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RESUMO
O presente trabalho busca apontar alguns aspectos históricos relacionados ao sistema escravagista brasileiro
cujas consequências continuam a marcar e aprisionar os corpos negros e delimitar suas posições em nossa
sociedade. Ao entender a mensagem denotada pelos corpos dos sujeitos negros, bem como suas posições
sociais desprivilegiadas, as educadoras colocam em prática um projeto que busca desenvolver variadas
experiências cinematográficas vividas e produzidas pelos estudantes das redes públicas. Dessarte, a intenção é
que estes alunos, principalmente os negros e miscigenados, atuem como protagonistas de suas próprias
construções e história de vida. Esta proposta pedagógica visa, à luz dos planos de educação, implementar
projetos que defendam uma educação pública de qualidade social, laica e emancipadora, da qual os educandos
se beneficiem com o objetivo de ter uma vida com mais justiça, cidadania e, de fato, democracia.
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Ser escravo social no Brasil é uma situação imposta, dolorosa, histórica –
especialmente quando discute-se sobre a raça negra. O retrato mental tirado através do olhar
da população brasileira se revela envolto em pré-conceitos bem diversos da construção social
feita entorno daqueles vistos como caucasianos. Os negros, seus descendentes, os
misturados da descendência, os pardos, etc. são encarados constantemente de forma
negativa e/ou depreciativa, havendo até os dias de hoje um racismo velado e insistente. Basta
refletir e olhar para trás, bem como analisar o histórico de rejeição e minimização de tal etnia.
Para reconhecer e enaltecer estes sujeitos (neste caso, estudantes de escolas públicas
cariocas), o presente trabalho defende a criação de um projeto cinematográfico cujo objetivo
é transformar estes indivíduos em protagonistas de suas próprias histórias. O filósofo francês
Gilles Deleuze, inclusive, menciona que ‘o cinema como arte das massas possa ser a arte
revolucionária por excelência, ou democrática, que faz das massas um verdadeiro sujeito’
(DELEUZE, 2005, p.258). Ele explicita que o Terceiro mundo, onde existem nações oprimidas
e exploradas, onde se permanece em estado de perpétuas minorias, havia a inexistência do
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povo, ‘o povo faltava’ (DELEUZE, 2005, p.259). Assim seria justamente através da arte,
principalmente a arte cinematográfica, que se contribui para a descoberta de um povo. Apesar
dos então colonizadores considerarem que nas terras por eles ‘descobertas’ não havia
existência de povos; hoje, percebe-se que ‘o povo que falta’ se (re)inventa: ‘na favela e nos
campos, ou nos guetos, com novas condições de lutas, para as quais uma arte
necessariamente política tem que contribuir.’ (DELEUZE, 2005, p.260). À luz desta teorização
e pensando em formas pedagógicas de trabalhar com uma população tão minimizada,
explorada e oprimida quanto o povo afro-brasileiro, a artigo vai de encontro, e de acordo, com
a implementação do PNE: defender uma educação pública de qualidade social, gratuita, laica,
democratizante, emancipadora e com respeito à diversidade.
Diante deste atual governo que espalha seus tentáculos na contramão dos avanços
sociais ao barbarizar com a educação pública, bem como defende retrocessos nas
comunidades escolares buscando eliminar as vozes das referidas instituições, faz-se urgente
(re)pensar uma educação pública qualitativa, inclusiva, acessível e igualitária.
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