1970 (RAMA e VERGUEIRO, 2012 p. 19). No Brasil, o potencial educativo dos qua-
drinhos começou a ser evidenciado na década de 1980, mas foi a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (BRASIL, 1996) que as relações entre a educação escolarizada e as histórias em quadrinhos 
foram reestabelecidas, segundo Rama e Vergueiro (2012, p. 21). Com a implementação da lei 10.639 
(BRASIL, 2003), estabelecendo como obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira no en-
sino fundamental e médio em instituições públicas e privadas, abriu-se amplo espaço para a utilização 
de quadrinhos com conteúdos que visam valorizar a etnia negra e a diversidade étnico-racial. Publicado 
em 2015, o álbum em quadrinhos “Preto que nem Carvão!”, produzido por Amaro Xavier Braga Junior, 
Mariana Petróvana e Janaína Araújo, traz pequenas narrativas que visam apresentar a perspectiva das 
crianças sobre o preconceito, a segregação racial, e outras formas de discriminação (BRAGA JR, 2015). 
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo, a partir da realização de uma intervenção pedagógica 
em uma escola pública utilizando o referido álbum, analisar as contribuições resultantes do uso das his-
tórias em quadrinhos como recurso para se trabalhar as questões envolvendo as relações étnico-raciais 
com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Afro-brasileiro. Lei 10.639/03.
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