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Resumo 

Abordar a prevenção da violência contra mulher na formação de professores é de extrema 
importância para sua erradicação. Neste trabalho buscou-se compreender como tem ocorrido esse 
debate em nível internacional e brasileiro e compará-lo com uma atuação específica sobre o tema. 
Nesse sentido, foi realizado um estudo de caso, por meio de técnicas de análise de conteúdo, 
investigando o avanço teórico de uma disciplina do curso de pedagogia da Universidade Federal 
de São Carlos e sua relação com as produções nacionais e internacionais sobre prevenção de 
violência contra mulher e a formação docente. Os resultados mostram que o conteúdo da disciplina 
passou de aspectos mais teóricos do debate feminista para ações voltadas à prevenção e ao 
enfrentamento da violência contra mulher, o que vai ao encontro das indicações do debate 
internacional sobre formação de profissionais da educação para a prevenção da violência contra 
mulher. 
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Abstract 
Addressing the prevention of violence against women in teacher education is of utmost importance 
for its erradication. This study aimed to understand how this debate is addressed in the 
international and Brazilian levels and to compare them with a specific action on the issue. In this 
sense, a case study was carried out, through content analysis techniques, investigating the 
theoretical advancement of a subject in the pedagogy course of Federal University of São Carlos 
and its relation with national and international productions on violence prevention against women 
and teacher training. The results show that the content of the discipline changed from more 
theoretical aspects of the feminist debate to actions aimed at preventing and coping with violence 
against women, which is in line with the indications of the international debate on professionals of 
education for the prevention of violence against women . 
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A violência contra a mulher é um problema que atinge muitos países e em especial o 
Brasil. Tratando-se dos tipos de violência que causam danos físicos e emocionais, 
chegando-se a risco ou consumação de morte, os índices são bastante altos. Tomando dados 
mais completos, Cerqueira e Coelho (2014) afirmam que, anualmente, ocorrem no Brasil 
cerca de 520 mil casos de tentativa ou consumação de estupro. Waiselfisz (2015) indica 
que, em 2013, a taxa brasileira de feminicídio foi de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, 
número 48 vezes maior que a taxa do Reino Unido e 24 vezes maior que as da Irlanda e 
Dinamarca. Garcia, Freitas, Silva, & Höfelmann (2015) acrescentam à compreensão da 
gravidade do fenômeno o fato das estimativas corrigidas para o triênio 2009 a 2011 
indicarem que, no país, o número de mortes de mulheres por causas violentas foi, em 
média, de 5.722 por ano, ou uma mulher morta a cada 1h32m. Fator a ser ainda destacado 
neste grave quadro diz respeito a que a grande maioria dos atos de violência sexual, mais 
precisamente 70% dos casos, serem dirigidos a meninas e jovens, conforme dados do 
Instituto de Pesquisas e Econômica Aplicada (IPEA, 2011). Como atuar frente a quadro tão 
dramático? Qual a contribuição que a Educação pode oferecer para a mudança deste 
panorama?  

Literatura científica nacional e internacional (Botton; Puigdellívol; De Vicente, 2012; 
Capllonch Bujosa; Alegre Beneria; Pérez Grande, 2012) indica que há importante 
correlação entre a violência contra crianças e adolescentes e a violência contra a mulher nas 
famílias, bem como o papel chave dos educadores na identificação e notificação desses 
casos. Além disso, Botton, Puigdellívol e de Vicente (2012) destacam que em âmbito 
internacional os professores não recebem formação suficiente a esse respeito, o que é 
corroborado por Rossi, Vilaronga, Garcia e Lima (2012) em relação ao contexto brasileiro. 
Ademais, outro aspecto importante indicado pela literatura nas ações efetivas para a 
prevenção da violência é a detecção de todas as suas formas, seja no âmbito familiar ou 
afetivo-sexual. Por exemplo, por meio da realização de uma socialização preventiva da 
violência (Flecha, Puigvert e Redondo, 2005) ou do desenvolvimento de habilidades de 
comunicação durante o processo educacional dos adolescentes (Ferreira et al., 2014). 
Apesar da escassez de estudos com dados sobre como devem ser formados os profissionais 
a esse respeito, Botton, Puigdellívol e de Vicente (2012) trazem orientações para garantir a 
formação de professores com qualidade para a atuação no sentido de prevenção e 
identificação de todo tipo de violência que ocorra no âmbito familiar: (a) Obrigação e 
responsabilidade de informar e intervir; (b) Conhecer a legislação, protocolos de detecção e 
os fatores de risco de maus tratos; (c) Avaliação de materiais; (d) Formação em 
competências interdisciplinares e de equipe com todos os agentes implicados; (e) Conhecer 
os impactos no desenvolvimento social, emocional e acadêmico das vítimas de qualquer 
dessas formas de violência; e (f) Socialização da infância e adolescência em atração a 
modelos não-violentos. 

Considerando o quadro alarmante de violência contra meninas, jovens e mulheres no 
Brasil e o potencial educativo que a escola pode desenvolver por meio de seus 
profissionais, neste artigo buscamos explicitar contribuições e limites da produção 
brasileira sobre o tema para a formação de professores. Ademais, nele analisamos o 
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percurso do debate teórico desenvolvido numa disciplina do curso de Pedagogia de uma 
universidade do interior do estado de São Paulo, Brasil, e sua relação com as principais 
produções da literatura científica, com destaque para a formação de professores(as) e a 
prevenção da violência contra a mulher. A disciplina “Feminismo Dialógico: papel das 
mulheres nas mudanças sociais” é ofertada por meio do Departamento de Teorias e Práticas 
Pedagógicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Até sua última oferta em 
2016, a disciplina foi oferecida como disciplina optativa apenas para o curso de graduação 
em Pedagogia, sendo que, para os demais cursos da universidade possuía caráter eletivo.  

Desde sua primeira oferta em 2009, tem sido crescente o número de estudantes de 
vários cursos de licenciatura (Química, Letras, Educação Física), bem como de diversos 
cursos da área da saúde (Psicologia, Enfermagem, Terapia Ocupacional) inscritos na 
disciplina. Em 2016, por iniciativa dos estudantes que dela participaram, a disciplina foi 
requisitada para compor o quadro de oferta optativa também para o curso de Psicologia, 
Matemática e de Educação Física. 

O presente artigo apresenta-se como inovador ao focalizar dois aspectos que destoam 
dos discursos dominantes no Brasil, nas últimas décadas, sobre o papel da escola na 
prevenção de violência contra meninas, jovens e mulheres. Um dos elementos é a sua 
abordagem teórica, pautada na Aprendizagem Dialógica, o outro é o enfoque nas relações 
afetivo-sexuais, para além da identidade de gênero e da identidade sexual.  

A perspectiva teórica abordada no presente trabalho e da disciplina em questão nesse 
estudo é a aprendizagem dialógica. Esta perspectiva de aprendizagem constitui-se na base 
para o feminismo dialógico e as novas masculinidades alternativas, entendidos como meios 
de se alcançar uma socialização preventiva da violência de gênero. Estes conceitos foram 
sistematizados pelo Community of Research on Excellence for All - CREA da Universidade 
de Barcelona. 

A aprendizagem dialógica é uma concepção comunicativa de educação que visa a 
atender às demandas geradas pelo contexto da sociedade da informação (Flecha; Gómez; 
Puigvert, 2001), avançando nas compreensões de educação adotadas por concepções 
educacionais criadas para a sociedade industrial. Sua base teórica é fundamentada em 
diferentes áreas como economia, sociologia, política, filosofia, psicologia e pedagogia. 
Nelas são encontrados fundamentos teóricos de Habermas, Freire, Mead, Vygotsky, entre 
outros que demonstram uma maior presença do diálogo nas relações interpessoais e no 
âmbito da vida social (AUBERT et al., 2016), de modo que a abordagem dialógica da 
aprendizagem garante aos agentes envolvidos o conhecimento científico, social e educativo 
para sua transformação como sujeito no mundo e do próprio mundo da vida dos sujeitos.  

O feminismo dialógico é uma teoria que visa a inclusão das vozes de mulheres de todas 
as idades, graus de escolaridade, raízes culturais, etc., buscando contribuir para transformar 
suas realidades e superar a violência de gênero (Flecha; Puigvert; Redondo, 2005). Assim, 
em consonância com abordagens feministas do século XXI, o feminismo dialógico busca a 
superação das condições de desigualdades sociais sofridas pelas mulheres (Puigvert, 
2001a). 
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A partir desse referencial teórico, a socialização é entendida como um processo que 
ocorre por meio das relações estabelecidas entre os sujeitos e dos sujeitos com o mundo, a 
partir das quais são interiorizados valores, padrões, práticas, etc., normalizados pelos 
sujeitos desde seu nascimento (Flecha; Puigvert; Redondo, 2005). Em coerência com este 
conceito, os estudos de Gómez (2004) mostram que o amor, a atração e a escolha de 
parceiros afetivo-sexuais são construídos socialmente. Isto se dá a partir dos modelos de 
relações amorosas e dos modelos de atração a que as pessoas são expostas durante suas 
vidas e a partir das relações e interações nela estabelecidas. 

Por meio de estudos sobre atração realizados com adolescentes, Gómez (2004) indica 
que a escolha dos/as parceiros/as afetivo-sexuais tem origem em maus-tratos 
cotidianamente tolerados em nossas sociedades, de modo que a violência estaria 
diretamente ligada ao desejo, cultivado e desenvolvido em direção a pessoas que 
reproduzem padrões de comportamentos violentos. Ao mesmo tempo, as pessoas 
igualitárias são frequentemente tratadas como boas para manter amizade, mas não para 
manter uma relação afetivo-sexual. 

Ampliando essa compreensão, a partir dos estudos sobre a masculinidade hegemônica, 
realizados por Connell e Messerschmidt (2013), que apontam não existir um único modelo 
de masculinidade, e baseados num estudo qualitativo com dados de 11 pesquisas, Flecha, 
Puigvert e Rios (2013) apontam três modelos de masculinidade (no sentido weberiano de 
tipo ideal). Há o modelo da Masculinidade Dominante Tradicional, que utiliza o desprezo e 
a violência nas suas relações; a Masculinidade Oprimida Tradicional, que segue uma 
linguagem ética para as suas ações, mas não é atraente, e o modelo das Novas 
Masculinidades Alternativas, que parte de relações igualitárias e se posiciona contra a 
violência de gênero. Desta forma, segundo os autores, apenas o último modelo destacado 
atua diretamente na prevenção e enfrentamento da violência de gênero. 

Além disso, a literatura tem indicado que o risco de sofrer violência de gênero está 
mais vinculado a ter sofrido violência nas primeiras relações afetivas e sexuais do que ter 
vivido num contexto familiar de maltrato (Flecha, 2012; Gómez, 2004). Assim, trabalhar 
pela prevenção da violência de gênero implica a educação afetivo-sexual e a socialização - 
ressocialização - dos modelos, femininos e masculinos, entendidos como atraentes e 
desejáveis, bem como do próprio conceito de amor (Flecha; Puigvert; Redondo, 2005). 

 Nesta abordagem teórica, enfatiza-se a prevenção através da socialização e a educação 
afetivo-sexuais em relações igualitárias, mas que também sejam atraentes e prazerosas 
(Flecha; Puigvert; Redondo, 2005). A abordagem do tema na escola é fundamental e, para 
isso, os professores precisam estar preparados para trabalhar em favor da prevenção e da 
erradicação da violência de gênero (Aguilar Ródenas et al., 2009; Botton; Puigdellívol; De 
Vicente, 2012; Capllonch Bujosa; Alegre Beneria; Pérez Grande, 2012). 

Explicitados os dois elementos distintivos da perspectiva em questão, dedicamo-nos a 
seguir ao estudo de caso da disciplina ofertada para o curso de Pedagogia de uma 
universidade pública do interior paulista, no que tange ao avanço teórico do debate sobre a 
prevenção da violência de gênero e sua relação com o debate nacional e internacional sobre 
o tema. Para tanto, utilizamos a análise de conteúdo da revisão da literatura científica e da 
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bibliografia utilizada na disciplina em questão, ao longo dos oito anos em que a disciplina 
já foi ofertada. 
 
 
Método 
 
Coleta de dados 
 

No presente estudo foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases Scopus e 
Scielo com o objetivo apresentar o contexto da produção científica sobre a formação de 
professores e a prevenção da violência de gênero, nos contextos brasileiro e internacional. 
Para as buscas na base Scopus, foram utilizados os descritores “formação/treinamento de 
professores” e “violência contra a mulher”, em título, palavras-chave ou resumo e com data 
de publicação entre 2008 e 2016. Como essa combinação de termos de busca não obteve 
resultados na base Scielo, foi utilizada a combinação “formação de professores/formação 
docente” e, um termo mais geral, “gênero”.  

Para a seleção dos artigos, utilizamos a leitura dos resumos e das palavras-chave para 
identificar a temática dos trabalhos. Quando coincidiam com o nosso questionamento ou 
nosso objetivo, foi feita a leitura integral do artigo. 

As buscas na base de dados Scielo resultaram em: Formação docente + gênero: 20 
artigos; Formação de professores + gênero: 35 artigos. Dentre estes trabalhos, dez foram 
considerados dentro da temática deste estudo (conforme apresentado no Tabela 1), sendo 
nove deles publicados a partir de 2008 (ano imediatamente anterior à primeira oferta da 
disciplina) e analisados integralmente nesta pesquisa. Na base Scopus, os artigos foram 
captados a partir da busca com o descritor teacher training OR teacher education, refinados 
com os termos violence against women o que resultou em 19 documentos. Destes, seis 
foram publicados a partir de 2008, considerados dentro da temática e, portanto, analisados 
integralmente neste estudo (conforme apresentado na seção de resultados). 
 
Análise de dados 
 

A codificação dos dados foi realizada seguindo a proposta de análise de conteúdo 
(Bardin, 2002) em que os segmentos de conteúdo considerados como unidades de registro 
foram analisados frequencialmente. Dado o objetivo do estudo, foram determinados dois 
índices de análise “prevenção de violência” e “gênero e sexualidade”. Para isso, foram 
escolhidas como unidades de registro (UR) as palavras: violência, prevenção, gênero, 
sexualidade e diversidade sexual. A análise frequencial foi escolhida como indicador e 
realizada tanto para os textos presentes na bibliografia básica e complementar de cada 
oferta da disciplina como para o levantamento bibliográfico realizado.  

Desse modo, o corpus (Bardin, 2002) da presente pesquisa foi constituído por três 
categorias de trabalhos: a) artigos selecionados no levantamento bibliográfico brasileiro, b) 
artigos selecionados no levantamento bibliográfico internacional e c) bibliografia indicada 
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nos planos de ensino da disciplina “Feminismo Dialógico: papel das mulheres nas 
mudanças sociais”, da UFSCar, nas cinco ofertas que ocorreram entre os anos de 2009 e 
2016. Como o número de textos em cada categoria de amostra (bibliografia da disciplina, 
literatura nacional e literatura internacional) foram muito distintos, para compará-los foram 
calculadas as médias por texto em cada categoria. 
 
Considerações éticas 
 

O presente estudo não envolveu a participação de seres humanos, mas apenas 
informações públicas sobre a Instituição de Ensino Superior em questão e dados da 
literatura científica, portanto, não precisou contar com aprovação de Comitê de Ética em 
Pesquisa. 
 
 
Resultados 
 

A análise da produção científica brasileira selecionada indica que a maioria dos 
trabalhos destaca a importância da formação docente a respeito das questões relacionadas a 
gênero com críticas e indicações gerais e sua relação com a promoção de direitos humanos, 
bem como a fragilidade da formação inicial e continuada que tem sido oferecida a esses 
profissionais. As produções analisadas estão focadas em debater a formação e atuação de 
professores e professoras relacionando-as aos conceitos sexualidade e gênero, como 
mostrado na Tabela 1.  
 
Tabela 1: Frequência e análise descritiva da literatura brasileira selecionada 
Referencia Frequência das UR Análise descritiva 

Gesser, 
Oltramari, 
Panisson 
(2015)  

Gênero 39 Discorre sobre as concepções de sexualidade dos docentes de um 
município. Os pesquisadores foram chamados para avaliar "o 

impacto de uma lei aprovada pelo município, que prevê a 
discussão de temas como gênero e emancipação feminina nas 

escolas" (p. 559). Trata da opressão da mulher como cristalização 
do conceito de gênero e manutenção de um determinado 

comportamento para homens e mulheres. 

Violência 2 

Prevenção 14 

Sexualidade  93 

Diversidade 
sexual 

2 

Coelho, 
Campos 
(2015) 

Gênero 27 O objetivo desse estudo foi analisar os sentidos atribuídos por 
professores de Ciências e alunos à diversidade sexual. Destaca as 

diversas formas de preconceito em relação às diferentes 
manifestações da sexualidade, que é definida a partir de relações 
sociais imbricadas nas relações de poder. A discussão centra-se a 

questão normativa quanto a manifestação da sexualidade e a 
diversidade sexual. 

Violência 1 

Prevenção 2 

Sexualidade 73 

Diversidade 
sexual 

58 

Gesser, 
Oltramari, 
Cord, & 

Nuernberg, 

Gênero 29 O objetivo é identificar a contribuição da psicologia escolar na 
formação de professores sobre a temática de gênero e 

sexualidade. O foco da discussão é o preconceito com as 
diferentes identidades sexuais. O conceito de gênero como 

Violência 5 

Prevenção 1 

Sexualidade 69 
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2012 Diversidade 
sexual 

1 
categoria de análise, em que se busca compreender as relações 

entre homem e mulher de forma não hierárquica. 

Rohden 
(2009) 

Gênero 38 O trabalho apresenta um curso de formação para professores nas 
temáticas de gênero, sexualidade, orientação sexual e relações 
étnico-raciais. Em relação às mulheres, o curso trabalhou no 

sentido da igualdade de direitos e na formação das crianças no 
que se refere a padrões de comportamento. O curso abordou 
diferentes movimentos feministas e a manutenção do poder 

masculino, relacionada a padrões de comportamento 

Violência 5 

Prevenção 1 

Sexualidade 24 

Diversidade 
sexual 

2 

 
Rosistolato 

(2009) 

Gênero 47 
Discussão sobre a orientação sexual com adolescentes, se 

aprofundando nos padrões de feminino e masculino por meio da 
discussão de gênero. A perspectiva é compreender como os 
professores entendem estas questões de comportamentos de 

gênero. 

Violência 0 

Prevenção 1 

Sexualidade 14 

Diversidade 
sexual 

0 

Dias, Amorim 
(2015) 

Gênero 34 Revisão de 23 artigos sobre corpo, gênero, sexualidade e 
formação de professores, entre 2010 a 2014. A maioria das 

pesquisas é qualitativa, usou entrevista etnografia, ou 
questionário e eram estudo de caso ou tinham menos que 20 

participantes. Verificou-se que todos sugerem que a abordagem 
das temáticas contribui para a desestabilização de normatizações 

e hierarquizações no campo da educação. 

Violência 0 

Prevenção 0 

Sexualidade 26 

Diversidade 
sexual 

1 

Ferrari (2012) 

Gênero 5 

Buscou estudar a relação das escolas e das famílias 
homoparentais a partir da produção de material visual para 

escolas e professores. O texto foca na construção das identidades 
LGBTT, em especial em relação às crianças. 

Violência 0 

Prevenção 0 

Sexualidade 17 

Diversidade 
sexual 

0 

Souza, Dinis 
(2010) 

Gênero 52 

Busca compreender as concepções de gênero e sexualidade na 
formação de ciências biológicas a partir do discurso dos 

estudantes de biologia. O foco é a questão da sexualidade e o 
preconceito com as diferentes formas de expressão desta. 

Violência 0 

Prevenção 0 

Sexualidade 42 

Diversidade 
sexual 

20 

Dinis (2008) 

Gênero 44 Busca a inclusão da discussão sobre os estudos de gênero, 
identidade sexual na formação docente, buscando valorizar os 

grupos de gays e lésbicas. Aborda a questão da discussão sobre 
mulheres na educação e o movimento feminista. A discussão se 

centra no papel dos educadores e na homossexualidade, sua 
produção, e as identidades sexuais. 

Violência 0 

Prevenção 0 

Sexualidade 22 

Diversidade 
sexual 

8 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 
 

Um destaque importante refere-se ao termo “prevenção” que em todas as ocorrências 
(19) da literatura nacional referiu-se à prevenção de gravidez ou de doenças sexualmente 
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transmissíveis. Também foi observado que em apenas um dos trabalhos (ROHDEN, 2009), 
que relatava uma experiência de formação continuada de professores sobre gênero e 
realizada à distância, foi abordada a violência contra a mulher em um âmbito transversal 
que relaciona as desigualdades vividas por homens e mulheres no mundo do trabalho e as 
violências que ocorrem também por orientação sexual. 

Na análise da literatura internacional selecionada, a discussão prevalente é sobre 
gênero e violências, ou injustiças sociais de maneira geral, visto que muitos artigos 
relacionavam o tema também à questão racial. Há bastante recomendação sobre a formação 
do professorado, e, inclusive, indicações ou relatos de ações preventivas em relação à 
violência, o que não foi observado na literatura brasileira. Além disso, há um estudo 
específico sobre concepções em relação ao estupro (Tavrow et al., 2013) e um relato sobre 
intervenção específica sobre violência de gênero, dating violence (Cascardi; Avery-Leaf, 
2014), como mostrado na Tabela 2.  
 
Tabela 2: Frequência e análise descritiva da literatura internacional selecionada 

Referencia Frequência das UR Análise descritiva 

Pennell,  
2015. 

Gênero 18  
Este estudo transforma o modelo para comunidades queer com 

base no conceito de capital cultural do trabalho de Yosso 
(2005). Discute a importância dos diferentes membros da 

escola e suas implicações para o ensino da K-12. 

Violência 0 

Prevenção 1 

Sexualidade  10 

Diversidade sexual 0 

Perez; 
Guerrero & 
Mora, 2016. 

Gênero 6 O estudo apresenta a conceituação do fotovoice feminista 
negro, questões estudantis envolvidas com ele ao longo do 

semestre, e fornece um exemplo de projeto culminante que se 
concentra na colonização. Ele ilustra como os espaços 

transformadores podem ser criados na formação de 
professores, através de um exame crítico de questões de justiça 

social. 

Violência 3 

Prevenção 0 

Sexualidade 2 

Diversidade sexual 0 

Woodson & 
Pabon, 2016.  

Gênero 32 Um estudo qualitativo das percepções de três homens negros 
sobre sua identidade e desempenho em sala de aula apoiou 

premissas heteropatriarcal sobre raça e gênero. Eles 
recomendam que os programas de formação de professores 

avaliem de perto as formas em que a raça, gênero, sexualidade 
e outros aspectos da identidade estão representados na 

formação de educadores negros. 

Violência 0 

Prevenção 0 

Sexualidade 8 

Diversidade sexual 0 

 
Cascardi & 
Avery-Leaf, 

2014. 

Gênero 2 O estudo de caso documenta o processo de implementação de 
um currículo de prevenção de violência no namoro no em 
escolas ensino médio em bairros urbanos economicamente 

desfavorecidos e traz considerações importantes os 
mecanismos de entrega do programa. 

Violência 55 

Prevenção 29 

Sexualidade 0 

Diversidade sexual 0 

Tavrow et al., 
2013 

Gênero 23 O estudo visa identificar as principais categorias de mitos 
sobre estupro buscando também identificar quaisquer 

diferenças nas atitudes em relação a gênero, idade e papel na 
Violência 8 

Prevenção 0 
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Sexualidade 0 região rural do oeste do Quênia. Os autores desenvolveram 
um quadro cognitivo e descobriram que cerca de metade dos 
participantes provavelmente culpariam as vítimas de estupro 

incondicionalmente. 

Diversidade 
sexual 

0 

Evans‐
Winters, & 
Twyman 

Hoff, 2011 

Gênero 7  A partir de uma teoria crítica da raça e perspectiva do 
feminismo racial, os autores analisam a resistência dos 
futuros professores brancos às filosofias anti-racistas e 

narrativas contra-hegemônicas, especialmente no caso de uma 
professora negra. Os autores também mencionam as 

implicações deste debate para a formação de professores, a 
política de educação superior e as bases sociais da educação. 

Violência 1 

Prevenção 0 

Sexualidade 0 

Diversidade 
sexual 

0 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 
 

A Tabela 3 apresenta as análises de frequência das unidades de registro para o 
levantamento bibliográfico da produção científica brasileira e internacional. É possível 
observar que na literatura nacional selecionada o termo de maior incidência foi 
“sexualidade” (380 vezes), seguida por “gênero” (315 vezes) e “diversidade sexual” (92 
vezes), sendo que a frequência dos termos “prevenção” e “violência” foi muito menor (19 e 
13 vezes respectivamente). Na análise da literatura internacional, observa-se que o termo 
gênero foi o de maior incidência (88 vezes), seguido por violência (67 vezes) e por 
prevenção (30 vezes). 
 
Tabela 3: Frequências dos termos e média por artigo nas literaturas nacional e 
internacional selecionada. 

Unidade de 
Registro 

Total 
Nacional 

Total 
Internacional 

Média 
Nacional 

Média 
Internacional 

Gênero 315 88 35 14,66 

Violência 13 67 1,44 11,17 

Prevenção 19 30 2,1 5 

Sexualidade 380 20 42,22 3,33 

Diversidade sexual 92 0 10,22 0 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 
 

Na análise das temáticas abordadas na disciplina “Feminismo Dialógico: papel das 
mulheres nas mudanças sociais” é possível observar que para a oferta no ano de 2009 o 
foco foi a discussão sobre as mulheres, conceito de gênero, as diferenças entre os tipos de 
feminismo, profissão e atuação para a superação do sexismo, bem como relações amorosas 
igualitárias. Textos como Brito (2006), Carvalho (2001), Carvalho (2004), Sarti (2001), 
Puigvert (2001a) e Whitaker (1988) destacam a preocupação com as desigualdades presente 
nas relações ente homens e mulheres desde o contexto escolar.  

Nos anos de 2010 e 2011 as bibliografias utilizadas foram coincidentes e dessa forma 
foram analisadas conjuntamente. A disciplina avançou o debate em relação à violência 
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contra a mulher, incorporando as referências Puigvert (2001b) e Marini (2003). Entretanto, 
o foco da disciplina parece ter permanecido o mesmo da oferta anterior. 

Na oferta de 2013, a disciplina abordou os temas de feminismo indígena, com Grubits, 
Darrault Harris e Pedroso (2005); modelos de atração e escolhas afetivo-sexuais, com 
Flecha, Puigvert e Rios (2013); modelo preventivo de violência de gênero, com base no 
Centro de Referência da Mulher (2012), e propostas de atuação de prevenção de violência 
de violência gênero, a partir de Flecha, Puigvert e Redondo (2005) e Salvaro (2004). A 
prevenção da violência contra a mulher passou a ter um destaque importante na disciplina, 
sendo abordada sob a concepção da socialização preventiva e houve também a inclusão do 
debate sobre as diversas perspectivas sobre o feminismo e sobre os modelos de 
masculinidades. 

Na oferta de 2016, o foco da disciplina passou a ser a prevenção da violência contra a 
mulher, buscando a formação das e dos professores para atuarem desta forma. Os debates 
centraram-se principalmente nas discussões sobre ações preventivas da violência voltadas a 
todas as idades, desde crianças, como “violência 0 desde os 0 anos”, até ações no meio 
universitário (Aguilar Ródenas, 2015; Elorza; Luna, 2014; Flecha, 2012; Flecha et al., 
2010; Pulido; Flecha, 2009; Valls et al., 2009), bem como as análises sobre os modelos de 
atração violentos e não violentos (Padrós; Aubert; Melgar, 2010). 

Ao longo dos sete anos e das cinco ofertas da disciplina, que foram analisadas, a 
disciplina foi sofrendo mudanças em seu conteúdo ao focar mais a prevenção da violência 
de gênero. Isso pode ser observado pela diminuição da frequência do termo “sexualidade” e 
aumento da frequência dos termos “prevenção” e “violência”, especialmente a partir de 
2013, como mostrado na Figura 1.  
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Figura 1. Frequência média das Unidades de Registro na bibliografia adotada em cada oferta da 
disciplina. 
Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 
O trabalho que vem sendo feito na disciplina destoa do debate realizado no Brasil, 

como indica a comparação frequencial média dos termos entre a literatura brasileira, 
internacional e da bibliografia utilizada na última oferta indicada na Figura 2. 

 

 
Figura 2. Frequência média das Unidades de Registro na seleção de artigos da literatura nacional, da 
literatura internacional e na bibliografia indicada para as cinco ofertas da disciplina. 
Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

 
 
Discussão e Considerações Finais 
 

A importância científica do presente estudo é demonstrar como o avanço teórico do 
debate sobre a prevenção da violência contra mulher pode contribuir para a formação das e 
dos estudantes, futuros profissionais da Educação e da Psicologia da Educação. Além disto, 
destaca a importância sobre o acompanhamento do debate internacional sobre a violência 
de gênero.  

Para a discussão do presente estudo é importante considerar que a distribuição entre os 
termos e os trabalhos em cada categoria não é homogênea. De modo que essa forma de 
análise não contabiliza termos de significado similar como “prevenção” e “ação 
preventiva” ou “violência” e “ação violenta”. Assim, as análises apresentadas não devem 
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o
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de sexual

Literatura nacional  35 1,44 2,1 42,22 10,22

Literatura internacional 14,66 11,17 5 3,33 0

Bibliografia da disciplina 37,7 23,22 2,66 6,36 0
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ser compreendidas como uma expressão absoluta sobre as categorias analisadas, mas sim a 
tendência apresentada por cada uma delas em relação aos termos específicos selecionados. 

Posto isso, a partir dos resultados apresentados e das análises dos trabalhos nacionais 
selecionados, é possível indicar que o debate nos estudos brasileiros selecionados centra-se 
basicamente a aspectos sobre diversidade sexual, preconceitos e discriminações quanto à 
sexualidade, mas apresenta uma lacuna importante ao não abordar, nas discussões sobre 
formação docente, a violência gênero que ocorre contra mulheres. Diante da incidência 
alarmante de violência contra as mulheres no Brasil é, no mínimo, incoerente que as 
pesquisas e formações sobre gênero não se refiram a isso e não sejam estudadas ações de 
prevenção dessa forma de violência, seja na formação inicial ou continuada de professores. 

A partir das indicações de Botton, Puigdellívol e De Vicente (2012) e analisando o 
percurso da disciplina, é possível destacar a importância de ações educativas, primária ou 
continuada, que se mantenham atualizadas com as evidências científicas sobre a 
identificação e intervenção precoce tanto contra a violência de gênero como no que diz 
respeito à violência contra a criança e adolescentes.  

Quanto a avanços a serem realizados para as próximas ofertas, considerando-se o que 
apontam de Botton, Puigdellívol e De Vicente (2012, p. 47 – tradução nossa), a disciplina 
“Feminismo Dialógico: papel das mulheres nas mudanças sociais” poderá incorporar a 
“Formação em competências interdisciplinares e de equipe com todos os agentes 
implicados”. Vale mencionar que tais elementos tornam-se ainda mais relevantes ao se 
considerar que, a partir de 2017, a pedido de estudantes e de docentes, a disciplina também 
constará como optativa para os cursos de graduação em Psicologia, em Matemática e em 
Educação Física.  

O segundo aspecto levantado pelas autoras e a considerar diz respeito a “Conhecer a 
legislação, protocolos de detecção e os fatores de risco de maus tratos”, demandando 
ampliação da compreensão de protocolos brasileiros para a ação na Rede de proteção da 
criança e da mulher, o que destaca uma lacuna importante sobre o contexto brasileiro no 
que tange às pesquisas sobre a formação docente e violência.  

Ao longo das oito ofertas já realizadas, a disciplina “Feminismo Dialógico: papel das 
mulheres nas mudanças sociais” formou cerca de 200 estudantes, proporcionando-lhes 
acesso a importantes discussões acerca de questões de gênero e da violência contra a 
mulher, a partir de uma perspectiva de feminismo inclusivo, que busca incorporar as vozes 
de todas as mulheres de maneira dialógica, bem como os papéis dos vários agentes sociais, 
homens e mulheres, que trabalham pela erradicação da violência e construção de relações 
mais igualitárias.  
 
 
Notas 
 
1. Respectivamente, anos imediatamente anterior à primeira oferta e último ano de oferta da disciplina analisada. 

2. Os planos de aula, com as temáticas abordadas e as respectivas bibliografias recomendadas da referida universidade 
estão disponíveis para consulta pública por meio do https://www.nexos.ufscar.br/nexos/ConsultaPlanoTurmasL.jsp? 
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