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RESUMO 

 

O presente artigo tem por escopo analisar o documento base e 
legislações acerca da criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio, buscando refletir como inserir algumas temáticas no ambiente 
escolar, especificamente dentro da Educação Profissional e Tecnológica. Para 
tanto, far-se-á uma abordagem conceitual destes temas embasando-se em 
políticas públicas que orientem gestores, docentes e profissionais da educação, 
alicerçando um trabalho em conjunto, além da análise acerca da formação de 
professores e demais profissionais da educação. Para isso serão estudadas as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, destacando suas implicações e concepções de educação 
integrada. Além disso, ao focalizar nas problemáticas referentes às questões 
de gênero, diversidade sexual e relações étnico-raciais, constata-se que 
existem desafios metodológicos para os docentes trabalharem com esses 
temas, sendo de grande valia o destaque acerca da reflexão a garantia de 
direitos civis assegurados pela Constituição Federal. Ainda, artigo terá por base 
a pesquisa bibliográfica e documental bem como método qualitativo, buscando 
instigar o leitor a autoavaliar-se em sua ação como profissional, independente 
da área de atuação. Por fim, é de grande valia destacar que cabe às 
Instituições de Ensino não apenas promoverem espaços de discussão, mas 
uma formação orientada pelos direitos humanos e respeito com as 
diversidades.  
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INTRODUÇÃO 

 

Tamanhas são as mudanças econômicas, políticas e sociais que 

educadores e a própria escola estão convencidos de que precisam repensar 

suas práticas, reavaliar seus papeis dentro do meio educacional, sobretudo 

suas responsabilidades. 

Nesta esfera, tem-se que temas latentes como questões de gênero, 

diversidade sexual e relações étnico-racionais estão sendo suscitados, seja por 

algum problema disciplinar, seja porque a escola tem esse papel formador de 

promoção de discussão e reflexão, provocar de fato. 

Com este intuito é que este artigo visa refletir acerca dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, os quais quando pensados, em 1995, já tratavam da 

importância de se discutir esses temas em sala de aula. 

Ainda, pensando na perspectiva da Educação Profissional e 

Tecnológica, pesquisará acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Técnica de Nível Médio, com o intuito de verificar o quanto essas 

orientações vêm ao encontro de uma formação humana e para o mundo do 

trabalho, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação também remete. 

Por fim, considerando esses regulamentos, verificar como então na 

prática podem ser inseridas as temáticas de gênero, diversidade sexual e 

questões étnico-raciais no ambiente escolar. Qual o papel da escola enquanto 

promotora de formação e qual o papel do docente enquanto mediador desse 

processo? 

Mesmo com o desenvolvimento das tecnologias, que permitem que a 

escola deixe de ser o único lugar para se aprender, o papel do docente é 

fundamental. Outrossim para o docente ser o real protagonista precisa de 

ferramentas, meios, os quais são conseguidos a partir da formação continuada, 

tema também discutido neste artigo. 

 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO 

MÉDIO: concepções e legislações 

Partindo-se da concepção de que a escola é a mais importante 

instituição social e formadora, muitas vezes substituta da família, sendo lugar 



 

 

privilegiado e motivador de mudanças, é que esta precisa de uma atenção 

especial quando da criação de políticas públicas e ferramentas pedagógicas. 

Desta forma, considerando-se a Constituição Federal que em seu art. 6º 

traz a Educação como direito social, bem como em seu art. 205, o qual cita que 

“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”3 é que cabe aos entes organizar e criar condições 

para assegurar essas garantias constitucionais, aparecendo aqui os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como um destes caminhos, no viés 

de instrumento colaborativo. 

Nesse enfoque, o Ministério da Educação inicia em 1995 a elaboração 

de Parâmetros Curriculares Nacionais para organizar, subsidiar e servir de 

referências para as escolas na elaboração de seus currículos e efetivação de 

educação de qualidade. Em suma, o objetivo é que os alunos tenham garantia 

de acesso aos conhecimentos necessários e possam integrar-se na sociedade 

globalizada (BRASIL, 1998).  

 Tal iniciativa foi pensada em relação ao Ensino Fundamental, séries 

iniciais, sendo que o primeiro PCN para 1ª a 4ª série foi aprovado pelo 

Conselho Federal de Educação em 1997, e em 1998 foi criado o PCNs para 5ª 

a 8ª série.  

Já em 1999 foi elaborado os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM) justificando o texto base a partir da perspectiva de 

mudanças no Ensino Médio alicerçado na questão de que a escola precisa 

possibilitar ao aluno que ele participe do mundo em que vive sob a ótica da 

cidadania e do trabalho, estabelecendo formas de pensar e organizar o 

currículo do ensino médio brasileiro (BRASIL, 2002). 

Em 2002 o documento sofreu alterações e foi publicada uma nova 

edição, os PCN+ e as Orientações Curriculares (2006). 

Desta forma, a partir destes documentos orientadores, buscou-se ter um 

outro olhar sobre a última etapa da Educação Básica, sobretudo alicerçada na 
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formação voltada para a criticidade, não apenas mera reprodução de 

conteúdos, mas o fomento aos alunos que reflitam e sejam autônomos. 

Nessa ótica, ante a conjuntura dos últimos anos na Educação, com 

diferentes reformas e mudanças, uma questão não pode deixar de ser 

considerada: a sociedade e as tecnologias estão muito dinâmicas e avançadas. 

Não se pode imaginar que a forma de ensinar ainda seja a mesma. O aluno do 

século XXI é um aluno das tecnologias, fato este que enseja que as Instituições 

de ensino busquem maneiras de melhor contemplar em seus planejamentos 

pedagógicos estratégias para se inserir nesse novo universo educacional. 

Percebe-se, pois, que nesse processo de prática pedagógica com a 

prática social, é preciso entender que o papel da escola mudou muito nos 

últimos anos, especialmente porque muitos são os espaços de aprendizagem, 

não apenas a escola tradicional. Fato é que a Escola precisa acompanhar as 

mudanças, suscitando seu papel crítico e de reflexão social.  

 
Atualmente, o mundo no seu conjunto evolui tão rapidamente que os 
professores, como, aliás, os membros das outras profissões, devem 
começar a admitir que a sua formação inicial não lhes basta para o 
resto da vida: precisam se atualizar e aperfeiçoar os seus 
conhecimentos e técnicas, ao longo de toda a vida, O equilíbrio entre 
a competência na disciplina ensinada e a competência pedagógica 
deve ser cuidadosamente respeitada.

4
  

 

Desta forma, a escola precisa abrir suas ideias para uma amplitude de 

visões, de liberdades e autonomia didático-pedagógica ampliando a 

capacidade de se inserir na sociedade e buscar respostas a tantas demandas e 

anseios sociais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio vieram 

como mais uma ferramenta na busca de subsidiar as escolas naqueles temas 

mais relevantes a serem trabalhados com os alunos.  

Embora a questão dos “temas transversais” não estejam assim 

nominados, apenas em relação ao Ensino Fundamental, estão também 

presentes no trato com o Ensino Médio, especialmente após a atual conjuntura 

social e mudança de concepções. Eles tratam de questões de abordagem de 

temas que precisam ser discutidos com os alunos, ajudando a escola a cumprir 

seu papel constitucional de fortalecimento da cidadania.  
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No caso do Ensino Médio, por se tratar de um público em idade escolar 

muito delicada e que possui demandas imediatas e que precisam de respostas, 

Ciavatta e Frigotto (2004, pg. 121) mencionam:  

 
[...] é preciso que o ensino médio defina sua identidade como última 
etapa da educação básica mediante um projeto que, conquanto seja 
unitário em seus princípios e objetivo, desenvolva possibilidades 
formativas que contemplem as múltiplas necessidades socioculturais 
e econômicas dos sujeitos que o constituem – adolescentes, jovens e 
adultos -, reconhecendo-os não como cidadãos e trabalhadores de 
um futuro indefinido, mas como sujeitos de direitos no momento em 
que cursam o ensino médio. 

 

A partir disso, tem-se que o público a ser estudado precisa estar 

envolvido e sofrer provocações para refletir sobre temas que afetam 

diariamente suas rotinas, seja por vinculações na mídia, seja por experiências 

vividas em sociedade. Nesse enfoque, tem-se o tripé “Gênero, Diversidade 

Sexual e Educação” como pano de fundo de atualíssimas discussões e 

indagações acerca de como fomentar que tais assuntos sejam objeto de estudo 

e reflexão pelos diferentes segmentos sociais, inserindo-se como práticas 

educativas da atualidade. Isso porque se trata de uma realidade que gera 

inclusive conflitos e exclusões sociais. 

 Assim, os PCNEM inserem-se como instrumento, como um padrão e 

direção para as Instituições de Ensino, contribuindo para um (re)pensar das 

práticas pedagógicas do cotidiano escolar. 

 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96, a qual traz em seu 

art. 39 e seguintes que a Educação Profissional e Tecnológica integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, 

reforça a questão Constitucional do Direito à educação e ao trabalho, a partir 

da concepção Constitucional do Direito à profissionalização (Art. 227 CF/88). 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação, com base no Parecer 

nº 16/99 instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio pela Resolução CNE/CEB nº 4/99. 



 

 

A partir da lei 11.741/2008 houve mudanças significativas na LDB, com a 

inserção no Título V, Seção IV-A que trata da “Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio”, com inserção arts 36-A, 36-B, 36-C e 36-D, os quais 

basicamente remetem à questão da formação para o trabalho e formas de 

ensino. 

Já em julho de 2010 a CEB define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, pela Resolução CNE/CEB nº 4/2010. 

Sobre as Diretrizes Curriculares para a EPT, atualizadas pelo Parecer 

CNE/CEB nº 11/2012, tem-se que visou repensar o que estava disposto na 

Resolução 4/99, até porque se tratava de outro contexto educacional, político e 

histórico. Em suma, passou-se a pensar a Educação Profissional e Tecnológica 

no âmbito da Educação e Trabalho, aliada ao art. 214, V da CF, preconizando 

uma formação humanística, científica e tecnológica do país. (BRASIL, 2013) 

Desta forma, as diretrizes para a EPT precisam estar em consonância 

com a concepção da educação profissional, formação técnica e humana. Uma 

educação para o trabalho, unindo escola e mundo do trabalho. 

Já o parecer CNE/CEB nº 5/2011, que originou a Resolução CNE/CEB 

nº 2/2012, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, assim se refere à Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

 

“A identidade do Ensino Médio se define na superação do dualismo 
entre propedêutico e profissional. Importa que se configure um 
modelo que ganhe uma identidade unitária para esta etapa e que 
assuma formas diversas e contextualizadas da realidade brasileira. 
(...) A profissionalização nesta etapa da Educação Básica é uma das 
formas possíveis de diversificação, que atende a contingência de 
milhares de jovens que tem o acesso ao trabalho como uma 
perspectiva mais imediata.”

5  
 

Visualiza-se aqui o quanto a Educação Profissional precisa ter um viés 

não apenas voltado para formação profissional, mas, sobretudo, formação 

humana. 

Ainda, as diretrizes trazem as dimensões que devem ser articuladas na 

organização dos currículos: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Sobre isso 

tem-se o trabalho como perspectiva inicial, de transformação da natureza e 

inerente ao homem. A ciência como um conhecimento sistêmico que busca 

explicar e compreender as transformações. O desenvolvimento tecnológico que 
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busca alcançar as necessidades humanas. Já a cultura entendida como a 

articulação entre o conjunto de representações e o processo dinâmico social, 

construído por uma determinada população. (BRASIL, 2013) 

Assim, em linhas gerais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio Técnico vem ao encontro de uma concepção transformadora, 

mais aberta, inserindo a questão da formação de cidadãos críticos, autônomos 

e com responsabilidades frente ao mundo do trabalho que irão se inserir, a 

partir de uma propósito voltado para a garantia dos direitos fundamentais e 

igualdade de condições de acesso. 

 

TEMAS “TRANSVERSAIS”: COMO INSERIR QUESTÕES DE GÊNERO, 

DIVERSIDADE SEXUAL E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO AMBIENTE 

ESCOLAR? 

O trabalho docente é desafiador, depois de sua formação inicial cada dia 

em sala de aula pode trazer uma surpresa ou novidade. É um repensar 

constante, pelo menos deveria. 

Quando se fala em temáticas latentes como gênero, diversidade sexual 

e relações ético-raciais tem-se o papel do professor como fundamental, 

mediando as relações, até porque é ele que está frente ao (s) aluno (s) e 

precisa saber como se portar e conduzir. 

Os PCNs trazem os temas transversais para serem trabalhados com o 

Ensino Fundamental, estando entre eles os temas anteriormente citados. 

Embora os PCNEM não citem literalmente, muitas Instituições de Ensino Médio 

tem incluído essas temáticas em seus currículos como, por exemplo, o Instituto 

Federal Farroupilha, o qual traz na Resolução CONSUP nº 102, de 02 de 

dezembro de 2013, Título V, art. 192 e seguintes a questão de que priorizará 

ações  voltadas aos grupos  de pessoas com deficiência, gênero e diversidade 

sexual, étnica e outros, enquanto ações inclusivas. 

Reforçando esta ideia, o professor Doutor da UFRGS e pesquisador 

destas temáticas, Fernando Seffner (2016, pg. 62), juntamente com Yara 

Picchetti, citam que “A escola não abre mão de seu papel tradicional de 

alfabetização científica, mas agrega novas competências em conexão com a 

vida em sociedade e com a política como construção do bem comum”. 



 

 

Visualiza-se, pois, o quanto o comprometimento institucional é primordial 

para legitimar ações que possibilitem a promoção de ações de sensibilização e 

discussão sobre temas que são emergentes e ainda polêmicos. 

Ainda, os mesmos autores (2016, pg. 64) referem questões muito 

transparentes no cotidiano escolar: 

 
 “Os espaços em que vivemos são todos altamente generificados (...). 
As relações que se produzem entre os indivíduos são atravessadas 
não apenas pelo marcador gênero (sou homem, sou mulher, isso é 
coisa de homem, isso é coisa de mulher), mas também pela 
sexualidade (o que aceito e o que não aceito em termos de 
sexualidade, como me defino e como defino os demais quanto à 
sexualidade); pela cor da pele (sou branco, sou negro, sou mulato, 
sou indígena, sou amarelo);  pela geração (sou velho, sou jovem, sou 
adulto, sou criança); pelo pertencimento religioso (tenho ou não uma 
crença religiosa, sou adepto com maior ou menor fervor a ela, aceito 
ou não compartilhar os espaços com os que não são da minha 
crença); (...) pelo padrão estético (sou gordo, magro, alto, baixo, 
bonito, feio, careca ou não); pela disposição corporal (tenho alguma 
deficiência, não tenho, ela é visível ou não); pela classe econômica 
(sou pobre, rico, classe média, emergente, nova classe média, 
remediado); pelo nível educacional (fiz faculdade, não fiz, só tenho 
ensino fundamental, sou analfabeto, sou doutor); e pelo gosto cultural 
musical (sou roqueiro, pagodeiro, do funk, do axé, só escuto música 
clássica, só MPB, disco dance). Enfim, a cada momento, e em cada 
ambiente, os marcadores sociais estão jogando seu papel, 
anunciando possibilidades e restrições, instaurando aproximações ou 
afastamentos e podendo produzir situações de grave desigualdade 
social e política, inclusive com restrição de direitos fundamentais, e 
até mesmo violência.”

6
  

 

Fica aqui evidente que aquilo que o autor chama de “marcadores 

sociais” está inerente em nosso cotidiano, mesmo que não percebamos. O que 

é preciso é ter a sensibilidade de verificar até que ponto o respeito e tolerância 

ao próximo é realizado na nossa vida social, sobretudo para um convívio social 

harmonioso e despido de pré-conceitos muitas vezes culturais, outros 

massificados pelos próprios meios de comunicação. 

Inserir as temáticas de gênero, diversidade sexual e étnico-raciais no 

ambiente escolar talvez nem seja atualmente o anseio maior, uma vez que são 

temas que veem de forma natural. Trata-se, pois, de que forma inseri-las? Na 

forma de provocação, reflexão, debates, sempre considerando a questão 

central que é fazer isso de forma que sejam valorizadas as diversidades e 
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respeitar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e liberdade 

de escolhas. 

Em 2007 a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), 

Secretaria Especial de Políticas Públicas de Igualdade Racial (SEPPIR/PR) e 

Ministério da Educação (MEC) criaram o Projeto Piloto: “Gênero e Diversidade 

na Escola - Formação de Professoras/es em Gênero, Sexualidade, Orientação 

Sexual e Relações Étnico-Raciais”, que teve nova edição em 2009, com o 

intuito de implementar políticas públicas promotoras da igualdade e respeito à 

diversidade e direitos humanos.  

Este Projeto Piloto apresenta-se como exemplo de que ações precisam 

ser fomentadas para que essas temáticas sejam inseridas, esta concebida 

dentro da perspectiva constante da formação, formação profissional, pessoal, 

para a vida. 

Isso porque quando se fala na inserção de temáticas que remetem à 

lutas pela igualdade, seja ela de gênero, diversidade sexual ou étnico-racial no 

ambiente escolar se está revelando uma realidade atual, especialmente 

vivenciada pelas atitudes dos estudantes frente a muitas concepções 

equivocadas a respeito de igualdade e tolerância. Fundamental, pois, políticas 

públicas e educacionais para que possamos trabalhar com esses temas de 

forma natural e fomentar o respeito e tolerância. 

A reforma de leis e/ou criação de outras, demanda que acabou sendo 

também importante sobretudo para assegurar os Direitos Constitucionais, de 

nada adianta se não houver uma transformação de pensamento e práticas, 

uma vez que o aculturamento social também apresenta-se como um entrave 

nesse processo. 

Desta forma, surge o papel das instituições de ensino, por meio de seus 

gestores e docentes promover momentos de discussão destes temas, 

motivando a reflexão coletiva na busca de reduzir tratamentos preconceituosos. 

Ações de formação aparecem como uma ação primordial neste processo, até 

porque ninguém consegue estimular o pensamento crítico e mudança de 

posição se não se autoanalisar, despindo-se de seus próprios preconceitos. 

A respeito desse fomento de discussões, Maria Luiza Heilborn & Sergio 

Carrara mencionam que:  



 

 

Essas questões devem ser abordadas de forma articulada, o que, de 
fato, implica um grande esforço de engenharia intelectual e política, 
em especial no que concerne às demandas dos movimentos sociais. 
(...) O Estado laico implica a obrigação dos/as professores/as em 
desenvolver um processo de reflexão e reflexividade. As convicções 
sobre o que é certo ou errado devem ser consideradas no espaço 
privado e familiar, pois as verdades de alguns não valem para o 
conjunto da sociedade. Conviver bem, em um espaço social com 
distintas visões de mundo e valores, diversos modos de avaliação do 
que é correto e adequado, significa ser capaz de levar em conta as 
diversidades.

7
 

 

  Trata-se, pois, de nos colocarmos como protagonistas nesse processo 

também de aprendizagem, aprendizagem social e cultural. 

 O Brasil enquanto país de enorme diversidade muito avançou em 

questões legais, pensando na preocupação de assegurar o respeito às 

diferenças. Agora, fundamental um avanço no campo metodológico, conforme 

citam os mesmos autores, dentro da Cartilha elaborada a partir do Projeto 

Piloto antes referido:  

“[...] Em relação aos estudos de gênero, sexualidade e relações 
étnico-raciais, é preciso chamar a atenção para que as práticas 
docentes, atividades didáticas e, sobretudo, os livros didáticos e 
conteúdos curriculares não reforcem as diferenças sociais entre 
homens e mulheres, brancos e negros, heterossexuais e 
homossexuais.”

8
 

 

Deste modo, o professor precisa ter a capacidade de compreender tais 

conceitos e mostrar a dimensão preconceituosa implícita nestes textos, 

deixando de ser um mero executor de orientações pedagógicas seguidas pela 

escola e assumir um papel de investigador e crítico, agente de transformação.  

Outrossim, é neste instante que a formação docente entra como 

caminho de ligação, como contribuição para transformação do cotidiano 

escolar. Isso porque nunca estamos formados, precisamos nos atualizar 

constantemente, alimentar nossas memórias e nosso repertório teórico e 

prático. 

Desta forma, tem-se aqui uma questão essencial: formar para o que? 

Trata-se de se privilegiar as formações voltadas para o conhecimento e 

aplicação de políticas educacionais que estejam dialogando com a realidade 

escolar, com as demandas diárias. 
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Eis aqui então a necessidade de que a formação docente venha como 

meio fortalecedor e encorajador para que o docente aprofunde seus estudos 

em dialogar e mediar as relações que envolvem questões de gênero, 

diversidade e relações étnico-raciais. Até porque não podem se omitir perante 

situações de intolerância ou preconceitos. 

A formação pode ser feita através de ferramentas tecnológicas também, 

otimizando tempo e espaço, seja por meio de cursos nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagens, web conferências, enfim, diversos meios de formação podem 

ser socializados dentro do país. Inclusive dentro do universo tecnológico dos 

jovens porque não utilizar as redes sociais como ferramenta de discussão? 

Referindo-se mais especificamente na atuação docente frente a 

questões que envolvem diversidade sexual, gênero ou racial, importante 

destacar o quão fundamental é o papel da escola e de sua gestão enquanto 

suporte e responsável por subsidiar e instrumentalizar seus profissionais para 

atuarem nessas situações. 

A mídia traz essas temáticas diariamente, seja por meio de campanhas 

contra preconceito, igualdade de acessos. A legislação que se atualiza e 

criminaliza ações de intolerância como, por exemplo, o feminicídio, a 

homofobia. Mas afinal, o que isso nos diz? Reflete a evolução social e o Estado 

tendo que promover meios de alcançar essas novas situações, garantindo a 

integridades das pessoas e o bem estar social. 

Segundo Pimenta: 
 

Conhecimento não se reduz a informação. Esta é um primeiro estágio 
daquele. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com 
as informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-
as. O terceiro estágio tem a ver com a inteligência, a consciência ou 
sabedoria. Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento 
de maneira útil e pertinente, isto é, de produzir novas formas de 
progresso e desenvolvimento; consciência e sabedoria envolvem 
reflexão, isto é, capacidade de produzir novas formas de existência, 
de humanização. E é nessa trama que se pode entender as relações 
entre conhecimento e poder.

9
  

 

Desta forma, informação não é suficiente, é fundamental saber como 

utilizá-la, até porque as temáticas objeto deste estudo estão na ordem do dia 

das escolas, presente em diversos espaços, rodas de conversa, independente 

da disciplina, da área de formação. Enfim, é preciso instrumentalizar os 
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 PIMENTA, S.G.; GHEDIN, E. (Org). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 3ed. São 

Paulo: Cortez, 2005, pag. 21-22. 



 

 

profissionais e transformar possíveis preconceitos em situações corriqueiras, 

aceitas socialmente. Trata-se do respeito a dignidade humana e as escolhas 

pessoas. 

Então, nessa perspectiva da necessidade de formação docente, 

Imbernón (2006, pg. 59) refere que: 

 

A formação permanente tem o papel de descobrir a teoria para 
ordená-la, fundamentá-la, revisá-la e combatê-la, se for preciso. Seu 
objetivo é remover o sentido pedagógico comum, para recompor o 
equilíbrio entre os esquemas práticos e os esquemas teóricos que 
sustentam a prática educativa. 

 

 Vê-se que o caminho da formação docente é aquele que respalda a 

Instituição no sentido de que está comprometida e preocupa-se com os 

educadores e aquilo que eles ensinam, até porque o educador não deve ser 

apenas um reprodutor de conteúdos e tradições sexuais, mas conduzir o 

educando ao ato reflexivo. 

 Desta forma, sejamos motivadores e precursores de uma política de 

promoção de diálogo se interferências no ambiente escolar para comprometer 

os alunos à pensarem nas relações que os rodeiam e terem um a formação 

humana e de respeito, desenvolvendo uma política de igualdade e tolerância 

como fundamento da preparação do educando para a vida civil. O único modo 

de lidar com a contemporaneidade é, precisamente, não se recusar a vivê-la. 

 

CONCLUSÃO 

A partir das reflexões feitas no decorrer do artigo, sobretudo partindo-se 

da questão de que quando existem instrumentos subsidiadores para que a 

escola seja meio de discussão, diálogo é possível uma formação voltada para o 

convívio com as diversidades. 

Isso porque a questão central do sucesso para um diálogo contundente 

e maduro é a formação dos docentes para que sejam mediadores neste 

processo.  

Fundamental, pois, que todos os envolvidos no ambiente escolar 

promovam projetos que discutam e ensejem ações contra intolerância, 

sobretudo garantindo a inserção de todos e mútuo respeito. 



 

 

Assim, mesmo que estes temas ainda causem algum desconforto, negá-

los seria um retrocesso social, uma vez que no Estado Democrático a 

tendência é que as diversidades mudem e sempre aumentem. 
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