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RESUMO  
A invisibilidade do direito à diversidade e gênero na BNC-Formação, 
nega as minorias não apenas o direito a existência, mas legitima a 
produção de conhecimento que inferiorizam e autorizam a 
discriminação perpetuando preconceitos e suas variadas formas de 
exclusão e opressão. Nesse sentido, partimos das seguintes questões: 
como a BNC-Formação enfoca a educação para diversidade e gênero na 
formação de professores na universidade, e, seus impactos na educação 
para direitos humanos na escola? Como professores-pesquisadores das 
áreas dos direitos à diversidade e gênero desenvolvem metodologias de 
ensino comprometidas com uma educação emancipatória, em 
alternativa aos paradigmas da BNC-Formação? Para responder essas 
questões da pesquisa, partimos de o seguinte objetivo: analisar a 
educação para as relações de gênero dentro das perspectivas das novas 
diretrizes educacionais, com foco central na formação de professores e 
professoras a partir da publicação da BNC-Formação com a “nova” 
reforma do ensino básico. 

 
Palavras-chave: BNC-Formação; Formação de Professores/as; Gênero 

e Diversidade Sexual. 

 

ABSTRACT 
The invisibility of the right to diversity and gender in BNC-Formação, 
denies minorities not Only the right to existence, but legitimizes the 
production of knowledge that inferiorizes and authorizes discrimination, 
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perpetuating prejudice and its various forms of exclusion and 
oppression. In this sense, we start form the following questions: how 
does BNC-Formação focus on education for diversity and gender in 
teacher training at the university, and its impacts on human rights 
education at school? How do teacher-researchers in the areas of rights 
to diversity and gender develop teaching methodologies committed to 
na emacipatory education, as na alternative to the paradigms of BNC-
training? To answer these reserarch questions, we start from the 
following objective: to analyze education for gender relations within the 
perspectives of the new educational guidelines, with a central focus on 
the training of teachers from the publication of the BNC-Formação with 
the “new” basic education reform. 

 
Keywords: BNC-Training; Teacher Training; Gender and Sexual 

Diversity. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente o processo educacional vem se transformando e encontra-se em 

constante dinamismo por ser uma das políticas públicas mais utilizadas nas relações cotidianas 

e asseguradas constitucionalmente desde 1988. Por sua vez, na trajetória da instituição escolar 

é possível analisar as inúmeras mudanças referentes à sua estrutura organizacional, não apenas 

na estrutura física, como também nas relações sociais entre docentes e alunos. Essas 

modificações no universo educacional vêm rompendo com o modelo tradicional de fazer 

educação, saindo de o mero aprender ler e escrever, avançando para além da sala de aula e 

trabalhando sobre uma égide contemporânea, sendo capaz de aprofundar e evoluir a 

construção das relações sociais já pré-estabelecidas no âmbito educacional. 

 A ressignificação da instituição escolar é fator primordial para o avanço pedagógico que 

se conecte com outros direitos sociais, compreendendo o aluno como sujeito coletivo que 

necessita de outros aspectos sociais para o seu desenvolvimento dentro da sociedade. 

Conforme o artigo 1° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, 1996) a educação abrange 

os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Ao longo das últimas décadas os avanços com relação ao sistema educacional são 

muitos, tanto em relação à participação dos sujeitos, quanto à criação de programas e projetos 

encabeçados e que atenda as especificidades do público-alvo para assegurar uma política de 
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educação pública de qualidade. Contudo, no sistema capitalista em que estamos inseridos, nem 

todos têm acesso à educação, quanto mais a uma educação que vise acabar com as 

desigualdades de gênero e que proporcione uma diversidade, pois o capitalismo se alimenta 

dessas desigualdades para continuar se reproduzindo economicamente.  

No Brasil os parâmetros normativos da política educacional de formação de professores 

vêm se alternando conforme as ideologias dos governos. Fora da lógica racional de um projeto 

de educação, a formação de professores na BNC-Formação fundamenta-se em ideias 

tecnicistas, instrumentalista do mundo eurocêntrico, em habilidades e competências 

desvinculadas das teorias educacionais que fundamentam a construção social de uma educação 

emancipatória indissociável dos direitos humanos.  

A invisibilidade do direito à diversidade e gênero na BNC-Formação, nega as minorias 

não apenas o direito a existência, mas legitima a produção de conhecimento que inferiorizam 

e autorizam a discriminação perpetuando preconceitos e suas variadas formas de exclusão e 

opressão. Nesse sentido, partimos da seguinte questão: como a BNC-Formação enfoca a 

educação para diversidade e gênero na formação de professores na universidade, e, seus 

impactos na educação para direitos humanos na escola? Como professores-pesquisadores das 

áreas dos direitos à diversidade e gênero desenvolvem metodologias de ensino comprometidas 

com uma educação emancipatória, em alternativa aos paradigmas da BNC-Formação?  

Para responder essas questões da pesquisa, partimos de o seguinte objetivo analisar a 

educação para as relações de gênero dentro das perspectivas das novas diretrizes educacionais, 

com foco central na formação de professores e professoras a partir da publicação da BNC-

Formação com a “nova” reforma do ensino básico.  

Com relação à metodologia consideramos a abordagem qualitativa e a investigação-

ação participante, tendo como base um estudo documental sobre a Resolução CNE/CP 

n°2/2019 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores 

e professoras da Educação Básica (BNC-Formação). Para coleta e produção de dados, 

realizamos o levantamento documental relacionando marcos normativo, estudos e pesquisas 

sobre a BNC-Formação cruzando com dados de campo. Para análise dos dados optamos pelo 

método dialético, enfatizando as categorias movimento e contradição, situando o processo 
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histórico e a atualidade do debate sobre os paradigmas que fundamentam a formação de 

professores e professoras no âmbito da política educacional. 

 

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES, BNC-FORMAÇÃO, DIVERSIDADE E GÊNERO: Fundamentos e 

Teorias Educacionais  

 

A partir dos anos de 1990, o Brasil passou a adotar medidas mais eficazes no que tange 

a implementação de políticas públicas nos diferentes setores da sociedade. “No campo da 

educação, verifica-se tal processo com as (contra) reformas, que têm consistido na aprovação 

de resoluções, diretrizes, entre outros documentos sob orientações de organismos 

multilaterais, fundações e grupos empresariais.” (COSTA et. al, 2021, p.897).  

As políticas públicas de respeito às diferenças, as relações de gênero e as diversidades 

têm sido um grande desafio para política educacional quanto a sua implantação e a ressignificar 

o papel da escola como território educador na garantia dos direitos humanos. Almeida et.al 

(2018, p.1515) afirmam que: 

 

Em tempos de incertezas em relação à promoção de políticas públicas que promovam 
o debate sobre gênero e sexualidade nas escolas, torna-se urgente a criação de 
territórios de diálogo e o fortalecimento da natureza plural das instituições educativas 
em defesa de uma agenda comprometida com a igualdade de direitos e oportunidades 
para mulheres e homens, independente de gênero, raça, etnia e classe social. 
(ALMEIDA et al., 2018, p. 1515). 

 

Vivencia-se na formação humana um processo de precarização nas formas de trabalho, 

assim como uma exacerbada competitividade, devido ao sistema capitalista, que visa sempre o 

lucro ao grande capital, e a classe trabalhadora é a parte que vem sendo afetada negativamente 

na perspectiva de seus direitos. “Trata-se de um modelo da educação pública que, por um lado, 

privilegia ações que estimulam e beneficiam o setor privado, e por outro lado, nega direitos aos 

filhos da classe trabalhadora, e ainda impõe a estes o perfil que o mercado exige, isto é, sujeitos 

com habilidades e competências em vista de obter “o privilégio da servidão” (ANTUNES, 2018).” 

Nota-se diante disso que a preocupação da sociedade capitalista é apenas capacitar o 

sujeito conforme desígnio do mercado, e assim gerar lucro ao capital, tendo uma mão-de-obra 

barata e precarizada. Retrato disso são as mudanças ocorridas nos currículos da educação 
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infantil, educação básica e no ensino médio, além das além das alterações no currículo dos 

cursos de licenciaturas. E que apesar de estar atrelado a princípios pedagógicos, está revestido 

em uma vertente mercadológica. Debruçamos neste estudo sobre a Resolução CNE/CP 

n°2/2019 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores 

para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores 

da Educação Básica (BNC-Formação).  

Na nova legislação encontra-se presente no art. 4°, § 3º que “As competências 

específicas da dimensão do engajamento profissional podem ser assim discriminadas: III - 

participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores democráticos” (BRASIL, 

2019, p. 2). Essa é a única passagem que aborda traços para uma sociedade mais justa e 

igualitária, embora propriamente não exista nessa legislação uma passagem específica que 

trate a educação na perspectiva de gênero e diversidade sexual. 

Segundo Curado Silva, (2020, p. 104): “a BNC-Formação é a ferramenta para “formar 

professores para ensinar a BNCC", ou seja, é a estratégia para tornar viável o modelo de escola, 

educação e formação que o capitalismo contemporâneo projeta’’. À luz da compreensão sobre 

a BNC-Formação, interpreta-se que o Estado, trabalhou estratégias de “controle” sobre os 

currículos de formação dos professores, assim classificando o conteúdo que é ou não pertinente 

dentro da educação básica, resguardando o profissional apenas como um transmissor do 

conteúdo já programado. 

A BNC-Formação foi construída levando em consideração o Plano Nacional de Educação-

PNE 2014-2024, porém tem sido alvo de intensos questionamentos por órgãos do sistema 

educacional, uma vez que, ela estabelece um viés reducionista frente ao que se espera das 

diretrizes que direcionam as práticas docentes no país. Compreende-se que tanto a BNCC 

quanto a BNC-Formação são resoluções que dão legitimidade aos conteúdos lecionados nas 

escolas e nas instituições de ensino superior do país, contudo vale ressaltar que devido essa 

está atrelada ao PNE, e ele atende aos interesses privados de determinados grupos, enfraquece 

os objetivos daquilo que se preconiza, cujo é uma educação pública de qualidade. 

 

As políticas de formação vão, em alguns momentos, incorporar orientações mais 
democráticas e inclusivas e, em outros, vão se afastar desses referenciais, de acordo 
com os referenciais, de acordo com os objetivos dos grupos que adquirem maior 
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relevância no campo da formulação das políticas educacionais no país, em diferentes 
períodos e governos. (ALVARENGA, 2021, p. 836). 

 

Esses fatos intimidam o avanço das políticas públicas educacionais, gerando uma 

estagnação destas, colaborando para um cenário progressivamente conservador, cujas 

diretrizes educacionais instituídas fomentam práticas reducionistas, colocando os profissionais 

como agentes transmissores de um modelo corporativista, sem o compromisso por uma 

educação emancipadora que subsidiem para superação e acompanhamento das 

transformações sociais. 

Sobre o avanço de documentos norteadores para a abordagem da temática diversidade 

e gênero no âmbito escolar temos incontestáveis contribuições nos últimos anos em âmbito 

educacional, esses documentos que legitimam a abordagem do tema diversidade sexual e de 

gênero nas escolas, que são os respectivos documentos: Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de 1998, Programa Brasil sem Homofobia (2004b), Caderno Gênero e Diversidade Sexual 

na Escola (2007) e o (PSE) Programa Saúde na Escola (2007). 

Ambos possuem em comum o direcionamento da educação referente a essa temática 

que é transversal na sociedade, contribuindo veemente no processo para uma sociedade mais 

justa e igualitária, além de promover um novo olhar para si e para o mundo. No entanto, 

algumas dificuldades fazem parte dessa realidade, contribuindo para a defasagem de uma 

política de educação diversificada e de qualidade, que atenda a todos os indivíduos em sua 

particularidade. 

Desse modo, a socialização desses temas não se dá de formas isoladas na perspectiva 

da formação humana, uma vez que, estes possuem o poder de transformar ou reproduzir esse 

conhecimento para compreensão das relações sociais pré-estabelecidas dentro da sociedade.  

Podemos afirmar que o período histórico que estamos vivenciando é um tempo de 

severos retrocessos, políticos, econômicos e na educação, uma vez que a ausência da temática 

gênero e sexualidade vem sendo invisibilizadas nos documentos curriculares nacionais. E 

pensar a formação docente de forma emancipatória é propor possibilidades de surgimento de 

respostas para questões que antes eram estigmatizadas, produzindo uma nova perspectiva que 

conteste a ordem societária em que impõe aos sujeitos a heteronormatividade como expressão 

concreta das sexualidades dos sujeitos.  
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O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos enfatiza em um dos princípios 

norteadores da educação em direitos humanos na educação básica que “[...] D- a educação em 

direitos humanos deve estruturar-se na diversidade cultural e ambiental, garantindo a 

cidadania, o acesso ao ensino, permanência e conclusão, a equidade (étnico-racial, religiosa, 

cultural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção 

política, de nacionalidade, dentre outras) e a qualidade da educação”.  

 

3 PEDAGOGIA DOCENTE E EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE E GÊNERO: Entre Silenciamentos e 

Invisibilidades na BNC-Formação 

 

Neste eixo temático apresentaremos como as discussões sobre diversidade e gênero são 

temáticas fundamentais e urgentes, abordaremos falas de profissionais que fazem parte do 

processo de formação dos sujeitos.  

A BNC-Formação “Pressupõe que a formação deve promover o desenvolvimento do 

licenciado e de suas competências orientadas pela BNC, priorizando aprendizagens de aspecto 

intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação (BRASIL, 2019). Dessa forma, foi 

questionado para as entrevistadas se elas consideram essa diretriz capaz de promover um 

ensino para os direitos humanos relacionado as questões de gênero e diversidade? 

E duas das professoras consideram que “Sim, uma vez que essa discussão não deve 

estar presente apenas nas legislações, precisa aparecer de forma obrigatória nos currículos 

de todos os cursos, já que a educação é a chave para se alcançar uma sociedade justa e 

igualitária.” (Dados de pesquisa, 2022). Uma delas afirma, que “Não, pois seria necessário 

trazer outras questões que se fazem presentes desde a formação da sociedade. (Dados de 

pesquisa, 2022). Desse modo,  

 

A regulação do currículo faz parte de um processo mais amplo que envolve as relações 
econômicas, políticas e culturais estabelecidas na sociedade, mas que afeta a vida das 
pessoas, interferindo na sua forma de ser, pensar e viver, ou seja, é uma estratégia 
para regular a subjetividade dos sujeitos. Por isso, é importante compreendermos as 
concepções de formação docente implementadas nas reformas educativas, uma vez 
que elas servem de referência para as políticas curriculares direcionadas à Educação 
Básica. (COSTA, et al., 2021, p. 898-899). 
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Imbricados de conhecimento sobre diversidade e gênero, os docentes poderão exercer 

um trabalho pedagógico que contribua para desnaturalizar conceitos errôneos acerca dessa 

temática, construindo uma base promissora para uma sociedade cada vez mais preocupada 

com a redução das desigualdades sociais e preconceitos. 

Quando questionadas sobre considerar a temática diversidade e gênero ser tratada 

como componente específico e obrigatório nos currículos, parte das entrevistadas disseram que 

“Sim, no intuito de fortalecer o sistema de ensino brasileiro e contribuir para uma sociedade 

que adote a diversidade e gênero como pautas centrais, uma vez que a temática perpassa no 

campo dos direitos humanos.” (Dados de pesquisa, 2022). Outra defendeu que “Essas 

temáticas poderiam entrar como temas transversais, sendo trabalhadas através de palestras, 

oficinas, projetos, pois é importante trazer essa discussão para dentro da escola.” (Dados de 

pesquisa, 2022). Ou seja, a escola precisa atualizar suas atividades formativas para o respeito 

aos direitos humanos, a partir das demandas da sociedade. 

Com relação aos impactos que a BNC-Formação representa para formação de 

professores da Educação Básica e sua relação com atos de discriminação e preconceitos na 

escola, apenas uma entrevistada alega que “Representa um retrocesso perante as 

necessidades advindas da práxis cotidiana, uma vez que a formação docente é colocada como 

instrumental.” (Dados de pesquisa, 2022). Desse modo o professor torna-se apenas um 

profissional que lida com as pautas pedagógicas, deixando os aspectos sociais das relações 

cotidianas invisibilizados. Enquanto as demais afirmam que a: 

 
BNC-Formação resguarda a formação docente, desse modo permite que a práxis 
profissional da professora e do professor, deve basear-se apenas em campos 
específicos da formação pedagógica profissional, o que representa algo positivo para 
prática docente, pois os aspectos de cunho preconceituoso e discriminatório não 
serão abordados em sala de aula. (Dados da Pesquisa, 2022). 

 

Compreender esses aspectos aponta para situações que podem ser evitadas não apenas 

ao âmbito educacional, mas também para sociedade que por sua vez, historicamente, já traz 

aspectos machistas, racistas etc.  

 

O desafio imposto à escola e à formação docente é implodir a lógica de que nas 
instituições educativas estamos somente lidando com o intelecto e com os corpos do 
“pescoço para cima”. O aluno e a aluna, a criança, é um sujeito completo e isso inclui 
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seu corpo, suas sexualidades, seus gêneros, seus desejos, seus prazeres e desprazeres, 
suas dúvidas. Os cursos de formação docente necessitam pensar seus currículos para 
incluir o sujeito em seu aspecto amplo e complexo. (FILHA, 2017, p. 225). 

 
A BNC-Formação aponta para a direção de que não há a necessidade de uma educação 

que vislumbre a transformação social ou o questionamento do Status quo, nem professores 

com formação que permita ter um posicionamento crítico diante das injustiças sociais que 

inferioriza os sujeitos em razão de sua diversidade e gênero.  

As entrevistadas foram questionadas que enquanto professoras formadoras já haviam 

vivenciado situações de discriminação ou violações aos direitos humanos ligados a grupos de 

diversidade e gênero na universidade ou em processos formativos, ambas apontaram essa 

resposta em comum, respondendo “Sim” à indagação realizada. 

É necessário se repensar o papel da educação, da escola e da docência, e ter em mente 

que não se pode ter uma visão restrita e disciplinar sobre os corpos, é necessário pensarmos as 

práticas pedagógicas capazes de proporcionar novos olhares para a construção de um processo 

de ensino e aprendizagem de qualidade, bem como para a construção de uma sociedade 

igualitária. Ferrari e Castro (2013) afirmam que: 

 
A formação docente pode ser um espaço/tempo em que os/as professores/as têm a 
oportunidade de desconstruir concepções naturalizadas, abalar certezas prontamente 
construídas, revisar seus próprios valores, colocá-los sob suspeita, repensar os 
currículos escolares e as práticas pedagógicas, com vistas à ampliação das noções de 
saberes legítimos e da pluralidade em torno da vivência da sexualidade, percebendo, 
também, sua contingência (FERRARI; CASTRO, 2013, p. 316).  

 

Em relação à pedagogia docente e a urgência de uma epistemologia emergente é 

indispensável a defesa pelos direitos à diversidade e gênero diante das violações dos direitos 

humanos de grupos e minorias, em razão do aumento da violência na escola e na sociedade. 

Questionamos nesse contexto, quais metodologias de ensino ambas desenvolvem para abordar 

os conteúdos referentes à diversidade e gênero em sala de aula, de forma que relacionasse com 

as mais importantes em relação aos resultados, com isso, a fala das entrevistadas foi a seguinte: 

“que podem trabalhar através da discussão fundamentada no cotidiano das relações no 

ambiente escolar. Além de provocar momentos de problematização com estudantes em 

momentos pontuais.” (Dados de pesquisa, 2022) Outra professora, relata que: “É importante 

desenvolver uma metodologia participativa que seja capaz de envolver todos na abordagem 
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da aula. Deve ser feito um chamamento para alertar sobre a importância desta discussão.” 

(Dados de pesquisa, 2022). Foi citada também na fala de uma a importância de “rodas de 

conversa, debates, produção de texto.” (Dados de pesquisa, 2022). Fazendo desse debate de 

respeito a diversidade e gênero uma discussão cotidiana da escola. 

Pensar nos processos metodológicos que contribuam na perspectiva de saber lidar com 

a temática gênero e diversidade no espaço escolar, contribui na formação intelectual dos 

alunos, e possibilita para que as relações sociais entre sujeitos tenham uma base que leva em 

consideração as diferenças, o respeito pelas identidades de gênero e as orientações sexuais. 

Essas transformações do currículo resultam na diminuição da autonomia docente, bem como 

no acirramento do processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos, o que resulta no 

esvaziamento das práticas dos professores e professoras, o que representa um desmonte dos 

direitos sociais que já tinham sido assegurados. 

Nesta perspectiva a formação de sujeitos torna-se mecanizada, o que constitui-se como 

elemento de controle, ignorando os processos culturais e sociais que os sujeitos estão inseridos, 

levando em consideração o “aprender a aprender”, uma prática mais tecnicista e sem interesse 

em promover uma sociedade questionadora que preze para emancipação dos sujeitos dentro 

dos ditames do capital. A discussão sobre as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial de professores e professoras da Educação Básica (BNC-Formação), respinga na 

construção de uma sociedade comprometida numa educação em direitos humanos, na 

formação de sujeitos empoderados, engajados na luta por direitos sociais e uma sociedade mais 

democrática. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O artigo apontou que embora haja muitas contribuições legislativas significativas, é 

possível notar que estabelecer um diálogo sobre diversidade e gênero dentro do contexto 

educacional, desde a educação básica, até a formação docente, ainda é um dos maiores 

desafios para se falar em educação que respeite os direitos humanos, embora, exista uma 

política para disseminar uma “ideologia de gênero” que mascara o real significado e teor dos 

estudos científicos dessa natureza. Outro ponto crucial e desafiador é a marginalização e 
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invisibilidade no que tange as temáticas envolvendo educação em gênero e diversidade, dentro 

da nova resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais, o que representa um retrocesso para 

as políticas educacionais, uma vez, que deveriam garantir uma educação pautada nos direitos 

humanos e visasse a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Reconhecer a educação em diversidade e gênero é categoria fulcral para análise de uma 

sociedade mais justa e igualitária, com vistas a emancipar os sujeitos cujos são categoricamente 

tratados como minorias dentro da nossa sociedade, participando de uma ordem societária que 

trabalhe a favor de e para direitos anos humanos em especial no âmbito educacional.  

Portanto é necessária a revisão da Resolução CNE/CP n°2/2019 que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores e professoras da Educação Básica 

(BNC-Formação), com intuito de reparar a ausência de predispostos que enfatizem a educação 

em gênero e diversidade como viés indispensável para uma educação que respeite os direitos 

humanos, como enfatizado no PNE (2014) “Promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e a sustentabilidade socioambiental” (art.2, § X) (BRASIL, 2014). 

Compreende-se que trazer esse diálogo para a formação docente e para a sala de aula, 

é dar visibilidade para as relações assimétricas existentes entre homens e mulheres, e 

consequentemente proporcionar igualdade entre ambos. Espera-se com esse trabalho 

fomentar uma discussão mais profunda sobre a nova BNC-Formação, e de como as práticas 

pedagógicas dos professores/as encontram-se defasadas com essa resolução, e desse modo 

contribuir para novas pesquisas dessa área investigativa. 
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