
PLANO DE AÇÃO

 CINE DEBATE

APRESENTAÇÃO

Gabriel Baum - 24 anos, Rio Grande do Sul - Eldorado do Sul, 
sou homem gay cis e minha maior motivação para participar 
do projeto é promover um espaço escolar seguro e acolhedor 
para pessoas LGBTQIA+

AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DENTRO DA ESCOLA

Sessão Cine Debate - A atividade tem como objetivo 
valorizar e viabilizar a população LGBTQIA+, além de gerar 
discussão e reflexão sobre as relações sociais e afetivas para 
além do padrão heteronormativo.

PÚBLICO ALVO

Atividade direcionada, preferencialmente, para alunes de 
qualquer ano escolar.

TEMPO DE AÇÃO

É de extrema importância que a atividade seja frequente, para 
que haja um aprofundamento das discussões sobre o tema, e 
que não aconteça somente em datas comemorativas.
 
Recomendamos, pelo menos, a exibição de um curta ou filme 
mensalmente. A sessão de cinema pode ser realizada ainda 
como uma atividade extra-curricular.

PASSO A PASSO

PASSO 1

Tempo previsto:  10 minutos
Organize o espaço, disponibilize na escola, um espaço que comporte 
a comunidade escolar: auditório, pátio, teatro, quadra etc. Organize o 
espaço de modo que todas as pessoas consigam assistir à palestra 
confortavelmente.



PASSO 2

Tempo previsto: 05 minutos
Abertura, apresentação do filme/curta e indicação de possíveis 
assuntos para reflexão. 

PASSO 3

Tempo previsto: até 1h30 
Exibição do filme ou curta

PASSO 3

Tempo previsto: 30 minutos
Tempo para discussão sobre as percepções do filme com os 
participantes da sessão do cine debate.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Sala, projetor de vídeo ou televisão, cadeiras ou colchonetes e acesso 
à internet para a exibição de filmes e curtas.

OBSERVAÇÕES

SUGESTÃO DE FILMES PARA A “SESSÃO CINE DEBATE LGBTQIA+”

Não é necessário que haja produção de conteúdo por parte dos 
alunos, apenas a discussão já é muito importante.

A atividade pode ser desenvolvida na biblioteca, sala de convivência 
ou em alguma área específica para a exibição de filmes e curtas. Em 
aulas remotas pode-se optar por uma transmissão online do 
conteúdo.

Rafiki
 
Filme sobre o cotidiano de duas jovens negras que se apaixonam e
 explora a lesbofobia no Quênia; drama/romance; 1h23min

Link do trailer oficial : https://www.youtube.com/watch?v=YIWgD-Tm4rw



Algum Romance Transitório

Curta sobre a busca de relacionamentos e afetos em tempos 
modernos; 16 min.
 
Link de acesso: https://youtu.be/nLyB3QvWopM 

Purl
 
Curta, em inglês,  que mostra a importância da pluralidade e respeito 
à diversidade em todos os ambientes; 8 min.

Sugestão de uso na aula de língua estrangeira; 

Link de acesso: https://youtu.be/B6uuIHpFkuo 

Eu não quero voltar sozinho
 
sinopse: A vida de Leonardo, um adolescente cego, muda 
completamente com a chegada de um novo aluno à sua escola. 
Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com os ciúmes da amiga Giovana 
e entender os sentimentos despertados pelo novo amigo Gabriel.

16 min

Link de acesso: https://youtu.be/1Wav5KjBHbI 

Mais ou Menos

Curta sobre bullying e homofobia;Sinopse: Numa época em que a
 diversidade sexual ainda é considerada um grande tabu, Ivo e Sandro 
estudam em uma escola de um bairro do interior de Florianópolis e
 vivem uma relação conturbada, um caso de bullying que parece não 
ter solução. Mas um encontro inesperado muda tudo. 14 min.

link de acesso: https://youtu.be/3q3Bl0Zv8zE q3Bl0Zv8zE



Jogo da Imitação
 
Filme sobre criptoanalista e matemático Alam Turing que é LGBT 
e considerado pai da informática; 

Sugestão de uso nas aulas de história, matemática,
educação física, 114 min.

E Então Nós Dançamos 

Filme sobre a relação de dois dançarinos tradicionais da Romênia;

Sinopse: Merab, um bailarino do National Georgian Ensemble qu
e dança desde a infância e que no auge de sua carreira precisa lidar 
com a chegada do carismático Irakli , um talentoso dançarino que 
se torna seu principal rival e seu amor secreto. Em um cenário 
conservador e hostil, Merab enfrenta um dilema que divide 
seu sonho e sua nova paixão. 106 min.


