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RESUMO

A pesquisa, ainda em andamento, constitui-se como um subprojeto de pesquisa, vinculado ao projeto guarda-chuva denominado “Gênero, 
sexualidade e ideologia: as políticas públicas educacionais no Estado do Espírito Santo. De caráter interinstitucional envolve discentes e docentes 
da Universidade Federal do Espírito Santo e da Faculdade Estácio de Vila Velha. Assim como o projeto guarda-chuva tem como delimitação 
geográfica a Microrregião da Grande Vitória, esta limita-se ao Município de Cariacica/ES.  Observa-se que nos últimos anos emerge outro termo 
com cunho político e religioso conservador denominado de “ideologia de gênero”, que tem como principal objetivo questionar o uso da categoria 
gênero nos currículos escolares. Esse debate floresceu e provocou desdobramentos relevantes que merecem ser problematizados. Desta forma, 
questiona-se: quais os desdobramentos do movimento desencadeado pela chamada “ideologia de gênero” em relação às políticas de 
educacionais no Município de Cariacica? Quem são os/as atores e atrizes que tencionam e/ou que atuam na defesa do projeto denominado de 
“ideologia de gênero” no âmbito do município estudado? Que relações este movimento apresenta com o projeto “Escola sem partido”? Como a 
Secretaria Estadual e a secretaria municipal de educação de Cariacica têm se posicionado em frente ao projeto denominado de “ideologia de 
gênero”?  Objetiva de modo geral analisar as políticas de gênero para a educação em Cariacica, em especial a partir do surgimento do movimento 
da denominada ideologia de gênero. De forma mais específica, busca  identificar as regulamentações que versam sobre a temática de gênero e 
diversidade sexual na secretaria municipal de educação de Cariacica;  identificar possíveis mudanças ocorridas nas legislações que versam sobre a 
temática de gênero e diversidade sexual e caracterizar a posição da secretaria municipal de educação de Cariacica em relação ao gênero e à 
diversidade sexual. A pesquisa se justifica, especialmente, pela necessidade de se identificar os desdobramentos dos movimentos que buscam 
limitar, nos currículos escolares, o debate em torno da diferença. É relevante também à medida que poderá contribuir para dar visibilidade ao 
que se tem produzido sobre o tema e para subsidiar a ação dos/as docentes que insistem em discutir gênero e diversidade sexual na escola. 
Outra relevância da pesquisa é o seu ineditismo. Em relação aos pressupostos metodológicos, a investigação caracteriza-se como um estudo de 
natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo estudo de caso. Utilizou-se de fontes documentais e tem como instrumentos de coleta de 
dados questionário com questões abertas e fechadas, aplicado a amostra de 30% de docentes do ensino fundamental de uma escola de cada 
região pedagógicas/administrativa da secretaria municipal de Educação de Cariacica. Os dados parciais da pesquisa indicam que tanto a secretaria 
municipal de educação como os professores apresentam resistência para o diálogo sobre as questões de gênero e sexualidade. A própria 
dificuldade encontrada no processo de coleta de dados, no que se refere à abertura da secretaria e à participação dos/as professores, ilustram a 
questão. Vê-se também que não existe uma política especifica que orienta o debate de gênero e sexualidade nas escolas da rede municipal. De 
modo geral os/as docentes apontam que têm liberdade para trabalharem com o conteúdo, mas sentem-se despreparados para tal.
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