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RESUMO

O cinema, hoje, entendido como arte, está para além do entretenimento. A sétima arte tem nessa lógica a possibilidade de levar os espectadores 
a se encontrarem consigo mesmos, com suas trajetórias pessoais e com mudança de paradigmas. No caso do cinema negro, que nos últimos anos 
vem sendo ampliado com o intuito de romper com a visão de como a sociedade afro-brasileira foi posicionada, com personagens estereotipados, 
algumas dessas questões têm sido cada vez mais problematizadas. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem o intuito de compreender de quais 
modos as licenciandas de um curso de Pedagogia reconstroem conhecimentos diante de filmes com temáticas afro-brasileiras. Para isso, 
mediante a mostra da obra “A negação do Brasil” (2001), de Joel Zito Araújo, o estudo possibilitou às estudantes-espectadoras potencializar 
sensibilidades, impressões e reconstruções respectivamente à Interculturalidade, à Pós-Colonialidade e à Pedagogia Decolonial. A metodologia da 
pesquisa segue as orientações da perspectiva multi/intercultural que possibilita compreender como se constituem as pluralidades e diversidades 
com o intuito de contribuir para uma formação de professores  questionadora das maneiras como os sujeitos se constituem e são constituídos. O 
encontro com uma cinematografia negra por meio de “A negação do Brasil” nesse curso de formação de professoras suscitou nas licenciandas o 
interesse por problematizar questões que são inerentes as suas existências e presenças em uma sociedade marcadamente racista. Essa realidade 
as despertou para um posicionamento Intercultural que se caracteriza por questionamentos que se iniciaram sobre a cor da pele como um 
elemento desencadeador de invisibilidades e valorizações e culminou em pensamentos capazes de outra elaboração curricular no magistério 
voltado às Séries Iniciais do Ensino Fundamental e à Educação Infantil. Ao mesmo tempo, compreendemos que as licenciandas demonstraram 
grande interesse em pensar novas práticas pedagógicas antirracistas e reconstrutoras dos conhecimentos afro-brasileiros em que vislumbrassem 
uma Pedagogia Decolonial em que os saberes das populações subalternizadas se efetivam no currículo escolar.
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