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Resumo 

 

O presente trabalho consiste na análise da estrutura do curso “Educar para prevenir”, 

uma formação continuada para professoras/professores, nas temáticas de gênero e 

sexualidade, que tem por objetivo efetivar direitos. O curso, concebido e viabilizado pelo 

Instituto Matizes, teve sua primeira edição em 2021, realizada de forma remota e gratuita 

às/aos professoras/professores inscritas/inscritos, de diferentes perfis. 

A importância do curso se dá, primeiramente, pelo fato de que a formação de 

professoras/professores é um dos temas de maior relevância no debate atual sobre educação 

e um dos maiores gargalos da educação brasileira, sendo urgente a necessidade de repensar 

as formas como os docentes estão sendo preparados para lidar com as questões em sala de 

aula. Em segundo lugar, especificamente em relação à temática de diversidade e gênero, 

apesar de ser parte constitutiva da formação de alunos e seres humanos, foi historicamente 

negligenciada, sendo que a preocupação com o tema em sala de aula é muito recente e ainda 

polêmica. De todo modo, o tema se faz presente, sendo que os educadores, mesmo que de 

forma não intencional, ensinam sobre gênero o tempo todo – replicando, em muitos casos, 

preconceitos que estão enraizados na sociedade. 

Considerando que o tema vem ganhando espaço no debate público, há necessidade 

cada vez maior para que também seja tratado devidamente nas escolas, como espaços de 

transformação social e combate ao preconceito. No entanto, o tema não é bem recebido por 

todos, sendo alvo de críticas, além de ter sido capturado pela agenda conservadora que 

politizou o assunto – agora objeto de polarização. 

Com efeito, o presente estudo busca apresentar um estudo diagnóstico do desenho da 

formação, seguido de recomendações, indicando potenciais caminhos e sugestões de 

aprimoramento. Para isso, o estudo contempla uma revisão da literatura aplicável, sobre 

formação de professoras/professores e aderência de temas sobre diversidade de gênero e 

orientação sexual no campo da educação, bem como análise de dados coletados em 

entrevistas com especialistas e docentes que realizaram o curso. 

Como resultado das entrevistas, destaca-se a importância da formação continuada de 

professoras/professores e o papel fundamental da escola na socialização e na construção de 

identidades. Também foi constatado que há desafios de diversas ordens para a expansão da 

formação “Educar para Prevenir”: alguns comuns às formações de professoras/professores 



    
 

no geral, outros decorrentes da sensibilidade da temática.  

A partir do estudo, foram feitas recomendações para o aprimoramento e expansão da 

formação, tais como: oferta da Formação para Redes ou escolas, fortalecimento das 

referências aos instrumentos legais e diretrizes educacionais, aproximação dos temas aos 

programas que vêm sendo priorizados pelas Redes, realizar a sensibilização e difusão da 

importância do Tema, realizar o curso em diferentes formatos, instituir programas de 

mentoria,  tornar a Formação um módulo de uma formação maior sobre diversidades, 

Aproximação com Undime e Consed e divulgação da Formação em entidades de classe e 

organizações da sociedade civil.  

 

Palavras chave: gênero, diversidade, professor, formação de professor, sistema educacional 

brasileiro, políticas públicas para formação de professoras/professores.



 
 

Abstract 

 

The present work consists in the analysis of the structure of the course “Educate to 

Prevent”, a teacher training course about gender and sexuality, that aims to promote rights. 

The course, conceived and promoted by Instituto Matizes, had its first edition in 2021, 

accomplished remotely and free of charge by teachers of different profiles. 

The importance of the course is primarily since teacher education is one of the most 

relevant topics in the current debate of education, and one of the biggest bottlenecks in 

Brazilian education. Therefore, there is an urgent need to rethink the ways in which teachers 

are performing and being prepared to deal with these subjects in the classroom. In addition, 

despite the issue of diversity and gender being a constitutive part of the identity of students, 

the themes have been historically neglected, by educational managers and educators, even 

though teachers constantly teach about gender, and end up, in many cases, replicating 

prejudices that are rooted in society. 

Currently, the theme is gaining ground in public debate, opening possibilities for 

education (and teacher training) to also be spaces for social transformation and combating 

prejudice. Contrary to sensu, the theme is not well received by all, being the target of 

criticism by conservatives and of politicization and polarization. 

Thus, this study aims to analyze the design of the “Educate to Prevent” training, 

indicating potential paths and suggestions for improvement. So, the study includes a review 

of the applicable literature, on teacher training and adherence to themes on gender diversity 

and sexual orientation in the field of education, as well as analysis of data collected in 

interviews with experts, related education actors and teachers who took the course. 

As a result of the interviews, the importance of the teachers training and the 

fundamental role of the school in socialization and in the construction of identities is 

highlighted. It was also found that there are different types of challenges for the expansion 

of the “Educate to Prevent” training: some common to teacher training in general, others 

arising from the sensitivity of the subject. Therefore, from the analysis, it was possible to 

recognize adaptations in the format, content and application of training that proves necessary 

for its expansion. 

Hence, as recommendations, alternatives are suggested for the development and 

expansion of this training, such are: offering Training for Networks or schools, strengthening 



 
 

references to legal instruments and educational guidelines, bringing themes closer to 

programs that have been prioritized by the Networks, raising awareness and spreading the 

importance of the Theme, carry out the course in different formats, institute mentoring 

programs, making this Training a module for a greater training on diversities, approximation 

with Undime and Consed and dissemination of the Training in professional associations and 

civil society organizations.  

 

Keywords: gender, diversity, teacher, teacher training, Brazilian educational system, public 

policies for teacher training
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1 Introdução 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do curso de Mestrado Profissional 

em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP), da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo (EAESP), da Fundação Getulio Vargas (FGV) e tem por objeto de estudo a formação 

“Educar para prevenir” (Formação) do Instituto Matizes (Organização Interessada), curso 

dedicado à formação continuada de professoras/professores nas temáticas de gênero e 

sexualidade, visando avaliar sua adequação para as finalidades a que se propõe e sugestões 

de aprimoramento, a fim de garantir os resultados desejados, a partir do Termo de 

Referência (Anexo I). 

O Instituto Matizes é uma iniciativa recém-criada dedicada ao ensino e à produção de 

conhecimento sobre equidade. Por meio da produção de estudos, de dados inéditos e de 

atividades educativas focadas em Diversidade e Inclusão e Direitos Humanos, constrói 

caminhos de pesquisa e soluções pedagógicas que busquem efetivar a responsabilidade social 

e a redução das desigualdades. Acreditando em diálogos efetivos entre os setores público e 

privado e a sociedade civil, tem como principal tarefa desenvolver mecanismos de aprendizado 

e conhecimento através de uma abordagem interdisciplinar que mobiliza áreas do conhecimento 

nas ciências humanas e nas ciências sociais aplicadas, tais como Antropologia, Educação, 

Comunicação Social e Direito. Para tanto, trabalha na produção de dados de impacto social e 

com ferramentas pedagógicas criativas, tanto na realização como no suporte de pesquisas e de 

projetos educativos com foco em direitos humanos, redução das desigualdades, diversidade e 

inclusão e responsabilidade social. 

A Formação consiste em curso de formação continuada de profissionais de 

educação básica destinada a docentes das redes pública e privada de todo o Brasil e 

estudantes de licenciatura. O objetivo é fornecer ferramentas educativas para efetivação de 

direitos. Na sua primeira edição, o curso foi inteiramente gratuito e online, contando com 

quatro módulos: 

– Dilemas sobre violência sexual e educação; 

– Gênero, sexualidade e direitos sexuais; 

– Identificando abusos e assédios; e 
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– Acionando entidades responsáveis. 

O trabalho teve por objetivo realizar um estudo diagnóstico da Formação, 

identificando suas características, problemas e desafios, bem como recomendações sobre 

como promover aprimoramentos que contribuam para seu melhor desempenho, 

atingimento de objetivos e provisão dos resultados no combate à efetivação de direitos, 

bem como sua expansão. 

Para tanto, contou com os seguintes dados e acessos: 

1) Acesso às informações, legislações e outros documentos já mapeados pela 

Organização Interessada que possam contribuir com o objeto de estudo; 

2) Acesso à Formação “Educar para Prevenir” e dados disponíveis na plataforma que 

suportou o curso; 

3) Entrevistas com especialistas em educação, em políticas públicas e/ou em terceiro 

setor, incluindo pessoas que atuaram na Formação; 

4) Entrevistas com professoras e professores que realizaram a Formação. 

 

2. Contextualização do campo de estudo/pesquisa 

2.1 Necessidade de formação continuada na carreira de professoras/professores 

 

A formação de professoras/professores é um dos maiores gargalos da educação 

contemporânea, sendo historicamente um desafio. 

No Brasil, as primeiras iniciativas relacionadas à formação de 

professoras/professores se deram com as Escolas Normais para docentes do ensino básico e 

com a Educação Superior para as/os profissionais dedicados aos ciclos subsequentes e 

especialidades, até a primeira metade do século 20. Nos anos 60 e 70, pela ampliação do 

acesso ao ensino público, as faculdades de pedagogia passaram a incorporar temas de gestão 

e a se posicionar como centros de reflexão e pesquisa. Já nos anos 90, com a recém 

promulgada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, lei n. 9.394/96), há 

destaque para o papel dos cursos de pedagogia e das licenciaturas (ABRUCIO, 2016). 

De fato, no final do século XX, a preocupação com a formação de 

professoras/professores entrou na pauta mundial. Isso ocorreu devido às pressões do mercado 

de trabalho, que estava mais competitivo e exigia mão de obra mais qualificada, e devido ao 

reconhecimento, por parte dos governos, da péssima qualidade da formação dos docentes, 
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que resultava na formação de alunos cujo grau de aprendizado era muito precário (GATTI, 

2008). A partir de então, as políticas públicas se voltaram, então, às reformas curriculares 

para a formação de docentes.  (GATTI, 2008) 

Como reflexo local da tendência internacional de que políticas públicas educacionais   

passassem a ter a formação de professoras/professores em seu escopo, em 1996, a LDB é 

promulgada tendo, dentre suas determinações, que o poder público (nos três níveis da 

administração da educação do país) tem por obrigação investir no aperfeiçoamento 

profissional continuado de professoras/professores. Essa formação continuada de docentes 

seria uma forma de garantir ao menos a ininterrupta soma de conhecimentos, para além do 

saber trabalhado na sala de aula, conhecimentos sobre gestão escolar de qualidade, práticas 

pedagógicas e sobre a perspectiva histórica, sociocultural contemporânea. Tal iniciativa 

disporia de um licenciamento periódico remunerado, tendo como fonte de recursos o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) (GATTI, 2008). 

Nesse cenário, no que refere à formação continuada, a LDB prevê o seguinte: 

 

Art. 62 § 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada 

e a capacitação dos profissionais de magistério. 

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 

poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. 

Art. 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 

61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível 

médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. 

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a 

que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação 

básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos 

superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. 

(BRASIL, 1996a) 

 

Além da LDB, outro instrumento legal que trata da formação continuada de docentes é 

a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE, com 

vigência por dez anos. A Lei prevê as diretrizes e atores envolvidos no Plano, bem como a 

divisão de competências e forma de colaboração entre eles, além de instituir um Anexo com 

metas a serem atingidas no próximo decênio e respectivas estratégias (BRASIL, 2014a). O PNE 

estabelece, dentre suas 10 diretrizes, a valorização dos profissionais da educação, e prevê uma 

meta específica para a formação continuada, Meta 16, abaixo transcrita com as respectivas 
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estratégias: 

Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, 

e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas 

e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Estratégias: 

16.1 - realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a 

respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de 

forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios; 

16.2 - consolidar política nacional de formação de professores e professoras 

da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, 

instituições formadoras e processos de certificação das atividades 

formativas; 

16.3 - expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, 

paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso 

a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em 

Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores 

e as professoras da rede pública de educação básica, favorecendo a 

construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 

16.4 - ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 

professores e das professoras da educação básica, disponibilizando 

gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive 

aqueles com formato acessível; 

16.5 - ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos 

professores e das professoras e demais profissionais da educação básica; 

16.6 - fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas 

públicas de educação básica, por meio da implementação das ações do Plano 

Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de 

disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério 

público.(BRASIL, 2014c) 

 

É interessante notar como há previsão normativa indicando a relevância e valorização 

do tema da formação de professoras/professores, mas ainda há espaço para avançar na 

implementação de iniciativas que efetivem essas metas e objetivos.  

Ainda no campo normativo, em 2017, foi aprovado na Câmara o texto atualmente 

vigente da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) um documento criado para nortear e 

parametrizar os currículos a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares, 

para definir as aprendizagens essenciais para cada etapa da Educação, pretendendo diminuir 

as desigualdades entre estados e municípios (ABREU, 2021). A partir do texto da BNCC, foi 

aprovada a Resolução do Conselho Nacional de Educação Nº 1, de 27 de Outubro de 2020 

(Resolução Nº 1/2020), que institui a Base Nacional Curricular de Formação Continuada 
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(BNC - Formação Continuada). Esse último documento teve como propósito orientar o que 

se objetiva da formação de professoras/professores, a fim de revisar as diretrizes dos cursos 

de pedagogia e das licenciaturas para que tenham foco na prática da sala de aula e estejam 

alinhadas à BNCC (BRASIL, 2020). Sendo assim, tal Resolução estabelece que o texto da 

BNC-Formação Continuada deve ser orientador para todas as modalidades de cursos e 

programas destinados à formação continuada de Professores da Educação Básica, seguindo 

os seguintes princípios: 

 

I - Respeito aos fundamentos e objetivos da Constituição Federal (artigos 1º 

e 3º) em sua atuação profissional, honrando os princípios de soberania 

nacional, cidadania e dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, além do pluralismo político, de forma a 

contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que 

garanta o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da 

marginalização, reduzindo desigualdades sociais e regionais, para promover 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação; 

II - Reconhecimento e valorização, no âmbito da Educação Básica, das 

instituições de ensino - com seu arcabouço próprio de gestão, e condicionada 

às autoridades pertinentes - como estrutura preferencial para o 

compartilhamento e a transmissão do conhecimento acumulado pela 

humanidade, promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas - 

para assimilá-lo, transformá-lo e fazê-lo progredir - e a aquisição de 

competências sociais e emocionais- para fruí-lo plenamente; 

III - Colaboração constante entre os entes federados na consecução dos 

objetivos da política nacional de formação continuada de professores para a 

Educação Básica; 

IV - Reconhecimento e valorização dos docentes como os responsáveis 

prioritários pelo desenvolvimento cognitivo, acadêmico e social dos alunos, 

a partir de uma formação sólida que leve em conta o conhecimento 

profissional; a prática profissional; e o engajamento profissional; 

V - Reconhecimento e valorização da materialização objetiva do direito à 

educação dos alunos como principal função social da instituição escolar, da 

atuação profissional e da responsabilidade moral dos docentes, gestores e 

demais funcionários, de acordo com: 

a) o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, visando à 

plena expansão da personalidade humana, o reforço dos direitos do Homem 

e das liberdades fundamentais, favorecendo a compreensão, a tolerância e a 

amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos e uma 

cultura de paz; e 

b) o Estatuto da Criança e do Adolescente, em particular os artigos 5º, 6º, 15, 

16, 17, 18 e 18-A, respeitando explicitamente quanto ao acolhimento, 

atenção, responsabilidade na valorização da dignidade individual e coletiva 

dos alunos, respeito às limitações, peculiaridades e diferenças, além das 

formas adequadas de relacionamento, estímulo ao desenvolvimento integral 

dos alunos com atenção para seus direitos, deveres e formação ética; 

c) as diretrizes do Plano Nacional de Educação; e 
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d) a Base Nacional Comum Curricular em vigência. 

VI - Submissão, em sua atuação profissional, a sólidos valores de ética e 

integridade profissional, explicitados em ações concretas do cotidiano 

escolar que materializem os princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência na gestão de recursos materiais e na 

interação interpessoal, além de comportamentos condizentes com a 

importância social dos profissionais de educação como modelos de 

comportamento. 

VII - Reconhecimento e valorização das contribuições dos membros das 

famílias dos alunos, de suas comunidades de origem e da sociedade como 

importantes coadjuvantes no sucesso escolar deles, conforme o artigo 205 

da Constituição Federal, por meio de: 

a) promoção de um ambiente educacional saudável e propício ao empenho 

acadêmico; e 

b) entendimento, respeito e colaboração mútuos, com vista ao pleno 

desenvolvimento de cada aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

VIII - Reconhecimento e valorização das contribuições de todos os 

profissionais, assessores, colaboradores e voluntários que participam das 

atividades e processos conduzidos nas instituições escolares como de 

fundamental importância para a consecução de seus objetivos institucionais 

e sociais, por meio da materialização de uma sólida ética profissional, que 

explicita, em ações concretas no cotidiano escolar, os princípios de 

cordialidade, assiduidade, pontualidade e apresentação pessoal. (BRASIL, 

2020). 

 

Assim, a BNC-Formação Continuada aponta para a necessidade de desenvolvimento 

de três dimensões para os docentes: conhecimento, prática e engajamento (BRASIL, 2020). 

Para cada dimensão, estão previstas competências específicas, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Dimensões e competências previstas na BNC-Formação 

Continuada 

 

 

Dimensões 

 

Competências 

 

 

Conhecimento 

 

Conhecer e compreender o currículo 

Ter conhecimento Didático-

Pedagógico 

Conhecer os Estudantes e como eles aprendem 
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Prática 

 

Planejar e ensinar para promover a aprendizagem dos 

alunos 

Realizar intervenções Pedagógicas Diversas 

Criar e manter ambientes favoráveis à aprendizagem e 

ao desenvolvimento (ou clima) 

Utilizar Avaliação de Processos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento 

 

Engajamento 

 

Atuar em Conjunto com a Equipe Profissional 

Interagir com as famílias e comunidades 

Comprometer-se com seu próprio Desenvolvimento Profissional 

Fonte: http://profissaodocente.org.br/assets/pdf/pd.pdf. Acesso em 20 jul. 2021. 

 

 

Para desenvolver tais competências nos docentes, há indicação de que os cursos 

tenham como foco instrumentalizá-los para que possam identificar como os estudantes 

aprendem, utilizando estratégias diferentes para garantir o aprendizado, além de promover a 

ampliação do repertório do próprio professor. Também, há indicação clara sobre o uso de 

metodologias ativas de aprendizagem, que reconheçam o formador como facilitador do 

processo de construção de aprendizados.  

No que tange às definições de características de formações continuadas para docentes 

a fim de garantir eficácia na melhoria da prática docente, o texto do Artigo 7º da referida 

Resolução, define que:   

 

Art. 7º A Formação Continuada, para que tenha impacto positivo quanto à 

sua eficácia na melhoria da prática docente, deve atender as características 

de: foco no conhecimento pedagógico do conteúdo; uso de metodologias 

ativas de aprendizagem; trabalho colaborativo entre pares; duração 

prolongada da formação e coerência sistêmica: 

I - Foco no conhecimento pedagógico do conteúdo - pressupõe o 

desenvolvimento de conhecimentos de como os estudantes aprendem, no uso 

de estratégias diferentes para garantir o aprendizado de todos e na ampliação 

do repertório do professor que lhe permita compreender o processo de 

aprendizagem dos conteúdos pelos estudantes; 

II - Uso de metodologias ativas de aprendizagem - as formações efetivas 

http://profissaodocente.org.br/assets/pdf/pd.pdf
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consideram o formador como facilitador do processo de construção de 

aprendizados que ocorre entre e/ou com os próprios participantes, sendo que 

entre as diferentes atividades de uso de metodologias ativas estão: a pesquisa-

ação, o processo de construção de materiais para as aulas, o uso de artefatos 

dos próprios discentes para reflexão docente, o aprendizado em cima do 

planejamento de aulas dos professoras/professores; 

III - Trabalho colaborativo entre pares - a formação é efetiva quando 

profissionais da mesma área de conhecimento, ou que atuem com as mesmas 

turmas, dialoguem e reflitam sobre aspectos da própria prática, mediados por 

um com maior senioridade, sendo que comunidades de prática com tutoria 

ou facilitação apropriada podem ser bons espaços para trabalho colaborativo, 

principalmente para professoras/professores de escolas menores, que não 

possuem colegas da mesma área de atuação para diálogo. 

IV - Duração prolongada da formação - adultos aprendem melhor quando 

têm a oportunidade de praticar, refletir e dialogar sobre a prática, razão pela 

qual formações curtas não são eficazes, precisando ser contínua a interação 

entre os professoras/professores e os formadores, sendo, assim, a formação 

em serviço na escola a mais efetiva para melhoria da prática pedagógica, por 

proporcionar o acompanha- mento e a continuidade necessários para 

mudanças resilientes na atuação do professor; e 

V - Coerência sistêmica - a formação de professoras/professores é mais 

efetiva quando articulada e coerente com as demais políticas das redes 

escolares e com as demandas formativas dos professoras/professores, os 

projetos pedagógicos, os currículos, os materiais de suporte pedagógico, o 

sistema de avaliação, o plano de carreira e a progressão salarial, sendo 

importante considerar sempre as evidências e pesquisas mais recentes 

relacionadas com a formação de professoras/professores, bem como as 

orientações do governo federal, de associações especializadas e as inovações 

do meio educacional, valendo atentar que, quando se trata da formação de 

professoras/professores, a coerência sistêmica alcança também a preparação 

dos formadores ou dos docentes das licenciaturas, cuja titulação se situa em 

nível de pós-graduação por exigência legal, uma vez que a docência nesse 

nível, pautada nos presentes critérios, pode propiciar, aos futuros 

professoras/professores, experiências de aprendizagem análogas àquela que 

se espera que o professor da Educação Básica propicie a seus alunos 

(BRASIL, 2020). 

 

Para determinar formatos e limitações a serem seguidas por formações continuadas, 

que adequem essas a tais características descritas no Artigo 7º, o Artigo 9º estabelece que: 

Art. 9º Cursos e programas flexíveis, entre outras ações, mediante atividades 

formativas diversas, presenciais, a distância, semipresenciais, de forma 

híbrida, ou por outras estratégias não presenciais, sempre que o processo de 

ensino assim o recomendar, visando ao desenvolvimento profissional 

docente, podem ser oferecidos por IES, por organizações especializadas ou 

pelos órgãos formativos no âmbito da gestão das redes de ensino, como: 

I - Cursos de Atualização, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas; 

II - Cursos e programas de Extensão, com carga horária variável, conforme 

respectivos projetos; 

III - Cursos de Aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento 

e oitenta) horas; 
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IV - Cursos de pós-graduação lato sensu de especialização, com carga 

horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, de acordo com as normas 

do CNE; 

V - Cursos ou programas de Mestrado Acadêmico ou Profissional, e de 

Doutorado, respeitadas as normas do CNE, bem como da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Parágrafo único. Os cursos e programas referidos neste artigo devem atender 

os critérios de qualidade expressos no artigo 7º desta Resolução, bem como 

a sua adequação às necessidades formativas das unidades e redes escolares, 

considerando seus diversos contextos.      (BRASIL, 2020) 

 

A Resolução Nº 1/2020 ainda destaca que para as formações surtirem efeitos 

permanentes ao longo da vida profissional do docente é preciso que estejam alinhadas às 

demandas reais dos contextos e ambientes de atuação dos professores      (BRASIL, 2020). Além 

disso, essas formações devem promover a oportunidade de o profissional aprender junto a seus 

colegas e pode estar disposta em programas e cursos flexíveis e modulados, que permitam a 

complementação, atualização ou aperfeiçoamento de seu processo de desenvolvimento 

profissional (BRASIL, 2020). 

Tendo em vista que tanto a BNCC como a BNC - Formação Continuada são políticas 

públicas recentes, e que representam referenciais de educação a nível federal, o que se 

observa hoje, na prática, e que vem ocorrendo desde o estabelecimento da LDB, é que as 

definições de formação continuada ficam a critério de estados e municípios. Como a 

formação inicial dos docentes permanece defasada, quando comparada com os padrões 

internacionais, é comum que as formações continuadas funcionem como cursos de 

suprimento superficial de conteúdos necessários para a prática pedagógica em vez de 

aprofundamento ou ampliação de conhecimentos do exercício do professor (GATTI, 2008). 

Ainda, considerando que a formação de professoras/professores é elemento essencial para o 

desenvolvimento da educação, um dos maiores desafios atuais é conceber programas de 

formação continuada que atendam às demandas contemporâneas. 

 

Atualmente, um dos impactos diretos na qualidade da Educação é a política 

pública de formação de professores. Entre os dez países mais bem colocados 

do último Programme for International Student Assessment (Pisa – Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes), da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE), oito estão focados na 

implementação de políticas sistêmicas de formação e valorização dos 

docentes, porque os enxergam como fator-chave para assegurar o 

aprendizado. Levando em conta a relevância do tema, as incontornáveis 
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demandas e as necessárias reconfigurações do papel desses profissionais na 

sociedade contemporânea, surgem algumas perguntas. O que define um 

professor de qualidade? Quais valores, habilidades e competências permeiam 

sua prática? Como foi formado? Como desenvolve seu trabalho com qualidade 

ao longo do tempo? (ABRUCIO; SEGATTO, 2021) 

 

Nesse sentido, pensando no que significa ser um professor qualificado e apto para lidar 

com os atuais desafios da sociedade brasileira e de seus alunos, os temas de diversidade e gênero 

aparecem como dos mais relevantes, como adiante se verá. 

 

2.2 Relevância do tema, dado o contexto atual da sociedade brasileira em relação a 

gênero e diversidades: histórico da legislação até o momento e dados 

 

Segundo o Artigo 205 da Constituição Federal “A educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988)”. A previsão constitucional demonstra que 

o Brasil realizou uma escolha ao firmar seu pacto social para o período de redemocratização: 

ter como objetivo a oferta da educação pública universal não só para preparar mão de obra 

para o mercado de trabalho e contribuir com o aumento de produtividade econômica, como 

para formar cidadãos aptos a conviver em sociedade e respeitar e preservar a ordem vigente. 

A partir da previsão constitucional, os normativos e demais previsões aplicáveis à matéria 

devem preservar esse objetivo expresso na Constituição. 

Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)(BRASIL, 1996) 

prevê, em seu artigo 3º, Princípio IV, que “a Educação Básica Pública terá o ensino 

ministrado com base no respeito à liberdade e apreço à tolerância”. Importante considerar 

que a termos como “desenvolvimento da pessoa”, “exercício da cidadania” “liberdade” e 

“tolerância” podem ser atribuídos significados diversos, razão pela qual estão em constante 

disputa. Assim, os normativos decorrentes acabam por estar sujeitos a essa valoração, como 

é possível identificar pelos Planos Nacionais de Educação (PNE) das últimas 2 décadas. 

O PNE 2001-2010, aprovado pela Lei nº 010172/2001 (BRASIL, 2001), incluía, 

dentre seus Objetivos e Metas da Educação Infantil, a adequada abordagem a questões de 



 
23 

 

gênero nos livros didáticos1. Já para a Educação Superior, um dos Objetivos e Metas era 

justamente a inclusão de temas como gênero e educação sexual nas diretrizes curriculares de 

formação de docentes, tratados de forma transversal2. 

Atualmente, a Diretriz X do PNE 2014-2024, aprovado pela Lei nº 13.005/2014 

(BRASIL, 2014b), endereça o tema sem mencionar especificamente os termos “gênero” e 

“sexualidade”, indicando de forma genérica a necessidade de “promover os princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 

1996a). 

Durante a redação do texto da BNCC, instrumento mais recente que poderia introduzir 

tais objetivos e prioridades para a educação brasileira, tais conceitos novamente entraram em 

disputa. É relevante notar como os marcos recentes discutem a necessidade de trabalhar o 

respeito à diversidade na formação de alunos para que exerçam valores de cidadania, sem prever 

expressamente temas como diversidade e desigualdade de gênero – dada a sensibilidade que 

ganharam no cenário atual. 

Vale mencionar que, em 2014, o Ministério da Educação (MEC), sob o Governo de 

Dilma Rousseff e chefiado por Aloizio Mercadante, propôs o projeto de incluir educação 

sexual, combate às discriminações, promoção da diversidade de gênero e orientações sexuais 

no PNE. Tal projeto, no entanto, desencadeou manifestações de rejeição de movimentos 

conservadores, dentre os quais o movimento “Escola sem Partido”, que obtiveram sucesso em 

barrar a inclusão dos temas no texto do PNE (POLITIZE, 2018). De fato, em diversas Consultas 

Públicas quanto à proposta em discussão, foi requerido, devido às fortes pressões de membros 

do legislativo e algumas influentes Organizações da Sociedade Civil, a supressão dos termos 

“gênero” e “orientação sexual” e as discussões que os envolviam (DE OLHO NOS PLANOS, 

2018). 

Ainda assim, pode-se afirmar que a ideia de diversidade continua presente em 

habilidades e competências descritas na BNCC, tais como as relativas a argumentação 

 
1 Meta 11. Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático criado pelo Ministério de Educação, estabelecendo 

entre seus critérios a adequada abordagem das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos discriminatórios ou que 

reproduzam estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do índio. BRASIL. Plano Nacional de Educação. BRASÍLIA: 

CONGRESSO NACIONAL, 2000. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf. Acesso em 13 jul. 2021. 
2 Meta 12. Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes temas relacionados às 

problemáticas tratadas nos temas transversais, especialmente no que se refere à abordagem tais como: gênero, 

educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito mútuo, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde e temas locais. BRASIL. Plano Nacional de Educação. BRASÍLIA: CONGRESSO 

NACIONAL, 2000. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf. Acesso em 13 jul. 2021. 
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(respeitando os direitos humanos e o cuidado consigo e com os outros), autoconhecimento e 

autocuidado (estimulando a compreensão da diversidade humana) e empatia (por meio do 

respeito ao outro e aos direitos humanos, e valorização da diversidade), que seguem abaixo na 

íntegra: 

7. Argumentação - Argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Autoconhecimento e Autocuidado - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de 

sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para 

lidar com elas. 

9. Empatia e Cooperação - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 

de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.(BRASIL, 2018) 

 

Não obstante tais previsões, é relevante mencionar que nas eleições de 2018, o então 

candidato Jair Bolsonaro usou como bandeira de sua campanha o repudio às propostas 

educacionais voltadas para diversidade de gênero. Junto ao movimento “Escola sem Partido”, 

Bolsonaro acusou seu principal adversário, Fernando Haddad, de ter distribuído, enquanto 

ocupou o cargo de ministro da Educação, entre 2005 e 2012, livros sobre diversidade sexual e 

de gênero para crianças de seis anos, que estariam contempladas no “Programa Brasil Sem 

Homofobia” – que foi erroneamente taxado de “kit gay”. Posterior- mente, o Tribunal Superior 

Eleitoral, ao julgar o caso, entendeu que a informação propagada por Bolsonaro e pelo “Escola 

sem Partido” era falsa. Ainda assim, o chamado “kit gay” permanece sendo mencionado e 

disseminado nas redes sociais, juntamente com outros termos que não encontram respaldo na 

literatura científica como “ideologia de gênero”, “doutrinação de gênero”. Essa disseminação 

de fake news, porém, foi uma bandeira importante na campanha de Bolsonaro que contribuiu 

para sua eleição (POLITIZE, 2018). 

Diante do exposto, é possível registrar o deslocamento que questões envolvendo 

sexualidade e gênero vêm sofrendo, que as tornam centrais na luta pela democracia no Brasil  

(SEFFNER; BORRILLO; RIBEIRO, 2018).  Considerando a escola como um dos principais 

espaços de socialização para crianças, jovens e adultos, destaca-se que, para alcançar os 

ideais democráticos e de direito, faz-se necessário que a discussão envolvendo diversidade 
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sexual e de gênero esteja presente no dia a dia escolar. A retirada dos temas gênero e 

orientação sexual do PNE e da BNCC retira também a legitimidade do tema, especialmente 

no campo simbólico. Tal situação não significa, no entanto, que professoras/professores os 

abordem, tendo em vista que fazem parte das demandas dos próprios estudantes 

(MONTEIRO; SOARES, 2019). 

Em síntese, atualmente não existe uma legislação no Brasil que promova parâmetros 

ou obrigações expressas para a educação sobre diversidade e direito de gênero - o que é 

resultado da interferência de pressões políticas, morais e religiosas na educação pública do 

Brasil. Fica, então, a cargo das redes estaduais e municipais decidirem como, e se, abordarão 

tais temas em suas escolas.  

 

2.3 Importância das escolas e professoras/professores tratarem do assunto – o papel da 

escola na socialização 

 

As escolas e professoras/professores têm o papel de formar os alunos, o que inclui 

formar seres humanos que se reconheçam como tais, com competências socioemocionais, 

autoconhecimento, senso crítico e capacidade de transformar realidades. De fato, como 

Paulo Freire nos ensina até hoje a educação pressupõe problematização, diálogo e 

comunicação, liberdade e conscientização: 

 

Para Freire (2000, 1996a), o ser humano é histórico, está submerso em 

condições espaço-temporais e, quanto mais refletir de maneira crítica sobre 

sua existência, mais poderá influenciar-se e tornar-se mais livre. A seguir, 

apresentam-se alguns conceitos formulados por Freire e amplamente 

utilizados nas áreas da educação e saúde. A problematização supõe ação 

transformadora, é inseparável do ato cognoscente e de situações concretas 

e o conteúdo elaborado refere-se ao contexto, às situações vividas e 

possibilita que o educador chame o educando a refletir sobre a realidade de 

forma crítica (FREIRE, 1996a). Diálogo é conteúdo da forma de ser 

próprio à existência humana. A educação é diálogo e comunicação, visto 

que não significa transferir saber e conhecimento e, sim, encontro de 

sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados 

(FREIRE, 2001, 1996b). A liberdade pode ser definida como uma 

conquista e exige busca permanente, existindo apenas no ato responsável 

de quem a faz (FREIRE, 1996a). Conscientização é uma inserção crítica 

na história, na qual o homem assume uma posição de sujeito capaz de 

transformar o mundo. (FREIRE, 2000; ALENCAR et al., 2008, p. 25) 
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Nesse sentido, não há como se pensar educação e formação de cidadãos sem pensar 

em como tais cidadãos se auto reconhecem e reconhecem uns aos outros. 

 

A escola é, então, um ambiente favorável para o processo de 

aprendizado de uma sociabilidade rica, pois permite uma interação 

de forma mais intensa com o outro. Por isso a escola é uma excelente 

opção de campo para o estudo do início de uma construção do 

indivíduo social. A escola tem o poder de criar na criança um senso 

do comum, de vida em comunidade fora do ambiente da família. 

(SILVA, 2017, p. 73) 

 

Ou seja, as/os professoras/professoras/professores devem ser capazes de transmitir 

mais do que conteúdos aos alunos e sim conhecimentos que os possibilitem o 

reconhecimento de si próprios e as ferramentas necessárias para que sejam sujeitos de 

direitos e deveres, interagindo em sociedade. 

E pensar na construção dos indivíduos, é pensar na construção de sua sexualidade, 

razão pela qual a escola e as/os professoras/professoras/professores são atores fundamentais 

o apoio e repertório necessários para essa construção de forma saudável. 

 

Embora haja um consenso entre os estudiosos sobre a necessidade 

de se promover a discussão de questões referentes à sexualidade, na 

prática, educadores e pais ainda parecem apresentar dificuldades em 

abordar o tema com os jovens. Além disso, nota-se que nas escolas 

os chamados temas transversais, entre eles a educação sexual, não 

são tratados de forma a integrar os diferentes saberes, ou seja: a 

interdisciplinaridade não é contemplada. Isso pode ser constatado 

pelo fato de se acreditar que, dentro da instituição escolar, o 

professor de biologia é aquele que mais reúne condições para atender 

a demanda dos jovens com os questionamentos sobre sexualidade 

(ALENCAR et al., 2008). 

 

É importante destacar que o papel não é exclusivamente da escola e 

professoras/professores. Obviamente, a escola não é a única organização que cumpre essa 

tarefa, mas o fato é que ela tem uma enorme centralidade na formação da personalidade das 

pessoas ao longo de seus ciclos etários iniciais, desde a primeira infância até o início da vida 

adulta (DALMON; SIQUEIRA;  BRAGA,  2018). 

Ainda assim, a escola é uma das instituições mais relevantes na socialização, 

especialmente no contexto atual de carência de diálogo e tolerância. O atual cenário 



 
27 

 

brasileiro indica que muitas vezes a escola é o único espaço em que determinados temas 

podem ser endereçados, dado que nas famílias e na sociedade no geral têm ganhado 

conotação política extrema e polarizada - tornando-se “proibidos”. 

 

O contexto em que vivemos atualmente, a concepção da instituição 

escolar como instrumento de socialização dos indivíduos continua 

estratégica. Ela torna-se fundamental em um mundo em que muitos 

não sabem a diferença entre o público e o privado, em que muita 

gente não quer assumir a autonomia e as responsabilidades da vida 

adulta, e, pior, em um momento em que a polarização continua 

dificultando o diálogo e a tolerância necessários ao convívio social. 

Não por acaso, a questão do desenvolvimento das competências 

socioemocionais dos alunos, fruto de grandes avanços 

interdisciplinares no entendimento do fenômeno educacional, é 

central hoje e mostra a relevância da Educação e de suas instituições 

na sociedade contemporânea (DALMON; SIQUEIRA; BRAGA, 

2018, p.39). 

 

 

A socialização cumpre, pois, papel central na construção dos indivíduos que 

acolham a diversidade e a reconheçam como um valor. 

 

Além disso, as diversidades de pensamento e de experiência de vida 

devem ser consideradas. Dessa forma, a construção da igualdade 

deve respeitar e potencializar o encontro entre os modos diversos de 

ser. E o processo educacional apresenta-se como o instrumento mais 

apropriado para dar condições similares a pessoas que tenham 

pontos de partida diferentes e desiguais (DALMON; SIQUEIRA; 

BRAGA, 2018, p. 41). 

 

Logo, a temática de diversidade e gênero não pode ser negligenciada, como tem 

sido historicamente, pela ausência de instrumentos e conhecimentos necessários para tanto. 

O que se verifica, na prática, é que até professoras/professores ou instituições que acreditam 

não estarem tratando de questões de gênero e adotando posturas equivocadamente taxadas 

de “neutras” estão necessariamente ensinados sobre diversidade e gênero no dia a dia. 
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2.4 Referências internacionais sobre o tema  

Para conhecimento de algumas das problemáticas que a inserção de temas de 

sexualidade e direitos sexuais na formação de professoras/professores pode enfrentar, recorre-

se a algumas referências internacionais, buscando-se referências nas formações sobre direitos 

humanos, diversidade e educação sexual. 

 

2.4.1 Referências sobre formação para professoras/professores sobre direitos humanos 

 

Após as duas grandes Guerras do Século XX, foi criada a Organização das Nações 

Unidas (ONU), a fim de estabelecer cooperação entre os países para garantir paz e direitos 

humanos básicos aos seus habitantes. Para definir o que seriam esses direitos, em 1948 a 

ONU redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). 

Direitos humanos são, pois, para a ONU uma convenção de normas que partem dos 

pressupostos de que tais direitos são: universais e inalienáveis, indivisíveis, dependentes ou 

correlatos entre si, não discrimináveis, geradores de igualdade, inclusivos e de 

responsabilidade direta dos Estados. Ou seja, exige-se que os Estados e governos 

reconheçam e protejam a dignidade individual de seus cidadãos, garantindo serviços básicos 

e a proteção física deles. A Lei ainda prevê a responsabilidade dos indivíduos para a 

manutenção da ordem de paz (UNICEF, 2015). 

Nesse contexto, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) define a 

educação para direitos humanos como a estabelecimento de uma cultura para a transmissão 

de conhecimentos que resultam em habilidades e atitudes e direcionadas para o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e promoção da igualdade de gênero entre outros, 

confira-se: 

 

(a) O reforço do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais; 

(b) O pleno desenvolvimento da personalidade humana e a senso de sua 

dignidade; 

(c) A promoção da compreensão, tolerância, igualdade de gênero e 

amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos raciais, nacionais, 

étnicos, religiosos e linguísticos; 

(d) A capacitação de todas as pessoas para participar efetivamente em uma 

sociedade livre; 

(e) A promoção das atividades das Nações Unidas para a manutenção da 
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paz. (ORGANIZAÇÃO DAS NACÕES UNIDAS, 2004) 

 

As redes escolares de países que valorizam os princípios de direitos humanos da 

ONU normalmente abordam educação de forma transversal em seu currículo. Isto é, os 

temas de direitos humanos estão inseridos em disciplinas escolares existentes, como: 

história, educação cívica, literatura, arte, geografia, entre outras. Há ainda redes escolares 

que oferecem disciplinas/cursos específicos de educação para direitos humanos, a 

exemplo do Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos (PMEDH) do Município 

de São Paulo (SÃO PAULO, 2016). 

De todo modo, para que o ensino sobre direitos humanos seja efetivo na rede 

escolar, é muito favorável que o todo o currículo seja baseado no mesmo. Ademais, é 

imprescindível garantir boa formação às/aos professoras/professores sobre o tema, já que 

é o professor quem vai adequar o conteúdo e metodologia da aula ao tema de direitos 

humanos e terá a responsabilidade de realizar intervenções quando pertinente, seja para 

gerar reflexões ou para evitar conflitos (ORGANIZAÇÃO DAS NACÕES UNIDAS, 

2004). É preciso ressaltar que o ensino sobre direitos humanos questiona crenças e 

conflitos, o que muitas vezes é contraditório ao próprio conjunto de valores do professor. 

Dessa forma, para a validação de uma boa formação de professoras/professores em 

educação para direitos humanos deve se considerar sua incorporação nos currículos 

locais, por meio de legislações e políticas públicas que promovam a mesma 

(ORGANIZAÇÃO  DAS  NACÕES  UNIDAS,  2004). 

 

2.4.2 Referências sobre formação para professoras/professores em diversidade e inclusão 

 

O conceito de diversidade social corresponde aos aspectos utilizados para distinguir 

grupos e pessoas uns dos outros. Tais aspectos referem-se a: idade, gênero, etnia, religião, 

deficiência, orientação sexual, educação e nacionalidade. Já o termo inclusão, na 

perspectiva educacional, refere-se ao objetivo de prover capacidades físicas e sociais na 

escola para oferecer ensino adequado aos alunos com deficiências e transtornos. A 

educação inclusiva indica o fortalecimento de habilidades de socialização e transformação 

de pensamentos estigmatizados sobre deficiências e transtornos (GLOBAL DIVERSITY 

PRACTICE, 2014). 
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Nesse sentido, é consenso que mais do que a integração dos diferentes, a escola e 

os demais espaços sociais devem promover a inclusão. 

Não obstante, é importante reconhecer que a incapacidade de convívio com o 

diverso sempre suscitou conflitos, sendo o espaço da escola é uma importante arena para 

desconstruir preconceitos e criar diálogos e compreensão com a diversidade, entre seus e 

também nas comunidades nas quais estão inseridas (CLAM/IMS/UERJ, 2009). 

Ou seja, a inclusão não virá se os preconceitos e vieses inconscientes não forem 

quebrados e esses só serão a partir da educação. 

A formação para diversidade e inclusão nas escolas está voltada para garantir o 

desenvolvimento de habilidades e competências das/dos professoras/professores para que 

possam lidar com os desafios da heterogeneidade sociocultural de seus alunos 

(CLAM/IMS/UERJ,2009). Com isso, as/os professoras/professores estarão aptos a 

transmitirem seus valores de respeito e tolerância a diversidade a seus alunos durante as 

interações da sala de aula. 

Assim, pretende-se que, mesmo sem tratar de forma expressa dos temas de 

diversidade, as/os professoras/professores lidarão com o assunto de forma adequada em 

sala de aula e nos espaços educativos. 

 

2.4.3 Referências sobre formação para professoras/professores em educação sexual 

 

O conjunto de Notas técnicas produzidas pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em parceria com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), intitulado Orientação técnica internacional sobre educação em sexualidade: uma 

abordagem baseada em evidências para escolas, professores e educadores em saúde, define 

educação sexual da seguinte forma: 

Um processo de ensino e aprendizagem baseado em currículo sobre os 

aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Visa 

dotar crianças e jovens de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

que os capacitem a: realizar sua saúde, bem-estar e dignidade; desenvolver 

relações sociais e sexuais de respeito; considere como suas escolhas afetam 

seu próprio bem-estar e o de outras pessoas; e, compreender e garantir a 

proteção de seus direitos ao longo de suas vidas (UNESCO, 2019). 

 

Sendo um processo relacionado aos aspectos de autocompreensão, a educação 
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sexual visa sobretudo proteger o indivíduo. Para além de informar sobre reprodução, riscos 

e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a educação sexual possui currículo 

próprio que considera a idade e o estágio de desenvolvimento dos estudantes para trabalhar 

os diversos temas. O conteúdo do currículo de educação sexual é fundamentado em dados 

científicos, isento de crenças, e propõe reflexões mais profundas sobre fatores sociais e 

culturais pertinentes a relacionamentos como: desigualdades de gênero e poder, fatores 

socioeconômicos, raça, condição sorológica em relação ao Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), deficiência, orientação sexual e identidade de gênero (UNESCO, 2019). 

Como grande parte dos jovens vivenciam a puberdade e os primeiros 

relacionamentos enquanto frequentam a escola, e essa consiste no principal espaço de 

ensino-aprendizagem e desenvolvimento pessoal do aluno. Sendo assim, há um consenso 

entre especialistas de que é fundamental que a educação sexual faça parte do currículo da 

escola (UNESCO, 2019). Porém, em muitos países, sexualidade, e, consequentemente, 

educação sexual, são questões controversas aos valores morais e culturais locais, e acabam 

não sendo obrigatórias no currículo escolar. Como consequência, acabam alocadas em 

formações extracurriculares ou não são oferecidas pelas escolas, mas sim por organizações 

não governamentais autônomas (KIVELA; KETTING; BALTUSSEN, 2013).  

Vale ressaltar que a presença de educação sexual nas escolas é ainda a maneira mais 

custo-eficiente para prevenir doenças sexualmente transmissíveis e evitar evasão escolar 

feminina (KIVELA; KETTING; BALTUSSEN, 2013). 

Os bons resultados de um projeto de educação sexual dependem também de 

investimento e apoio a professoras/professores para que esses adquiram as habilidades, 

experiência e desenvoltura para ministrar tais aulas, apesar do contexto em que estão inseridos. 

Um estudo realizado com equipes escolares da Tanzânia demonstrou que o preconceito das 

próprias professoras e professores, que estavam alinhadas/alinhados com crenças da 

comunidade, os impediu de discutir questões relacionadas à sexualidade, sexo, uso de 

preservativo e planejamento familiar, dentre outros temas correlatos (ORGANIZAÇÃO DAS 

NACÕES UNIDAS, 2015). Em um levantamento sobre boas práticas para educação sexual da 

Organização Internacional de Paternidade Planejada constatou-se que as/os 

professoras/professores devem criar um ambiente sem julgamentos e acolhedor para as aulas 

de educação sexual. Isso é determinante para o envolvimento e aprendizagem dos alunos e é 

resultado de fornecimento às/aos professoras/professores de treinamento contínuo de alta 
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qualidade, supervisão e recursos para realizarem esse trabalho (ORGANIZAÇÃO DAS 

NACÕES UNIDAS, 2015). 

Vale dizer que não há como não tratar de tais temas, dado seu caráter constitutivo do 

próprio ser humano, e sua abordagem deve se dar de forma orientada, cuidadosa e planejada. 

 

 

 

 

3 O desenho da Formação Educar para Prevenir 

3.1 O Instituto Matizes 

 

O Instituto Matizes é uma associação sem fins lucrativos, constituída em 2021, com 

a finalidade de promover ensino e pesquisas sobre educação em equidade, diversidade, 

inclusão e direitos humanos, tendo como valores: (i) defesa dos direitos humanos em sua 

integralidade; (ii)  combate  ao  preconceito,  à  discriminação  e  às  desigualdades  sociais 

e econômicas; (iii) respeito à autodeterminação de pessoas e grupos; (iv) abordagem 

interseccional dos processos sociais; (v) ética e responsabilidade científica, de pesquisa e de 

ensino; (vi) criatividade e acessibilidade do conhecimento e (vii) análise interdisciplinar dos 

fenômenos (INSTITUTO MATIZES, 2020). Em reconhecimento a sua atuação, o Instituto 

obteve recentemente o Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Prefeitura do Município 

de São Paulo, na categoria Transversalidades (Anexo I). 

A atuação do Instituto se dá por meio da produção de conhecimento e dados e da 

promoção de ferramentas pedagógicas, destinadas às suas duas linhas temáticas: 

desigualdade e direitos humanos; e diversidade, inclusão e responsabilidade social. 

A Formação “Educar para Prevenir” está inserida no segundo eixo temático de 

diversidade, inclusão e responsabilidade social e tem por objetivo aprofundar o 

conhecimento de docentes sobre gênero, sexualidade e educação, subsidiando abordagens 

que prezam pelo rigor científico e valorização de uma escola plural e diversa. Para tanto, a 

Formação consiste em curso online sobre violência sexual e de gênero e direitos sexuais e 

reprodutivos, visando subsidiar os docentes com o conhecimento teórico necessário, bem 

como com orientações práticas sobre situações de abuso e assédio, para que possam 

direcionar seus ensinamentos em sala de aula para a temática. 
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A formação é gratuita para os docentes e não há qualquer intenção de que seja 

cobrada dos beneficiários finais, pela própria natureza do Instituto e sua missão, visão e 

valores. 

 

3.2 Contexto do problema que originou a Formação 

 

Os índices de violência sexual contra crianças e adolescentes são alarmantes e 

mantêm uma estabilidade preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2017 

houve cerca de 184.524 casos de violência sexual contra crianças (0-9 anos) e adolescentes 

(10-19), sendo que em 2019 houve inexpressiva queda de 0,3% em relação a 2018 

(COELHO, 2018). Ainda, no mesmo intervalo de 1 ano, os registros relacionados às 

violações de direitos de crianças ou adolescentes aumentaram quase 14% – indicando a 

necessidade de medidas urgentes (COELHO, 2018). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) define criança como 

a pessoa com até 12 anos incompletos e adolescente como aquela entre 12 e 18 anos, 

estabelecendo como dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à educação, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, entre 

outros, sendo que a garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e 

socorro em quaisquer circunstâncias (artigo 4º). O ECA ainda prevê em seu artigo 5º o 

seguinte: 

 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. (BRASIL, 1991) 

 

Nesse contexto, a escola e as/os professoras/professores têm o dever de exercer, em 

conjunto com os demais atores indicados (família, poder público, sociedade em geral) o papel 

de formação e proteção das crianças e adolescentes para a efetivação de seus direitos. 

Especificamente quanto à comunidade LGBTQIA+ os dados são ainda piores. Segundo 

o Observatório de Mortes Violentas de LGBTI+ no Brasil - 2020 (GASTALDI et al., 2020), os 

casos identificados indicam uma evolução e agravamento do quadro durante os últimos 20 anos, 
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ainda que durante alguns períodos seja possível notar tímida melhora. 

 

A Tabela 1 permite a visualização dos casos de mortes de LGBTI+ vítimas de 

mortes violentas no Brasil, entre o ano de 2000 a 2020, possibilitando 

acompanhar sua preocupante evolução e agravamento ao longo dessas últimas 

duas décadas. Triste estatística: 5.046 cidadãs e cidadãos brasileiros foram 

vítimas mortais da intolerância, ódio e descaso das autoridades que poderiam 

ter construído ao longo desse período políticas públicas de enfrentamento e 

contenção da escalada de tão grave drama dos nossos tempos. Atente-se para 

a oscilação anual do total de mortes: embora a curva revele tendência 

crescente, houve redução em alguns anos, notadamente em 2006 e 2013, 

precedendo, portanto, o mesmo padrão observado em 2019 e 2020 

(GASTALDI et al., 2020, p. 23) 

 

Fonte e Organização: Acontece LGBTQI+; Grupo Goya da Bahia, 2021. In: GASTALDI et. al. 

Observatório de mortes violentas de LGBTI+ no Brasil – 2020. 

 

Em razão da gravidade da situação, o próprio relatório indica a necessidade de medidas 

urgentes, dentre elas a educação sexual e de gênero em todos os níveis escolares: 

 

Também insistimos na urgência de ações governamentais com vistas a reverter 

o gravíssimo quadro atual de violência e discriminação contra LGBTI+ no 

Brasil, destacando tais prioridades: Educação sexual e de gênero em todos os 

níveis escolares para ensinar jovens e população em geral o respeito aos 

direitos humanos e cidadania da população LGBTI+. (GASTALDI et al., 

2020, p.67 ) 

 

Para tanto, a formação de professoras/professores preparados para lidar com a temática, 

formando sujeitos conscientes de seus direitos, é essencial, tanto do ponto de vista dos 

conhecimentos a serem transmitidos quanto da metodologia a ser utilizada. 
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Gráfico 1 - Nº de vítimas por morte violenta de LGBT+ no Brasil por ano  
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Ainda, deve-se considerar que, a despeito dos dados alarmantes sobre o tema, não há 

consenso sobre a importância de endereçá-los nas escolas. Exemplo disso é no momento da 

discussão do PNE 2014 (vide capítulo 2.2.), diversas leis estaduais e municipais foram 

publicadas, vedando expressamente a abordagem do tema nas escolas, 

a exemplo da Lei nº 3.468/2015, do Município de Paranaguá (PR); Lei nº 3.491/2015, do 

Município de Ipatinga (MG); Lei nº 4.268/2015, do Município de Tubarão (SC); Lei nº 

2.243/2016, do Município de Palmas (TO); Lei nº 6.496/2015, do Município de Cascavel (PR); 

Lei Complementar nº 994/2015, do Município de Blumenau (SC); e a Lei 7.800/2016, do 

Estado de Alagoas (AL). 

 Nesse contexto, uma formação adequada deve capacitar as/os professoras/professores, 

oferecendo o referencial teórico pertinente sobre os temas de diversidade sexual e de gênero, 

apresentar as ferramentas que podem ser utilizadas e ainda conscientizá-los da importância do 

tema, dado o preocupante quadro acima. 

 

3.3 Desenho da primeira edição da Formação 

 

A primeira edição da Formação foi viabilizada com a verba do Global Change Makers 

e dos fundadores do Instituto, tendo sido oferecida de forma remota e gratuita a todos os 

participantes. Foram mais de mil inscritas/ inscritos, de diversas regiões do país, que atuam nas 

redes públicas e/ou privadas, em diferentes etapas da educação – que, para realizar a Formação, 

realizaram inscrição, sem qualquer tipo de processo de seleção as/aos interessadas/ 

interessados. 

A primeira edição contou com 4 módulos, cada um ministrado por 1 professor, com 2 

aulas assíncronas com duração de 32 a 70 minutos cada, com os seguintes temas: 

• Módulo 1 - Ensino de gênero e sexualidade no Brasil 

– Aula 1 - Os avanços e retrocessos do ensino de gênero e sexualidade em sala 

de aula no Brasil 

– Aula 2 - Pedagogias de projeto: gênero e sexualidade em sala de aula 

• Módulo 2 - Noções sobre diferenças, igualdades, violências, assédio e LGBTIFobia 

– Aula 1- Igualdade e Diferenças na escola 

– Aula 2 - Violência, assédio e LGBTIfobia no ambiente escolar 
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• Módulo 3 - Formação docente para o ensino em diversidade com foco em gênero e 

orientação sexual 

– Aula 1 - Olhares sobre gênero e orientação sexual 

– Aula 2 - Gênero, sexualidade e corpos outrora inimagináveis 

• Módulo 4 - Redes de proteção, violências e direitos 

– Aula 1 - O papel das redes de proteção 

– Aula 2 - Produção de violências e as maneiras de combatê-las com o 

fortalecimento das redes de proteção 

 

Os vídeos foram disponibilizados pouco a pouco aos participantes, com material de 

apoio e sugestões de leituras. As/os professoras/professores inscritas/inscritos tinham a 

oportunidade de mandar mensagens no chat, com comentários sobre as aulas, mas não havia 

canal para dúvidas ou outras interlocuções com as/os professoras/professores da Formação e 

demais docentes participantes. As/os participantes também não tiveram conhecimento sobre os 

demais inscritos, não havendo interação entre eles; e o controle dos acessos foi feito pela 

plataforma que suportou a Formação, por meio da qual será possível identificar as/os docentes 

aptas/aptos a receber o Certificado de conclusão do curso. 

 

4 Desafios da Formação 

Como curso de formação continuada de professoras/professores, que tem por escopo os 

temas de diversidade sexual e de gênero, a Formação tem diversos desafios, a começar pelos 

desafios comuns às formações continuadas de modo geral, até os especialmente decorrentes da 

sensibilidade e polêmicas em torno de sua temática. 

 

4.1 Desafios comuns às Formações 

De modo geral, para que seja atrativa, uma formação continuada deve ser articulada 

com os problemas enfrentados em sala de aula e conectada com a prática, para, de fato, ser 

uma aliada dos docentes em seu processo formativo. Ainda, a formação deve proporcionar 

competências mais amplas a serem desenvolvidas pelo professor, a fim de dar o suporte 

necessário para o desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula. 
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Isso porque um dos maiores fatores de abandono da profissão é a falta de habilidades, 

ferramentas e suportes para lidar com os problemas reais das salas de aula (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011)(ABRUCIO; SEGATTO, 2021). Assim, a Formação tem o 

desafio de efetivamente preparar as/os professoras/professores em termos práticos para lidar 

com o tema, a partir de exemplos e casos – compatíveis com os que são enfrentados no dia a 

dia. 

Em termos práticos, vale citar o exemplo da Polônia, para compreender as principais 

carências das formações na sua contribuição para os problemas reais e potenciais alternativas: 

A Polônia possui uma experiência interessante no que diz respeito ao período 

de indução dos professores, incluindo aqueles que atuam especificamente na 

Educação Infantil, que engloba a Educação de crianças de 3 a 6 anos. Todos 

os profissionais que desejam ingressar na carreira docente, 

independentemente da etapa de ensino, devem passar por um período de 

indução, durante o qual seguem um plano de desenvolvimento profissional 

aprovado pelo diretor da escola. Os professores trainees, como são chamados, 

têm as possibilidades de (EUROPEAN COMISSION, s/d): 

1. observar aulas ou atividades educacionais, de cuidado com crianças, entre 

outras, na instituição de ensino e, particularmente, acompanhar as atividades 

realizadas por professoras/professores que desempenham as mesmas funções 

que eles deverão realizar no futuro; 

2. participar de atividades de formação continuada, se for relevante para seu 

desenvolvimento profissional; 

3. receber orientações psicológicas e pedagógicas ou suporte metodológico 

relacionado a sua área de conhecimento específica. (EUROPEAN 

COMISSION apud ABRUCIO; SEGATTO, 2021, p. 55) 

 

É interesse notar como algumas medidas como: permitir que professoras/professores 

observem outros realizando atividades ensinadas na Formação; oferecer suporte psicológico e 

pedagógico aos professoras/professores (que pode se dar por rodas de conversa com outros 

professoras/professores que fizeram a Formação); disponibilizar tutores para eventuais 

dificuldades na implementação do que foi ensinado na Formação podem servir de apoio para 

as barreiras que os professoras/professores podem enfrentar na execução do que foi aprendido.  

Ademais, um dos desafios mais comuns às formações é vencer a natureza conteudista e 

compartimentada em áreas e departamentos do conhecimento, que impedem uma leitura 

interdisciplinar e multifacetada das situações e dos saberes. 

 

No que concerne à formação de professoras/professores, é necessária uma 

verdadeira revolução nas estruturas institucionais formativas e nos currículos 

da formação. As emendas já são muitas. A fragmentação formativa é clara. É 

preciso integrar essa formação em currículos articulados e voltados a esse 
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objetivo precípuo. A formação de professoras/professores não pode ser 

pensada a partir das ciências e seus diversos campos disciplinares como 

adendo destas áreas, mas a partir da função social própria à escolarização. 

(GATTI, 2010, apud ABRUCIO; SEGATTO, 2016, p. 44). 

 

Nesse sentido, a Formação tem também o desafio de introduzir um tema transversal nos 

diferentes campos disciplinares, instrumentalizando as/os professoras/professores das mais 

diversas matérias para introduzir e lidar com o assunto. Como decorrência do tema transversal, 

também tem o desafio de atrair professoras/professores das mais diversas disciplinas e 

conscientizá-las/os da importância de que tais temas sejam tratados, mesmo em matérias que 

supostamente não teriam relação direta com o assunto. 

 

4.2 Desafios decorrentes da temática 

 

Os desafios se dão não só por ser um tema transversal, mas também porque os temas de 

gênero e diversidade ainda encontram resistência sociocultural, que impede sua introdução nos 

currículos e programas educacionais. 

 

A perspectiva histórica e sociocultural da sexualidade e do gênero vem 

ganhando visibilidade nos meios acadêmicos, mas a sensibilização das 

pessoas não se efetiva num curto período. É necessária uma proposta 

permanente de discussão dos temas no ensino formal, sinalizando para que os 

cursos superiores, principalmente as licenciaturas, incluam em seus currículos 

essas questões. Como apontam os achados apresentados, talvez em virtude da 

transversalidade do tema, este acaba sendo menos valorizado do que os demais 

conteúdos dos currículos, e em alguns casos não é incluído. Da mesma forma, 

há a necessidade de formação continuada para profissionais da educação, 

incluindo gestores e pessoal de apoio que lidam diretamente com crianças e 

adolescentes, além de iniciativas de consolidação das ações dentro das 

instituições escolares.  (MONTEIRO; SOARES, 2019). 

 

Nesse sentido, a Formação tem o desafio de sensibilizar professoras/professores para 

que estejam abertos e dispostos a mudar eventuais preconceitos e vieses inconscientes, ao 

mesmo tempo em que aprendem a transformar os preconceitos e vieses inconscientes dos 

alunos.  

Superadas as barreiras culturais e conteudistas, um dos maiores desafios da Formação 

está relacionado a seus aspectos práticos, para tratar do tema em sala de aula, tendo o desafio 

de ir além dos conhecimentos teóricos sobre sexualidade e gênero. Vale dizer que, ainda que o 
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tema tenha aceitação, demanda competências e habilidades específicas para ser tratado. 

Pensando na realidade brasileira, deve-se pensar nos desafios práticos a serem 

enfrentados em sala de aula, decorrentes da atual polarização e politização que o tema ganhou 

(vide Capítulo 2.2). 

 

Muitos programas têm enfatizado as atividades práticas durante o processo de 

formação inicial para que os estudantes desenvolvam uma percepção real do 

que é ensinar, do que está envolvido e do que se requer nesse processo, 

compreendam alguns dos desafios e comecem a organizar e entender como 

ideias e teorias se combinam no cotidiano da sala de aula. (ABRUCIO; 

SEGATTO, 2021, p. 39). 

 

Com isso, a Formação tem o desafio de combinar experiências práticas formativas que 

possam sensibilizar as/os professoras/professores que participam de suas edições, além de dar-

lhes ferramentas para combater de modo instrutivo comentários machistas, homofóbicos, 

transfóbicos, racistas entre outros. 

Assim, deve-se considerar que a eventual resistência ao tema pode partir não só dos 

estudantes como da direção da escola, demais professoras/professores, pais e comunidade 

escolar, em geral. Para tanto, a Formação tem o desafio de dar os instrumentos necessários para 

que a/o docente possa superar internamente eventuais barreiras e lidar ou contornar eventuais 

questionamentos de terceiros nesse sentido. 

 

4.3 Desafios decorrentes do formato da Formação 

 

Como mencionado, a primeira edição da Formação foi realizada de modo remoto, tendo 

como principal desafio desenvolver metodologia adequada para tanto. Vale destacar que, apesar 

de ter ocorrido durante a pandemia de COVID-19, período durante o qual as ações formativas 

foram quase todas realizadas de modo remoto e muitas delas tiveram de ser adaptadas, a 

Formação já havia sido concebida dessa forma. Ainda assim, o desafio de customizar o método 

e conteúdo de ensino para aulas virtuais assíncronas permanece. 

Não ter o retorno dos participantes sobre o que está sendo ensinado e assimilado pelo 

outro lado da tela impede que eventuais conteúdos sejam adaptados às necessidades e demandas 

dos que estão realizando a Formação, comprometendo eventualmente seu interesse pelas aulas. 

Outro desafio decorre da falta de interação entre os próprios docentes participantes que 
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poderiam trocar experiências, percepções e reações às aulas, enriquecendo, estimulando e 

mantendo o engajamento uns dos outros. 

Ainda, vale destacar que a Formação conta com baixa carga horária. Considerando o 

volume de trabalho a que professoras/professores geralmente estão sujeitos a indisponibilidade 

de tempo livre, isso pode não ser um estímulo para a realização da Formação, uma vez que a 

certificação obtida não influencia na progressão de carreira ou aumento salarial. Mesmo que os 

docentes apresentem grande interesse em seu aprimoramento profissional, a lógica atual apenas 

incentiva a formação continuada por meio da concessão de certificados que contribuem para 

ascensão de carreira – o que pode interferir no interesse de alguns na Formação.  

Ainda, há um importante desafio de operacionalização da Formação, pelos custos com 

a plataforma e necessidade de constante atualização. Nesse sentido, um dos desafios será dar 

escala e ampliar o acesso à Formação e ao conhecimento decorrente, mantendo-a de modo 

gratuito. 

Ademais, considerando que parte da Formação trata do funcionamento da rede de 

proteção local, sua expansão deve considerar a necessidade de adaptações para as diferentes 

localidades. Sob essa perspectiva, pode-se pensar na possibilidade de que a Formação se dê de 

modo presencial, com turmas locais, ainda que se perca a experiência de troca entre os 

participantes de regiões distintas. 

De fato, os desafios são muitos, sendo importante identificar os principais objetivos a 

serem alcançados e indicadores para tanto, a fim de estabelecer quais serão os desafios a serem 

atacados, em ordem de prioridade. 

 

4.4 Desafios decorrentes dos efeitos da pandemia nas formações de 

professoras/professores 

 

Com o distanciamento social requerido como ação de contenção do vírus Covid-19, em 

2020, não só a formação dos alunos foi impactada, como também a formação dos docentes. Por 

terem que lidar com uma adaptação emergencial ao ensino remoto (na maioria dos casos sem 

terem recebido formação adequada prévia para tanto), os docentes tiveram seu planejamento de 

formações continuadas interrompido. Ainda, os docentes de anos finais de fundamental e 

Ensino Médio, além de terem que se adequar ao novo formato, também tiveram de acrescentar 

à sua rotina a busca ativa aos alunos, que se distanciaram da escola para trabalhar e gerar renda.   
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Com isso, as formações de docentes voltadas para implementação da BNCC, 

habilidades socioemocionais, novo Ensino Médio, foram colocadas em espera para a execução.  

Passados quase dois anos de pandemia, dentre os poucos ganhos da educação, nesse 

período, destaca-se a adoção de tecnologias para o ensino e maior conectividade de escolas e 

docentes da Rede Pública. Ainda que seja preciso se atentar à falta de cobertura de sinal (de 

constância) em grande parte do território brasileiro e ao fato de que muitos dos docentes e 

alunos não dispõem de aparelhos adequados para a realização das atividades on-line, o ensino 

híbrido permanecerá (CETIC, 2018).  

Isso ocorre uma vez que muitas formações puderam ser otimizadas, tanto em relação a 

seu custo quanto ao tempo e disponibilidade de formadores e formandos, fazendo com que haja 

uma oferta muito maior de conteúdos e possibilidades de aprendizagem. Prova disso é que a 

ferramenta do MEC, Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação 

(AVAMEC) tem aumentado muito sua oferta de cursos para difundir e fomentar o 

conhecimento científico nas diferentes áreas da docência (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2021).  

Durante todo o período de pandemia, muitas professoras e professores investiram horas 

de trabalho e seus recursos próprios em formações e adaptações para o ensino mediado por 

tecnologia (REVISTA EDUCAÇÃO, 2021). Pode-se constatar assim, que muitos desses têm 

capacidade aproveitamento de atividades remotas, mas é preciso que, na concepção dos cursos 

e formações, sejam avaliadas e ponderadas a pertinência da realização de atividades presenciais 

e remotas, conforme o caso, e na hipótese de serem remotas, que privilegiem interações 

significativas para a aprendizagem.  

 Nesse contexto, ainda que a Formação tenha sido concebida de forma remota, 

independente da pandemia, deve-se considerar o atual cenário que permeia as formações de 

professoras/professores e seus ambientes de trabalho. 

 

5 Opinião dos especialistas 

5.1 Metodologia 

 

Entendendo que os temas da Formação “Educar para prevenir” representam grande 

polêmica nacional, para melhor compreensão das lógicas de processos e estruturas sociais 

envolvidas, optou-se, neste trabalho, por utilizar o método de entrevistas qualitativas 
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semiestruturadas. Esse método proporciona análises em profundidade de um ou poucos casos 

particulares que poderão evidenciar questões mais profundas dos fenômenos sociais, e parte 

dos seguintes pressupostos (ALONSO, 2016): 

 

(1) Impossibilidade de isolar os fenômenos sociais; (2) Ciências Sociais são 

auto influentes: o objeto de investigação é dotado de intencionalidade e pode 

alterar sua conduta na presença de um observador; (3) Relação sujeito-sujeito: 

ciências sociais estudam objetos que pensam a si mesmos (sujeitos ativos, não 

objetos passivos); e (4) Dupla hermenêutica: cientista social interpreta a 

interpretação que os sujeitos produzem de suas práticas      (ALONSO, 2016, 

p. 09). 

 

Assim, foram elaborados dois questionários: o primeiro para entrevistar diferentes 

atores do campo educacional (incluindo gestores públicos, integrantes de organizações da 

sociedade civil, professoras/professores e acadêmicos) e outro para entrevistar 

professoras/professores que participaram do curso. Para a desinstitucionalização de suas 

reflexões, a identidade dos entrevistados será mantida sob sigilo, conforme compromisso 

firmado com estes. Após a análise das entrevistas, será apresentada uma triangulação das 

informações obtidas com o referencial teórico apresentado neste trabalho. 

 

Tabela 2 – Tabela de Atores da Educação Entrevistados 

Código Perfil do Entrevistado 

Entrevistado 1  Integrantes (ou ex-integrantes) das redes educacionais, representantes do 

Ministério da Educação e/ou Secretarias de Educação ou Diretorias de Ensino 

Entrevistado 2 Integrantes (ou ex-integrantes) das redes educacionais, representantes do 

Ministério da Educação e/ou Secretarias de Educação ou Diretorias de Ensino 

Entrevistado 3 Professor de Políticas Públicas de Faculdade de Pedagogia referência 

Entrevistado 4 Representantes de organizações da sociedade civil que atuam e pesquisam 

sobre Educação 

Entrevistado 5 Representantes de organizações da sociedade civil que atuam e pesquisam 

sobre Educação 

Entrevistado 6 Representantes de organizações da sociedade civil que atuam com 

diversidade sexual e de gênero 

Entrevistado 7 Representantes de organizações da sociedade civil que atuam com 

diversidade sexual e de gênero 
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Entrevistado 8 Formuladores (desde sua concepção até a realização) da Formação Educar 

para Prevenir 

Entrevistado 9 Formuladores (desde sua concepção até a realização) da Formação Educar 

para Prevenir 

Entrevistado 10 Professor da Rede Pública que não faria o curso 

Entrevistado 11 Formador de professoras/professores escolas rurais 

           Tabela elaborada pelas autoras  

 

 

Tabela 3 – Tabela de Educadores Participantes Entrevistados 

 

Código Perfil Experiência Origem 

Entrevistado 12 Estudante de 

Letras  

 

Estágio em colégio Público e 

Privado 

Belo 

Horizonte, 

MG 

Entrevistado 13 Estudante de 

Pedagogia 

Estágio em colégio Público 
 

São Carlos, SP 

Entrevistado 14 Professor de 

Ciências 

20 anos de experiência, 

professor de Escola Privada 

 

São Paulo, SP 

Entrevistado 15 Pedagoga e 

Psicóloga 

25 anos de experiência, 

trabalha em uma ONG de 

preparação de jovens 

aprendizes 

 

 São Paulo, SP 

  Tabela elaborada pelas autoras 

 

É importante registrar que, dada a sensibilidade do Tema, não foi possível entrevistar 

pessoas que se manifestassem abertamente como “contrárias” à temática. Foram feitas 

tentativas de contatos com grupos conservadores e que se declaram publicamente contrários à 

diversidade sexual, sem sucesso. 

As entrevistas com os que atuam na educação centraram-se nos seguintes temas: (i) 

desafios para a efetivação de uma formação para professoras/professores sobre diversidade e 

direitos de gênero e orientação sexual, (ii) relevância dos conteúdos da Formação “Educar para 

prevenir” para o professor e para a escola; e (iii) e eficiência do atual formato da Formação. 
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(Apêndice 1). Já a entrevista com as/os professoras/professores que participaram da Formação 

teve como objetivo identificar (i) sua motivação para isso, (ii) sua percepção sobre o curso e 

(iii) o que o curso agregou a seus conhecimentos e suas práticas (Apêndice 2). 

 

5.2 Análise das entrevistas 

Nesta seção busca-se triangular as entrevistas e apresentar um resumo consolidado 

dos principais pontos pertinentes à análise e entendimento das questões inerentes à Formação 

e seu desenho. 

Dentre os temas em comum das entrevistas que podem encabeçar suas análises, estão: 

Abordagem do tema, Aceitação do tema pelas redes, Formato do curso e Expansão da 

Formação “Educar para Prevenir”. 

 

5.2.1 Abordagem do Tema 

 

O Tema de diversidade de gênero tem ocupado papel cada vez mais relevante na 

sociedade, de modo que na educação também é possível notar sua importância crescente. Como 

reflexo disso, há consenso sobre a necessidade de que seja tratado em sala de aula e nas escolas, 

mas, como também acontece nos diferentes espaços sociais, os entrevistados divergem sobre a 

centralidade do tema. 

Alguns entendem que não é possível pensar a educação e o ensinar sem pensar em 

questões de gênero e sexualidade, enquanto outros veem o tema como acessório ou 

complementar. Como consequência, os entrevistados também divergem sobre a forma como o 

tema deve ser endereçado nas formações de professoras/professores. 

Enquanto alguns defendem que não há sequer como pensar em formação de 

professoras/professores sem considerar questões de gênero (dada a preponderância de docentes 

mulheres no ensino infantil), outros entendem que há temas mais prioritários como a redução 

dos índices de analfabetismo. A seguir detalharemos as percepções captadas pelas entrevistas, 

nos seguintes aspectos: (i) temas atualmente priorizados nas formações de 

professoras/professores, (ii) relação do Tema com o clima escolar, (iii) como estão os ambientes 

escolares em relação ao Tema, e (iv) formas de introduzir o Tema. 
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5.2.2 Temas atualmente priorizados nas formações continuadas de professoras/  

professores  

 

Perguntados sobre quais são os temas que estão sendo priorizados nas formações 

continuadas de professoras/professores, os entrevistados foram unanimes ao mencionar a 

BNCC e competências socioemocionais. Alguns mencionaram também questões relacionadas 

a alfabetização, “déficits” causados pela pandemia de COVID-19, tecnologia, sobretudo em 

razão do ensino remoto imposto pelas medidas de isolamento social, destacando que os temas 

de formação são muito voltados para as necessidades de cada momento.  

  Ainda, sete entrevistados destacaram que há diferenças muito significativas entre as 

redes públicas e privadas - que não podem ser desconsideradas. O Entrevistado 3, por exemplo, 

mencionou que 

as formações continuadas de professoras/professores devem ser pensadas de 

forma muito ampla, sendo distintas de acordo com as etapas da educação. O 

ensino médio já vai lidar com temas mais especializados. Metodologias ativas 

também tem sido um tema importante, havendo um nicho que busca 

bilinguismo e neurociência. De todo modo, a BNCC é sempre um tema. E 

existem outros temas mais gerais que também são fundamentais, por exemplo 

antiraciais. Mas sempre existe o que os professoras/professores buscam e o 

que as redes oferecem e as diferenças entre escolas públicas e privadas – o que 

também deve ser considerado. (Entrevistado 3) 

 

De todo modo, para a maioria dos entrevistados, ambos os temas indicados como 

prioritários (BNCC e competências socioemocionais) abrem caminhos para que o tema da 

diversidade de gênero seja endereçado nas formações. 

Ao tratar da BNCC, o Entrevistado 8 entende que “as questões de gênero estão tão 

enraizadas que algumas disciplinas são mais femininas do que outras e que, portanto, as 

disciplinas e conteúdos já vêm com uma narrativa atrelada a gênero. É a partir daí que devemos 

pensar na BNCC”. 

Em termos de conteúdos indicados na BNCC, o Entrevistado 5 aponta que “a 

necessidade de tratar tais temas está clara em partes, temos que puxar uma maior ênfase para 

a diversidade de gênero de forma específica”. Já o Entrevistado 6 mencionou que  

objetivos de aprendizagem como a ´diferenciação dos corpos e entendimento 

sobre higiene e autocuidado, para o ensino infantil e objetivos ´relacionados a 

entendimento sobre reprodução´ para o ensino fundamental, podem servir de 

amparo para os professores tratarem de tais temas em sala de aula, de modo 

coerente às diferentes etapas da educação. 
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Outro entrevistado indica que: 

Recentemente, o respeito à diversidade conquistou muito espaço no país, mas 

quando se pensa no ambiente da escola, varia muito de acordo com a região. 

Após a BNCC, esses temas transversais curriculares passaram a ser tratados 

de forma mais ampla pactuada entre os entes, mas ainda há discrepâncias entre 

os municípios. (Entrevistado 4) 

 

Em relação às competências socioemocionais, o Entrevistado 7 apontou que  

“não há como tratar de competências socioemocionais sem tratar de gênero, já que para pensar 

nos tipos de comportamentos esperados, a gente precisa falar de que elementos estamos 

considerando femininos e quais estamos considerando masculinos”, e citou como exemplo de 

que o tema atravessa todos os comportamentos dos alunos o parâmetro utilizado para os 

uniformes escolares. 

O Entrevistado 9 lembrou que os números de suicídios de jovens são alarmantes e falar 

de masculinidade, por exemplo, é essencial para combater esse fenômeno e destacou que “as 

competências socioemocionais têm maior relação com temas de sexualidade e gênero do que 

se pensa e, portanto, essa é uma ótima porta de entrada para o tema.” 

De todo modo, os entrevistados foram unânimes ao reconhecer que temas de diversidade 

e direitos de gênero não são trabalhados nas formações iniciais de professoras/professores, nem 

nas formações continuadas. Um dos entrevistados foi categórico: 

Certamente não, pois parece que está mais no campo da subjetividade, mas 

nenhuma matéria puxa para si a responsabilidade sobre o tema – tem que ser 

transversal – a discussão cabe em todas as etapas. É possível fazer isso desde 

a educação infantil e mesmo quando se parte das especialidades, o tema pode 

ser tratado em todas as matérias – mesmo em uma área de exatas. 

(Entrevistado 1) 

 

 

5.2.3 Relação do Tema com o clima escolar 

 

Alguns entrevistados apontaram que instrumentalizar os professores com entendi- 

mento da temática de diversidade de gêneros e orientações sexuais contribui significativamente 

para maior acolhimento às diversidades e vulnerabilidades dos alunos - o que melhora o clima 

escolar. 

É importante considerar que o próprio conceito de “clima escolar” é definido de 

múltiplas formas nas pesquisas relacionadas a educação. Segundo o National School Climate 

Center (NATIONAL SCHOOL CLIMATE CENTER, 2021), clima escolar pode ser definido 
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como: 

• Normas, valores e expectativas que ajudam as pessoas a se sentirem 

social, emocional e fisicamente seguras. 

• As pessoas são engajadas e respeitadas. 

• Alunos, famílias e educadores trabalham juntos para desenvolver, viver e 

contribuir para uma visão escolar compartilhada. 

• Os educadores modelam e nutrem atitudes que enfatizam os benefícios e 

a satisfação obtidos com o aprendizado. 

• Cada pessoa contribui para o funcionamento da escola e o cuidado com o 

ambiente físico. (NATIONAL SCHOOL CLIMATE CENTER, 2021) 

 

Como resultados que podem ser observados a partir da melhoria do clima escolar estão: 

redução de comportamentos e ações violentas, aprimoramento do ensino e aprendizagem, 

melhoria do ambiente institucional da escola e das relações interpessoais da comunidade escolar 

(NATIONAL SCHOOL CLIMATE CENTER, 2021). É importante ressaltar que o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem ocorre com a melhoria do clima escolar, pois o 

aluno cria maior engajamento com a escola, professoras/professores e alunos faltam menos e 

se estabelece um ambiente mais motivador para aprender3. 

O Entrevistado 9 destaca que  

apesar do clima escolar ser uma dimensão bem complexa, composta por 

muitas variáveis, é importante considerar o que vários entrevistados disseram 

no sentido de que a escola é um espelho da sociedade, e por vezes, acaba 

reproduzindo hostilidades com estudantes LGBT.  

 

Uma evidência disso é o fato de que 82% dos alunos transexuais abandonam o Ensino 

Médio entre os 14 e os 18 anos (INSTITUTO UNIBANCO, 2021). Isso pode em parte estar 

relacionado a fatores exógenos à escola, mas também ocorre por causa de ambiente escolar 

hostil a esses estudantes, marcado por agressões e pela intolerância  

Para outro entrevistado: 

 

Clima escolar é algo muito complexo de se pensar – é preciso passar por 

muitas etapas desde um diagnóstico até pensar nas ações efetivas para a escola 

e cada escola é única. É preciso pensar com a escola, a partir de instrumentos 

padronizados - isso permite uma classificação de escolas, e faz com que a 

gente pense em caixinhas também. Assim podemos ter instrumentos a serem 

utilizados em redes muitos díspares. (Entrevistado 4) 

 

Tratando da importância do ambiente escolar para o acolhimento dos alunos, o 

Entrevistado 11 afirmou que “na realidade de algumas Escolas do Ceará que acompanho vejo 

os alunos e professoras/professores ´empoderados´ de conhecimento para apontar situações nas 
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quais ocorrem crimes de racismo, exigindo reparação, mas não vejo o mesmo ocorrer com 

homofobia”. Para ele, isso pode apontar para a necessidade de ensino e disseminação de 

conhecimento para o segundo tema e concluiu que  

os professores precisam enxergar cada um dos alunos em suas 

diversidades e suas potencialidades, e todos precisam se sentir incluídos 

na sala de aula, pois, quando o professor não tem esse olhar clínico, não 

terá esse olhar para o conflito vivido pelo aluno. 

 

O Entrevistado 2, ao destacar que o Tema é fundamental para o acolhimento dos 

alunos, citou o exemplo do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – 

CONVIVA SP - do Governo do Estado de São Paulo. Segundo informações do próprio site 

do CONVIVA-SP: 

O Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – CONVIVA SP 

foi criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com a proposta 

de que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, 

acolhedor e seguro, na busca da melhoria da aprendizagem. 

O Programa visa identificar vulnerabilidades de cada unidade escolar para a 

implementação do Método de Melhoria de Convivência (MMC), além de 

atrelar ações proativas de segurança. 

O CONVIVA SP é composto por projetos e ações articuladas entre 

Convivência e Colaboração; Articulação Pedagógica e Psicossocial; Proteção 

e Saúde; Segurança Escolar. 

Objetivos principais: 

Estabelecer estratégias de apoio e acompanhamento às equipes docentes e 

dirigentes no processo ensino-aprendizagem; 

Contribuir para um clima escolar positivo por meio de ambiente de 

aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor; 

Contribuir para a melhoria de indicadores de permanência de aproveitamento 

escolar; 

Promover e articular a participação ativa da família na vida escolar dos 

estudantes da rede de ensino estadual; 

Articular e fortalecer a rede de proteção social no entorno da comunidade 

escolar, com aproximação entre os serviços de assistência e saúde  

mental. (EFAPE, 2021) 

 

 

É interessante notar que o CONVIVA-SP está amparado na Lei nº 13.663/2018 

(BRASIL, 2018) que alterou a LDB para incluir a promoção de medidas de conscientização, de 

prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as 

incumbências dos estabelecimentos de ensino e na Lei nº 13.185/2015 (BRASIL, 2015) que 

Instituiu o Programa de Combate à Intimação Sistemática (Bullying) - o que, para o 

Entrevistado 7 “está intimamente conectado com a temática de gênero e pode ser explorado 
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pela formação”. 

 

 

5.2.4 Como estão os ambientes escolares em relação ao Tema 

 

Para pensar na abordagem do Tema, deve-se levar em consideração como o Tema tem 

sido identificado nos ambientes escolares, notadamente quanto ao comportamento das equipes 

escolares e aos casos de assédio e discriminação3. 

 

5.2.5 Comportamento da equipe escolar em relação ao Tema 

 

A abordagem do Tema na Formação, especificamente, e nos ambientes escolares, de 

forma geral, deve considerar também o comportamento da equipe escolar em relação às 

temáticas de diversidade e gênero. 

As entrevistas reforçam que há uma disparidade de conhecimento e apropriação do 

Tema pelas equipes escolares, razão pela qual ter como premissa o desnivelamento entre os 

diferentes atores é fundamental. 

Um dos entrevistados aponta que 

 
há professoras/professores que estão cientes do debate, e outros que estão 

muito distantes do debate e isso cria problemas para os estudantes, porque de 

um lado haverá professoras/professores incentivando atividades e conteúdo de 

forma mais retrógrada e de outro, professoras/professores já estimulando o 

debate de forma mais atual. (Entrevistado 1) 

 

Para outro entrevistado, a disparidade decorre da ausência de diretrizes e materiais 

oficiais sobre a necessidade de formação e conhecimento sobre o Tema, o que faz com que: 

muitos professoras/professores - que têm interesse no assunto - tenham 

buscado informações e conhecimento em vídeos no Youtube, leituras, teses 

de mestrado e doutorado sobre o tema, até pelo Instagram, enquanto outros 

ainda nem sabem direito o que é isso e cometem erros graves até na forma de 

se referir à população LGBTQIA+, por exemplo. (Entrevistado 6) 

 

 
3 As informações sobre os casos de assédio e discriminação foram capturadas em entrevistas com os 
especialistas e estão sendo apresentadas apenas para contextualizar o atual cenário dos ambientes escolares 
sobre o tema de violência sexual e de gênero, não havendo fontes para tais dados. 
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O Entrevistado 4 ponderou que “muitos professores vivem, na sua vida pessoal, em 

ambientes diversos, tendo maiores informações sobre o assunto com base na sua experiência 

pessoal”. Já para o Entrevistado 10, essas situações dispensariam a necessidade de formação 

específica sobre o assunto, já que estariam “todos, de certa forma, preparados e situações 

específicas devem ser tratadas isoladamente”. 

Para o Entrevistado 3,  

os educadores já sabem da correlação, não precisam ser convencidos, mas 

algum acham que isso é tema para os pais, que é do foro íntimo. Existe ainda 

divergência de entendimentos quanto ao papel da educação e da escola, se 

formam apenas para o trabalho e não para o convívio social. 

 

O Entrevistado 7 apontou que a ausência de material didático oficial impacta no 

despreparo das professoras e professores alegando que “há apenas alguns materiais didáticos, 

com apoio de Institutos ou Fundações privadas, que trazem conteúdos relacionados ao tema”. 

Por outro lado, esse mesmo entrevistado indica que o avanço do Tema no mercado pode 

favorecer sua abordagem nas escolas: “O debate avançou muito nas empresas e pouco na 

educação e o efeito disso é que se um professor falar sobre assunto agora em sala de aula não 

está mais numa situação tão espinhosa, pela atual conjuntura do mercado”. 

 

5.2.6 Casos de violência sexual e de gênero 

 

Os entrevistados relatam que os casos de violência sexual e de gênero ocorrem das mais 

diversas formas, sendo que os casos que foram relatados decorrem dos vieses inconscientes, e 

tratamento inadequado para as diversidades. 

Os entrevistados foram unânimes ao relatar casos de violência, ainda que o Entrevistado 

10 tenha negado a ocorrência na escola onde leciona, relatando um caso de homofobia sob a 

designação “piadinha”: “um professor falou em uma reunião ‘aquele viadinho do 5º C’, mas foi 

uma piadinha”. Ainda completou “que esse assunto é sempre presente na sala dos      

professoras/professores, mas que não há razão para preocupações, pois hoje há muito professor 

gay e quem cria polêmica sobre isso é gente mal resolvida”. 

Cinco entrevistados exemplificaram que há discriminação relatando casos em que 

alunos transexuais foram orientados a usar o banheiro de pessoas com deficiência. O 

Entrevistado 5 menciona que: 

é muito triste porque você vê a violência sendo praticada ao aluno trans desde 
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cedo. E o pior é que isso é feito sob o manto da “proteção”. A Diretora da 

escola acha que está protegendo o aluno e assim já cria no imaginário de todos 

a figura do trans excluído, marginalizado, não incluído. Quando não usa o 

banheiro destinado às pessoas com deficiência, usa o dos professores. Não tem 

nenhuma lógica. (Entrevistado 5) 

 

O Entrevistado 8 relatou que “um casal lésbico foi chamado na diretoria da escola 9 

vezes, com o argumento de que o ‘a turma do infantil não podia ver tais cenas’”. 

O Entrevistado 2 lembra que “as violências são diversas, são muitas. A verdade é que, 

por muito tempo, nós naturalizamos posturas machistas e homofóbicas e temos até dificuldade 

em identificá-las como violências propriamente ditas”.   

Os entrevistados preferiram não se comprometer com dados e estatísticas. 

 

5.2.7 Formas de introduzir o Tema 

 

A partir das entrevistas, foi possível identificar que algumas formas de introduzir o 

Tema podem gerar melhores resultados. A primeira delas tem relação com “termos proibidos” 

que geram, de pronto, reações negativas e resistências. Outra delas têm a ver com o modo como 

o Tema pode ser endereçado, considerando que deve haver um olhar interseccional para a 

diversidade humana. 

 

5.2.8 Termos “proibidos” 

 

De fato, os entrevistados sinalizaram que uma grande preocupação em relação à 

abordagem do Tema está relacionada à linguagem utilizada para que determinados assuntos e 

debates sejam introduzidos, na medida em que há termos que polarizam o tema e poderiam até 

minar a implementação da Formação. Os entrevistados foram unânimes em reconhecer que a 

“palavras proibidas” e que outras têm maior aceitação. 

O Entrevistado 1 relatou que “em 2016, quando estávamos produzindo novos materiais 

para as Secretarias de Educação, o tema “gênero” era tão malvisto que até as menções a “gênero 

literário” ou “gênero alimentício” foram excluídas dos conteúdos”. Nesse contexto, os 

entrevistados convergiram na indicação de que o termo diversidade tem melhor aceitação do 

que diversidade de gênero e que se poderia endereçar o tema como diversidade, de forma ampla. 

O Entrevistado 7 sugeriu duas estratégias: “estratégia 1 - tentar trazer elementos que 
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criem empatia, elementos de outras culturas, já que o distanciamento cultural pode ajudar dar a 

enxergar melhor as coisas e estratégia 2 - tentar trazer todos para o debate, mostrando, por 

exemplo, como machismo também afeta os homens, mesmo os heterossexuais”.      

O Entrevistado 3 entende que “não se deve usar o termo ‘dilema’ já como tema de uma 

das aulas, pois passa uma ideia de que a violência pode ser justificada”.  

O Entrevistado 10 entende que não se deve falar de gênero e sim de preconceito e 

racismo. Segundo ele, “falar só de uma parte das desigualdades, de orientação sexual, não faz 

sentido, temos que olhar para todas as desigualdades”. Para questões específicas de gênero que 

venham a ser enfrentadas pelos alunos, entende que deve ter um psicólogo na escola que possa 

dar o apoio devido. 

Para outro: 

a rejeição aos termos varia muito, depende muito da comunidade em que a 

escola está inserida. Vão ter estudantes que vão trazer muitas perguntas, outros 

que não, e o professor precisa estar muito atento às reações para saber que 

discursos deve aprofundar e quais não deve estimular, e para isso precisa estar 

preparado. (Entrevistado 6) 

 

Outros entendem que qualquer ação para atingir os marcadores e índices deve levar em 

consideração questões de gênero, tendo o Entrevistado 9 mencionado que a “população trans 

sofre exclusão escolar, de modo que sua experiência escolar já está atravessada pela experiência 

de gênero e sexualidade”. Assim, independente do uso de termo, essa premissa deve ser 

considerada em qualquer abordagem. 

Já para o Entrevistado 4 a grande questão é compreender o público “Antes de tudo é 

preciso entender quais são as concepções e possíveis resistências para adequar a formação para 

as concepções que existem – diagnóstico da concepção e vínculo com o formador é necessário.” 

 

5.2.9 Interseccionalidade 

 

A maioria dos entrevistados sugeriu que a Formação tratasse o Tema de forma 

interseccional com outros marcadores sociais da diferença. Os Entrevistados 5, 7 e 8 

sugeriram a interseccionalidade entre gênero, raça, e classe e os Entrevistado 1, 2, 4, 6, 9, e 

11 entre gênero e raça. 

O Entrevistado 7 chamou atenção de que há diferentes tipos de ênfase quando 

estamos falando de inclusão e que a Formação também poderia fazer ponderações sobre isso, 
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ao especificar a temática da diversidade: 

 

Quando estamos falando de temas étnico raciais, têm lei exigindo e 

disciplinando como será o ensino nessas temáticas; quando estamos de PCDs 

(pessoas com deficiência), há forte pressão da sociedade civil sobre o assunto 

(como faz, por exemplo, o Instituto Rodrigo Mendes); já quando estamos 

tratando de temas de diversidade sexual e de gênero, não tem lei, não tem 

apoio, não tem nada. (Entrevistado 7) 

 

Na mesma linha, o Entrevistado 2 entende que “trabalhar a interseccionalidade, partindo 

das diretrizes sobre diversidade étnico racial pode dar maior segurança ao professor”, e o 

Entrevistado 5 diz que “quando tem uma legislação que ampara o professor, ele consegue 

abordar melhor esses temas, também não é justo ficar exigindo do professor se a lei não o 

ampara”     . 

Já o Entrevistado 10 sugeriu a interseccionalidade como forma de dar menor ênfase ao 

gênero em si, atraindo os docentes para tratar de “igualdade no geral, já que todas as formas de 

preconceito devem ser debatidas”. 

Os Entrevistados 4,5,6 e 7 reforçam que a abordagem dos temas, ainda que de forma 

institucionalizada, hoje ainda é subjetiva a cada docente, e cabe em todas as etapas da educação, 

com sua devida contextualização. Para tais entrevistados, isso ilustra como a Formação é 

importante para todos os educadores. 

 

5.2.10 Conteúdo da Formação 

 

Sobre o conteúdo da Formação, os entrevistados divergiram. 

Perguntados sobre a coerência dos temas abordados no curso com os objetivos de 

Formação de docentes no Brasil, o Entrevistado 4 afirmou que “os objetivos da Formação 

dependem do currículo específico que está em questão, não sendo possível definir de forma 

ampla a adequação ou não da formação” e o Entrevistado 3 mencionou que “entendo que sim, 

mas é importante ter espaço para customização para cada turma, as vezes você tem que 

aprofundar um tema com alguns, com outros já dá para aprofundar mais o debate, ter uma forma 

de customizar é fundamental”. 

O Entrevistado 5 reforçou o item anterior dizendo que “acrescentaria um módulo 

tratando de gêneros, sexualidade e intersecções e outro de raça, classe social, e faixa etária”. 

O Entrevistado 6 acredita que todas as formações são preparadas para um público      
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específico, não sendo possível pensar em conteúdos genericamente. Para ele, “a Formação 

poderia buscar conhecer previamente os participantes e tentar elaborar o conteúdo, a partir desse 

público”. Assim, seria possível oferecer conceitos a partir dos quais as pessoas a possam fazer 

ações e exercer estratégias”. 

O Entrevistado 7 sugeriu que entre um módulo e outro seja oportunizado aos 

participantes expressar seus sentimentos e aprendizados com a Formação: 

Seria importante, entre uma aula e outra, coletar dados: ´me conta como foi, 

detalhadamente´, como o curso reverberou em você, e fazer uma matriz de 

análise sobre os pontos fracos ou principais problemas. Ex: ´tentei 

implementar alguma ação e não tive o apoio da diretoria da escola, os demais 

professores não se envolveram´. (Entrevistado 7) 

 

 

 

 

5.3 Aceitação do Tema pelas Redes 

 

O sistema educacional brasileiro é orientado para as redes de ensino (Redes), e possui 

um regime de colaboração que deixa a cargo dessas a implementação do currículo. A Base 

Nacional Comum Curricular, o último documento elaborado para parametrizar a educação, 

aponta um norte comum para implementação das políticas educacionais de currículo, formação 

continuada de professoras/professores, materiais didáticos e avaliações, mas continua deixando 

a cargo das Redes a decisão sobre a forma de como efetivá-los. 

Importante registrar que não se pretende defender generalizações ou políticas 

padronizadas, desconsiderando o contexto das Redes ou das escolas, mas ainda assim uma das 

maiores críticas aos efeitos do sistema educacional brasileiro é o fato de que muitos programas 

ficam a cargo das Redes. 

Nesse cenário, os Entrevistados 1, 6, 9 e 11 concordam que existe uma politização da 

educação, especialmente em municípios menores, sobretudo nos últimos anos de intensa 

polarização política. O Entrevistado 11 afirmou que “Esses temas são trabalhados em redes de 

maior porte, em cidades e capitais, em municípios até 200 mil habitantes, ou na maioria dos 

Ensinos Fundamentais I de escolas brasileiras, é zero trabalhado”. Para além de uma resistência 

da implementação de uma formação para professoras/professores como “Educar para Prevenir” 

por medo de afetar seu capital político, o Entrevistado 6 citou que “gestores da educação estão 
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ainda sobrecarregados de protocolos a cumprir, e isso os impede de olhar para temas 

pedagógicos mais transversais”. O Entrevistado 9 ainda afirmou que “não é possível que um 

gestor apoie essa formação sem comprometer seu capital político”. Esse entrevistado afirma 

ainda que “o gestor precisa fazer escolhas, se posicionar, e que haverá uma parcela, que talvez 

não seja significativa, que será resistente, e o gestor precisará sustentar sua decisão”. 

Há um consenso, assim, que, da mesma forma que há Redes e escolas resistentes, há 

também aquelas que serão bem receptivas, e que tudo dependerá da maneira como o Tema será 

apresentado, dialogado e quais ações serão executadas como desdobramento da      Formação. 

O Entrevistado 5 ressaltou ainda que essa interpretação de prejuízo/benefício ao capital 

político do gestor da Educação local é decorrente de uma interpretação de que as políticas 

públicas são executadas de forma top-down, e que hoje se pensa em novas formas de 

implementação. E afirmou: 

Se consideramos que as políticas são mão-dupla, que existe uma preocupação 

dos docentes para a secretaria e da secretaria para os docentes, isso, de alguma 

maneira, faz com que essas lideranças respondam a uma preocupação que não 

é só delas. Isso permite que a gente construa um entendimento que não é o 

prefeito a secretária que quer, é o coletivo. (Entrevistado 5) 

 

Os Entrevistados 3 e 5 defenderam a importância de se contextualizar a Formação a 

partir de currículos estaduais, usando as Redes como porta de entrada. Segundo o Entrevistado 

5, “muitos municípios brasileiros, por não possuírem recursos e mão de obra, acabam criando 

seus currículos e se espelhando em políticas a partir das Secretarias de Educação estaduais”. Os 

Entrevistados 4 e 7 acreditam que alguns municípios menores podem estar mais abertos a 

experimentações e ser mais inovadores. Para o Entrevistado 7, “para as Secretarias dos 

Municípios menores, um curso gratuito é muito bem-vindo, dada a carência de recursos. Se o 

tema dialogar com os currículos, a aceitação pode ser boa”. Para o Entrevistado 4, “as 

Secretarias Municipais conseguem ser mais simples e flexíveis do que Secretarias Estaduais”. 

Cabe realçar, quando se fala em currículos educacionais do Brasil e formação de 

docentes, os entrevistados assinalam que sempre serão reconhecidos como prioridades os temas 

de alfabetização, português e matemática.  

  

É muito delicado - as demandas não são excludentes - existe uma demanda 

técnica de coisas que são mensuráveis (como ‘preciso alfabetizar’) e outras 

menos mensuráveis pelos conhecimentos dos alunos e são questões mais 

subjetivas como acolhimento respeito. Assim, essas questões são entendidas 
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como importantes, mas ninguém assume a responsabilidade e acabam sendo 

marginalizadas. (Entrevistado 3) 

 

O Entrevistado 2 citou a “armadilha da prioridade”, situação em que, como 

consequência do cenário precário da educação brasileira, há sempre uma prioridade eleita como 

se fosse possível tratá-la ou melhorá-la individualmente e a educação não fosse multidisciplinar 

e dialogasse com fatores psicossociais.  Dialogando com esse fenômeno, os Entrevistados 9 e 

8 ressaltam que: 

 

É sempre preciso lembrar que na educação as demandas não são excludentes, 

ressaltando que nos últimos anos, com a maior especialização dos gestores 

educacionais, houve uma demanda técnica por ações que são mensuráveis 

(como a alfabetização, medida por avaliações). Assim, as ações cujo resultado 

é avaliado de forma mais subjetiva (como acolhimento, clima escolar) acabam 

sendo marginalizadas, já que ninguém assume a responsabilidade por elas. 

(Entrevistado 9) 

 

Gênero e orientação sexual não estão descolados da educação, são temas 

transversais. Por que é que o pior desempenho escolar é sempre dos alunos 

negros? Por que os alunos trans evadem? [...]. Os marcadores de diferenças é 

que articulam os problemas.  Raça e gênero estão em todas as questões que 

atravessam a escola. Estão nos currículos, nas práticas. Por que a quadra, as 

aulas de biologia são sempre um problema? A escola não está no vácuo, temos 

que olhar esses espaços da escola como espaços que interagem com a 

sociedade. (Entrevistado 8) 

 

Esse cenário decorre do contexto histórico, político e social do país, que resultou num 

ensino universal em condições muito precárias. Essas condições precárias do sistema de ensino 

brasileiro afetam principalmente o corpo docente que encontra pouco tempo e motivação para 

buscar aprimoramento, além de não contar com o auxílio formativo necessário de seus 

superiores e terem sido formados com bases educativas muito fracas. 

O Entrevistado 4 pondera que “os professores não foram formados na graduação para 

abordar os temas voltados para questões de gênero e diversidade nas salas de aulas e tampouco 

vêm sendo preparados por formações continuadas”. Em razão da falta de recursos, 

principalmente em redes menores, quando se considera a média de escolas do Brasil, formações 

continuadas não são realizadas nas frequências previstas nas leis e documentos oficiais. Além 

disso, o Entrevistado 4 pondera que “os professores quase não recebem incentivos para fazerem 

cursos utilizando recursos próprios e grande parte dos professores sequer está preparada para 
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lidar com os temas que lecionam, quanto menos com os quais não tiveram contato”. Ainda, para 

o Entrevistado 9 “o coordenador pedagógico acaba sobrecarregado de burocracias e não 

consegue assumir seu papel formativo - o que deixa o professor à deriva para conduzir sua grade 

e analisar suas questões e proposições para trabalhar com sua classe”. 

Tais elementos, somados com as demais fragilidades do sistema educacional brasileiro, 

foram reconhecidos, por parte dos entrevistados, como razões para a resistência dos docentes 

na realização de formações que compreendam os temas de diversidade e gênero. Para o 

Entrevistado 5: 

Há uma tendência dessas formações ficarem mais isoladas, mas pensando no 

professor como uma pessoa, só é preciso pensar em maneiras de integrar os 

temas com o currículo e com os desafios da sala de aula. Há muitos dilemas 

de agendas, com o tema socioemocional foi igual. Primeiro se deve levantar a 

importância (sensibilização), depois tentar integrar com as formações de 

conteúdo para que o professor possa trazer para o dia-dia da sala de aula. No 

fundo, os professores têm pouco tempo, as redes, poucos recursos. Para pensar 

como essas agendas mais transversais se integram com o currículo, deve-se 

criar a ponte com o time pedagógico, seria superinteressante os novos atores 

superarem os desafios. (Entrevistado 5) 

 

Já para o Entrevistado 7: 

 

É claro que sempre haverá aqueles que resistem por questões de ordem 

religiosa ou moral, mas o grande problema é a carência de boas condições para 

as formações, falta de auxílio pedagógico e estrutural a 

professoras/professores, isso é que acaba perpetuando o distanciamento, e 

consequente a rejeição, de alguns aos conhecimentos e diálogo sobre 

diversidade de gênero. (Entrevistado 7) 

 

 O Entrevistado 10 também relata as dificuldades em relação às formações, em geral: 

 

Não tinha quase orientação nenhuma [...] quando fui atuar no EJA fiz um 

curso, mas eu que banquei a condução e alimentos. As próprias reuniões de 

planejamento não tinham nada a ver, a HTPC´s não faziam muito sentido, não 

tinham mais orientação. (Entrevistado 10) 

 

Como explorado no Capítulo 2, a falta de objetivos claros do que se espera de 

professoras/professores pela sua formação, inicial e continuada, e pela execução do trabalho, 

de modo uniforme em todo o território nacional, aumenta a resistência à abordagem do Tema 

por professoras/professores. O Entrevistado 5 citou a rejeição ao Tema por parte de 

professoras/professores sob o pretexto de que esse não seria seu trabalho e que “sua função 
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é ensinar conteúdo de determinada matéria”. O Entrevistado 6 aponta que “para alguns 

professores, há assuntos que devem ser tratados dentro de casa, na esfera privada, e outros 

na escola, na esfera pública, e ignoram que os assuntos são comuns às duas esferas”. Quando 

perguntado sobre o motivo para essa percepção por parte de professoras/professores de que 

abordar a temática de construção de gêneros e diversidades sexuais não é sua 

responsabilidade, o Entrevistado 3 afirmou: 

Os motivos para isso são múltiplos: despreparo é um deles, e existe ainda 

divergências sobre o entendimento da educação e de que escolas formam para 

trabalho e não para o convívio social. Têm ainda aqueles que querem se 

preservar, pois a profissão é muito desgastante para lidar com ainda mais essa 

questão. Um professor especialista, por exemplo, tem por volta de 400 alunos 

por ano, se ele começa a se preocupar com todos, a vida fica muito difícil, ele 

se endurece. Pode ser um motivo que influencia o professor, como podem ser 

vários. (Entrevistado 3) 

 

Por fim, o Entrevistado 7 apontou que a BNCC, mesmo não citando “gênero” e 

“orientação sexual” é um importante aliado para a desconstrução dessa negação ao tema, sem 

que isso se torne uma sindicância, destacando que “há espaço, precário e marginal, mas a BNCC 

permite a discussão e dá amparo ao professor e pode encorajá-los”. 

 

 

 

 

5.4 Formato da Formação 

 

Quando perguntados sobre seu entendimento sobre formações para 

professoras/professores em ensino à distância, os entrevistados concordam que é um método 

que apresenta eficácia quando se considera sua capacidade de disseminação e disponibilidade 

de diversos materiais. Já quando perguntados sobre sua eficácia de aprendizagem, todos 

concordaram que o modelo totalmente remoto e assíncrono não é o mais eficaz.  

O Entrevistado 7 destacou que a “falta de interação e trocas no momento de 

aprendizagem torna difícil manter a qualidade da aprendizagem e não é o recomendável”. O 

Entrevistado 1 ressalta:  

É preciso da diferenciação do ensino à distância para o ensino mediado por 

tecnologia, já que o segundo modo considera diálogo e participação, 
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entendimento sobre as concepções do aluno e grupo, e possíveis resistências, 

além de estabelecer o vínculo entre formador e aluno, que são extremamente 

necessários para uma aprendizagem de qualidade. Há uma falsa ideia de que 

ensino mediado por tecnologia é barato, porque para estabelecer todas as 

interações necessárias é preciso investimento em tempo de equipe e tecnologia 

e internet disponível para o participante. (Entrevistado 1) 

 

Quando perguntados sobre a adequação de uma formação sobre diversidade de gênero 

no formado de ensino à distância, os Entrevistados 4, 5, 7 e 8 concordam que esse tema demanda 

sensibilização, debate, reflexões e contextualização. Para o Entrevistado 5, “uma formação 

assíncrona no formato remoto não seria o formato mais adequado para abordar esses temas”. 

No entanto, grande parte dos entrevistados concorda que os professoras/professores 

normal     mente são profissionais muito dedicados que conseguem realizar formações e estudos 

autonomamente de forma admirável. Para o entrevistado 4, “ainda que não haja incentivo das 

Redes, há uma parcela grande de docentes que buscam se atualizar e se aprimorar por conta 

própria”. 

O incentivo das redes e integração com o currículo, por sua vez, foi apontado pelo 

Entrevistado 5 como: 

questão chave para garantir uma boa aprendizagem a partir da formação, 

independentemente do formato on-line ou presencial. Há uma tendência 

dessas formações ficarem mais isoladas, pensando no professor como uma 

pessoa só, é preciso pensar em maneiras de integrar com o currículo e com os 

desafios da sala de aula. 

 

Como já mencionado acima (vide Seção 5.3), a dificuldade de conseguir aproximar a 

Formação do programa pedagógico de Secretarias reside no fato dessas estarem muito mais 

preocupadas com formações mais pragmática e de questões basilares, como alfabetização. O 

Entrevistado 7 destaca que “se o docente participa de uma formação com liberação e incentivo 

das Redes seu aproveitamento é muito maior”. 

As Redes e escolas também têm um importante papel na efetivação do aproveitamento 

da formação de docentes, ao propor uma sensibilização prévia sobre os temas, e para realizar 

um acompanhamento e avaliação pós encontros/módulos da Formação. O Entrevistado 8 sugere 

que “há uma necessidade de monitorar o envolvimento dos docentes na Formação, e de tentar 

entender quais foram os ganhos de conhecimentos e habilidades deste após a conclusão do 

curso”. 

Outro entrevistado afirma que: 
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Há dilemas de agendas, com o tema “socioemocionais” é igual, uma 

recomendação é de que primeiro seja levantando porque o tema é importante 

(uma sensibilização), depois tentar integrar com as formações de conteúdo 

para que o professor possa trazer para o dia-dia da sala de aula. No fundo, os 

professores têm pouco tempo, as redes poucos recursos, e, assim, fica difícil 

para eles enxergar como essas agendas mais transversais se integram com o 

currículo. É preciso criar a ponte com o time pedagógico, seria 

superinteressante os novos atores superarem os desafios. (Entrevistado 4) 

 

O Entrevistado 3 pondera que  

o uso ferramentas e suportes diferentes, considerando outros tipos de 

conteúdo, como Podcasts e materiais que possam ser enviados por WhatsApp 

tornariam o tema mais presente na vida do professor, e tornaria o ensino mais 

significativo por meio dessas diferentes linguagens.  

 

5.5 Expansão da Formação “Educar para Prevenir” 

 

Conforme mencionado, não há um consenso entre os entrevistados sobre a Rede mais 

adequada para a promoção do curso, sendo que todos apontam para a necessidade de que o 

conteúdo seja aderente ao respectivo currículo. Enquanto os Entrevistados 3 e 5 acreditam ser 

interessante aproximar o curso de currículos estaduais, os Entrevistados 4 e 7 entendem que 

secretarias municipais seriam mais adequadas. O Entrevistado 6 ainda sugeriu que a expansão 

do curso fosse realizada com o apoio da União dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIMEs), a fim de promover a articulação com as organizações locais para explorar ideias 

sobre como expandir. 

Para o Entrevistado 8: 

pode ser interessante fazer a expansão por escolas, conversando com escolas 

grandes selecionadas, cujo projeto pedagógico se identifique com o Tema da 

Formação e seus objetivos. Assim, pode se ter mais controle das ações, e 

poderiam ser acompanhados de perto os possíveis erros e acertos, para realizar 

os ajustes necessários. 

 

Nessa mesma linha de expansão por escolas, o Entrevistado 6 sugeriu a realização de 

uma campanha, que poderia selecionar algumas instituições, a partir de critérios 

socioeconômicos ou de produtividade de políticas púbicas para implementação de pilotos. 

Muitos dos entrevistados defendem que é preciso montar a estratégia de expansão a 

partir de uma análise de entradas e barreira desses potenciais “clientes”, e considerando como 

trabalhar em conjunto com os diferentes atores. Para o Entrevistado 5, “acredito que fazer a 

formação não é um desafio, o desafio está em entender o que querem monitorar, que tipo de 
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resultados querem ter, acredito que terá bastante opções de entrada”. 

Há, ainda, os Entrevistados 1, 3, 4, 7, 8 e 9 que sugeriram a busca por organizações da 

sociedade civil - que poderiam apresentar canais abertos e aportar recursos, se necessário. 

Os Entrevistados 5 e 6 acreditam que a Formação deve se adequar às trilhas formativas 

das Redes ou escolas, de forma complementar. Já os Entrevistados 1, 3, 7, 8 e 9 creem que o 

curso deve estar integrado a uma formação maior sobre diversidades, de forma a representar o 

módulo de “gênero”, integrado a conteúdos étnico raciais e de inclusão de pessoas com 

deficiência, que estão previstos nos documentos oficiais e têm maior respaldo legal e aceitação. 

Os Entrevistados 5 e 8 ainda apontaram para a necessidade da Formação se adequar às 

diferentes etapas da Educação de forma a atender uma maior diversidade de perfis de 

educadores e suas necessidades. Para o Entrevistado 8, “assim a formação teria mais pertinência 

e conseguiria melhor apresentar a transversalidade do tema”. 

 

5.6 Percepção dos Participantes 

 

Todos os participantes entrevistados eram interessados sobre diversidade de gênero e 

não apresentavam resistência em abordar o Tema. Não foi possível identificar participantes que 

realizaram a Formação e apresentavam visão contrária à abordagem de gênero e diversidade na 

educação. 

Os Entrevistados 12, 13, 14 e 15 acharam o curso muito interessante e cativante, sendo 

que os Entrevistados 12 e 14 - que possuíam mais contato com o Tema - afirmaram que 

gostariam de mais aprofundamentos, enquanto os Entrevistados 13 e 15 afirmaram não ser tão 

próximos, razão pela qual gostariam de mais contextualizações e trocas durante a Formação. 

Unanimemente, os entrevistados afirmaram que recomendariam o curso para colegas e os 

Entrevistados 12 e 13 já o fizeram. 

De uma maneira geral, os participantes entrevistados ficaram sabendo da formação pelos 

canais digitais: os Entrevistados 14 e 15 já conheciam o Instituto Matizes e viram a divulgação 

em suas redes sociais, os Entrevistados 12 e 13 viram a divulgação em grupos de Whatsapp da 

faculdade ou do Facebook. 

Dentre as aprendizagens obtidas com a Formação, os entrevistados destacaram (i) a 

importância do alinhamento dos conteúdos com os marcos normativos e a fundamentação em 

Leis e diretrizes oficiais sobre educação, e (ii) os conhecimentos adquiridos sobre como 
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escrever projetos pedagógicos sobre o Tema. O Entrevistado 14, que já participa de grupos de 

estudo sobre gêneros e diversidades na educação, afirmou que “apesar de já saber muito sobre 

os temas tratados, esse módulo de embasamento em Leis e instrumentos legais é um grande 

diferencial da formação”. 

Os entrevistados concordam que é essencial que a Formação seja promovida pelas 

escolas. Os Entrevistados 12 e 14 apontam que a discussão já está mais avançada nas escolas 

privadas, e que já é proposto um trabalho pedagógico direcionado por etapas da educação. Os 

Entrevistados 12, 13 e 15 ressaltam que nas escolas públicas, por sua vez, nem sequer as 

discussões relativas à igualdade étnico racial, que estão previstas na lei, estão sendo postas em 

prática. 

Os Entrevistados 12 e 13 apontam que a Formação seria muito mais eficaz e rica se fosse 

presencial, já os Entrevistados 14 e 15 afirmaram que não poderiam participar se essa exigisse 

deslocamento. Entretanto, todos disseram que participariam de uma sessão síncrona para debate 

e esclarecimento de dúvidas, caso ocorresse. 

Quando perguntados sobre o que poderia ser diferente na Formação, os Entrevistados 

12 e 13 apontaram para a importância de que se desse de modo híbrido, e o Entrevistado 15 

disse que mudaria disposição dos módulos (aproximaria os módulos 1 e 4, por entender que as 

informações técnicas estão em módulos muito distantes um do outro) e Entrevistado 14 não 

mudaria nada. 

Sobre os possíveis impactos práticos que o curso já promoveu em seus respectivos 

cotidianos, os entrevistados destacam principalmente interpretações sobre figuras e hábitos que 

reforçam padrões de discriminação de gênero e sexualidade e embasamento em documentos 

oficiais e leis para abordagem do conteúdo. 

Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que se sentem mais seguros para endereçar 

o Tema em sala de aula e outros espaços, registrando a importância da Formação em sua jornada 

formativa. 

 

 

 

6 Diagnóstico do desenho da Formação 

 

Como pôde ser observado, a relevância da Formação objeto de estudo decorre 
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primeiramente da importância da formação continuada de professoras/professores. Nesse 

sentido, é primordial avaliar a adequação do desenho da Formação com as melhores práticas e 

orientações para formações continuadas efetivas e profícuas. 

A partir da revisão da literatura do Capítulo 2. e das análises das Entrevistas do Capítulo 

5, entende-se que o desenho da Formação está alinhado com as estruturas adequadas para 

formações continuadas, conforme indicação a seguir sobre os diagramas que dialogam com a 

Formação “Educar para Prevenir” com as estruturas estipuladas pela BNC-Formação 

Continuada: 

 

Tabela 4 - Competências Previstas na BNC-Formação Continuada com as quais a 

Formação Dialoga 

Competências Explicação 

Conhecer os Estudantes e como 

eles aprendem 

A formação dialoga sobre identidades, de forma a 

instrumentalizar os docentes a melhor entendê-las e 

respeitá-las, promovendo sua valorização, acolhimento e 

permitindo com que a Escola cumpra seu papel de 

ambiente fomentador de sociabilização e preparação de 

cidadãos éticos.  

Criar e manter ambientes 

favoráveis à aprendizagem e ao 

desenvolvimento (ou clima) 

A formação informa sobre violências e preconceitos de 

diversidade de gênero de forma a conscientizar os docentes 

sobre possíveis comportamentos e falas agressivas, para 

que possam identificar tais comportamentos e pensamentos 

em si e em colegas e coibi-los. Isso favorece um ambiente 

de menor violência, mais respeito e melhor relacionamento 

entre pares e alunos. 

Atuar em Conjunto com a Equipe 

Profissional Interagir com as 

famílias e comunidades 

A formação instrumentaliza docentes com argumentos 

necessários para que esses possam dialogar sobre 

diversidade de gênero com Equipes e famílias, respaldados 

por documentos oficiais da Educação Brasileira. 

Comprometer-se com seu próprio 

Desenvolvimento Profissional 
A formação é uma forma de atualização de conteúdos e 

visão de mundo que o docente deve realizar regularmente.  

Fonte: Tabela elaborada pelas autoras 

 

 

Ainda, em referência ao Artigo 7º da Resolução Nº 1/2020, a Formação “Educar para 

Prevenir” pode estar enquadrada nas seguintes características necessárias para uma formação 

continuada eficiente: 

 

 

Tabela 5 - Como a Formação “Educar para Prevenir” dialoga com as 
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características que tornam uma Formação continuada eficiente 

Características  Relação da formação com a características 

I - Foco no conhecimento pedagógico do 

conteúdo  

A Formação demonstra como alguns conteúdos 

estão enviesados para uma interpretação de 

gênero e sugere caminhos para que isso não 

ocorra.  

II - Uso de metodologias ativas de 

aprendizagem  
No atual modelo assíncrono da formação, não 

há metodologias ativas na aprendizagem.  

III - Trabalho colaborativo entre pares  O atual modelo assíncrono da formação, não 

oferece possibilidades de trocas entre os pares.  

IV - Duração prolongada da formação  
O atual modelo assíncrono da formação, não 

permite devolutivas ou rocas entre formadores 

e participantes posteriores à formação.  

V - Coerência sistêmica  

A Formação é embasada em documentos 

oficiais e discute bem isso em um de seus 

módulos. No entanto, a formação poderia ser 

mais explorada as relações com a realidade de 

uma Rede específica ou Escola em que os 

docentes estão participando desta.  

Fonte: Tabela elaborada pelas autoras 

 

Dado o fato de que as questões a serem contextualizadas e desenvolvidas para o curso 

“Educar para Prevenir” melhor se adequarem às Diretrizes da BNC-Formação Continuada, 

deve-se sempre ter em mente tal referencial normativo. Ademais, para garantir sua expansão, é 

preciso analisar com atenção os demais desafios da abordagem da temática e de sua 

implementação. 

Independente das previsões, os recentes movimentos conservadores, a exemplo da 

“Escola sem Partido”, e dos movimentos que mencionam o chamado “kit gay” e outros termos 

que não encontram respaldo na literatura científica como “ideologia de gênero”, “doutrinação 

de gênero” representam barreiras importantes para disseminação do conhecimento nessa 

temática. Nesse contexto, a divulgação da Formação, sua expansão e sua implementação para 

diferentes públicos deve sempre considerar tais barreiras. 

Especificamente sobre os temas, segundo os especialistas entrevistados, a Formação 

trata de temas importantes, mas alguns entendem que não é possível pensar a educação e o 

ensinar sem pensar em questões de gênero e sexualidade, enquanto outros veem o tema como 

acessório ou complementar. Apesar de reconhecerem que há resistência na abordagem do tema, 

todos entendem que é possível endereçá-lo de forma que tenha boa aceitação, ainda que, para 

tanto, alguns termos “proibidos” devam ser evitados.  
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Quanto ao conteúdo da Formação, os entrevistados indicam pela sua adequação 

sugerindo que seja fortalecido o embasamento da Formação em legislações e documentos 

oficiais, para dar maior segurança e respaldo aos docentes.  É importante destacar que a 

Formação já apresenta um excelente embasamento teórico e referenciação do Tema aos 

documentos oficiais e leis – que deve ser mantido, por consistir uma validação para a 

necessidade da Formação, ainda que o Tema não esteja expressamente previsto nos normativos 

e suas diretrizes. 

Os Entrevistados também indicam quanto ao conteúdo que haja uma aproximação da 

Formação aos programas que vêm sendo priorizados pelas redes de ensino, destacando a 

necessidade de oferecer a Formação para Redes e escolas, para maior alcance da Formação e 

para que seus efeitos práticos sejam potencializados. De fato, ações voltadas para o coletivo das 

escolas podem acelerar transformações necessárias e descontruir preconceitos enraizados. 

Ainda quanto ao conteúdo, os entrevistados apontam para a necessidade de uma 

preparação dos professoras/professores e gestoras/gestores educacionais para que absorvam 

mais os conhecimentos, sinalizando para a possibilidade de uma sensibilização prévia das/dos 

participantes. 

Quanto à eficiência do atual formato da Formação e suas possibilidades de expansão, os 

Entrevistados recomendam que: sejam oferecidos encontros síncronos e presenciais; que sejam 

instituídos programas de mentoria; que a Formação seja ofertada para Redes ou escolas e seja 

divulgada para entidades de classe e organizações da sociedade civil, visando atingir um público 

maior e mais diverso. 

 

7. Recomendações 

 

Considerando a relevância e excelência da Formação “Educar para Prevenir”, o presente 

tópico pretende endereçar suas oportunidades de desenvolvimento e possibilidades de 

expansão, de forma que seja realizada por mais educadores e que os saberes e reflexões 

decorrentes sejam implementados em sala de aula. 

 

7.1 Oferta da Formação para Redes e escolas 

 

Conforme apontado na revisão literária e entrevistas com especialistas, as/os 
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professoras/professores enfrentam um grande desafio para realizar formações continuadas, 

conciliando-a com o trabalho e diversas tarefas decorrentes e ainda colocar os conhecimentos 

adquiridos em prática. Ainda que professoras/professores costumem estudar autonomamente e 

buscar oxigenação de conhecimentos, a eficácia do conhecimento adquirido é menor, quando 

não há envolvimento do grupo em que está inserido ou apoio e incentivo institucional. 

Para tanto, é recomendável que a Formação tenha 2 estratégias: uma de oferta para 

indivíduos (como ocorre atualmente) e outra para instituições, no caso Redes ou escolas. Para 

a segunda estratégia, recomendam-se algumas medidas. 

 

7.1.1. Institucionalizar os conhecimentos da Formação, incluindo gestoras/gestores 

 

Para a implementação dessa estratégia, é recomendável institucionalizar os 

conhecimentos e práticas da Formação “Educar para Prevenir”, trabalhando os conhecimentos 

pelo grupo das escolas ou da Redes. Sendo a Formação ofertada para a comunidade pedagógica 

local, os ganhos seriam sistêmicos e poderiam ser refletidos nas práticas escolares, razão pela 

qual deve-se incluir na Formação também as Diretoras e Diretores e Coordenadoras e 

Coordenadores - importantes figuras para efetivação das ferramentas educativas ensinadas na 

Formação. 

Como mencionado na Seção 7.6 é muito importante que as/os professoras/professores 

possam contar com o apoio dos gestores educacionais para implementar os conhecimentos 

adquiridos na Formação e dialogar com eles sobre seus principais desafios e dificuldades. 

Assim, é recomendável que os gestores educacionais (assim entendidos os Diretores e 

Coordenadores pedagógicos) possam realizar a Formação. Ainda, pensando na expansão da 

Formação, os gestores educacionais podem ser pessoas chave na disseminação de tal 

conhecimento. Juntamente com a equipe gestora, figuras que desempenham papel formativo 

nas Redes podem ser estratégicas para expandir a Formação. 

Com tais atores, podem ser realizadas atividades síncronas ou presenciais para debater 

os conteúdos e problematizar situações práticas. Desta forma, tais formadores conseguirão 

reproduzir as reflexões com as/os professoras/professores que estariam acompanhando a 

Formação. 

No que diz respeito às formações continuadas da equipe docente, a equipe gestora deve: 

“promover, em cooperação, a dinâmica de trabalho na escola, gerar oportunidades para que as 
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melhores práticas pedagógicas sejam construídas e atuar como guardiã das ações que visam às 

aprendizagens e ao desenvolvimento de todas as crianças, jovens e adultos.” (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO et. Al., 2020, p. 15). 

Para além de realizar a gestão da escola e burocracias tanto o Diretor quanto o 

Coordenador devem exercer, fundamentalmente, papeis pedagógicos, por mais que na realidade 

brasileira acabem não sendo cobrados por isso. Considerando os papeis pedagógicos, o Diretor 

deve:  

possibilitar e apoiar os espaços de formação continuada, além de focar a maior 

parte do seu tempo em acompanhar a aprendizagem dos estudantes e planejar 

e implementar ações para melhorá-la, por exemplo, por meio da revisão do 

Projeto Pedagógico e do(s) plano(s) de ação da escola. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO et. Al., 2020, p. 16). 

 

Já a Coordenadora ou o Coordenador, que tem como principal função desenvolver o 

pedagógico das escolas e professoras/professores, deve:  

acompanhar as aprendizagens e o desenvolvimento dos estudantes de forma 

alinhada ao novo currículo, planejar e realizar formações e apoiar a prática e 

o desenvolvimento profissional da equipe docente para melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem, tanto em momentos coletivos quanto em momentos 

individuais. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO et. Al., 2020, p. 16) 

 

Considerando que as Diretoras/Diretores e Coordenadoras/Coordenadores também 

devem receber apoio formativo de membros das equipes das regionais ou de Secretarias, para 

construir suas pautas, seria interessante pensar em módulos da Formação também para equipes 

técnicas das Secretarias, tendo como objetivo a melhor difusão dos conhecimentos e 

implementação da Formação. 

 

7.1.2. Apostar em projetos piloto 

 

Incentivar as Redes e escolas a promover a Formação também pode ser uma maneira de 

auxiliá-las a se organizar e garantir que as formações continuadas (exigidas em lei) sejam 

efetivadas. Dessa maneira, apostar em projetos piloto que possam ser divulgados é uma boa 

estratégia para a expansão da Formação.  

No caso das escolas, é interessante mapear instituições que tenham projetos pedagógicos 

afeitos ao Tema, a partir das quais, a Formação pode ser testada e divulgada para demais. 

Algumas escolas podem ser mais estratégicas por servirem de referência e terem maior 
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potencial para ações inovadoras. Há também instituições privadas que atuam em regime de 

parceria com escolas públicas, seja por meio de convênios ou colaboração para o 

desenvolvimento de ações e programas, sendo um interessante espaço para disseminação da 

Formação. 

 

 

7.1.3 Apostar em Regimes de Colaboração 

 

 Desde a Constituição de 1988, foram previstos regimes de colaboração, trabalhos 

articulados, coordenado e institucionalizados entre entes federados (União, estados, Distrito 

Federal e municípios) para garantir o direito à educação básica (CONVIVA EDUCAÇÃO, 

2019).  Ocorre que, dada a ausência de sistema único da educação e em razão do princípio 

de autonomia entre os entes, a implementação do previsto na Constituição ainda é difícil e 

encontra barreiras (CONVIVA EDUCAÇÃO, 2019).  

Esses regimes ganham força quando estão “lastreados” em Plano de Metas de 

Compromissos da Educação, como o de 2007, que previa adesão voluntária dos entes, e 

garante aos aderentes assistência técnica e ou financeira para atingimento de tais metas 

(CONVIVA EDUCAÇÃO, 2019). 

Quando implementados, os Regimes de Colaboração entre os governos estaduais e 

os municipais têm se mostrado eficazes modelos para ampliar processos formativos.  Em 

muitos desses casos, esses Regimes são fomentados ou apoiados por Organizações da 

Sociedade Civil. Como exemplo disso, tem-se a Parceria pela Alfabetização em Regime de 

Colaboração (PARC), programa criado pelo Instituto Natura, Fundação Lemann e 

Associação Bem Comum, com foco na alfabetização. Esse programa tem por 

objetivo apoiar o poder público estadual no desenho e implementação de uma política de 

melhoria da aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, minimizando os 

impactos da alternância de poder (BEM COMUM, 2019). Além disso, o Programa fomenta 

processos, treinamentos e difusão de conhecimentos para que os entes dialoguem entre si, 

trabalhem em conjunto e garantam a boa implementação do Programa (INSTITUTO 

NATURA, 2021). 

Essa iniciativa pode servir de inspiração para o Instituto Matizes, também na 

estratégia de oferecer a Formação para instituições. Se, por um lado, os estados têm 
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estruturas mais burocráticas, por serem Redes grandes, por outro, os municípios têm baixa 

capacidade de recursos e precisam da ajuda dos estados. Assim realizar essa articulação e 

pensar em módulos que fomentem a colaboração entre os entes é uma alternativa interessante 

para a expansão da Formação “Educar para Prevenir”. 

Quando se considera os regimes de colaboração intermunicipal, na área de Educação, 

destacam-se os Arranjos de Desenvolvimento de Educação (ADE). Ao contrário das demais 

áreas, que contam com consórcios, na educação se estabelecem Arranjos para que os que os 

currículos pedagógicos e estruturas de cada município não sejam prejudicados ao terem que 

aderir a padrões mais rígidos, mantendo assim sua flexibilidade (INSTITUTO NATURA, 

2019). 

Dentre as maiores vantagens de trabalhar no formato cooperativo de ADE está o 

principal foco no pedagógico (MARQUES; ABRUCIO, 2020). Isso ocorre, pois 

normalmente a implantação de um ADE ocorre posteriormente a um diagnóstico de 

aprendizagem, em que se investigam as principais questões que resultam na baixa 

aprendizagem, e a partir disso é proposto um plano de ação, composto de quadro inicial, 

ações planejadas focadas na aprendizagem e no desempenho dos alunos. (MARQUES; 

ABRUCIO, 2020). 

Além disso, deve-se ressaltar que a colaboração pelo modelo de Arranjos, por ser um 

compromisso coletivo, permite uma maior blindagem da política educacional de pressões de 

interesses partidários e políticos (MARQUES; ABRUCIO, 2020) – o que é muito oportuno 

para maior penetração e implementação de uma Formação para professoras/professores 

sobre diversidade de gênero.  

Atualmente, os ADES existentes são: 

 

Tabela 6 - Arranjos de Desenvolvimento de Educação 

Nome Nº de municípios Região 

ADE Norte Gaúcho 29 Sul 

ADE Serra Catarinense  18 Sul 

ADE CoGemfri 11 Sul 

ADE Granfpolis 21 Sul 

ADE Noroeste Paulista 65 Sudeste 

ADE Chapada 20 Nordeste 
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ADE Agreste Litoral 9 Nordeste 

ADE GE5 5 Nordeste 

ADE GE4 4 Nordeste 

ADE dos Guarás 9 Nordeste 

ADE dos Balaios 9 9 Nordeste 

ADE do Alto Turi  18 Nordeste 

ADE Região dos Açaizais  8 Nordeste 

ADE Amure 18 Nordeste 

                Fonte: http://www.comunidadeeducativa.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Guia-Arranjos-

de-Desenvolvimento-da-Educacao_Positivo.pdf p 21. Acesso em: 11 nov. 2021 

 

Vale lembrar que há muitas instituições privadas, como grandes empresas, que estão 

apoiando o estabelecimento e consolidação de ADE´s, podendo ser oportuna a aproximação 

aos ADE´s também via setor privado. 

 

7.3 Fortalecimento das referências aos instrumentos legais e diretrizes educacionais 

 

Essa recomendação aplica-se tanto para a Formação oferta a indivíduos quanto 

instituições. Dada a importância da referenciação do Tema aos documentos oficiais e leis 

nos Módulos do curso - ressaltada pelos participantes da Formação - é recomendável que 

esse aspecto seja fortalecido e utilizado de forma expressa, até como fator de atração das 

Redes e escolas e mitigação das alegações de que o tema é ideológico ou político. 

Em especial, a formação pode fortalecer o diálogo com a BNCC, que é um dos temas 

que mais vem sendo trabalhado nas formações continuadas atualmente. De fato, os 

entrevistados apontaram, também, que há sinergias claras entre o tema de diversidade de 

gênero e outras formações que estão em voga no momento nas redes de ensino, como 

habilidades socioemocionais, que podem ser mais exploradas.  

Ficou também evidente pelas entrevistas a necessidade do curso dialogar mais com 

a BNCC. Por mais que o documento não contemple em seu texto referências expressas à 

diversidade de gênero, apresenta Objetivos de Aprendizagens e Competências e Habilidades 

a respeito da conscientização sobre corpo, gênero, educação sexual e respeito às 

diversidades, que podem ser explorados nos diferentes níveis de educação, conforme tabela 

a seguir:  
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Tabela 7 – BNCC – Previsões que podem respaldar a abordagem dos temas de 

gênero e sexualidade 

Etapa da 

Educação 

Ano 
Campo de 

Experiência/Matéria 

Objetivo de 

Aprendizagem/ 

Competência e 

Habilidades 

 

Educação 

Infantil 

Crianças 

pequenas (4 anos 

a 5 anos e 11 

meses) 

 

“O eu, o outro e o nós” 

 

(EI03EO05) 

Demonstrar 

valorização das 

características de seu 

corpo e respeitar as 

características dos 

outros (crianças e 

adultos) com os quais 

convive. 

 

Educação 

Infantil 

Crianças 

pequenas (4 anos 

a 5 anos e 11 

meses) 

 

“Corpo, gestos e 

movimentos” 

(EI03CG04) 

Adotar hábitos de 

autocuidado 

relacionados a 

higiene, 

alimentação, 

conforto e 

aparência. 

 

Ensino 

Fundamental 

 

3º Ano 

 

Ciências 

(EF03CI04) 

Identificar 

características sobre 

o modo de vida (o 

que comem, como 

se reproduzem, 

como se deslocam 

etc.) dos animais 

mais comuns no 

ambiente próximo. 
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Ensino 

Fundamental 

 

 

 

8º Ano 

 

 

 

Ciências 

(EF08CI08) Analisar 

e explicar as 

transformações que 

ocorrem na puberdade 

considerando a 

atuação dos 

hormônios sexuais e 

do sistema nervoso. 

(EF08CI09) Comparar 

o modo de ação e a 

eficácia dos diversos 

métodos 

contraceptivos e 

justificar a 

necessidade de 

compartilhar a 

responsabilidade na 

escolha e na utilização 

do método mais 

adequado à prevenção 

da gravidez precoce e 

indesejada e de 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST).  

(EF08CI10) 

Identificar os 

principais sintomas, 

modos de transmissão 

e tratamento de 

algumas DST (com 

ênfase na AIDS), e 

discutir estratégias e 

métodos de prevenção. 

(EF08CI11) 
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Selecionar 

argumentos que 

evidenciem as 

múltiplas dimensões 

da sexualidade 

humana (biológica, 

sociocultural, afetiva e 

ética). 

   
Competência 

específica 2: 

(EM13CNT207) 

Identificar, analisar e 

discutir 

vulnerabilidades 

vinculadas às 

vivências e aos 

desafios 

contemporâneos aos 

quais as juventudes 

estão expostas, 

considerando os 

aspectos físico, 

psicoemocional e 

social, a fim de 
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desenvolver e 

divulgar ações de 

   
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1: 

(EM13CHS103) Elaborar 

hipóteses, selecionar evidências e 

compor argumentos relativos a 

processos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais, culturais e 

epistemológicos, com base na 

sistematização de dados e 

informações de diversas 

naturezas (expressões artísticas, 

textos filosóficos e sociológicos, 

documentos históricos e 

geográficos, gráficos, mapas, 

tabelas, tradições orais, entre 

outros).  

(EM13CHS104) Analisar objetos 

e vestígios da cultura material e 

imaterial de modo a identificar 

conhecimentos, valores, crenças e 

práticas que caracterizam a 

identidade e a diversidade 

cultural de diferentes sociedades 

inseridas no tempo e no espaço. 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2: 

(EM13CHS205) Analisar a 

produção de diferentes 
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territorialidades em suas 

dimensões culturais, econômicas, 

ambientais, políticas e sociais, no 

Brasil e no mundo 

contemporâneo, com destaque 

para as culturas juvenis. 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4: 

(EM13CHS401) Identificar e 

analisar as relações entre sujeitos, 

grupos, classes sociais e 

sociedades com culturas distintas 

diante das transformações 

técnicas, tecnológicas e 

informacionais e das novas 

formas de trabalho ao longo do 

tempo, em diferentes espaços 

(urbanos e rurais) e contextos. 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5: 

(EM13CHS501) Analisar os 

fundamentos da ética em 

diferentes culturas, tempos e 

espaços, identificando processos 

que contribuem para a formação 

de sujeitos éticos que valorizem a 

liberdade, a cooperação, a 

autonomia, o empreendedorismo, 

a convivência democrática e a 

solidariedade. 

(EM13CHS502) Analisar 

situações da vida cotidiana, estilos 

de vida, valores, 

    Tabela elaborada pelas autoras com base na Base Nacional Comum Curricular 

 

O incentivo à fundamentação da Formação em documentos oficiais é essencial para 
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instrumentalizar, empoderar e dar a segurança devida ao docente para que aborde os 

conteúdos em sala de aula, sem temer julgamentos morais e, em caso de questionamentos, 

se sinta seguro para dialogar sobre sua prática, como apontaram as entrevistas. 

De fato, a BNCC é instrumento importante para o combate às alegações de que o 

Tema não deve ser enfrentado ou que carrega conotações políticas, devendo ser utilizado de 

forma ainda mais enfática pela Formação para mitigar os conflitos e resistências.   

Logo, é recomendável que a Formação “Educar para Prevenir” mantenha de modo 

ainda mais explícito seus esforços para fundamentar o Tema com as referências legais e 

normativas aplicáveis. 

 

7.4 Aproximação dos temas aos programas que vêm sendo priorizados pelas Redes 

 

Considerando o investimento das Redes em formações sobre BNCC e competências 

socioemocionais, bem como em programas de melhoramento de clima escolar, seria 

interessante aproximar a Formação desses temas a partir de suas convergências. Essa seria 

uma forma de “driblar” as armadilhas de prioridade colocando a Formação como pertinente 

aos temas considerados necessários e prioritários para o momento e poderia ser aplicável 

tanto para a estratégia de oferta da Formação a indivíduos como para instituições. 

Enquanto as formações sobre a BNCC podem dialogar com a Formação de acordo 

com os objetivos de Aprendizagem e com as competência e habilidades, conforme exposto 

na seção anterior, as outras iniciativas dialogam no sentido de acolhimento do aluno, 

melhoria do convívio e prevenção de bullying. Por mais que o entendimento sobre “Clima 

escolar” compreenda muitas variáveis, e seja específico para cada escola, a Formação 

poderia ser ofertada principalmente para docentes de escolas que tiveram casos identificados 

de violência, ou de bullying ou de discriminação. Destarte, a Formação poderia ser associada 

a uma instrumentalização dos docentes para ações voltadas para a melhoria do convívio no 

ambiente da escola. Tentar mapear junto a gestores da educação quais seriam as escolas que 

apresentam essas situações, e realizar um trabalho de aplicação e acompanhamento da 

Formação pode ser uma alternativa mais assertiva para a expansão desta. 

Novamente, a justificação da importância da Formação com os temas previstos em 

Lei e contra os quais não há argumentos políticos (BNCC, competências socioemocionais, 

clima escolar, bullying) deve ser explorada, a fim de reduzir enfrentamentos decorrentes da 
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atual polarização política. 

 

7.5 Delimitar o escopo da Formação para efetivação de direitos 

 

Como mencionado, a Formação visa a efetivação de direitos sexuais e reprodutivos. 

No entanto, em razão do triste cenário brasileiro quanto à violência sexual e à comunidade 

LGBTQIA+, a Formação também tangencia temas relacionados a tais violências, como 

forma de chamar atenção para urgência e relevância do assunto. 

Ocorre que, como visto nas entrevistas e no próprio referencial teórico do contexto 

que originou a Formação, o tema da violência em si é complexo e tem relação com diversos 

fatores sobre os quais muitas vezes as professoras e os professores não têm controle e/ou 

conhecimento. Aliado a isso, deve-se considerar que as/os docentes podem temer abordar 

diversos temas e se responsabilizar por eles, a depender do nível de complexidade e 

delicadeza. 

Diante desse cenário, a recomendação seria para que a Formação tivesse seu escopo 

restrito à efetivação de direitos (o que já compreende leque enorme de conteúdo) e pode ser 

elemento importante para a mitigação ou combate à violência, sem gerar a expectativa de 

que irá endereçar o tema completamente.  

   

7.6 Incluir módulos de sensibilização sobre a importância do Tema 

 

Considerando que muitos que atuam na educação ainda não estão sensibilizados para 

a relevância do Tema e que esses podem ser os maiores violadores de direitos e agentes de 

manutenção do status quo quanto ao preconceito, LGBTQIA+fobia, machismo, racismo, 

entre outros, é recomendável que a Formação inclua temas de sensibilização dos diversos 

atores da educação. 

Entendendo que há divergências sobre quais são as funções do educador, devido às 

falhas em formação inicial, em direcionamentos das Redes e de um projeto de educação de 

nível nacional, conforme exposto no Capítulo 2, é recomendado que seja dedicado ao menos 

um módulo para dialogar sobre esse tema com as/os professoras/professores, considerando 

que há diversidade também no perfil de professoras e professores. Deve-se ter em mente que 

para diferentes públicos de professoras e professores, a Formação deve ter diferentes 
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abordagens, especialmente quanto à sensibilização. 

Com isso, seria interessante levantar os questionamentos sobre que tipo de cidadão 

se espera formar nas escolas, o que está por trás da matéria ensinada, que futuro se espera 

que os alunos almejem, dentre outros. Em conjunto, podem ser apresentados os dados sobre 

violação de direitos das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, bem como de outras 

minorias sobre o poder transformador da escola de tal realidade. Exemplos e depoimentos 

de professoras/professores que fizeram a Formação podem ser bem-vindos e servir de 

estímulo para outros. 

Ainda, a Formação pode se valer da atual tendência do mercado de valorizar temas 

de diversidade e inclusão nos ambientes de trabalho, para chamar atenção dos docentes que 

acreditam que sua função é preparar os alunos para serem mão de obra. Depoimentos de 

presidentes e diretores de grandes empresas sobre o assunto podem ajudar a destacar a 

importância e atualidade do Tema. 

Essa discussão pode não ser transformadora para todos os participantes da Formação, 

mas pode impactar muitos que não absorveriam tantos conhecimentos, se não tivessem alerta 

para a importância do Tema. 

 

7.7 Realizar pesquisa com grupos contrários ao Tema 

 

Como já mencionado, o Tema abordado na Formação encontra barreiras sociológicas 

para sua difusão. Para tanto, tendo em vista as dificuldades enfrentadas no presente estudo 

para captar a opinião de pessoas avessas ao Tema, é recomendável que o Instituto realize 

pesquisa de valores com grupos contrários à temática para compreensão dos reais 

impedimentos para que seja absorvida.  

Com isso, o Instituto pode buscar identificar quais são os mecanismos que abrem a 

porta para o diálogo sobre diversidade com tais grupos e consequentemente, com potenciais 

professoras e professores contrários à Formação. 

Ainda, é recomendável que o Instituto faça rodas de conversa ou oficinas com 

profissionais da educação que se declarem contrários à temática ou insensíveis à esta, 

buscando compreender, para além das resistências políticas que muitos manifestam sobre 

diversidade sexual e de gênero, quais são as barreiras que impedem que tais assuntos sejam 

tratados com a devida seriedade no ambiente escolar pelas/pelos docentes.  
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O Instituto pode fazer chamadas específicas para profissionais da educação ou grupos 

conservadores, para a coleta de percepções e preconceitos, a fim de identificar as formas de 

abordar o assunto para sensibilizar o público que ainda não é receptivo e ao tema e consciente 

de sua importância.  

 

7.8 Realizar o curso em diferentes formatos: presencial, híbrido ou blended learning  

 

Considerando a relevância do Tema, a excelência do conteúdo do curso e a intenção 

de garantir o acesso a diversos profissionais da educação, entende-se que a Formação pode 

ser realizada em diferentes formatos, que podem ser priorizados a depender da estratégia de 

oferta da Formação para indivíduos ou instituições. 

Preferencialmente, pela eficácia e vantagens do ensino presencial, recomenda-se que 

o curso seja realizado de modo presencial, com turmas que possam se encontrar e interagir 

fisicamente. Conforme apontado nas entrevistas com especialistas, formações demandam 

contextualizações e trocas para garantir a aprendizagem dos participantes. Também, 

entende-se que o assunto abordado na Formação é sensível, para os valores morais da 

sociedade brasileira e ainda não foi oficialmente integrado à legislação e documentos oficiais 

da educação. Assim, a interação presencial é importante para que o conteúdo da Formação 

seja integrado com as experiências práticas dos educadores participantes, criando um diálogo 

que se aproxime da sua realidade. Essa modalidade pode ser priorizada na oferta da 

Formação a instituições. 

Alternativamente, para viabilizar o alcance da Formação a regiões mais distantes e 

para aqueles profissionais que tenham limitações de recursos, tempo e deslocamento, a 

Formação pode ser ofertada no modelo híbrido, combinando parte da turma de forma 

presencial e parte de modo remoto. Rodas de conversas, oficinas, espaços de debate podem 

ser bem-vindas e proveitosas. Além disso, pode-se convidar palestrantes externos e/ou 

pessoas do mercado que têm se destacado pela pauta de diversidade e inclusão para atrair 

maiores interessados nas interações presenciais. Nesse caso, deve-se considerar que a 

integração das turmas depende de tecnologias digitais que permitam uma efetiva interação 

entre todos. 

Ainda, é possível explorar a modalidade blended learning, que combina parte das 

atividades de modo presencial e parte de modo remoto. Ademais, pode-se pensar em espaços 
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formativos ou de aprendizagem para professoras/professores sobre os temas de diversidade 

de gênero por meio de atividades colaborativas experimentais, baseadas em investigação de 

experiências práticas de ensino derivadas das atividades dos professoras/professores com 

seus alunos, incluindo participação em seminários, grupos de resolução de problemas, 

reflexão, investigação e atividades para o desenvolvimento de competências para lidar com 

tais assuntos e situações (ABRUCIO; SEGATTO, 2021). No caso da Formação, as aulas  

poderiam ser realizadas de modo remoto, com oficinas, seminários, grupos de resolução de 

problemas ou palestras com especialistas de modo presencial. Essa modalidade pode ser 

interessante para a oferta da Formação a indivíduos. 

  

7.9 Instituir programas de mentoria 

 

Visando ampliar o acesso à Formação e dar escala ao conhecimento produzido, 

especialmente na estratégia de oferta do curso a indivíduos, pode-se instituir mentorias, 

considerando-se que essas podem atuar em 3 frentes: 

 

Nos países que utilizam com maior intensidade esse instrumento, os mentores 

podem ter três papéis. O primeiro diz respeito à responsabilidade pela 

continuação da formação do professor iniciante por meio de sua experiência 

em sala de aula repassada de modo informal ou mais formalmente, mediante 

o compartilhamento de métodos de ensino testados naquele ambiente escolar 

ou elaborados em centros de formação pelos quais os mentores tenham 

passado, como ocorre em Singapura e Xangai (China) (JENSEN et al., 2016). 

Em segundo lugar, eles são importantes para transmitir os valores da cultura 

escolar aos ingressantes na carreira, estabelecendo os elementos necessários à 

criação de uma identidade profissional. E, finalmente, em alguns lugares, os 

mentores têm função avaliativa, fazendo parte de um grupo que, levando em 

conta o desempenho dos novos professoras/professores em relação ao 

aprendizado dos alunos, definirá sua aprovação ou não na carreira docente 

(ABRUCIO; SEGATTO, 2021, p. 50). 

 

Nesse sentido, sugere-se que a Formação institua mentores que podem ser aqueles 

que compartilham seus métodos de aplicação prática do conhecimento adquirido, auxiliando 

professoras/professores com seus desafios reais enfrentados na sala de aula, a partir de 

exemplos concretos. Também é possível que os mentores acompanhem a disseminação da 

cultura e valores da escola, caso o curso seja ofertado para a instituição, a partir dos temas 

abordados na Formação, pensando em códigos, projetos pedagógicos, campanhas 



 
81 

 

específicas e feiras de conhecimento a serem realizados com os temas de diversidade e 

gênero. Por fim, pode-se pensar em mentores que auxiliem na aferição de métricas e 

resultados, indicadores de avaliação do impacto da Formação nas professoras e professoras 

que a realizaram. 

O engajamento dos mentores, com papéis específicos como os indicados acima, pode 

potencializar o resultado da Formação, sendo que 1 módulo dedicado especificamente aos 

mentores já poderia surtir resultados profícuos. 

Outra possibilidade seria convidar pessoas que se identificam com o Tema para 

acompanhar a jornada dos docentes que realizaram a Formação. Tais pessoas podem ser 

desde consultores, militantes na temática, pesquisadores, que tenham interesse em colaborar 

com os docentes no desafio de implementar os conhecimentos obtidos na Formação, além 

de trocarem experiências e aprendizados. 

 

7.10 Tornar a Formação um módulo de uma formação maior sobre diversidades 

O Brasil, embora seja um dos países mais desiguais do mundo em que os marcadores 

da diferença impactam de forma brutal na vida e destino dos cidadãos, ainda é um país que 

apresenta grande dificuldade em lidar com o tema da diversidade de forma geral e, em 

especial, nas escolas. 

De todo modo, a temática da diversidade em sentido amplo vem ganhando cada vez 

mais espaço no debate público, sobretudo no setor empresarial – o que pode exercer certa 

pressão para que haja preocupação com a formação nesta temática. Ainda, considerando que 

há previsão normativa para que temas como igualdade étnico-racial e pessoas com 

deficiência sejam tratados nas escolas, uma boa estratégia pode ser integrar a Formação 

como um módulo de um programa formativo maior sobre diversidades. 

A recomendação pode ser interessante especialmente como porta de entrada para 

Redes e escolas mais conservadoras, que ignoram as problemáticas derivadas de diversidade 

sexual e de gênero. 

A integração dessa Formação a um programa maior sobre diversidade também 

poderia resultar em maior carga horária aos docentes e consequentemente gerar um 

certificado que apoie na progressão de carreira e salarial das /dos professoras/professores. 

De certa forma, isso tornaria a Formação mais atrativa tanto pelo maior apelo à 
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“diversidade” de forma ampla, como pela possibilidade de maior recompensa às/aos 

professoras/professores. 

 

7.11 Aproximação com Undime e Consed 

 

Um bom caminho para pensar na expansão da Formação seria a aproximação com a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e com o Conselho Nacional 

de Secretários de Educação (Consed), tanto para formações ofertadas a indivíduos como 

instituições. 

A Undime tem como membros os Dirigentes Municipais de Educação (DME) em 

exercício, aqueles que exercem a função de secretário municipal de educação, além de membros 

inscritos na seccional por estado (considerando as subdivisões da Undime), membros solidários 

e membros honorários (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES, 2019). Além desses 

membros, a Undime dialoga com sindicatos, confederações, associações, organizações não 

governamentais, movimentos sociais, redes e demais entidades da sociedade civil, que tenham 

interesse nas pautas da educação (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES, 2019).  

Assim, promove reuniões, seminários e fóruns, com o intuito de repassar informação e 

formação a todas as secretarias municipais de educação, dirigentes e equipes técnicas (UNIÃO 

NACIONAL DOS DIRIGENTES, 2019).   

Já o Consed congrega os Secretários da Educação e visa promover a integração das redes 

estaduais de educação, incentivando a participação dos estados nos processos decisórios das 

políticas nacionais e o melhor desenvolvimento do regime de colaboração (CONSELHO 

NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, 2021). É, pois, um importante fórum 

para apresentação da Formação, e estabelecimento de eventuais parcerias. 

Dado o atual contexto político e as dificuldades de inserção do Tema na agenda pública, 

a articulação com tais entidades pode ser um importante passo para a disseminação da 

Formação, afastando-se de eventuais conotações ideológicas. A partir do convencimento dos 

gestores públicos de que se trata de tema caro à política educacional, a Formação pode ter maior 

aceitação e sucesso.  

 

7.12 Divulgação da Formação em entidades de classe e organizações da sociedade civil 
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Tendo em vista que a Formação está bem estruturada e possui conteúdo apropriado 

sobre tema de extrema relevância sobre o qual há carência de materiais, tem potencial para 

impactar número muito maior de professoras/professores, na forma como já está. 

Assim, entendendo que a classe de professoras/professores no Brasil é muito diversa, 

seria proveitoso divulgar a Formação em grandes colegiados de professoras/professores, a 

exemplo de Sindicatos de Professoras/professores, visando atingir não só mais docentes, mas 

também docentes que não seriam simpáticos ao tema, espontaneamente. De fato, é 

recomendável que sejam feitos esforços para atingir professoras/professores de outros perfis, 

que ainda sejam resistentes ao Tema. Os Sindicatos podem ser importante porta de entrada 

para a divulgação aos docentes, como oportunidade de se desenvolverem para temática 

relevante, sobre a qual ainda não há conhecimento difundido suficiente. 

Ainda, é recomendável que a Formação seja divulgada para organizações da 

sociedade civil que atuam com educação, nas mais diversas frentes, visto que essas podem 

ter interesse em apoiá-la para determinados professoras/professores, escolas ou Redes, ou 

ainda podem ter interesse em aproveitar parte do conhecimento e do material já levantado 

para outros projetos, por meio de parcerias. 

Para tanto, pode ser estratégico incluir referências à importância da pauta no mercado 

de trabalho atualmente, atraindo ainda mais parceiros privados, especialmente institutos e 

fundações empresariais que atuam com educação. 

Ainda que para um processo de aprendizagem transformadora seja necessário 

contextualizar a Formação com os conteúdos trabalhados na escola e proporcionar atividades 

de troca e participação, a Formação “Educar para Prevenir” já congrega importante bagagem 

e conhecimento que podem ser aproveitados por terceiros, potencializando os resultados já 

obtidos. 

 

8. Considerações Finais 

 

Este trabalho teve como objetivo apresentar um diagnóstico do desenho da primeira 

edição do curso de formação continuada de professoras/professores “Educar para Prevenir”, 

dedicado às temáticas de diversidade de gênero, realizado pelo Instituto Matizes. 

Como pôde ser observado, a relevância da Formação objeto de estudo decorre 

primeiramente da importância da formação continuada de professoras/professores e a situação 
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de carência da educação brasileira neste aspecto, apesar dos marcos legais dos últimos 25 anos 

– desde a Lei de Diretrizes e Bases até a Base Nacional Comum Curricular – estabelecerem sua 

necessidade. Assim, buscou-se avaliar a adequação do desenho da Formação a partir das 

melhores práticas para formações continuadas. 

Ademais, analisando-se o histórico da legislação federal educacional quanto à temática 

de diversidade de gênero e respectivos impasses políticos, é possível identificar que atualmente 

não há exigência expressa para que se ensine sobre diversidade sexual e de gênero nas escolas, 

mas há amparo legal para tanto. Somado a isso, deve-se considerar a importância da escola na 

socialização e dessa na construção de identidades, sendo um espaço seguro para desconstruir 

preconceitos e criar diálogos e compreensão com a diversidade, como mostram algumas 

referências internacionais. 

Especificamente no atual cenário brasileiro, muitas vezes a escola é o único espaço em 

que determinados temas podem ser endereçados, dado que nas famílias e em outros espaços 

têm ganhado conotação política extrema e polarizada - tornando-se “proibidos”. Considerando 

que a escola pode ser uma das instituições mais relevantes na socialização, em contextos de 

carência de diálogo e tolerância como vividos atualmente, a iniciativa torna-se ainda mais 

fundamental, apesar dos desafios. 

Os desafios, por sua vez, são de diversas ordens: tanto os comuns a formações de 

professoras/professores no geral, quanto os decorrentes da sensibilidade própria da temática, 

além daqueles decorrentes do formato da Formação – que, em sua primeira edição, se deu de 

forma remota e gratuita, com aulas assíncronas, para todos aqueles que se inscreveram, 

incluindo professoras/professores da rede pública e privada, das mais diversas etapas da 

educação. 

Não obstante os desafios, a Formação – da forma como estruturada – está apta a cumprir 

relevante papel de instrumentalizar as/os professoras/professores com ferramentas pedagógicas 

adequadas para lidar com o tema em sala de aula. De todo modo, é importante considerar que, 

ainda que o curso possua material e didática de qualidade, dado o cenário político e social vivido 

no país, é preciso considerar que Redes e indivíduos serão hostis a ideia de implementação da 

Formação, sendo esperado que haja resistência. Assim, deve ser pensada uma estratégia de 

muita articulação e sensibilização com as equipes escolares que considere tais barreiras. 

Como recomendações para aprimoramento e expansão da Formação, pontuou-se: 

(i) A possibilidade de oferta da Formação para Redes e escolas.  Para tanto, sugere-
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se que os conhecimentos da Formação sejam institucionalizados, incluindo 

gestoras e gestores educacionais; a Formação aposte em projetos piloto e em 

Regimes de Colaboração;  

(ii) Que sejam fortalecidas as referências aos instrumentos legais e diretrizes 

educacionais no conteúdo da Formação; 

(iii) Que os temas da Formação se aproximem dos programas que vêm sendo 

priorizados pelas Redes; 

(iv) Que seja delimitado o escopo da Formação para efetivação de direitos, 

excluindo-se o enfoque ao combate à violência; 

(v) Que sejam inseridos módulos de sensibilização sobre a importância do Tema; 

(vi) Que seja realizada pesquisa com grupos contrários ao Tema ; 

(vii) Que a Formação seja realizada em diferentes formatos: presencial, híbrido ou 

blended learning; 

(viii) Que sejam instituídos programas de mentoria; 

(ix) Que a Formação seja integrada a uma formação maior sobre diversidades; 

(x) Que haja aproximação com Undime e Consed; e 

(xi) Que haja divulgação em entidades de classe e organizações da sociedade civil. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com especialistas 

 

A.1 Objetivo das entrevistas 

 

a) Capturar a percepção dos entrevistados sobre formação de 

professoras/professores em diversidade e violência sexual e de gênero: relevância e 

desafios, em sentido amplo 

b) Identificar a impressão dos entrevistados sobre a Formação Educar para Prevenir 

c) Mapear oportunidades de desenvolvimento para a Formação Educar para 

Prevenir 

 

A.2 Público-alvo das entrevistas 

 

a) Integrantes (ou ex-integrantes) das redes educacionais, representantes do 

Ministério da Educação e/ou Secretarias de Educação ou Diretorias de Ensino 

b) Representantes de organizações da sociedade civil que atuam com temas de 

educação e/ou diversidade sexual e de gênero 

c) Participantes (desde sua formação até a realização) da Formação Educar para 

Prevenir 

 

A.3 Perguntas 

 

A.3.1 Tema: desafios 

• Que temas você enxerga que estão sendo priorizados nas formações continuadas de 

professoras/professores e por quê? 

• Quando se pensa em inclusão e equidade na Educação, você acredita que os temas 

“gênero” e “orientação sexual” devam ser prioridades? Por quê? 

• Você acredita que o tema de diversidade e direitos de gênero é trabalhado com 

profundidade nas formações iniciais de professoras/professores de forma que esses 

estão bem-preparados para lidar e educar sobre o tema? 

◦ E nas formações continuadas? 

• Os temas abordados no curso (apresentar quais são) são coerentes com os objetivos 

de formação de docentes no Brasil? Por quê? 

• Apesar dos termos “gênero” e “orientação sexual” não estarem inseridos nos 

documentos, planos e metas oficiais da Educação brasileira, há a ideia de 

valorização da diversidade na formação de cidadãos que respeitem as diferenças na 
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Educação Brasileira. Sendo assim, você acredita que as Redes de Ensino: 

◦ Incentivam/realizam formações para professoras/professores que abordem 

“gênero” e orientação sexual”? 

◦ Incentivam que os professoras/professores coloquem em prática o respeito 

às diversidades e trabalhem esses conteúdos nas salas de aula? 

A.3.2 Como os ocupantes de cargo executivo (como prefeitos e secretários de educação) 

podem apoiar uma formação continuada para professoras/professores em gênero e 

diversidades sem afetar seu capital político? 

A.3.3 Tema: conteúdo da formação 

• Entre gestores da Educação e Equipes pedagógicas, há uma ideia clara da correlação 

entre a Educação sobre diversidade de gênero e redução da violência? Por quê? 

• O que costuma acontecer quando esses temas são trazidos nas salas de aulas por 

professoras/professores? 

• Como é trata a questão de gênero, respeito às diversidades nos ambientes das 

escolas? 

• Você acredita que existam situações de discriminação sexual ou assédio nas Escolas 

entre alunos? E entre professoras/professores e alunos 

 

A.3.4 Tema: formato da formação 

• Você acredita que formações continuadas para professoras/professores de cursos à 

distância são eficientes? 

◦ E uma formação sobre temas como Educação sobre diversidades de 

Gênero? Seria eficiente no formato de Ensino à Distância? 

• Você acredita que os professoras/professores conseguem obter bom aproveitamento 

de cursos de formação continuada que realizam de forma autônoma? Por quê? 

• Na sua visão, como deveria ser estruturada a expansão da Formação “Educar para 

Prevenir” a partir dos docentes que participaram do Programa? Os novos grupos 

deveriam ser formados a partir da instituição de ensino a que estão vinculados os 

docentes? Poderiam ser utilizados critérios regionais? Organizações da sociedade 

civil poderiam ser responsáveis por agrupar interessados e formar turmas?
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com professoras/professores que 

realizaram a Formação 

 

B.1 Objetivo das entrevistas 

 

a. Entender a motivação do Professor a Realizar a formação “Educar para Prevenir” 

b. Capturar a percepção dos entrevistados sobre formação “Educar para Prevenir” 

c. Identificar possíveis transformações de entendimentos ou práticas após a formação 

 

B.2 Perguntas 

 

B.2.1 Tema: desafios 

• O que te motivou a fazer a formação “Educar para Prevenir”? 

• Você acredita que os temas do curso são relevantes (Dilemas sobre violência sexual e 

educação; Gêneros, sexualidade e direitos sexuais; Identificando abusos e assédios; e 

Acionado entidades responsáveis.) para a profissão do professor? Por quê? 

• O que você aprendeu que não sabia nesse curso? 

• Você acredita que o curso deveria ser promovido pela direção de sua escola ou pela rede de 

Educação? 

• Você assistiu todos as aulas do curso? Achou interessante? Por quê? 

• O que você achou do formato do curso? Por quê? 

• Se houvesse uma sessão síncrona de debate sobre os temas do curso, você participaria? Por 

quê? 

• Há algo que foi afirmado no curso sobre as realidades das Escolas que você discorda? Se 

sim, o quê? 

• Você recomendaria esse curso para um colega? Por quê? 

• O que poderia ser melhorado nesse curso? Por quê? 

• O que você consegue mudar de sua prática a partir desse curso? Por quê?
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Anexo I – Termo de Referência 

Fundação Getulio Vargas 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo Mestrado Profissional em Gestão 

e Políticas Públicas 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Título provisório: Educar para Prevenir – Diagnóstico e sugestões de aprimoramento 

I  Descrição: 

Este termo de referência visa apresentar o trabalho a ser desenvolvido no âmbito do 

curso de Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP), da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (EAESP) Fundação Getulio Vargas (FGV). 

O presente trabalho tem por objeto de estudo a formação “Educar para Prevenir” 

(Formação) do Instituto Matizes (Organização Interessada), enquanto atividade de formação 

de professoras/professores, visando avaliar sua adequação para as finalidades a que se 

propõe e sugestões de aprimoramento, a fim de garantir os resultados desejados. 

O Instituto Matizes é uma iniciativa recém-criada dedicada ao ensino e à produção 

de conhecimento sobre equidade. Por meio da produção de estudos, de dados inéditos e de 

atividades educativas focadas em Diversidade e Inclusão e Direitos Humanos, constrói 

caminhos de pesquisa e soluções pedagógicas que busquem efetivar a responsabilidade 

social e a redução das desigualdades. Acreditando em diálogos efetivos entre os setores 

público e privado e a sociedade civil, tem como principal tarefa desenvolver mecanismos de 

aprendizado e conhecimento através de uma abordagem interdisciplinar que mobiliza áreas 

do conhecimento nas ciências humanas e nas ciências sociais aplicadas, tais como 

Antropologia, Educação, Comunicação Social e Direito. Para tanto, trabalha na produção de 

dados de impacto social e com ferramentas pedagógicas criativas, tanto na realização como 

no suporte de pesquisas e de projetos educativos com foco em direitos humanos, redução 
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das desigualdades, diversidade e inclusão e responsabilidade social. 

A Formação consiste em curso de formação destinado a profissionais de educação 

básica pública e privada de todo o Brasil e estudantes de licenciatura, que visa fornecer 

ferramentas educativas para efetivação de direitos e combate à violência sexual e de gênero. 

Na sua primeira edição, o curso será inteiramente gratuito e online, contando com quatro 

módulos: 

– Dilemas sobre violência sexual e educação; 

– Gênero, sexualidade e direitos sexuais; 

– Identificando abusos e assédios; e 

– Acionando entidades responsáveis. 

 

II  Objeto de estudo/pesquisa: 

Realização de pesquisa em nível de Mestrado Profissional, que consiste em estudo 

diagnóstico da Formação, identificando suas características, problemas e desafios, bem 

como recomendações sobre como promover aprimoramentos que contribuam para seu 

melhor desempenho, atingimento de objetivos e provisão dos resultados no combate à 

violência sexual e de gênero, e eventual escalabilidade. 

 

III  Contextualização do campo de estudo/pesquisa 

Necessidade de formação continuada na carreira do professor; 

No final do século XX, a preocupação com a formação de professoras/professores 

entrou na pauta mundial. Isso ocorreu devido às pressões do mercado de trabalho, que 

estava mais competitivo e exigia mão de obra mais qualificada, e devido ao 

reconhecimento, por parte dos Governos, da péssima qualidade da formação das/dos 

professoras/professores, que resultava na formação de alunos cujo grau de aprendizado era 

muito precário. As Políticas públicas se voltaram, então, a reformas curriculares para a 

formação de docentes (GATTI, 2010). 

Assim, em 1996, foi aprovada no Congresso Brasileiro a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB, lei n. 9.394/96) que possui como uma de suas determinações, 

que o poder público (nos três níveis da administração da educação do país) tem por 

obrigação investir no aperfeiçoamento profissional continuado de professoras/professores. 
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Essa formação continuada de docentes seria uma forma de garantir ao mesmo a ininterrupta 

soma de conhecimentos, para além do saber trabalhado na sala de aula, conhecimentos 

sobre gestão escolar de qualidade, práticas pedagógicas e sobre a perspectiva histórica, 

sociocultural contemporânea. Tal iniciativa disporia de um licenciamento periódico 

remunerado, tendo como fonte de recursos o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

Assim, no que refere à formação Continuada, a LDB dispõe do seguinte texto: 

Art. 62 § 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, 

em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 

continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. (Incluído 

pela Lei nº 12.056, de 2009). 

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à 

distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009). 

62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 

61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em 

nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. (Incluído 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os 

profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em 

instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de 

educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 

tecnológicos e de pós-graduação.  

 

Além da LDB, outro instrumento legal que contribui para a legislação da formação 

continuada de docentes, é a Lei Nº 13.005, de 25 de Junho de 2014, que aprova o Plano 

Nacional de Educação - PNE, com vigência por dez anos e estruturado em Lei e Anexo 

(metas a serem atingidas). O PNE possui como nona Diretriz a valorização dos profissionais 

da educação, e possui um Anexo, uma Meta e sua respectiva estratégia, voltado para a 

formação continuada: 

Meta 16- Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 

cento) dos professores da educação básica, até o último ano de 

vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

 

Em 2017, foi aprovado na Câmara o texto hoje vigente da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) um documento criado para nortear e parametrizar os currículos a serem 

trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares, para definir as aprendizagens 

essenciais para cada etapa da Educação, diminuindo as desigualdades entre Estados e 

municípios. A partir do teto da BNCC, foi redigida a Base Nacional Curricular de Formação 
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Continuada, em 2018. Esse último documento teve como propósito orientar o que se objetiva 

da formação de professoras/professores, a fim de revisar as diretrizes dos cursos de 

pedagogia e das licenciaturas para que tenham foco na prática da sala de aula e estejam 

alinhadas à Base Nacional Curricular Comum (BNCC). 

Para tanto, a BNC - Formação Continuada aponta o desenvolvimento de três 

dimensões para os docentes: conhecimento, prática e engajamento.  Para cada dimensão, 

estão previstas competências especificas4. 

No que tange às definições e limitações de Formações Continuada para docentes 

expostas em tal documento, destaca-se o texto dos Artigos 7º e 9º a respeito de qualidade e 

forma, respectivamente: 

Art. 7º A Formação Continuada, para que tenha impacto positivo quanto à 

sua eficácia na melhoria da prática docente, deve atender as características 

de: foco no conhecimento pedagógico do conteúdo; uso de metodologias 

ativas de aprendizagem; trabalho colaborativo entre pares; duração 

prolongada da formação e coerência sistêmica: 

Art. 9º Cursos e programas flexíveis, entre outras ações, mediante 

atividades formativas diversas, presenciais, a distância, semipresenciais, de 

forma híbrida, ou por outras estratégias não presenciais, sempre que o 

processo de ensino assim o recomendar, visando ao desenvolvimento 

profissional docente, podem ser oferecidos por IES, por organizações 

especializadas ou pelos órgãos formativos no âmbito da gestão das redes 

de ensino, como: 

I - Cursos de Atualização, com carga horária mínima de 40 (quarenta) 

horas; 

II - Cursos e programas de Extensão, com carga horária variável, conforme 

respectivos projetos; 

III - Cursos de Aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 

(cento e oitenta) horas; Cursos de pós-graduação lato sensu de 

especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) 

horas, de acordo com as normas do CNE; 

IV - Cursos ou programas de Mestrado Acadêmico ou Profissional, e de 

Doutorado, respeitadas as normas do CNE, bem como da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Parágrafo único. Os cursos e programas referidos neste artigo devem 

atender os critérios de qualidade expressos no artigo 7º desta Resolução, 

bem como a sua adequação às necessidades formativas das unidades e 

redes escolares, considerando seus diversos contextos. 

 

Tendo em vista que tanto a BNCC como a BNC - Formação Continuada são Políticas 

Publica recentes, e que representam referenciais de Educação a nível federal, o que se 

observa hoje, na prática, e que vem ocorrendo desde o estabelecimento da LDB, é que as 

definições de formação continuada estão a critério de Estados e Municípios. Como a 

formação inicial dos docentes permanece defasada, quando comparada internacionalmente, 

 
4 Fonte: http://profissaodocente.org.br/assets/pdf/pd.pdf. Acesso em: 23 nov. 2021. 



99  

é muito comum que as Formações Continuadas funcionem como cursos de suprimento 

superficial de conteúdos necessários para a prática pedagógica em vez de aprofundamento 

ou ampliação de conhecimentos do exercício do professor. 

Ainda, segundo o Artigo 205 da Constituição Federal “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” Esse artigo demonstra que o Brasil realizou uma escolha em sua 

Constituição de 1988: ter como objetivo de sua oferta de Educação Pública universal não só 

preparar mão de obra para o mercado de trabalho e contribuir com o aumento de produtividade 

econômica, como também formar cidadãos dispostos a conviver em sociedade e respeitar e 

preservar a ordem vigente. Isto posto, todos os instrumentos e documentos legais elaborados 

para a Educação brasileira preservam esse objetivo explícito na constituição. 

Para comprovar tal afirmação, tem-se o Princípio IV do Art. 3º da LDB de 1996, que 

assegura que “a Educação Básica Pública terá o ensino ministrado com base no respeito à 

liberdade e apreço à tolerância” e a Diretriz X do PNE que visa “promover os princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental”. 

Todos esses instrumentos legais da Educação discutem a necessidade de trabalhar o 

respeito à diversidade na formação de alunos para que exerçam valores de cidadania, porém 

não expressam diretamente a necessidade de abranger temas como diversidade e 

desigualdade de gênero. 

Durante a redação do texto da BNCC, em suas diversas Consultas Públicas, foi 

requerido, devido às fortes pressões de membros do legislativo e algumas influentes 

Organizações da Sociedade Civil, a supressão dos termos “gênero” e “orientação sexual” e 

as discussões propostas que os envolviam. Pode-se afirmar, porém, que a ideia de 

diversidade continua presente nas seguintes habilidades e competências descritas na BNCC: 

7. Argumentação — Argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Autoconhecimento e Autocuidado — Conhecer-se, apreciar-se e cuidar 

de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana 

e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade 

para lidar com elas. 

9. Empatia e Cooperação — Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
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culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

 

Dessa forma, de fato não existe uma legislação no Brasil que promova parâmetros 

para a Educação sobre a diversidade e direito de gênero, e isso é resultado da interferência 

de questões culturais, políticas e religiosas na Educação Pública do Brasil. Fica, então, a 

cargo das Redes Estaduais e Municipais decidirem como, e se, abordarão tais temas em suas   

Escolas. 

Em 2014, o Ministério da Educação (MEC), sob o Governo de Dilma Rousseff e 

chefiado por Aloizio Mercadante, propôs o Projeto de incluir educação sexual, combate às 

discriminações, promoção da diversidade de gênero e orientações sexuais no PNE. Tal 

projeto, no entanto, desencadeou manifestações de rejeição de movimentos conservadores, 

dentre esses o movimento “Escola sem Partido”, que obtiveram sucesso em barrar a inclusão 

dos temas no texto do PNE.  

Nas eleições de 2018, o então candidato filiado ao PSL Jair Bolsonaro usou como 

bandeira de sua campanha o repudio às propostas Educacionais voltadas para diversidade de 

gênero. Junto ao movimento “Escola sem Partido”, Bolsonaro acusou seu principal 

adversário, Fernando Haddad (PT), de ter distribuído, enquanto fora ministro da Educação, 

entre 2005 e 2012, livros sobre diversidade sexual e de gênero para crianças de seis anos.  

Essa iniciativa foi nomeada de “kit gay”. Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral 

determinou que a informação propagada por Bolsonaro e pelo “Escola sem Partido” era falsa. 

Essa disseminação de fake news, porém, foi uma bandeira importante na Campanha de 

Bolsonaro que contribuiu para que ocorresse sua eleição.  

IV Apoio ao estudo/pesquisa: 

Como forma de apoio ao estudo/pesquisa a ser realizado, serão disponibilizados: 

a) dados relativos às/aos professoras/professores inscritos na formação e seu 

interesse/necessidade no tema, já mapeados pela Organização Interessada; 

b) acesso às informações, legislações e outros documentos já mapeados pela 

Organização Interessada que possam contribuir com a pesquisa; 

c) acesso às unidades escolares, departamentos e demais setores da Secretaria de 

Educação, mediante agendamento, para a aplicação de questionários, preenchi- mento 

de formulários ou realização de entrevistas, entre outros; 

d) entrevistas com os stakeholders envolvidos na Formação e com especialistas em 

educação; 

e) outros suportes e apoios previamente acordados entre a Organização Interessada e 
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seus parceiros. 

 

V Proposta inicial 

1 Introdução: 

a) Apresentação do tema, do escopo do trabalho, e da Formação objeto de 

estudo 

i) Escopo: Não está no escopo do presente trabalho a abordagem da 

diversidade em sentido amplo, sendo o foco a diversidade em relação 

a gênero e sexualidade 

b) Organização interessada: dedicada ao ensino e à produção de conhecimento 

sobre equidade, por meio da produção de estudos, de dados inéditos e de 

atividades educativas focadas em Diversidade e Inclusão e Direitos 

Humanos, visa a construção de caminhos de pesquisa e soluções 

pedagógicas que busquem efetivar a responsabilidade social e a redução das 

desigualdades, tendo 2 grandes eixos de atuação: 

i) Promoção de diálogos efetivos entre os setores público e privado e a 

sociedade civil, cuja principal tarefa consiste em desenvolver 

mecanismos de aprendizado e conhecimento através de uma 

abordagem interdisciplinar que mobiliza áreas do conhecimento nas 

ciências humanas e nas ciências sociais aplicadas, tais como 

Antropologia, Educação, Comunicação Social e Direito 

ii) Produção de dados de impacto social e com ferramentas pedagógicas 

criativas, tanto na realização como no suporte de pesquisas e de 

projetos educativos com foco em direitos humanos, redução das 

desigualdades, diversidade e inclusão e responsabilidade social 

c) Origem da Formação, atual estrutura, modo de implementação e desafios 

i) Escopo: não está no escopo do presente trabalho a análise sociológica 

e política dos impasses para a realização da Formação objeto de 

estudo 

2 Referencial Teórico 

a) Necessidade de formação continuada na carreira do professor 
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b) Relevância do tema: histórico da legislação sobre gênero e diversidades e 

dados disponíveis sobre violência sexual e de gênero 

c) Os sentidos da educação: o papel da escola na sociabilidade dos alunos e a 

importância das escolas e professoras/professores tratarem do assunto 

d) Formação para professoras/professores voltada para gênero e diversidades 

no mundo 

e) Formação para professoras/professores voltada para gênero e diversidades 

no Brasil: experiências e políticas públicas 

3 Objetivos do trabalho: 

Estudo diagnóstico da Formação para professoras/professores “Educar para 

Prevenir” (curso de formação destinado a profissionais de educação básica 

pública e privada de todo o Brasil e estudantes de licenciatura, que visa fornecer 

ferramentas educativas para efetivação de direitos e combate à violência sexual 

e de gênero), identificando suas características, problemas e desafios, bem 

como recomendações sobre como promover aprimoramentos que contribuam 

para seu melhor desempenho, atingimento de objetivos e provisão dos 

resultados no combate à violência sexual e de gênero, e eventual escalabilidade 

 

4 Abordagem e Metodologia 

a) Análise de dados Primários e Secundários: 

i) Pesquisa qualitativa, em profundidade, com participantes da 

Formação 

ii) Pesquisa qualitativa, em profundidade, com especialistas em 

educação 

iii) Pesquisa qualitativa, em profundidade, com integrantes e parceiros 

da Organização   Interessada 

iv) Pesquisa quantitativa com todos os participantes da Formação 

v) Observação direta da Formação 

b) Análise e comparação com a teoria 

 

5 Instituto Matizes e a formação “Educar para Prevenir” 

a) Estrutura atual 
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b) Formas de financiamento e parceiros: possibilidades de expansão 

c) Os clientes do Instituto Matizes 

 

6 Análise de Resultados 

a) Indicadores de desempenho obtidos 

b) Desafios observados 

c) Pontos de melhoria e desenvolvimento 

 

7 Conclusão 

 

Alunas: 

Juliana Furini de Vasconcellos Puntel e Luísa Prado Affonso Moreira 

Organização Interessada: 

Instituto Matizes 
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Anexo II – Selo Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


