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RESUMO: A escola atua como um importante agente na educação em gênero, 
raça e sexualidades. Porém, na maioria das vezes, estes temas são trabalhados 
a partir de estereótipos, preconceitos e crenças pessoais dos(as) profissionais 
que nela atuam, naturalizando e perpetuando relações de poder e violências que 
fazem com que mulheres, negros(as) e LGBTs abandonem a escola, ou nela 
permaneçam sem, no entanto, alcançar as aprendizagens esperadas. Assim, a 
escola deixa de educar para a cidadania, para o convívio e respeito às diferenças 
e à diversidade, e se coloca como uma instituição homogeneizadora, baseada 
em padrões machistas, racistas e LGBTfóbicos. Para que construções sociais 
sejam desnaturalizadas e violências cotidianas desinvisibilizadas, a abordagem 
destes temas na escola precisa ser baseada em uma perspectiva educativa 
crítica e emancipatória, e alinhada aos documentos oficiais brasileiros 
norteadores da práxis pedagógica (Constituição Federal, Lei de Diretrizes e 
Bases, Diretrizes Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum Curricular, 
entre outros). Com o objetivo de levar a discussão interseccional sobre gênero, 
raça e sexualidades à rede pública de Educação do Distrito Federal, a Escola de 
Aperfeiçoamento dos(as) Profissionais da Educação (EAPE), órgão da 
Secretaria de Educação do DF responsável pela formação continuada de seus 
profissionais, oferta anualmente o curso de curta duração “Cine Diversidade”. 
Por meio da apreciação de filmes, debates, aulas expositivas e leitura/discussão 
de textos, estes(as) profissionais são sensibilizados para a importância do 
enfrentamento, de acordo com o preconizado pelo Currículo em Movimento da 
SEDF, das discriminações e violências que geram desigualdade de direitos, falta 
de acesso, inclusão e permanência de grupos minoritários na escola. A cada 
encontro, os(as) cursistas assistem a um filme relacionado ao tema do dia e 
escolhido previamente pela professora formadora, de modo a proporcionar a 
reflexão e também introduzir e/ou complementar os conceitos a serem 
apresentados e debatidos. A partir desta sensibilização, é promovida a 
desconstrução de estereótipos e a ressignificação de conceitos. Com o estudo 
de textos de pesquisadores(as) de temas como gênero, feminismo negro, 
violências, racismo, diversidade sexual, LGBTfobia, e dos documentos oficiais 
norteadores, a construção de novos conhecimentos e novas práticas 
pedagógicas torna-se, então, possível. A análise dos relatos dos(as) cursistas 
nas Cartas de Aprendizagem entregues ao final do curso embasa a percepção 
de que a formação continuada destes profissionais em gênero, raça e 
sexualidades, de forma interseccional e com o auxílio da linguagem 
cinematográfica, tem se mostrado potente instrumento educativo para que 
abandonem suas crenças pessoais e passem a atuar pedagogicamente dentro 
do Currículo, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos. Além 
disso, o “Cine Diversidade” tem se estabelecido como espaço de resistências, 



acolhimentos e troca de experiências entre estes(as) profissionais, sendo 
essencial no atual momento histórico e político brasileiro. 
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