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RESUMO

O estudo é um subprojeto da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo Núcleo Interinstitucional de Pesquisa em Gênero e Sexualidades 
(Nupeges), intitulada “Gênero, sexualidade e ideologia no estado do Espírito Santo: desdobramentos sobre as políticas públicas educacionais”. A 
pesquisa de maior abrangência que está sendo feita pelo Nupeges, aplicada em toda na Microrregião da Grande Vitória, constitui-se como uma 
ação interinstitucional, pois envolve a Universidade Federal do Espírito Santo e a Faculdade Estácio de Vila Velha. Este estudo, como subprojeto, 
propõe-se a acompanhar e compreender as políticas de gênero para a educação no município de Vila Velha/ES, bem como, as ações das/os
professoras/es de Educação Física em relação à produção e implementação dessas políticas no âmbito educacional, principalmente a partir do 
surgimento do movimento denominado "ideologia de gênero". O interesse em tal discussão surgiu a partir da percepção de que está ocorrendo 
no Brasil, em especial a partir de 2014, uma efervescência em torno da temática gênero que a criminaliza a ponto de proceder a retirada de 
qualquer alusão ao termo no Plano Nacional de educação em 2014 e, posteriormente, nos planos estaduais e municipais de educação. Assim, 
este trabalho tem como objetivos principais: identificar as regulamentações que versam sobre a política pública de gênero e diversidade sexual 
para a educação no município de Vila Velha; caracterizar as ações desenvolvidas pelos/as professores/as de Educação Física; identificar possíveis 
tensões relacionadas à relação escola-comunidade, no que tange ao debate de gênero. Justifica-se, pois o magistério, em especial, por ser uma 
profissão exercida majoritariamente por mulheres, é diretamente implicado na responsabilidade de pensar a construção de um outro mundo 
balizado pela equidade. Torna-se, portanto, necessário refletir sobre as práticas político-pedagógicas do magistério e desvelar que tensões tem 
permeado o processo educativo escolar na contemporaneidade. Isto principalmente mediado pelo campo da educação física, espaço bastante 
implicado pelas marcações binárias dos corpos masculinos e femininos. Além disso, esta é uma pesquisa inédita no município. Apoiamo-nos em 
Muller e Surel (2002) quanto à abordagem teórico-metodológica, pois entendemos a política pública como um constructo social. Ou seja, uma 
articulação de fenômenos de extrema complexidade acionados pelos atores sociais que competem entre si por suas relações de forças, e que, 
finalmente, obtem acesso à agenda política efetiva. A investigação caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, de caráter exploratório 
do tipo estudo de caso. Utilizou-se de fontes documentais e, nesse primeiro momento, teve como instrumento de coleta de dados um 
questionário com questões abertas e fechadas. A aquisição desses dados ocorreu em um evento de formação continuada de professores/as de 
educação física, organizado pela prefeitura de Vila Velha. Os resultados parciais da pesquisa mais abrangente atrelados com as parciais do 
subprojeto indicam que o município vive a tensão da denominada “ideologia de gênero”, visto que no ano de 2015 o legislativo aprovou a 
retirada de menções a temática de gênero de seu plano municipal de educação. Ainda que em andamento, já podemos constatar que as 
discussões acerca das temáticas gênero e a denominada “ideologia de gênero” estão inseridas de alguma forma no imaginário dos/das docentes. 
No entanto, ainda que de forma tímida, a secretaria de educação municipal mantém a temática de gênero e sexualidade como conteúdo em seus 
documentos orientadores para a organização das diversas áreas. Também garante a discussão sobre as questões de gênero e suas articulações às 
questões étnico-raciais, nas formações específicas para os/as professores/as de Educação Física. Esse campo inclusive tem recebido os livros 
didáticos recém editados da área e que também tratam dessa articulação.
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