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RESUMO

Esta pesquisa está vinculada à pesquisa “guarda-chuva” denominada “Gênero, sexualidade e ideologia: as políticas públicas educacionais no 
estado do Espírito Santo”. Trata-se de uma pesquisa interinstitucional, envolvendo professores e discentes da Faculdade Estácio de Vila Velha e 
da Universidade Federal do Espírito Santo. Se por um lado a pesquisa guarda-chuva tem como objeto de estudo a relação das políticas públicas de 
gênero no âmbito educacional de cinco municípios da Microrregião da Grande Vitória/ES e objetiva analisar as políticas de gênero para a 
educação nesses municípios, em especial a partir do surgimento do movimento da denominada ideologia de gênero, por outro, a pesquisa ora 
apresentada objetiva avaliar as ações dos/as professores/as da rede pública municipal de Vila Velha em relação à produção e implementação 
dessas políticas no âmbito educacional. Busca-se também caracterizar como os ataques à chamada “ideologia de gênero” provocam 
desdobramentos sobre a docência do magistério e identificar práticas políticas pedagógicas de resistência utilizadas pelos docentes. Nesse 
sentido, questiona-se: quais os desdobramentos do movimento desencadeado pela chamada “ideologia de gênero” em relação às ações 
pedagógicas dos/as professores no âmbito escolar de Vila Velha? Em contrapartida, que ações têm sido produzidas pelas escolas de Vila Velha 
que envolvem a categoria gênero? Que relações este movimento apresenta com o projeto “Escola sem partido”? A pesquisa se justifica, 
especialmente, pela necessidade de se identificarem os desdobramentos dos movimentos que buscam limitar, nos currículos escolares, o debate 
em torno da diferença e contribuir para dar visibilidade ao que se tem produzido sobre o tema, em especial para subsidiar a ação dos/as docentes 
que ainda insistem em discutir gênero e diversidade sexual na escola. Outra relevância da pesquisa é o seu ineditismo. A investigação se 
caracteriza como um estudo de natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo estudo de caso e utiliza como instrumento de coleta de 
dados um questionário para os professores. A seleção das escolas envolvidas levou em conta a divisão administrativa da cidade em regiões. Em 
cada região foi selecionada uma escola de ensino fundamental da rede municipal e uma da rede estadual. A partir da seleção das escolas e após 
contato para a apresentação do projeto, os professores receberam o link do questionário para responderam. O intento da pesquisa é conseguir 
30% de professores respondentes em cada escola. Os resultados parciais sinalizam uma necessidade de formação continuada em gênero e 
sexualidade, demandada pelos/as próprios/as professores/as e apontam ausência de uma política municipal que oriente o debate sobre gênero e 
sexualidade. Esperamos que esta pesquisa contribua para denunciar a tentativa de minar a autonomia docente no que se refere aos conteúdos 
curriculares pautados no respeito à diferença.
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