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Resumo: O presente trabalho tem como finalidade apresentar reflexões de uma experiência realizada 

através de formações modulares com professores e professoras da Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

da rede pública municipal de ensino em 04 municípios do sertão cearense sobre a temática “Gênero e 

enfrentamento da violência contra a mulher”. Temos na sociedade meninos e meninas com histórias de vida 

diversificadas, o que nos motiva a pensar o quanto é necessário que a escola incorpore e discuta 

democraticamente as questões de gênero, possibilitando uma ampla crítica cultural do domínio masculino e 

da subordinação feminina (BOURDIEU, 2014) baseada nas relações de gênero, como consequência de uma 

educação culturalmente apropriada e diferenciada a partir do sexo com convenções de adultos que tratam as 

crianças como meros figurantes e assim vão definindo o que julgam importante para a vida dessas pessoas a 

exemplo das brincadeiras, das cores que devem usar. Ancoradas no paradigma da pesquisa com abordagem 

qualitativa de influência fenomenológica (LÜDKE e ANDRÉ, 1986) utilizamos como instrumentos e 

técnicas de coleta de dados, a observação participante, questionário semiaberto, rodas de conversa e 

trabalhos em grupo por meio dos quais foi possível perceber a importância de trabalhar a temática na 

formação docente. De acordo Louro (2007) percebemos que apesar de as escolas serem conduzidas por uma 

quantidade expressiva de mulheres, esses espaços são marcadamente machistas, frutos de uma educação 

patriarcal e colonizadora o que tem provocado também, a violência contra a mulher. 

Palavras-chave: Violência contra a mulher, Gênero, Formação de professoras/es,  Semiárido, Educação 

Contextualizada.  
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Reflexões introdutórias 

Uma análise generalizada sobre 

determinados aspectos históricos e culturais 

da educação nacional possibilitará a 

constatação de que a história da discriminação 

de gênero e suas eminentes consequências na 

educação e sociedade tornaram-se comuns 

nos diversos contextos vivenciados pela 

cidadãs do nosso país. “A sociedade brasileira 

no seu processo de formação foi 

profundamente marcada pelo modelo 

patriarcal e autoritário, além disso, teve a 

influência da Igreja Católica e essas 

influências refletem diretamente na 

constituição dos modelos educacionais no 

país, dos quais as mulheres foram excluídas”. 

(SOUZA, et.al, 2016, p.01). Compreendemos 

que a escola tem o papel de formar as pessoas 

e por isso precisa reconhecer o seu espaço na 

tentativa de desenvolver estratégias 

educativas que tenham como foco central a 
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formação cidadã e transformação social. Para 

tanto: “faz-se importante lembrarmos que a 

escola continua-se a desenvolver uma 

educação hierárquica em uma instituição 

geradora de discriminações e diferenças 

persistindo em valores e práticas centradas 

nas desigualdades entre homens e mulheres” 

(GRAUPE, et.al, 2015, p.64).  

Destarte, partindo-se de tais premissas, 

compreendemos que os paradigmas 

curriculares das escolas brasileiras, com suas 

estruturas didáticas tradicionais, trazem em si, 

ainda que de forma simbólica, elementos que 

favorecem à construção de uma educação 

patriarcal que está fundamentada em teorias e 

práticas machistas, ocasionando privilégios 

para grupos específicos da sociedade, 

desprestigiando a grande maioria das sujeitas 

escolares, representada pelas mulheres o que 

fortalece a prática machismo e outras formas 

de violência.   

Vinculado a esta reflexão, e fazendo 

uma abordagem contextual aos territórios do 

semiárido, identificamos que o modelo de 

educação ofertada nas escolas públicas do 

Ceará, como nos demais municípios do 

Nordeste, não têm conseguido promover 

ações estruturantes que ajudem a enfrentar os 

problemas oriundos de uma sociedade sexista, 

excludente e altamente violenta para as 

mulheres. Neste iterim, trazemos algumas 

estatísticas em relação aos elevados índices de 

violência contra a mulher no Ceará
1
  

Conforme estudos da Faculdade 

Latino Americana de Ciências Sociais 

(FLACSO) e Secretaria de Políticas Públicas 

Para as Mulheres (SPM-PR) que construíram 

o “Mapa da Violência de 2015”. Neste estudo 

o Ceará aparece como o estado brasileiro que 

tem a 5º cidade (Senador Pompeu), com 

maior quantidade de feminicídio do Brasil.  

Diante de um cenário tão preocupante 

e violento que atinge as mulheres sertanejas, 

algumas Organizações da Sociedade Civil – 

OSC´s como a Cáritas Diocesana de Crateús – 

CDC
2
, Splar

3
, Instituto Maria da Penha - 

                                                           
1
  Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no 

Brasil (Flacso/OPAS-OMS/ONU Mulheres/SPM, 

2015), disponível em: 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violen

cia/pesquisa/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-

mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-

2015/ 

2
É uma associação com personalidade jurídica própria, 

de caráter beneficente, filantrópico e sem fins 

lucrativos, com sede e foro na cidade de Crateús, 

Estado do Ceará. Fundada em 2005, envolve 41 

entidades membros, tais como Paróquias, Pastorais 

Sociais, Movimentos Sociais, Associações e Grupos 

Organizados de Produtores Rurais. Vinculada à Cúria 

Diocesana de Crateús, integra a rede Cáritas Brasileira, 

em âmbito nacional, e a Cáritas Regional do Estado do 

Ceará, em âmbito estadual. A CDC integra a Rede de 

Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB), atuando 

nas formações com as redes municipais para a 

educação voltada para o semiárido. 

http://ww2.caritasdecrateus.org/quem-somos/ 

3
 O ESPLAR é uma organização não governamental, 

sem fins lucrativos, fundada no ano de 1974, com sede 

no município de Fortaleza. A organização atua 

diretamente em municípios do semiárido cearense, 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/pesquisa/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/pesquisa/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/pesquisa/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/pesquisa/mapa-da-violencia-2015-homicidio-de-mulheres-no-brasil-flacsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/
http://ww2.caritasdecrateus.org/quem-somos/
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IMP
4
, WW World Brasil

5
, em parceria com as 

secretarias municipais de educação de 20 

municípios do Ce (Ararendá, Crateús, Boa 

Viagem, Madalena, Pedra Branca, Senador 

Pompeu, Solonópole, Milhã, Deputado Irapuã 

Pinheiro, Mombaça, Ipueiras, Poranga, 

Ipaporanga, Tamboril, Quiterianópolis, Nova 

Russas, Quixeramobim, Tauá, Piquet 

Carneiro, Novo Oriente), estão buscando por 

meio do projeto “Contexto: educação, gênero 

e emancipação”, colaborar com  uma proposta 

de educação contextualizada que respeite a 

diversidade, promova o desenvolvimento de 

políticas públicas educacionais valorizando as 

                                                                                          
desenvolvendo atividades voltadas para a agroecologia 

e o serviço da agricultura familiar, além de realizar 

trabalhos nas seguintes áreas temáticas:  Promoção da 

igualdade de gênero, com enfoque feminista, de classe 

e de combate à discriminação de raça e de etnia; Justiça 

ambiental e qualidade de vida, a partir do direito à 

terra, à água e à biodiversidade. http://esplar.com.br/o-

esplar/quem-somos 

4
 O Instituto Maria da Penha - IMP com sede em 

Fortaleza e com representação em Recife é uma 

organização não governamental sem fins lucrativos, 

que nasceu a partir da história de vida de Maria da 

Penha, que emprestou seu nome à Lei 11340/06.  A 

referida lei foi instituída na legislação brasileira após o 

Brasil ter sido condenado internacionalmente por tratar 

os casos de violência doméstica contra a mulher, até 

então, de forma que negligente. 

http://www.institutomariadapenha.org.br/2016/index.p

hp/quem-somos 

5
 Operamos todos os dias na Itália e no sul do Mundo 

para garantir e defender os direitos das crianças e das 

mulheres através de ações focadas na educação, saúde 

e proteção contra qualquer tipo de violência e abuso. 

https://www.weworld.it/pt-br/sobre-nos/ 

 

minorias excluídas ao longo do tempo no 

Brasil.  

Esse projeto é financiado pela União 

Europeia – UE, com duração de 2017 a 2021, 

cujo foco é o trabalho com formação didática 

para docentes nos fundamentos teóricos e 

epistemológicos da educação contextualizada 

para convivência com o semiárido, atingindo 

diretamente um grupo de 1500 professores e 

professoras e 20.000 alunas e alunos de 134 

escolas, em 20 municípios do sertão cearense. 

(WW WORLD, 2017).  

Levando-se em consideração as 

informações introdutórias do presente texto, e 

a necessidade de maior compreensão da 

temática em estudo, este relato de experiência 

traz a seguinte indagação: como a formação 

docente pode contribuir para a construção de 

uma educação que respeite as relações de 

gênero no contexto das escolas do semiárido 

em busca do enfrentamento da violência 

contra as mulheres? Diante dessa 

problemática, fundamentados no paradigma 

da abordagem qualitativa, objetivamos 

analisar as contribuições da formação de 

professores/as para o enfrentamento da 

violência contra a mulher a partir das 

discussões de gênero nos contextos das 

escolas do semiárido.  

Conforme Santos (2016), nas últimas 

décadas pesquisas nas áreas das ciências 

http://esplar.com.br/o-esplar/quem-somos
http://esplar.com.br/o-esplar/quem-somos
http://www.institutomariadapenha.org.br/2016/index.php/quem-somos
http://www.institutomariadapenha.org.br/2016/index.php/quem-somos
https://www.weworld.it/pt-br/sobre-nos/
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humanas têm indicado a forte presença e, 

consequente interferência de hierarquias 

educacionais e cultura mundial que subsidiam 

a formação de professores e professoras nos 

diversos territórios do Brasil e 

consequentemente suas práticas educativas. 

Nessa abordagem a pesquisadora afirma: “As 

concepções europeia, branca, cristã, hétero 

tem forte predomínio na estruturação dos 

currículos e no processo de formação dos/as 

professores/as brasileiros/as. Esta hegemonia 

desencadeia em firmação de posturas 

discriminatórias e excludentes das 

singularidades dos contextos existenciais dos 

atores envolvidos nas práticas educativas 

vivenciadas no processo de escolarização”. 

(SANTOS, 2016, p.123) 

Neste trabalho apresentaremos 

análises realizadas a partir das formações 

desenvolvidas com professores e professoras 

de 04 municípios do sertão cearense 

(Quiterianópolis, Ipaporanga, Nova Russas e 

Tamboril) no período de fevereiro a março de 

2018, cuja temática foi “Gênero e 

enfrentamento da violência contra a mulher. 

Gênero e formação docente: 

aspectos emergentes na educação.  

A emergência da inserção de questões 

referentes às relações de gênero nas escolas 

tem sido ponto crítico em debates de muita 

tensão. Isto porque, considerando as 

estruturas que orientam a vida em sociedade, 

o patriarcado, por exemplo, é uma das que 

entrelaçam os seres com maior eficiência em 

sua macro estrutura de dominação.  

Segundo Scott (1990, p.25-26): “ um 

caminho para os estudos de gênero é a análise 

sistemática dos processos conflitivos que 

produzem significados variáveis e 

contraditórios atribuídos à diferença sexual, 

os processos políticos através dos quais esses 

significados são criados e criticados, a 

instabilidade e maleabilidade das categorias 

‘mulher’ e ‘homem’ e os modos pelos quais 

essas categorias se articulam em termos da 

outra, embora de maneira não consciente ou 

da mesma maneira em cada momento”. 

Ressaltamos que não somente na 

escola verificamos as desigualdades entre 

feminino e masculino. É preciso compreender 

o crescimento da construção social de gênero 

por meio da cultura e da história, que nos 

impulsiona a questionamentos dos valores, 

lutas de poder, igualdade e justiça e injustiças. 

(GRAUPE, et.al, 2015).  

O machismo está presente nos mais 

diversos espectros das relações sociais, 

fundamenta a ordem simbólica, familiar, 

religiosa, econômica e define, estrito senso, os 

papéis a serem seguidos por homens e 

mulheres, meninos e meninas em todos os 

espaços, inclusive na escola. Como menciona 
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Saffioti (2001): “No exercício da função 

patriarcal, os homens detêm o poder de 

determinar a conduta das categorias sociais 

nomeadas, recebendo autorização ou, pelo 

menos, tolerância da sociedade para punir o 

que se lhes apresenta como desvio (p.115)”.  

Evidente que a consequência imediata 

do patriarcado é a desigualdade entre os 

gêneros e a regulmentação da vida entre as 

que são adstritas ao espaço privado e os 

demais senhores do infindo espaço público. 

Impende ressaltar que essa normatividade 

impõe, para além de uma mera divisão de 

tarefas um resultado cruel: mulheres não 

existem para o espaço público, portanto, a 

participação nos ditames políticos é quase 

nenhum o que nos motiva a pensar o quanto é 

necessário que a escola incorpore e discuta 

democraticamente as questões de gênero, 

possibilitando uma ampla crítica cultural do 

domínio masculino e da subordinação 

feminina (BOURDIEU, 2014) 

Beauvoir (1970) afirma: “Assim, a 

passividade que caracterizará essencialmente 

a mulher "feminina" é um traço que se 

desenvolve nela desde os primeiros anos. Mas 

é um erro pretender que se trata de um dado 

biológico: na verdade, é um destino que lhe é 

imposto por seus educadores e pela sociedade. 

A imensa possibilidade do menino está em 

que sua maneira de existir para outrem 

encoraja-o a por-se para si. Ele faz o 

aprendizado de sua existência como livre 

movimento para o mundo; rivaliza-se em 

rudeza e em independência com os outros 

meninos, despreza as meninas. Subindo nas 

árvores, brigando com colegas, enfrentando-

os em jogos violentos, ele apreende seu corpo 

com um meio de dominar a natureza e um 

instrumento de luta; orgulha-se de seus 

músculos como de seu sexo; através de jogos, 

esportes, lutas, desafios, provas, encontra um 

emprego equilibrado para suas forças; ao 

mesmo tempo conhece as lições severas da 

violência; aprende a receber pancada, a 

desdenhar a dor, a recusar as lágrimas da 

primeira infância (p.21)”. 

A partir de muitas discussões e 

reflexões sobre a educação escolar, começam 

a emergir diálogos entre a escola e a 

contextualização do processo de 

ensino/aprendizagem, que traz consigo, o 

discurso que os e as estudantes devem se 

tornar atores e atrizes desse processo, de 

forma que, possibilitem a reconstrução dos 

esquemas de pensamento daqueles e daquelas 

que “fazem” a escola. E pensando na escola e 

suas práticas, não temos como fugir do 

processo formativo de professores e 

professoras, pois são os e as principais 

responsáveis pelo que é socializado em sala 

de aula. As formações precisam problematizar 

o que de fato necessita ser trabalhado e o que 

é significativo para os e as estudantes, 



 
 

 

www.redor2018.sinteseeventos.com.br 
 
 

famílias e comunidade. A formação é 

concebida nessa análise como um elemento 

fundamental para a reconstrução didática do 

fazer docente em suas múltiplas dimensões. 

De acordo com Pimenta (2012): “Tenho 

investido na formação de professores 

entendendo que na sociedade contemporânea 

cada vez mais se torna necessário o seu 

trabalho enquanto mediação nos processos 

construtivos da cidadania dos alunos para o 

que concorre a superação do fracasso e das 

desigualdades escolares. O que me parece 

requer repensar a formação de professores 

(p.15)”. 

É necessário levar em consideração 

que a didática é compreendida como uma 

norteadora científica e teórica, imprescindível 

à ação pedagógica diária, que fortalecerá as 

práticas educativas no cotidiano da escola. 

Assim, apontamos que um dos meios para que 

os professores consigam a construção de uma 

educação com mais qualidade de forma que 

possam provocar também maiores rupturas no 

processo educativo, é seu maior envolvimento 

e busca formativa para que assim, consigam 

ampliar seus horizontes. Sendo assim, 

perceberão as fragilidades que ainda 

persistem nos espaços formativos. Através da 

formação docente “Pretende-se estimular o 

sujeito à necessidade de realidade e a sua 

vontade de conhecer (ZEMELMAN, 2006, 

p.458)”. 

Pensar na formação contextualizada 

com as problemáticas emergentes das relações 

de gênero no semiárido implica na luta pela 

garantia de direitos legitimados pela 

Constituição Federal que não faz distinção 

entre homem e mulher: “Art. 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: “I - homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição” (BRASIL, 1988). Diante 

dessa problemática identificamos a 

necessidade de uma política de formação 

docente que favoreça para o empoderamento e 

articulação de ações politizadas, não 

excludentes e autônomas.  

 Ser professor na contemporaneidade 

não é um caminho fácil, pelo contrário, vem 

se tornando bastante complexo, as demandas 

que professores e professoras do século XXI 

precisam dar conta, são cada vez maiores, 

principalmente com a evolução dos meios 

tecnológicos e a necessidade de profissionais 

qualificados/as para atender às diversas 

atribuições.  

Dialogando sobre a função docente 

Alarcão (2010, p.32) descreve que: “Criar, 

estruturar e dinamizar situações de 

aprendizagem e estimular a aprendizagem e a 
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autoconfiança nas capacidades individuais 

para aprender são competências que professor 

e professora precisam desenvolver. Este não é 

um exercício simples, requer de nós muita 

disposição para pesquisar e elaborar 

estratégias que facilitem o desenvolvimento 

dessas competências e habilidades necessárias 

à formação do educando e da educanda.   

Nesse sentido Alarcão (2010, p. 34) 

explica: “para não se sentirem ultrapassados, 

os professores precisam urgentemente se 

recontextualizarem na sua identidade e 

responsabilidades profissionais”. E se o/a 

professor/a não passar constantemente por 

formações que o/a reflitam e estimulam a 

construir e mediar novos conceitos e práticas 

educativas contextualizadas, o processo de 

ensino/aprendizagem continuará 

disseminando um discurso preconceituoso, 

colonizador e machista. 

Segundo Louro (2007) a escola enquanto 

espaço educativo se apresenta, como uma 

importante instituição profundamente 

marcada pelas relações de gênero, já que os 

corpos das pessoas que nela circula são 

marcados pelos sexos feminino e masculino 

em suas distintas expressões identitárias de 

gênero.  

Observa-se ainda que para uma boa 

atuação de professores e professoras, são 

necessárias formações iniciais e continuadas 

de qualidade, pois durante muito tempo as 

formações se pautaram na lógica de transmitir 

conteúdos, sem estimular a reflexão do que 

estava sendo abordado em sala de aula, bem 

como, as didáticas de ensino. Por isso, que as 

formações destinadas aos professores e 

professoras não lhes garantiam uma 

aprendizagem pautada na compreensão de que 

precisavam para aliar e adaptar às atribuições 

a serem realizadas na profissão. Essa 

formação precisa levar em consideração a 

diversidade dos territórios semiáridos cujas 

características não são apenas climáticas 

como afirma Malvezzi (2007, p.9): “O 

Semiárido brasileiro não é apenas clima, 

vegetação, solo, Sol ou água. É povo, música, 

festa, arte, religião, política, história. É 

processo social. Não se pode compreendê-lo 

de um ângulo só”. 

Caminhos metodológicos 

O pensamento abissal tornou-se uma 

das características elementares da ciência 

moderna que sempre buscou manter o 

monopólio do conhecimento científico a 

ponto de julgar e determinar o que seria 

verdadeiro ou falso no campo das ciências. “O 

caráter exclusivo desse monopólio está no 

cerne da disputa epistemológica moderna 

entre as formas científicas e não científicas de 

verdade (SANTOS, 2010, p.33)”. 
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A opção pela pesquisa qualitativa se 

deu pelo fato de acreditarmos que esta é um 

recurso que permite atingir o conhecimento 

dos fenômenos humanos, culturais e por ela 

ser, nesse sentido, específica daqueles que 

realizam pesquisas de ordem social. Chizzotti 

(2006). 

De forma explícita e implícita 

identificamos que nossa investigação está 

imbricada na fenomenologia o que interferiu 

no processo de análise dos dados (BOGDAN 

e BIKLEN, 1991). Nesse sentido é pertinente 

pensar que dentro da proposta e da 

complexidade do estudo de fatores 

educacionais, o tipo de investigação que 

utilizamos foi de ordem analítica e 

interpretativa por objetivar identificar como a 

didática da formação docente pode contribuir 

para a construção de uma educação que 

respeite as relações de gênero no contexto da 

escola do semiárido.  

As formações modulares com a 

temática “Gênero e enfrentamento da 

violência contra a mulher”, realizadas pela 

equipe pedagógica da CDC e assessoras IMP, 

em 04 municípios, atingiu um universo 930 

docentes (810 professoras e 120 professores). 

Esse grupo foi organizado em turmas de 

aproximadamente 50 pessoas para facilitar a 

didática formativa. No total trabalhamos com 

18 grupos nos distintos territórios municipais. 

Durante as formações cuja carga horária era 

de 8horas, aplicamos questionários, atividades 

coletivas, observações participantes, rodas de 

conversa, planejamento práticos de atividades 

didáticas. Toda a metodologia adotada 

permitiu concluirmos que a formação docente 

contribui de forma muito significativa com a 

formação de professores e professoras na 

construção de uma escola que respeite homem 

e mulher independente dos papeis sociais que 

exercem na sociedade ajudando a reduzir as 

violências cometidas contra as mulheres. 

Discussão dos resultados 

A conjuntura educacional na 

contemporaneidade nos possibilita perceber 

imagens, palavras, signos, concepções 

norteadoras da prática pedagógica vinculadas 

aos fenômenos representacionais de 

professoras e professores atuantes nas 

diversas modalidades de ensino nos territórios 

semiáridos. Neste sentido, após breve análise 

do questionário aplicado nas formações, 

identificamos que 12,9% eram homens e 

87,10% mulheres, contudo, ainda segundo 

Louro (2007, p.89): “é possível argumentar 

que ainda que as agentes do ensino possam 

ser mulheres, elas se ocupam de um universo 

marcadamente masculino”. Essa afirmação de 

Louro, foi constatada durante as formações, 

pois diante de uma análise generalizada, sobre 

os as construções sociais de homem e mulher 

na escola, identificamos que no livro didático, 

por exemplo, as mulheres não aparecem como 
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protagonistas da nossa história assim como na 

política, na gestão das secretarias e nos 

setores da esfera pública.  

Na escola, essas desigualdades 

aparecem desde a definição de cores e 

brinquedos até mesmo na divisão de cargos a 

serem ocupados, exemplo disso é a presença 

maciça de mulheres professoras na educação 

infantil e a quase exclusividade de homens 

lecionando ciências da natureza no ensino 

médio.  Ademais, atualmente, o debate de 

gênero na escola tem sido recheado de 

posturas conservadoras. Isso porque usam 

uma termologia equivocada para designar as 

questões de gênero na sociedade, confundindo 

com sexualidade e política. O combate à 

chamada ideologia de gênero tão somente visa 

cessar a querela acerca das relações entre os 

seres humanos que estão à margem da ordem 

hetonormativa e patriarcal. Para a Sempreviva 

Organização Feminista (SOF, 2016): “O que 

precisa ser mostrado é que o Estado, a 

educação formal e as instituições carregam 

em si e operam uma ideologia 

heteronormativa, patriarcal e racista. Quando 

os conservadores dizem que são contra a 

“ideologia de gênero” porque as feministas, as 

lésbicas, gays, bissexuais e transexuais estão 

“erodindo as bases da família” eles combinam 

o rechaço a toda a vivência da sexualidade 

que fogem da heteronormatividade e das 

funções reprodutivas, e, ao mesmo tempo 

defendem esse modelo de família que garante 

a reprodução econômica e social no 

capitalismo patriarcal (p.12)”. 

Destacamos que a forma de 

organização dessa sociedade têm sua gênese 

em um paradigma que privilegia uma classe 

em detrimento de outra. Nesse modelo, o 

poderio político, econômico e o controle 

sobre a produção, sistematização e difusão do 

conhecimento científico, constituem-se 

elementos substanciais nas estratégias de 

dominação nas relações de poder entre as 

nações, regiões e territórios de 

desenvolvimento (SANTOS, 2016). 

As tensões que estão imbricadas na 

temática gênero, ainda que sejam vistas por 

muitas pessoas como “tabu” ou discurso 

pudico, estão presentes no cotidiano das 

escolas, uma vez que as relações de gênero 

definem nossas identidades, nossas 

concepções e práticas, é parte do todo que nos 

constitui enquanto pessoas.  Nesse sentido, 

vemos que a presença expressiva das 

mulheres condiz com os parâmetros atuais da 

educação cuja presença feminina está assim 

justificada na história da educação básica 

quando remetemos à feminização do 

magistério. Nesse contexto, Louro (2007, 

p.94) discute: “Se, por um lado, práticas e 

arranjos de ensino sugerem algumas 

continuidades no processo educativo escolar, 

por outro, certas modificações indicam 
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possíveis descontinuidades ou rupturas [...]. 

Os sujeitos que circulam nesse espaço se 

diversificam e a instituição talvez seja, sob 

vários aspectos, uma outra instituição. Entre 

as mudanças que marcam, de forma mais 

evidente, esse processo de transformação está 

a feminização do magistério.  

Para a autora é plausível identificar 

determinadas transformações sociais que, 

durante a segunda metade do século XIX, 

permitiram não somente a entrada das 

mulheres nas salas de aula, mas, pouco a 

pouco, o seu predomínio marcante como 

professoras. Com a Revolução Industrial, 

1930, as mulheres passaram a assumir 

posições no campo educacional. 

O professor tem: “(...) de se considerar 

num constante processo de autoformação e 

identificação profissional. Costumo dizer que 

tem de ser um professor reflexivo numa 

comunidade profissional reflexiva”. Alarcão 

(2010, p. 34). Como aborda a estudiosa os 

professores devem caminhar a partir de 

perspectivas que de forma sólida e concreta 

re-signifiquem sua práxis e que a 

contextualização esteja direcionando os 

saberes e fazeres para compreensão dos 

sujeitos, das comunidades e do mundo. 

Nesta compreensão, trazemos a ideia 

de que somos produtos e resultados da nossa 

história. Portanto, a constatação mais lógica 

que teremos é que nessa perspectiva a escola 

silenciou ao longo do tempo as questões 

relacionadas ao gênero, e se colocou muitas 

vezes em movimentos com práticas 

permeadas pelo machismo e patriarcado 

sendo também responsável pela construção 

social do que é ser homem e mulher, ou 

determinar o que pode ser feito pelos homens 

e pelas mulheres.  

Sendo assim, Beauvoir (1970) nos faz 

refletir: “Ao contrário, na mulher há, no 

início, um conflito entre sua existência 

autônoma e seu "ser-outro"; ensinam-lhe que 

para agradar é preciso procurar agradar, fazer-

se objeto; ela deve, portanto, renunciar à sua 

autonomia. Tratam-na como uma boneca viva 

e recusam-lhe a liberdade; fecha-se assim um 

círculo vicioso, pois quanto menos exercer 

sua liberdade para compreender, apreender e 

descobrir o mundo que a cerca, menos 

encontrará nele recursos, menos ousará 

afirmar-se como sujeito; se a encorajassem a 

isso, ela poderia manifestar a mesma 

exuberância viva, a mesma curiosidade, o 

mesmo espírito de iniciativa, a mesma 

ousadia que um menino. É o que acontece, 

por vezes, quando lhe dão uma formação 

viril; muitos problemas então lhe são 

poupados” (p.22). 

As mulheres são educadas em um 

processo de domestificação, silenciamento de 

suas vozes, e vigilância dos seus corpos. Isso 
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em si, já é muito violento. Quando trazemos 

essa realidade para o contexto do semiárido, 

notadamente percebemos que a situação se 

agrava, pois as mulheres sertanejas, também, 

vítimas da violência social e política, estão 

em situação mais desfavorável em relação às 

outras mulheres do Brasil, em virtude da 

forma desigual que o Nordeste foi construído 

historicamente.  

Poderíamos dizer então como afirma 

Rios et.al (2016) que a escola é tanto feminina 

quanto masculina, pois circulam em seus 

espaços muito mais do que homens e 

mulheres, transitam pessoas com todas suas 

complexidades étnicas, classe social, religião, 

orientação sexual, partido político, dentre 

outras. “O problema é que historicamente 

delimitaram-se quais os espaços seriam 

garantidos aos homens e quais seriam 

negados à mulher, dessa forma o homem foi 

ao longo do tempo constituído como o ser das 

esferas públicas e a mulher da esfera do 

privado (p.05)”. 

Com isso, não pretendemos fazer uma 

vitimização apelativa sobre a mulher, mas 

colocar em evidência, que o machismo e suas 

nuances violentas no cenário do semiárido é 

muito mais forte em virtude da falta de 

políticas públicas educacionais, culturais e 

sociais desse imenso território que é o 

semiárido. De acordo com Santos (2016) o 

semiárido nordestino, embora tenha um 

potencial econômico muito grande, apresenta 

também, altos índices de pobreza em virtude 

da má distribuição de renda o que 

paradoxalmente repercute em níveis 

desfavoráveis de desenvolvimento 

socioeducacional, além da baixa 

produtividade científica. Diante dessa 

problemática, este território reúne as 

condições propícias aos processos de 

colonialidade, patriarcado, machismo e a 

consequente violência contra as mulheres. 

Considerações finais 

A educação é um ato social construída nas 

individualidades, pois as pessoas não se 

educam sozinhas. A presença e influência do 

outro no processo educativo é fundamental. 

Nesse pensamento, professores e professoras 

assumem nobre função no ato de educar. 

Função esta que exige várias demandas e 

habilidades formativas. Inclusive de 

estabelecer o contato de seus alunos e alunas 

com os conhecimentos globais e locais, 

científicos, culturais sem, no entanto, negar 

o/a outro/a ou colonizá-lo/a. Foi nesta 

percepção que identificamos que a didática 

formativa para professores e professoras no 

semiárido, constitui como elemento 

indispensável nos contextos das escolas do 

semiárido, pois diante das formações 

modulares cujo objetivo era discutir sobre 

questões de gênero e violências contra a 

mulher no sertão cearense, coseguimos 
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problematizar o machismo, o patriarcado na 

escola e sua pior consequência identificada na 

sociedade: a violência contra a mulher. Como 

resultado das formações, foram incluídas no 

planejamento didático das escolas, a temática 

trabalhada de forma que alunas e alunos, pais 

e a mães e todo corpo escolar, 

contextualizassem em suas vidas e ações as 

discussões sobre gênero e violência contra a 

mulher. Diante de tais considerações, 

ressaltamos a pertinência do estudo sobre 

formação docente no contexto da educação 

pública brasileira e sua significativa 

contribuição na quebra de paradigmas e 

transformação social nas relações de gênero. 

O conhecimento nos empodera e liberta. 
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