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As histórias em quadrinhos já estão consolidadas como recurso pedagógico (BECKER e OLIVEIRA, 2020). Nossa proposição 
didática pretende promover a prática de leitura de HQs em sala de aula, cujos temas sejam de resistência negra ao 
domínio colonial, tais como “Angola Janga” de Marcelo D’Salete (2017) e “A Revolução que deu origem ao Haiti", de Laurent 
Dubois (2021). Metodologicamente, esse gênero textual, de grande força educativa, atrai o olhar atento dos (as) jovens, 
desenvolvendo o gosto pela fruição da leitura e pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, ao passo que restitui o 
legado histórico de resistência das populações negras, por muitas vezes, silenciado nos currículos escolares. Logo, a 
inserção dessas ferramentas, atentando para a importância da representatividade positiva, pode contribuir para a 
descolonização do saber e o cumprimento de normativas educacionais que preveem a obrigatoriedade do ensino das 
história e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas.  
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 Las historietas ya están consolidadas como recurso pedagógico (BECKER y OLIVEIRA, 2020). Nuestra propuesta didáctica 
pretende promover la práctica de la lectura de historietas en el aula, cuyos temas sean de resistencia negra al domínio 
colonial, como Angola Janga de Marcelo D'Salete (2017) y La revolución que dio origen a Haití, de Laurent Dubois (2021). 
Metodológicamente, este género textual, de fuerza educativa, atrae la mirada atenta de los jóvenes, desarrollando el 
gusto por el disfrute de la lectura y puede ser trabajado de manera interdisciplinar, al tiempo que restaura el legado 
histórico de resistencia de las poblaciones negras, muchas veces silenciado en los currículos escolares. Por lo tanto, la 
inserción de estas herramientas, prestando atención a la representación positiva, puede contribuir a la descolonización 
del conocimiento y el cumplimiento de las normas educativas que prevén la obligación de enseñar sobre África , historia 
y culturas afro -brasileños e indígenas 
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