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RESUMO

Este estudo, em andamento, vincula-se a uma pesquisa mais ampla intitulada “Gênero, sexualidade e ideologia no estado do Espírito Santo: 
desdobramento sobre as políticas públicas educacionais” que vem sendo realizada pelo Núcleo Interinstitucional de Pesquisa em Gênero e 
sexualidades (NUPEGES), composto por professores/as e acadêmicos/as da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e da Faculdade Estácio 
de Sá de Vila Velha (FESVV). A proposta da pesquisa mais ampla é acompanhar e compreender as políticas de gênero para a educação em cinco 
municípios da Grande Vitória (GV) – Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, bem como as ações dos/as professores/as, em especial, a partir 
do surgimento do movimento denominado “Ideologia de gênero”. O estudo que ora apresentamos, trata-se de um subprojeto dessa pesquisa 
maior e objetiva acompanhar as políticas públicas de gênero para a educação e compreender as ações que os/as professores/as no município de 
Serra.  Especificamente almeja identificar as políticas advindas da secretaria de educação e do Conselho Municipal de Educação em relação à da 
temática de gênero e; identificar como as escolas estão lidando com a denominada Ideologia de Gênero, caracterizando as ações desenvolvidas 
pelos/as professores/as. Não podemos desconsiderar a grande influência que os processos educativos têm na formação do ser humano e 
tampouco que a construção de um outro mundo balizado pela equidade de gênero, implica diretamente os/as educadores/as principalmente 
pelo fato de o magistério ser um campo profissional feminizado. Assim, além de seu ineditismo, esta pesquisa se justifica pela necessidade de se 
refletir sobre as práticas político-pedagógicas de gênero do magistério e desvelar as tensões que as discussões de gênero e a recentemente 
denominada ideologia de gênero provocam no processo educativo escolar. Justifica-se também como forma de identificar alternativas de 
resistências que vão se configurando nas relações sociais nos cotidianos escolares. Quanto à abordagem teórico-metodológica apoiamo-nos em 
uma perspectiva de política pública como constructo social. Diante disso, nossa tarefa é de buscar os sentidos e significados que poderão nos 
ajudar a compreender uma realidade social.  A opção por tal abordagem tem a intenção de propor uma grade de análise que articula uma certa 
forma de determinismo estrutural  que indica que os atores políticos não são totalmente livres de suas escolhas e uma certa forma de 
voluntarismo por meio do qual há possibilidades de ação dos atores e que nos informa que esses não são totalmente determinados pelas suas 
estruturas. Quanto aos procedimentos metodológicos, 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 Serra. Os dados parciais da pesquisa indicam que, como existe um setor da secretaria responsável pelas políticas de direitos 
humanos e diversidade, esta tem se preocupado em inserir a questão de gênero nos processos formativos dos/as professores/as. No entanto, o 
município vive a tensão da denominada “ideologia de gênero”, visto que o legislativo apresentou no ano de 2015 lei que busca impedir a 
discussão de gênero nas escolas do município. Ademais, o município aprovou a retirada de menções a temática de gênero de seu plano municipal 
de educação.
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