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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 à secretaria municipal de  Viana/ES.  É importante considerar a grande influência que 
os processos educativos têm na formação do ser humano. Assim, a responsabilidade de pensar a construção de um outro mundo balizado pela 
equidade recai, principalmente, sobre os educadores e as educadoras. Ao percebermos a escola como espaço e tempo privilegiado para a 
formação de seres humanos, consideramos relevante que se qualifiquem cada vez mais as análises das relações de gênero ali presentes. A 
escolha dessa temática se justifica pela histórica opressão de gênero imposta às mulheres e das diversas implicações para a autonomia pessoal e 
para a intervenção na vida social e política do País. O magistério, por sua vez, é diretamente implicado nessas concepções sociais, em especial por 
ser uma profissão exercida majoritariamente por mulheres. Torna-se necessário refletir sobre as práticas político-pedagógicas do magistério e 
desvelar mitos e tabus que corroboram a discriminação de gênero no processo educativo escolar, além de identificar alternativas de resistências 
que vão se configurando nas relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, meninos e meninas nos cotidianos escolares. Desta forma, 
questiona-se: quais os desdobramentos do movimento desencadeado pela chamada “ideologia de gênero” em relação às políticas de 
educacionais no Município de Viana? 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 municipal de educação de Viana tem se posicionado em frente ao projeto denominado de “ideologia de gênero”?  Objetiva de modo 
geral analisar as políticas de gênero para a educação em Viana, em especial a partir do surgimento do movimento da denominada ideologia de 
gênero. De forma mais especifica, busca  identificar as regulamentações que versam sobre a temática de gênero e diversidade sexual na 
secretaria municipal de educação de Viana;  caracterizar as ações desenvolvidas pelo Sindicato dos/as profissionais em educação pública do 
Espírito Santo (Sindiupes) voltadas para o debate em torno do gênero e da diversidade sexual e identificar as ações desenvolvidas pelos 
Conselhos Municipais de Educação voltadas para o debate em torno do gênero e da diversidade sexual. 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 
equidade de gênero e o respeito à 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 ainda 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 Viana. Os dados parciais da pesquisa indicam que, como existe um setor da 
secretaria responsável pelas politicas de direitos humanos e diversidade, esta tem se preocupado em inserir a questão de gênero nos pro
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