
PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL  
Calendário suplementar excepcional 2020 

ART 5033 – Tópicos Especiais em Cinema VII -  Cinema Negro 
Carga horária semestral total: 72 horas-aula 
Sugestão de oferta para qualquer fase do curso 

Professora responsável: Dra. Aglair Maria Bernardo 
Contato virtual: aglair.ufsc@gmail.com e 999386214 Os atendimentos serão feitos no 
mesmo ambiente virtual, através de e-mail e whatsApp.  

Horários de atendimento:  
Os atendimentos serão realizados nas terças e quintas à tarde, podendo ser flexibilizados 
de acordo com as necessidades.  

Endereço virtual onde serão ministradas as aulas:  
A ser definido. Provavelmente a plataforma Discord. 

EMENTA: Partindo da perspectiva de uma cultura cinematográfica afrobrasileira em 
um cenário cuja produção negra no cinema atual se encontra em ascensão e 
buscando romper com a lógica de um cinema reprodutor dos problemas raciais, 
traçaremos uma historiografia do cinema negro brasileiro objetivando debater a 
produção, distribuição e reflexão de um cinema afrocentrado, focado nas 
emergências identitárias da atualidade. 

OBJETIVOS: Discutir o cinema negro no Brasil, seus aspectos históricos, 
enfatizando a análise cultural dos filmes, envolvendo construções de raça, gênero, 
classe e entre outros aspectos, servindo como instrumento de educação antirracista.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Estética da resistência; raça, estereótipo e representação; multiculturalismo e luta 
por representação. Cinema negro feminino. Cinema e diversidade sexual e de 
gênero. Janelas de exibição e narrativas afrocentradas. Empreendedorismo negro 
no cinema: cenário e perspectivas de fomento ao audiovisual. Políticas públicas e 
ações afirmativas no cinema negro. Novas estéticas do cinema negro (afrofuturismo, 
periférico, etc.). Linguagens do cinema negro contemporâneo: webséries, televisão 
e curtas. 

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA: 30%  

mailto:aglair.ufsc@gmail.com


CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA: 70% 
  
METODOLOGIA: Aulas expositivas, debates com convidadxs e análises dos trabalhos 
serão realizados nas atividades síncronas. Nas aulas assíncronas xs alunsxs assistirão aos 
filmes recomendados e realizarão as atividades propostas. Em função das características 
da disciplina, o agendamento das aulas se dará ao longo do período e considerará a 
dinâmica das aulas, não considerando prudente fixar previamente o conteúdo de cada 
encontro.  

CRONOGRAMA 16 semanas – de 01 de fevereiro a 22 de maio 
AVALIAÇÃO Será considerada a participação e apresentação dos trabalhos propostos, 
sendo que a avaliação considerará as especificidades do ensino remoto e seus limites. 
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