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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso para o curso de Licenciatura em Educação Física 

da Universidade Federal do Espírito Santo faz parte de uma pesquisa sobre as políticas de 

gênero e ideologia na Grande Vitória, que vem sendo desenvolvida pelo Núcleo 

Interinstitucional de Pesquisa em Gênero e Sexualidades (Nupeges). Como um subprojeto, 

propõe-se a analisar o que as professoras de Educação Física do município de Vila Velha 

dizem compreender e agir sobre a temática de Gênero e a denominada Ideologia de Gênero 

em meio à efervescência de debates que emergiram nos últimos oito anos e como, de acordo 

com seus relatos, isso tem chegado às escolas. A investigação caracteriza-se como um estudo 

de natureza qualitativa, de caráter exploratório do tipo estudo de caso e as análises se baseiam 

na ideia de que as políticas públicas apresentam definição multifacetada e são fruto de 

constructo social. Utilizou-se de fontes documentais e, nesse primeiro momento, tem como 

instrumentos de coleta de dados um survey elaborado com questões abertas e fechadas 

disponibilizado pela ferramenta Google forms. Os dados da pesquisa indicam que o município 

vive a tensão da denominada “ideologia de gênero”, o que pode ser percebido na fala das 

professoras.  

Palavras-Chave: Educação Física. Políticas de Gênero para educação. Ideologia de Gênero.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work of conclusion for the course of degree in physical education from the 

Universidade Federal do Espírito Santo is part of a research on gender policies and ideology 

in the Grande Vitória, which has been developed by the Group interinstitutional of studies and 

research of gender and sexualities (Nupeges). As a subproject, it is proposed to analyze what 

the teachers of physical education in the municipality of Vila Velha say understand and act on 

the subject of gender and the so-called gender Ideology amid the effervescence of debates that 

emerged over the last eight years and as, according to their reports, that have made the 

schools. The investigation is characterized as a study of qualitative nature, exploratory case 

study type and analyses are based on the idea that public policy feature definition are 

multifaceted and social construct. Used documentary sources and, in this first moment, data 

collection instruments a survey prepared with open and closed issues made available by 

Google forms tool. The research data indicate that the municipality lives the tension of the so-

called "gender ideology", which can be perceived in the speech of the teachers.   

Keywords: Physical Education. Gender policy for education. Gender ideology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa de TCC do curso de Licenciatura em Educação Física da UFES é parte 

de uma pesquisa maior 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 do Nupeges se constitui como uma ação interinstitucional, pois envolve a 

Universidade Federal do Espírito Santo e a Faculdade Estácio de Vila Velha e pesquisa toda a 

região da grande Vitória. A minha pesquisa de TCC, especificamente, propõe-se a 

acompanhar as políticas de gênero para a educação no município de Vila Velha/ES, e 

compreender as ações das professoras1 de Educação Física a partir do que dizem realizar em 

relação à produção e implementação dessas políticas no âmbito educacional, principalmente a 

partir do surgimento do movimento da denominada "ideologia de gênero".2  

Nesse sentido, nosso objeto de estudos são as ações das professoras de Educação 

Física em relação às políticas de gênero no município de Vila velha. O objeto se relaciona à 

perspectiva de política pública como constructo social. Segundo Muller e Surel (2002), a 

política pública é um fenômeno multifacetado que surge a partir de um fenômeno social que 

vira um problema e ganha espaço, ou não, na agenda política para virar ação pública. Assim, 

o Estado começa a intervir na problemática. Tais políticas, constroem-se a partir de tensões 

entre os atores e as atrizes sociais interessados/as e implicados/as nessa construção. A partir 

da criação de uma política pública, esses atores e atrizes a “traduzem”, colocando a pauta em 

prática ou não. É esse nível de tensão da política pública que buscamos explorar: a política 

pública de gênero traduzida pelas ações das professoras. 

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. 

Apesar desse acirramento ocorrido no ano de 2014, a insatisfação de setores conservadores de 

instituições religiosas, tanto católicas como evangélicas com representatividade no 

                                                           
1A adoção do artigo feminino em “professoras” representa uma política afirmativa em relação a superação da 

invisibilização da mulher na sociedade, inclusive na gramática, quando englobam gêneros distintos sempre em 

artigo masculino. “Professoras”, portanto, neste texto, refere-se a homens e mulheres professoras e, quando 

necessário se fazer distinção de ambos, será utilizado artigo masculino e feminino. 
2 “Ideologia de gênero” é um conceito criado por alas conservadoras da Igreja Católica e Evangélica visando 

distorcer os objetivos dos estudos de gênero, caracterizando-os como doutrinação. 



14 

 

parlamento, já desde 2011 sofre tensões, por ocasião do debate em torno do projeto “Escola 

sem Homofobia”3 quando está prestes a ser compartilhado seu material com as escolas. 

Não de forma isolada, os discursos que embalaram a retirada da temática dos planos 

de educação em todos os níveis da federação chegaram às escolas e isso tem gerado 

questionamentos que se dão em conformidade com os discursos conservadores por parcela da 

comunidade escolar em relação à temática de gênero e ao que denominaram “ideologia de 

gênero”. 

Neste contexto, como mulher, feminista, envolvida/preocupada em discussões 

emanadas das categorias que sofrem opressão e licencianda, vi-me tocada em pesquisar como 

o Estado vêm tratando do assunto em nível educacional e como as professoras do município 

de Vila Velha, em específico, da Educação Física, percebem e agem em relação ao que se 

orienta e, ultimamente, ao que muito se tem falado em relação ao o tema. Porém não apenas 

pela motivação pessoal, mas também por compreender a "[...] necessidade de 

desenvolvimento de estudos científicos que revelem os caminhos/descaminhos perpassados 

pelas políticas de gênero a partir de uma importante instituição social que é a educação 

escolar e suas trabalhadoras" (SILVA, 2017, p. 19). 

 Temos a hipótese de que, ainda que não seja um questionamento que se alastra pelas 

comunidades, as poucas pessoas que tem se organizado para combater qualquer discussão 

nesse sentido, tem promovido um sentimento de “receio” nas professoras quanto à realização 

do debate de gênero. 

Diante do exposto, especificamente buscamos: a) identificar as percepções das 

professoras a respeito das atuais políticas de gênero; b) compreender as ações das professoras 

de Educação Física em relação às políticas públicas de gênero no âmbito educacional no 

município de Vila Velha no Espírito Santo; c) identificar as percepções das professoras de 

Educação Física a respeito da denominada "ideologia de gênero". 

A investigação caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa, de caráter 

exploratório do tipo estudo de caso.   

Inicialmente abordaremos, neste trabalho, a construção de conceitos que vêm sendo 

cada vez mais presentes nas falas das pessoas, por muitas vezes, de forma equivocada e 

confusa. Buscamos, portanto, contextualizar e debater tais conceitos. Apresentamos um breve 

recorte de revoluções e conquistas que possibilitaram, dentre outras coisas, os debates de 

                                                           
3 O projeto “Escola sem Homofobia” fazia parte de um programa maior chamado “Brasil sem homofobia” que, 

de acordo com CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO (2004), tinha suas origens nas 

políticas indutivas da ONU e Unesco. 
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gênero em todo o mundo, seguido de como alguns setores da sociedade reagiram a isso e 

como as professoras de Educação Física, neste caso do município de Vila Velha, percebem e 

agem em meio à tensão criada entorno desta temática.  
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2 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS DE ESQUERDA QUE PROPCIARAM 

O DEBATE DE GÊNERO NO BRASIL E EM VILA VELHA 

AMÉRICA LATINA, A VIRADA À ESQUERDA E O PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO 

 

O debate de gênero se intensifica no Brasil no início do século XXI e, junto com ele, a 

força da denominada “ideologia de gênero”, quando são permitidos e incentivados, 

principalmente com a criação de secretarias e ministérios ligados a grupos minoritários, os 

estudos de gênero. Não por acaso nem de forma isolada. Há, nesse período, na América 

Latina, segundo Lima (2006), uma aproximação dos governos de esquerda ao poder, que 

ganharam forças com as investidas das ditaduras de direita e reformas burguesas que não se 

consolidaram e falharam no que propunham, referente à economia, gerando insatisfação 

popular e busca de direitos.  

Assim, compreender o processo gerador da ampliação do debate de gênero no Brasil, 

das políticas públicas de gênero e, em contrapartida, o crescimento das forças de resistência 

conservadoras, tanto no Brasil como na América Latina, requer compreender, inicialmente, 

conceitos muito em voga na atualidade: direita e esquerda. Torna-se, também, necessário 

compreender como essas forças (direita e esquerda) se configuraram e reconfiguraram ao 

longo dos séculos XX e XXI na América Latina e no Brasil. 

A aparição dos termos direita e esquerda se deu na Assembleia Constituinte de 

Versalhes 1789 quando os deputados se dividiram em dois grupos sendo os que eram 

favoráveis ao voto do rei ficando à sua direita e os contrários à sua esquerda, denominados 

“aristocratas” e “patriotas” respectivamente. A dicotomia foi reforçada sendo concebidos os 

da “direita” como partidários da ordem, da autoridade e da tradição e os da esquerda 

inovadores, liberais e progressistas. Em sua primazia, podemos compreender a direita como 

apoio ao poder vigente e a esquerda como oposição, dependendo da governança, portanto, as 

definições empregadas. Mais tarde, porém, “direita” e “esquerda” como se apresentou na 

Assembleia Constituinte, começou a ser adotada como metáfora, como diz Bresser Pereira 

(1997, p. 55) "[...] é de esquerda quem está disposto a arriscar a ordem em nome da justiça. É 

de direita quem prioriza a ordem em relação à justiça social [...]”, ou dito de outra forma, “[...] 

quando a ordem é tão importante para alguém a ponto de não arriscar nada em nome dela, 

essa pessoa será de direita. Quando, porém, estiver disposta a arriscar a ordem em nome da 

justiça, então será de esquerda”. 
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Sendo uma necessariamente contrária à outra, vale pontuar suas diferenças básicas que 

corroboram para sua apregoação, sendo a esquerda coletiva, no sentido de interesses e lutas e 

também no aspecto econômico, com o controle e distribuição de renda e a direita individual, 

priorizando interesses individuais e, no que se refere à economia, a retenção de ganhos do 

detentor dos meios de produção. 

Quanto à configuração e reconfiguração das forças de direita e esquerda, ainda 

segundo Lima (2006), é preciso dizer que o processo de colonização das Américas foi 

marcado pela maleabilidade quando em Colônias de Povoamento e predatório quando em 

Colônias de Exploração, gerando grande desigualdade entre os países da América Latina. Tal 

desigualdade é bastante visível principalmente em relação aos países da América Central e 

Sul, mesmo que ocorrendo, na maioria desses países, a partir de colonizadores comuns – 

espanhóis e portugueses.  

O processo de industrialização chegou tardiamente em alguns países. Isso, resultou em 

um desenvolvimento econômico mais lento de certos povos em detrimento de outros, 

culminando num cenário em que latifúndio, monocultura de exportação e as formas pré-

capitalistas de exploração da mão-de-obra ainda constituem considerável parcela da realidade 

agrária de muitos países latino-americanos (LIMA, 2006). Por conseguinte, não de forma 

desinteressada, o início tardio da industrialização concentrada em apenas algumas esferas do 

interesse de capital internacional, numa conjuntura em que a economia mundial era dominada 

pelo grande capital, impossibilitou o desenvolvimento econômico de países latino americanos, 

gerando dependência “[...] dos centros econômicos mundiais, consequentemente, vulnerável 

as crises do capitalismo internacional [...]”, como pontua Lima (2006, p.2). 

Além disso, a configuração política na década de 70 é marcada pelo fim da Guerra 

Fria que acelera o processo de enfraquecimento do socialismo, o que, em contrapartida, 

possibilita a ampliação do capitalismo pelo mundo. Isso ocorre, fundamentalmente, pelo fato 

de que países com ideais próximos à antiga União Soviética se aliavam a ela e os de ideias 

capitalistas aos Estados Unidos.  

Nesse período, na América Latina, as ditaduras militares conservadoras tomam o 

poder. Essas forças ditatoriais usam a dicotomia criada pela guerra fria como legitimidade 

para manterem-se no poder. No Brasil, que já vivia uma ditadura desde 1964, as propagandas 

anti-comunistas cresceram e se espalharam por toda a mídia. Assim, toda pessoa que se 

opusesse ao governo vigente era considerada comunista e perseguida. Nesse cenário, os 
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Estados Unidos foram de suma importância para permanência da ditadura militar no Brasil e 

sua concordância e adesão ao capitalismo alinhando os interesses dos governantes ao 

Imperialismo norte americano, mantendo o país dependente do mercado externo. 

Os primeiros quinze anos de ditadura no Brasil, como prossegue Lima (2006), 

mostraram-se violentos, repressores e prósperos, com a instauração do “milagre econômico”, 

que abria o mercado de forma irrestrita. Com ideais sempre alinhados à burguesia, o poder de 

compra aumenta, assim como o PIB e a renda per capta. Porém, os empréstimos e as 

vantagens de empresas estrangeiras geraram um rombo na economia brasileira. Enquanto os 

ricos aumentaram seu poder aquisitivo, a renda não distribuída gerou um abismo entre pobres 

e ricos, a maior taxa de desigualdade da história do país. A conjuntura estabelecida acrescida à 

chegada da segunda crise mundial na segunda metade da década de 70 reascende a luta 

democrática, não só no Brasil, mas em todo o mundo. 

Se a década de 70 foi marcada pela instauração de ditaduras de direita pela América 

Latina, abertura de mercado e pouca intervenção do Estado na Economia, a década de 80 foi 

resultado dessa política descontrolada (descontroladora). Os países Latino-Americanos 

acumularam enormes dívidas externas, déficit público, dívida pública, crises fiscais chegando 

à falência. Segundo Lima (2006) ditaduras e tentativas de reformismo burguês não foram 

eficazes em sanar os problemas da América Latina. Com o nível de desigualdade jamais visto 

antes juntamente com a falência da economia e a privação de direitos sociais, os Estados 

viram-se na obrigação de mudar seu modelo econômico. Deixam, de lado, então, os governos 

ditatoriais, iniciando a construção de espaços democráticos a fim de lutar pela retomada da 

economia e desenvolvimento. Nessa fase, os movimentos sociais reascenderam com mais 

força, inclusive com a criação de novos partidos políticos de representação popular.  Isso se 

ampliou em fins do século XX, contemplando países da América Latina, inclusive o Brasil. 

Nesse período, as políticas para mulheres limitavam-se à políticas da área da saúde. 

No Brasil, com a redemocratização em curso na década de 1980, governos de 

transição foram eleitos. Esse período não deixou de ser conturbado, sendo, inclusive, marcado 

pelo impeachment presidencial de Fernando Collor de Melo (1990-1992).  

Em relação às políticas para as mulheres, segundo Araújo e Adrião (2017) 

acompanhando os movimentos feministas da América Latina, houve um fortalecimento do 

diálogo entre ações internacionais e o Brasil. Esse diálogo (ou políticas indutivas 

internacionais), impulsiona em 1983 a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde 
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Mulher (PAISM), pelo Ministério da Saúde, marco histórico quanto à atenção do Estado 

brasileiro em relação às mulheres.  

Já nos anos 1980 em Belo Horizonte (MG), foi criado o Centro de Defesa dos Direitos 

da Mulher, pioneiro no que diz respeito a esse tipo de organização e que, posteriormente, foi 

repetido em outras cidades do Brasil. Já em 1985, por iniciativa do Estado (Conselho Estadual 

de São Paulo e Secretaria de Segurança Pública do Estado) foi criada a primeira Delegacia da 

Mulher. Também em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). 

Como diz Sarti (1988) apud Araújo e Adrião (2017), são marcos históricos que indicam o 

início de políticas públicas voltadas exclusivamente para as mulheres. A Constituição Federal 

de 1988 foi a primeira a considerar homens e mulheres iguais perante a lei. Além das políticas 

públicas aprovadas, foram realizadas conferências voltadas para os direitos das mulheres e, 

também, ações reivindicativas ao parlamento, o que reverberou em uma enorme influência 

das mulheres em relação às políticas globais nos anos 1990 e 2000 (ALVAREZ, 1998; 

ADRIÃO, 2008 apud ARAÚJO e ADRIÃO 2017). 

Como indica Araújo e Adrião (2017, p. 7) “entre os anos de 1997 e 2003 houve o 

crescimento de uma lógica de ampliação das iniciativas privadas e enfraquecimento das 

políticas públicas”, período em que Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), mais conhecido 

como FHC, foi eleito democraticamente e assumiu uma agenda pautada em uma política 

neoliberal. Com discurso presidencial voltado para a diminuição da inflação e corte de gastos 

orçamentários, parte de seu discurso se volta para o povo e, como consta em BRASIL4, nesse 

período políticas de assistência a grupos vulneráveis são criadas, como o Programa 

Comunidade Solidária (PSC) e a sanção dos medicamentos genéricos. Na educação há a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).   

Na América Latina, assim como em outros países do mundo, (ANDERSON, 1995) as 

privatizações também foram marca de governos neoliberais. No período de governo de FHC 

não foi diferente, visando sempre o “Estado mínimo”, na economia, quando grandes empresas 

nacionais foram privatizadas. Embora dentre suas pautas houvessem àquelas destinadas a 

atender as demandas do povo, pouco se alterou o quadro social do Brasil tendo em vista que 

seu governo desenvolvia políticas alinhadas com o neoliberalismo que, segundo Anderson 

                                                           
4 BRASIL, Biblioteca Presidência da República. Biografia. Disponível em 

<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/biografia>. 

Acesso em 8 de maio de 2019. 

 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/fernando-henrique-cardoso/biografia
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(1995), esse é um modelo econômico que visa manter um Estado eficaz em romper o poder 

dos sindicatos e a controlar o dinheiro. Porém, um Estado parco – mínimo – em todos os 

gastos sociais e nas intervenções econômicas na medida em que o objetivo dessa configuração 

de Estado é justificado pela estabilidade monetária em qualquer governo (ANDERSON, 1995, 

p. 2). Viana (2002, p.82) acrescenta que o Estado neoliberal preconiza o “[...] esvaziamento 

das organizações coletivas e das demandas populares, redução da esfera de responsabilidade 

do Estado quanto à oferta de serviços relacionados às políticas públicas sociais”.  

Embora houvesse um afunilamento de investimento em ações sociais, em 1999, como 

cita Araújo e Adrião (2017, p. 7) entra em vigor uma Norma Técnica para prevenção e 

tratamento dos agravos resultantes da violência sexual que exige atendimento a mulheres 

vítimas de violência sexual nos serviços de saúde. Essa norma tem como propósito efetivar 

medidas que devem ser adotadas para reduzir os danos decorrentes dessa violência (BRASIL, 

1999). Em 2002, FHC cria a SEDIM – Secretaria Nacional dos Direitos das Mulheres, 

vinculada ao Ministério da Justiça. 

Como ressaltam Araújo e Adrião (2017): 

a criação de organismos de política para mulheres nos anos 2000 corresponde a uma 

mudança de postura do Estado, que passa a reconhecer publicamente a existência de 

desigualdades sociais entre mulheres e homens ao passo que fortalece possibilidades 

de execução de uma política pública estruturada. 

Em 2003, com Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011), há eleição de um governo 

democrático popular, mas que não rompe totalmente com algumas políticas que mantém 

alinhamento com as políticas neoliberais, como a de avaliação em larga escala na educação 

(SILVA, 2017). Apesar disso, ainda segundo Silva (2017) o governo Lula, avança na questão 

das relações sociais, permitindo aproximações dialógicas com movimentos sociais e grupos 

minoritários. O fato de um partido de esquerda ter assumido o governo brasileiro, além das 

pautas econômicas, as agendas relativas às demandas do social começam a ser consideradas, 

incentivadas e políticas públicas são implementadas, inclusive no campo das questões de 

gênero e diversidade sexual. 

Há, nesse período, a ampliação de Ministérios que, como consta no site do Governo 

Federal (BRASIL, 2009): 

[...] ministérios integram a cúpula administrativa. São diretamente subordinados ao 

presidente da República, auxiliando no exercício do Poder Executivo.  Possuem 

autonomia técnica, financeira e administrativa para executar as ações nas suas áreas 

de competência. Também cabe a eles estabelecer estratégias, diretrizes e prioridades 
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na aplicação de recursos públicos, bem como criar normas, acompanhar e avaliar 

programas federais. 

Dos ministérios, surgem as secretarias, que, ainda de acordo com o site,  

A atuação das secretarias no âmbito do governo federal está relacionada a um 

princípio consagrado pela Constituição de 1988: o da participação social como 

forma de afirmação da democracia. Ao construírem espaços capazes de incorporar 

as pautas e os interesses dos mais diversos setores da sociedade na elaboração das 

políticas públicas, as secretarias estimulam o compartilhamento das 

responsabilidades entre Estado e sociedade. 

Vale destacar, nesse período, a criação de secretarias como: Secretaria Especial de 

Direitos Humanos (SEDH), a Secretaria Especial de Política para Mulheres (SPM), a 

Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a Secretaria Nacional da 

Juventude (SNJ), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi).  

Os Ministérios e as Secretarias nesse governo passam a ter a tarefa de aproximar as 

demandas do povo da esfera política. A criação de dez novas secretarias no período do 

governo Lula diz muito sobre que tipo de governo se espera e no que se diferencia. É neste 

momento que emergem, junto com os movimentos sociais representados, o que podemos 

chamar de políticas afirmativas5 no Brasil. A política do Brasil passa a voltar seu olhar para 

grupos minoritários e, não mais, somente à economia. 

Essa mudança de foco que acontece no governo Lula se estende ao período posterior, 

com o governo da também petista Dilma Vanna Rousseff, que assume em 2011 a presidência 

do país, primeira mulher eleita, marco histórico na história do Brasil e do mundo.  

Com o foco não somente na economia, com a falta de restrição de investimentos em 

questões sociais e, consequentemente, a criação de espaços representativos dentro da política 

– como ministérios e secretarias - o país, via MEC e SPM, começa a intensificar a formação 

sobre temas como questões etnorraciais, de gênero, de diversidade sexual, de pessoas com 

deficiência. Com isso, cresce também a produção de estudos científicos e de grupos de 

estudos e pesquisas que giram em torno dessas temáticas (SILVA, 2017). A pesquisa de 

Vianna e Unbehaum  (2016) denominada “As Novas Institucionalidades  da Última Década: 

A Produção de Materiais Didáticos e a Formação Docente Ganham a Agenda” mostra como 
                                                           
5 Ações afirmativas são entendidas como políticas públicas que pretendem corrigir desigualdades 

socioeconômicas procedentes de discriminação, atual ou histórica, sofrida por algum grupo de pessoas. Para 

tanto, concedem-se vantagens competitivas para membros de certos grupos que vivenciam uma situação de 

inferioridade a fim de que, num futuro estipulado, esta situação seja revertida. Assim, as políticas de ação 

afirmativa buscam, por meio de um tratamento temporariamente diferenciado, promover a eqüidade entre os 

grupos que compõem a sociedade  (BERNARDINO, 2002) 
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houve uma intensificação da produção acadêmica sobre gênero a partir do início do século 

XXI. 
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3  IDEOLOGIA E IDEOLOGIA DE GÊNERO: DO SENTIDO PEJORATIVO E 

A ÉTICA COMO ORIENTAÇÃO 

 3.1 O QUE É IDEOLOGIA? 

 

Os ideólogos, grupo de pensadores “antiteológicos, antimetafísicos e 

antimornarquistas” (CHAUÍ, p. 25), deram vida ao termo ideologia na França em 1801, com 

sua a primeira aparição em um livro chamado Elements d’Ideologie. Críticos de explicações 

religiosas ou místicas, só aceitavam explicações com bases científicas, passíveis de 

observação e repetição. No cenário de pós Revolução Francesa, os ideólogos saíram em apoio 

a Napoleão, que deu cargos no governo a vários ideólogos. No entanto, frustraram-se ao 

perceber a tentativa de retorno da monarquia pelo líder político e se tornaram oposição ao 

governo. Ao saber que os ideólogos haviam se tornado oposição, num de seus discursos em 

1812, Napoleão inverte toda a lógica do que os ideólogos tinham por ideologia, afirmando 

que os ideólogos distanciavam e desvinculavam as ideias da realidade, ignoravam a relação 

das coisas. Napoleão dá ao termo ideologia um sentido pejorativo (CHAUÍ, 2008). Esse 

sentido pejorativo então apregoado, tornou-se o mais utilizado em relação ao termo ideologia, 

inclusive nos dias de atuais.  

Marilena Chauí em seu livro “O que é Ideologia?” (2008) traz a trajetória do termo 

“ideologia”, desde sua primeira aparição até os sentidos que foram empregados ao longo da 

história por diferentes pensadores e evidencia elementos que nos fazem concluir que o 

pensamento, o gosto, a preferência, as atitudes, enfim, a consciência humana, não se sintetiza 

numa relação exclusivamente individual. Chauí (2008, p. 7) diz que o que forja nossa 

consciência, nossas atitudes e nossa visão sobre as coisas são as  

[...] relações com a natureza mediadas por nossas relações sociais, seres culturais, 

campos de significação variados no tempo e espaço, dependentes de nossa 

sociedade, de nossa classe social, de nossa posição na divisão social do trabalho, dos 

investimentos que cada cultura imprime em si mesma através das coisas e dos 

homens.  

A relação entre os indivíduos e com a natureza (compreendida como a cultura), 

portanto, não é passiva e devemos partir delas para compreender as coisas. A cultura não se 

constrói por ela mesma, não é apenas a sucessão de fatos que culminou num habitus. 6 É um 

processo histórico, propositalmente construído por determinados seres humanos em condições 

determinadas que vão determinar se algumas relações serão reproduzidas ou transformadas, 

                                                           
6 BOURDIEU, 1998. 
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afim de manter ou não certas condições que privilegiam certos grupos em detrimento de 

outros. Embora naturalizadas, 7 essas relações não são naturais. São historicamente 

construídas e, para se legitimarem, ideias que venham a reforçá-las são fixadas em instituições 

(família, religião, educação, costumes) que vão garantir sua transmissão de forma dogmática.  

Quando tomamos alguma ideia como verdade absoluta, independente da realidade, 

única ideia, válida para todas as sociedades em todos os tempos, ocultamos a realidade social, 

ignorando o fato de que “o real [...] é um processo, um movimento temporal ou constituição 

dos seres e de suas significações” (CHAUÍ, 2008, p. 14). Assim construímos ou reforçamos 

uma ideologia. Porém, esse processo de constituição se dá na dependência da relação do 

sujeito consigo mesmo e com a natureza, sendo o sujeito ativo, também partícipe da 

construção desse processo. O sujeito encontra-se como sujeito e objeto ao mesmo tempo 

nessa relação e os sentidos e significados se fazem de acordo com a posição social em que se 

encontra o sujeito. Essas ideias, comumente tidas como verdades absolutas e atemporais, 

servem para explicar certos tipos de relações e mantê-las. Não buscam compreender a 

ocorrência dos fatos, apenas os explicam e quando sucede da ideia explicar a realidade e não 

de partir da dela, podemos chamá-la de ideologia.  

Ideologia, seria, portanto, um recorte de uma certa realidade, observada e interpretada 

por um certo indivíduo, deslocada de seu contexto, tomada como independente, única e válida 

para todos os contextos. 

Eagleton (1991), defende que ideologia é fruto de significações movidas à 

conveniência e de registros históricos controversos, não sendo ideal, portanto, ater-se a um 

significado apenas, mas sim observar o como surgem e quais tipos de fenômenos 

contribuíram para os surgimentos dos diversos significados, deixando explícito seu objetivo 

de “esclarecer um pouco da confusa história conceitual da noção de ideologia” (EAGLETON, 

1991, p.12). 

 Devido à emergência de conflitos ideológicos no mundo nos últimos anos, o termo 

Ideologia veio/vem sofrendo modificações e significações diversas, apontando para um não 

desfecho, mas para uma ampla possibilidade de observação e análise. Eagleton (1991) sugere 

debruçar-nos em estudos e não buscar definições.  

Em seu texto, Eagleton (1991) mostra possíveis 16 significações de ideologia: 

a) O processo de produção de significados, signos e valores na vida social; 

                                                           
7 BOURDIEU, 1998. 
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b) Um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social; 

c) Ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante; 

d) Ideias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante; 

e) Comunicação sistematicamente distorcida; 

f) Aquilo que confere certa posição a um sujeito; 

g) Formas de pensamento motivadas por interesses sociais; 

h) Pensamento de identidade; 

i) Ilusão socialmente necessária; 

j) A conjuntura de discurso e poder; 

k) O veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem o seu mundo; 

l) Conjunto de crenças orientadas para a ação; 

m) A confusão entre realidade linguística e realidade fenomenal; 

n) Oclusão semiótica; 

o) O meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura 

social; 

No entanto, essas definições não apresentam, necessariamente, compatibilidade entre 

si, podendo ser “pejorativas, ambiguamente pejorativas ou nada pejorativas” (Eagleton, 1991, 

p. 16), mas sempre virtudes de outrem, nunca de si mesmo. Isto, porque reconhecer 

pensamentos, convicções e suas “próprias ideias” como ideologias é uma atividade complexa. 

Então, retornamos ao sentido negativo atribuído ao termo e, ao mesmo tempo, percebemos a 

criação de uma ideologia, já que para atribuir ao outro um pensamento ideológico, partimos 

da premissa de que o que pensamos é o correto, é a verdade. É pelo sentido redundante que o 

termo acaba gerando, retornando às três teses, que o autor se propõe a analisar e não definir. 

Nesse sentido, para o autor a palavra “ideologia é, por assim dizer, um texto, tecido com uma 

trama inteira de diferentes fios conceituais; é traçado por divergentes histórias, e o mais 

importante [...] é determinar o que há de mais valioso em cada uma delas e o que pode ser 

descartado” (EAGLETON, 1991, p. 15). 

Ambos autores apresentam recortes históricos que mostram as várias mudanças que o 

termo “ideologia” sofreu desde o período dos Ideólogos, sempre partindo de um ponto 

comum: conveniência. Embora Eagleton (1991) contribua com diversas possíveis 

significações adquiridas ao longo tempo e não se proponha a concluir o assunto com uma 

definição, a autora e o autor convergem em dizer que analisar ideologia é um trabalho 

complexo porque sempre partimos do julgamento de que algo é verdadeiro para indicar o 

outro tendencioso, porque sempre que falamos, falamos de um lugar, já tecidos de concepções 
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e pré-concepções sobre algo. As “verdades”, portanto, devem ser sempre investigadas e 

questionadas para não ocorrerem ideologias.  

Analisar “ideologia” torna-se uma atividade complexa quando partimos do ponto de 

que não existe pensamento livre de pré-entendimentos e pré-supostos e, portanto, qualquer 

ideia seria compreendida como ideologia. A todo o momento recebemos informações, 

observamos mudanças, assimilamos conhecimentos e reproduzimos, recriamos e criticamos 

algo, porém sempre dentro de um determinado contexto e em uma posição específica.  

Assim, talvez uma maneira de posicionar o termo ideologia, seria considerar o que 

Paulo Freire aponta: “Não existe imparcialidade. Todos somos orientados por uma base 

ideológica. A questão é: a sua base ideológica é inclusiva ou excludente?”. Nesse sentido, 

cabe perguntar se a base ideológica do Projeto/movimento “ideologia de gênero”, importante 

questão para nosso estudo, é inclusiva ou excludente. Nesse sentido, vale a pena percorrer os 

caminhos históricos da construção desse movimento denominado de “ideologia de gênero” e 

identificar/compreender a que se propõem. 

3.2  O MOVIMENTO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO: CAMINHOS HISTÓRICOS 

PERCORRIDOS E CONSTITUIÇÃO DE UMA FALÁCIA 

 

Como visto, o início dos anos 80 na América Latina é marcado por revoltas populares 

pedindo o fim das ditaduras militares instauradas nas décadas anteriores. Após anos de 

ditaduras de direita ineficazes e violentas, os governos de esquerda ganham força e assumem 

o poder nas primeiras eleições populares. Com isso, ministérios e secretarias com cunho mais 

social8 e conselhos com representação popular são criadas. A discussão e a tentativa de 

resolução desses problemas são colocadas em pauta, o que promove um encurtamento da 

distância entre interesses do povo e os interesses do governo. 

No que tange as questões de gênero, os movimentos feministas e LGBTT ganham 

mais independência nos governos democráticos, expandindo seus estudos e discussões. 

Juntamente com este fato, há iniciativas de cunho educacional fomentando debates de 

igualdade de gênero e combate à homofobia. Não de forma isolada, mas “provavelmente 

devido a demandas internacionais que levam a sociedade civil organizada a participar da 

discussão de políticas públicas” (MISKOLCI; CAMPANA, p. 734), já que em vários outros 

países a discussão já tinha iniciado desde a década de 60. Essas iniciativas causaram forte 

                                                           
8 Nesse rol passaram a fazer parte das políticas desses ministérios e secretarias pautas como as relações de 

gênero e as de diversidade sexual, as questões etnicorraciais e de pessoas com deficiências dentre outras. 
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tensão com os grupos cristãos que viram nos estudos de gênero uma ameaça à moral e aos 

bons costumes e, inclusive, um provável fim da sociedade. 

O movimento feminista, a partir do século XX, mais fortemente nos anos 60 e 80, 

juntamente com outros setores de luta, ascende na busca pela desnaturalização de hierarquias 

e desigualdades de classe, etnia e gênero, legitimados por ideologias. Fixada principalmente 

na família e na igreja engendra-se na sociedade uma "ordem compulsória" baseada na 

natureza biológica - imutável, intacta, perfeita, coerente - que ignora o campo social e arraiga 

sexo, gênero e desejo numa heteronorma (BUTLER, 2003). 

Quando as feministas começam a questionar os papeis impostos à cada sexo e como 

esses papeis são socialmente construídos, baseados numa diferença 

anatômica/biológica/fisiológica, promovem também uma reflexão sobre as formas 

hierarquizadas de enxergar os corpos e também sobre a própria divisão social do trabalho 

(BOURDIEU, 1998).   

Nesse cenário, segundo Scott (1995), o termo gênero ganha espaço na luta feminista 

por compreender que analisar a opressão exercida sobre a mulher não poderia partir da análise 

só da pessoa oprimida e sim a relação que se estabelece entre oprimida-opressor. Essa relação 

que se estabelece entre os sexos é baseada em hierarquias de poder.  

Gênero, nesse sentido, apresenta caráter relacional que visa combater determinismos 

culturais associados ao sexo, compreendendo as relações entre os sexos como construções 

históricas, não mais como naturais, rejeitando o determinismo biológico como marcação das 

diferenças e dos papeis sociais e, consequentemente, as desigualdades que são geradas pela 

naturalização dessas marcações.  

Apesar do fato dos(as) pesquisadores(as) reconhecerem as relações entre o sexo e 

[...] “os papéis sexuais”, estes(as) não colocam entre os dois uma relação simples ou 

direta. O uso do “gênero” coloca a ênfase sobre todo um sistema de relações que 

pode incluir o sexo, mas que não é diretamente determinado pelo sexo nem 

determina diretamente a sexualidade (SCOTT, 1995). 

Essa noção de gênero foi adotada pela ONU Mulher quando se percebe a necessidade 

de analisar a violência contra a mulher a partir dessa noção relacional (MISKOLCI e 

CAMPANA, 2017). Tal noção, abre espaço para compreender a sexualidade numa 

diversidade, devido ao desprendimento da ideia de necessitar de uma norma – hétero – pré 

estabelecida para determinar relações, culminando na ampliação da definição de família e 

numa luta para que relações de afeto possam ser construídas sem interferência de instituições. 
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O advento da ascensão das lutas minoritárias9 faz, em contrapartida, efervescer um 

movimento reacionário. Esse reacionarismo ocorre, principalmente, fundamentado no fato de 

o conceito de gênero questionar a coerência completa entre sexo, identidade de gênero e o 

desejo, fato inconcebível na lógica da ordem compulsória. Toda essa movimentação de 

questionamento à ordem compulsória gera uma tensão no campo religioso que, apoiando-se 

no meio parlamentar e midiático, busca intervir no direito à liberdade e igualdade por meio da 

difusão de ideias, propagandas negativas e mentirosas, e também da criação de leis que vão 

minando avanços no campo da diversidade sexual. Nesse contexto, de resistência 

conservadora, surge o denominado movimento da "Ideologia de Gênero".  Esse movimento 

emerge como uma estratégia articulada entre setores conservadores das Igrejas e partidos de 

direita e tem como foco distorcer para deslegitimar a luta no campo do gênero disseminando a 

ideia de que a "ideologia de gênero” é a "a ausência do sexo desde o nascimento até sua 

decisão sobre por qual deles “optar”: masculino ou feminino”. 10 

Em 1995, na 4ª Conferência Mundial de Beijing sobre a Mulher, todo o avanço dos 

estudos e das discussões de gênero promovidos pelo movimento feminista vão culminar na 

mudança do termo “mulher” para “gênero”, por compreender que o problema de desigualdade 

sofrido pelas mulheres é uma questão estrutural de gênero, e, portanto, deve ser tratado de 

forma relacional e não apenas como problema colocado só para “mulheres”. Tal percepção e 

mudança de termo adotada pela ONU faz com que o Vaticano se incomode com o fim de uma 

hegemonia, tornando público o descontentamento com a carta do Papa Bento XVI (Aloisius 

Ratzinger) à igreja católica em 1997 na qual critica o que chama de “feminismo radical” e a 

“ideologia de gênero”. Encontramos nessa carta a primeira aparição do termo “ideologia de 

gênero” que é definida como a escolha arbitrária do que ser ou não ser, fugindo à lógica da 

criação como uma tentativa falha de aproximar-se do que “é” Deus: o criador, como diz 

Ratzinger (1997). 

Acompanhando o avanço internacional nas questões de gênero, Jorge Scalla 

alimentado pelas ideias de Ratzinger escreve “La ideologia Del gênero: o el género como 

herramienta de poder” (2010). Formado em direito, o advogado argentino Jorge Scala 

publica em 2010 seu livro que fala sobre as implicações da “Ideologia de gênero” na 

sociedade e como o tema pode acarretar no fim da família. Scalla torna-se referência no 

                                                           
9Minorias no que se refere à minoria direitos sociais e políticos. 
10A “Ideologia De Gênero” e a “Escola Sem Partido”: Faces de uma mesma moeda em ações políticas 

conservadoras no Brasil e no Espírito Santo. 
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assunto não só em seu país de origem onde publicou o texto, mas em toda a América Latina. 

Baseando sua teoria nas publicações da igreja católica, como nos textos do, então cardeal, 

Joseph Aloisius Ratzinger, que, em 1997, escrevia: 

Atualmente se considera a mulher como um ser oprimido; assim que a liberação da 

mulher serve de centro nuclear para qualquer atividade de liberação tanto política 

como antropológica com o objetivo de liberar o ser humano de sua biologia. Se 

distingue então o fenômeno biológico da sexualidade de suas formas históricas, às 

quais se denomina “gender”, mas a pretendida revolução contra as formas históricas 

da sexualidade culmina em uma revolução contra os pressupostos biológicos. Já não 

se admite que a “natureza” tenha algo a dizer, é melhor que o homem possa moldar-

se ao seu gosto, tem que se libertar de qualquer pressuposto de seu ser: o ser humano 

tem que fazer a si mesmo segundo o que queira, apenas desse modo será “livre” e 

liberado. Tudo isso, no fundo, dissimula uma insurreição do homem contra os 

limites que leva consigo como ser biológico. Se opõe, em seu extremo último, a ser 

criatura. O ser humano tem que ser seu próprio criador, versão moderna de aquele 

“serei como deuses”: tem que ser como Deus (RATZINGER, 1997: 142 apud 

MISKOLCI; CAMPANA, 2017, p. 726). 

Utilizando de seu nome e títulos, Scalla ganha notória adesão e, por meio de palavras 

baseadas na fé cristã, encabeça um movimento de força contrária ao que denomina “ideologia 

de gênero”. Scalla (2010) vê nos estudos de gênero uma forte ameaça as noções biológicas de 

“homem e mulher”, assim como a extinção da família e a promoção da promiscuidade e 

apologia à pedofilia. Em meio a tantos devaneios, assim como Ratzinger em sua carta se 

refere à concepção como “valor fundamental da vida da mulher”, textos posteriores como “O 

Documento de Aparecida” (CELAM, 2007 apud MISKOLCI; CAMPANA) ainda critica o 

uso de métodos contraceptivos por ferirem a vontade de Deus e causarem possíveis danos ao 

futuro dos povos. 

Contrariamente ao que afirmam o Papa e Scalla, o conceito de gênero busca 

desnaturalizar as desigualdades existentes nas relações sociais entre homens e mulheres em 

relação aos papéis sociais e as condições a que cada um está submetido. O debate de gênero, 

longe de ser doutrinador, é libertador, pois busca tratar do direito ao respeito que cada um tem 

de exercer sua vida sem sofrer preconceitos, discriminações ou violências. 

O movimento denominado de “ideologia de gênero” não passa, portanto, de uma 

falácia que atinge direitos constitucionais do indivíduo em sua identidade e o campo 

educacional, ignorando a premissa de Estado laico, reforçando preconceitos e criando uma 

verdadeira ideologia, por tratar-se de um movimento contrário aos estudos e avanços no 

campo do gênero que visa deslegitimar e criminalizar. 
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4 A IDEOLOGIA DE GÊNERO CHEGA AO BRASIL E AO MUNICÍPIO DE 

VILA VELHA  

 

No Brasil, em especial a partir de 2014, principalmente a partir do debate do Plano 

Nacional de Educação é possível percebermos de forma mais contundente uma efervescência 

em torno das temáticas gênero e diversidade sexual. Uma tensão bastante forte foi gerada 

entre os grupos que defendem a educação escolar como espaço privilegiado de debate das 

questões de gênero e diversidade sexual e os que pensam que esse debate deve ficar restrito a 

educação familiar. A aprovação do PNE, em 2014, e dos planos estaduais e municipais de 

educação na sequência, sem qualquer alusão ao termo gênero e diversidade sexual e, 

posteriormente, parece apontar para uma vitória dos grupos conservadores que acreditam que 

gênero não deva ser conteúdo das aulas nas escolas.   

Apesar de esse debate ter se aflorado principalmente a partir de 2014 e 2015, a 

insatisfação de setores conservadores de instituições religiosas, tanto católicas como 

evangélicas com representatividade no parlamento, acirrou-se em 2011 por ocasião do debate 

em torno do projeto “Escola sem Homofobia” quando está prestes a ser compartilhado seu 

material com as escolas. 

O projeto “Escola sem Homofobia” faz parte de um programa maior chamado “Brasil 

sem homofobia” que, de acordo com Conselho Nacional De Combate À Discriminação 

(2004), tem suas origens na Conferência de Beijing (1995) quando começa a ser levantada a 

importância de tratar a temática de gênero como forma de alcançar a diminuição da violência 

e garantia de direitos de qualquer pessoa.  

Influenciada pela Conferência de Beijing (1995), a ONU reconhece a importância da 

temática e define como uma de suas pautas a discussão de gênero. A partir disso, inicia 

políticas entorno do assunto e pressiona os países partícipes a assumirem tais pautas. 

Porém só em 2001, na Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 

Racial, a Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância realizada em Durban, África do Sul, 

que a questão, levantada pelo Brasil, ganha forte apoio. Em 2002, na segunda versão do 

Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH) a questão de gênero ganha uma seção a 

ser adotada pelo governo Brasileiro.  

O programa “Brasil sem Homofobia” (CONSELHO Nacional de Combate à 

Discriminação, 2004, p. 27)  
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[...] apresenta um conjunto de ações destinadas à promoção do respeito à diversidade 

sexual e ao combate as várias formas de violação dos direitos humanos de GLTB. 

Neste Programa, portanto, estão envolvidos Ministérios e Secretarias do Governo 

Federal que, além de serem co-autores na implantação de suas ações, assumem o 

compromisso de estabelecer e manter uma política inclusiva em relação aos 

homossexuais, garantindo, assim, a promoção de um contexto de aceitação e 

respeito à diversidade, de combate à homofobia e de mudança de comportamento da 

sociedade brasileira em relação aos gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais.  

Iniciado em 2004, o projeto Escola sem Homofobia ficou parado por 7 anos, até sua 

retomada, finalização e um novo embargo, em 2011. A polêmica entorno da discussão do que 

era o projeto “Escola sem Homofobia”foi tanta que criaram (grupos supracitados) falácias e 

fantasias em relação a qual era o material, do que ele tratava e, inclusive, foi criado um nome 

pejorativo como forma de criminalizar o mesmo – “Kit Gay”. 

Segundo o então Ministro da Educação Fernando Haddad/PT (2005-2012)11 logo que 

soube do projeto “Escola sem homofobia”, solicitou o material para vistoria e uma posterior 

distribuição. Enquanto o projeto estava para ser analisado em seu gabinete, numa plenária, na 

ausência do ministro, o deputado Anthony William Matheus de Oliveira, comumente 

conhecido como Anthony Garotinho/PR (2001-2015) exibiu um material do Ministério da 

Saúde alegando ser o material “Escola sem Homofobia”. Na entrevista à revista Piauí, Haddad 

(2017) relata o ocorrido: 

[...] durante a minha ausência de Brasília, um material de outro ministério, o da 

Saúde, foi apresentado como sendo o tal “kit gay” do MEC para as escolas. Esse 

outro material se destinava à prevenção de DST/Aids e tinha como público-alvo 

caminhoneiros e profissionais do sexo nas estradas de rodagem – com uma 

linguagem, portanto, direta e escancarada. 

Para tornar legítima sua fala, o deputado Anthony Garotinho citou como exemplo de 

veiculação do material impróprio a cidade de Campos dos Goytacazes, cidade onde sua 

esposa, Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira, conhecida como Rosinha Garotinho 

(2009-2017), era prefeita. O deputado alegou que lá, professoras já dispunham do material 

para distribuir para os/as estudantes. Diante dessa ação do Deputado Garotinho, parlamentares 

conservadores passam a veicular a versão de Garotinho sobre o conteúdo do projeto “Escola 

sem Homofobia” e tornar público e conhecido seu nome pejorativo, popularizando o projeto 

com o nome de “kit Gay”. 

A justificativa dessa ala para o embargo do que passaram a, então, denominar de “kit 

gay” é que o material traria vídeos, textos e atividades direcionando professores e professoras 

em sala de aula a ensinarem crianças a serem homossexuais, estimularem o sexo ainda quando 

crianças, proibirem crianças de serem tratadas de acordo com seu sexo, enfim, promoverem a 

                                                           
11 Informes obtidos da entrevista concedida pelo Ministro à revista Piauí (2017). 
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promiscuidade. Mais tarde, a aceitação da justificativa de promoção do material, a pedofilia 

também foi usada como discurso contrário ao projeto “Escola sem Homofobia”.  

A atual ministra da “Mulher, da Família e dos Direitos Humanos”, pastora Damares 

Alves, foi uma das forças que encabeçou já naquela época o movimento contrário ao projeto, 

como mostra BRASIL (2013). A pastora saiu em viagem pelo Brasil palestrando sobre “o que 

realmente” estava acontecendo nas escolas brasileiras. O discurso da pastora pelo Brasil 

seguia a linha dos debates que vinham sendo implementados na Câmara de Deputados. 

Exemplo disso é a transcrição de um debate que ocorreu na Câmara dos Deputados em 2013, 

encontrada no site da Câmara Legislativa (2013), presidido pelo deputado pastor Marco 

Feliciano e pastor Eurico (sic), que o tema era “sobre o problema da erotização das crianças 

através de imagens, músicas nos meios de comunicações, cartilhas educativas e demais 

exposições”. Abrindo o debate, o pastor Eurico diz que 

É notório nos meios de comunicação, na mídia, escrita, falada e televisionada e 

também em algumas cartilhas educativas, que já foram muito citadas aqui, a 

exposição de imagens, de letras musicais, onde vemos a utilização de expressões que 

despertam a erotização das crianças. Entendemos que isso representa um grande 

malefício para as nossas crianças que, tão precocemente, estão iniciando ou 

despertando para as questões sexuais, muitas delas já com prejuízos tão cedo. 

 

A pastora Damares Alves, que passou a ser ministra12 no ano de 2019, nessa mesma 

sessão da câmara dos deputados, fez a seguinte fala: 

Eu vou trazer para esta audiência apenas as políticas públicas que estão sendo 

desenvolvidas neste País na área da educação e na área da saúde que fazem apologia 

à erotização infantil [...] muitos pais brasileiros que não sabiam, que não estavam 

atentos ao que estava acontecendo nas escolas brasileiras. Os pais, que começam a 

ficar apavorados, pedem socorro. Trago também o clamor dos educadores. Os 

educadores dizem que estão sem condições de falar, eles têm medo de falar. Eu vou 

mostrar imagens sobre as quais os pais também estão com medo de falar, diante do 

que está acontecendo com as crianças nas escolas brasileiras [...] eu tenho recebido 

muito material, até mesmo material escaneado. Os pais estão escaneando as cartilhas 

que seus filhos estão lendo nas escolas e me mandando material didático de 

conteúdo duvidoso. Eu posso falar em material didático que não só faz apologia à 

erotização, mas que também tem conteúdo pornográfico. Tenho recebido cadernos 

de crianças escaneados com tarefas de casa, e vocês nem imaginam o que os 

professores estão pedindo para as crianças escreverem nas escolas. Tudo isso leva, 

de fato, à erotização infantil. Eu sou assessora parlamentar nesta Casa. Estou aqui há 

14 anos, trabalhando com os nossos Parlamentares, e a minha preocupação 

especificamente são as políticas públicas que estão fazendo a erotização, que estão 

fazendo apologia à pedofilia e à erotização infantil. 

 

Uma importante figura fomentadora dessa discussão “distorcida” do projeto “Escola 

sem Homofobia”, foi, também, o deputado Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil. O 

deputado também estava no debate e deu sua contribuição  

 

                                                           
12 Em 2019 a Pastora Damares Regina Alves assume cargo de Ministra da “Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos”. 
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Agora, esse pessoal que está aí, esses ideólogos de esquerda, sabe a doutrina 

gramsciana. É melhor dominar escolas do que dominar quartéis. E nós aprovamos há 

poucos dias um projeto que obriga a criançada a ir para a escola a partir de 4 ou 5 

anos de idade, quando está formando a sua personalidade, com esse lixo que está 

aqui e está sendo distribuído. Com esse lixo que está sendo distribuído. Onde é que 

nós vamos parar? [...] Hoje, pelo amor de Deus, é uma covardia o que estão fazendo 

com as crianças, esse ativismo gay com crianças de 5, 6 anos de idade [...] Isso é um 

crime! Isso é um crime! Estimular a criança ao sexo com essa idade. Isso é um 

crime! Só quem não tem coração. Só quem é canalha pode apoiar isso aí. 

Nós não temos nada contra os homossexuais, continuem tendo o prazer da maneira 

que bem entenderem, mas de forma reservada. Agora, chegar à escola, isso é 

canalhice. Isso é canalhice! E, se existe Deus, para alguns não existe, se existe 

inferno, eu acho que, infelizmente, o destino de muitos vai ser esse. 

 

Diante do exposto, vale ressaltar que o projeto “Escola sem Homofobia” foi um 

projeto não governamental que comporia o Programa Brasil sem Homofobia (2004) que se 

constituía de material didático contendo cartilhas, vídeos e filmes baseados nas diretrizes 

criadas pelo MEC e UNESCO. Esse projeto objetivava “promover a cidadania de gays, 

lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, a partir da equiparação de direitos e do combate 

à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de cada um desses 

grupos populacionais” (BRASIL, 2004, p. 11). O material incentivava a discussão por meio 

de sugestão de atividades e sequências didáticas para combate da homofobia era específico 

para professoras.13 

O alarde criado, propositalmente desconexo da realidade, fez com que os responsáveis 

pelas crianças, adolescentes e jovens discentes também iniciassem um movimento contrário 

ao projeto, movimento que gerou manifestações públicas intituladas “Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade”14 por todo o Brasil. A pressão exercida pelas partes contrárias gerou 

resultados nas pautas das políticas de gênero do Estado, culminando num entrave de toda a 

discussão de gênero iniciada pelo movimento feminista e promovida pelos setores 

progressistas da política brasileira, em especial nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2011) e Dilma Vana Roussef (2011-2016). 

Em 2014, o movimento de setores conservadores católicos e neopentecostal teve sua 

primeira conquista material. O Plano Nacional de Educação (PNE) é aprovado sem a menção 

de gênero. O movimento nacional englobando toda a sociedade civil nas Conferências 

Nacionais de Educação para discutir sobre os rumos no PNE em 2010 não foi suficiente para 

                                                           
13 Informações obtidas no site: http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/brasil-sem-homofobia. Acesso em: 19 

jun. 2019 
14 O Movimento da Marcha da família com Deus pela Liberdade surgiu em 1964 no governo de João Goulart 

promovido principalmente pelo clero em resposta as “reformas de base” propostas pelo governo pelo temor de 

uma possível “ameaça comunista” no país. Hoje, também promovida por setores conservadores da sociedade, 

além de lutarem contra os avanços sociais, têm seu principal foco na luta contra direitos das mulheres e da 

comunidade LGBTQI+. 

 

http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/brasil-sem-homofobia
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que o avanço em âmbito educacional fosse mantido. Segundo Silva et al. (2018) a conquista 

de espaço no Plano Nacional de Educação representa um marco histórico na educação 

brasileira. Um dos itens que tratava sobre a temática de gênero dizia: 

Quanto ao gênero e à diversidade sexual: Introduzir e garantir a discussão de gênero 

e diversidade sexual na política de valorização e formação inicial e continuada 

dos/das profissionais da educação nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, 

visando ao combate do preconceito e da discriminação de pessoas lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais, mulheres, ao estudo de gênero, diversidade sexual 

e orientação sexual, no currículo do ensino superior, levando-se em conta o Plano 

Nacional de Políticas Públicas para a Cidadania LGBT e o Programa Brasil sem 

Homofobia (MEC/CONAE,  2010,  p.  143). 

No entanto, com a atuação dos setores conservadores foi suprimida qualquer menção à 

igualdade de gênero no texto final do PNE. Como esperado, seguido do Plano Nacional de 

Educação, vários debates nas assembléias estaduais e câmaras municipais de todo país foram 

promovidos com intuito de que houvesse também a retirada dos termos dos planos estatuais e 

municipais de educação. Frases como "superação das desigualdades educacionais, com ênfase 

na promoção de igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual” deram espaço à 

"erradicação de todas as formas de discriminação" (SEMIS, 2017). 

No município de Vila Velha a retirada do termo gênero do Plano municipal foi 

proposta e discutida em tribuna livre em 21 de junho de 2015 na câmara de vereadores com a 

presença de todos/as e convidados/as, promovida pelo vereador Belarmino Nunes Filho, 

conhecido como vereador Belo (PRB). Como consta no site do Jornal Folha Vitória (22 de 

Junho de 2015), uma das convidadas foi a pastora Damares onde disse que “estão incluindo 

em todos os programas municipais a terminologia gênero. Gênero não é sexo, é o estado que a 

pessoa se sente. Identidade humana tem que ser ligada a identidade biológica”, ideia já 

refutada por estudiosas/os no campo de gênero, que aparecerá mais à frente.  

O então prefeito Rodney Miranda/DEM (2013 - 2017) devido à polêmica gerada, 

decidiu pela retirada do termo “gênero” do texto do Plano Municipal de Educação de Vila 

Velha para ser votado já no dia 24 do mesmo mês. O movimento de retirada do termo não foi 

concebido de forma passiva e mesmo após intensos debates nos quais participaram os 

movimentos sociais e sindicais vinculados à educação e aos direitos humanos e da população 

LGBT, foi aprovada na Câmara Municipal e, posteriormente, sancionada pelo prefeito. Não 

somente em Vila Velha, mas Serra e Vitória também sofreram com a retirada do tema. 

Em 2017, ainda em cenário de grandes discussões e polêmicas acerca dos estudos e 

avanços de gênero, o MEC suprime da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) menções à 

“gênero” e “orientação sexual”. Dois dias após ser entregue a versão final do documento, o 

MEC encaminha ao Conselho Nacional de Educação (CNE) uma versão com termos retirados 
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em determinadas frases. O MEC alegou encontrar redundâncias e também que as alterações 

não comprometeriam o conteúdo do que estava no documento (SEMIS, 2017). 

Embora tenham sido retirados os termos dos documentos que orientam o fazer 

pedagógico, vale ressaltar que não foi imposta uma proibição em se tratar do tema. Assim 

como a introdução e permanência dos termos nos planos não significa – ou significou – que as 

professoras realmente abordam – ou abordaram – a discussão em sala, a retirada não significa 

um impedimento, apenas apresenta um retrocesso em conquistas recentes advindas de muita 

luta pela conquista na equiparação de direitos. Inclusive do direito de ser reconhecido pelo 

que se é. 

Esse movimento de retirada do termo gênero dos planos de educação expressa que os 

discursos arcaicos,15 passaram a ser cena comum em nosso país. Muitos têm denominado 

esses discursos como fascistas, “termo que tem notória força política e que por isso seu uso no 

debate público talvez tenha lá alguma importância” (OLIVEIRA, 2018). No entanto, usamos 

o termo arcaico, porque como nos diz o autor, o termo fascismo demandaria muitos arranjos 

ao se pensar o Brasil. Então, como entender e nomear essa escalada de violência na política 

Brasileira? Para Oliveira (2018, p. 1)  

[...] se quisermos fazer uma interpretação mais rigorosa da realidade, o termo é 

equivocado, pois mais confunde do que esclarece. Definir como “fascista” a 

escalada da violência na política brasileira demandaria tantos reparos e observações 

para mostrar como o “fascismo brasileiro” é diferente daquele “fascismo clássico” 

europeu de meados do século XX que o próprio conceito perderia força explicativa. 

O autor toma a violência como  

 [...] ponto de partida para uma interpretação do Brasil. [...] O ódio [...] é arcaico, 

deita suas raízes nos velhos valores aristocráticos, pré-modernos, na lógica da Casa 

Grande, em uma racionalidade de tipo antigo. Não é fascismo não. É o Brasil 

mesmo. [...] É a tragédia de uma sociedade de modernização incompleta, forjada no 

escravismo e controlada por uma elite historicamente comprometida com o atraso”. 

(OLIVEIRA, 2018, p. 1) 

 

Tais discursos, promovidos tanto (principalmente) por setores conservadores de 

instituições religiosas católicas e evangélicas quanto por figuras públicas e parlamentares, 

organizados no que tem sido chamado de bancada da bíblia, popularizam, assim, tal prática na 

sociedade encorajando o sujeito a não mais velar sua “opinião” – lê-se discursos 

preconceituosos e odiosos. Agora, representado publicamente, pode tornar seus discursos 

públicos. 

 

                                                           
15Entendemos o termo arcaico nos termos apresentados nesse trecho de autoria de OLIVEIRA, R. Por que as elites 

brasileiras odeiam Lula? Disponível em:.< https://jornalistaslivres.org/2018/04/por-que-as-elites-brasileiras-odeiam-

lula/>. Acesso em: 27 de Abril de 2019. 
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5 CAMINHOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

Apresentaremos, neste capítulo, o percurso caminhado no que diz respeito as questões 

metodológicas tanto teóricas quanto procedimentais. Assim sendo, partiremos de onde 

baseamos a análise até a construção do instrumento para a coleta de dados. 

 

5.1 PERSPECTIVA TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Após traçados os objetivos da pesquisa, percebemos que ao analisar as ações das 

professoras não poderíamos fazê-lo sem compreender que essas ações se fazem em relação as 

políticas públicas de gênero para a educação. Assim, buscamos apoio nos estudos das análises 

das políticas públicas.  

Nesse caminho, aproximamo-nos da perspectiva de política e política pública 

defendida por Muller e Surel (2002) quando as compreende em suas formas multifacetadas. 

Assim, para o autor a política tem caráter polissêmico, o termo “política” deve ser 

compreendido no conjunto de 3 noções (MULLER E SUREL, 2002, p. 10): polity, politics, 

policies, sendo elas a esfera política, atividade política e ação pública. 

A primeira faz a distinção entre o mundo da política e a sociedade civil, podendo a 

fronteira entre os dois, sempre fluida, variar segundo os lugares e as épocas; a 

segunda designa a atividade política em geral (a competição pela obtenção dos 

cargos políticos, o debate partidário, as diversas formas de mobilização...); a terceira 

acepção, enfim, designa o processo pelo qual são elaborados e implementados 

programas de ação pública, isto é, dispositivos político-administrativos coordenados 

em princípio em torno de objetivos explícitos.  

 

Segundo Muller e Surel (2002), até que uma política pública seja implementada é 

necessário que ocorra um fenômeno social com certa frequência até que se torne problema 

sendo necessária a ação do Estado. Há, nesse movimento de aparição do fenômeno até a 

“escrita” da política pública, uma disputa de forças de lados opostos que objetivam algo 

diferente. Não podemos considerar um Estado neutro na análise de políticas públicas. 

Devemos considerar os atores e atrizes que o compõem, seus interesses, sejam de cargos de 

poder ou de capital, interesses externos de quem, por muitas vezes, está por traz de um cargo 

– empresas – e, também, a influência de movimentos sociais e ONGs. 

Torna-se necessário analisar para além do que se escreve, quem escreve, em que 

momento escreve e quais possíveis fatores levaram à escrita. Ou seja, é analisar as constantes 

tensões que culminam na criação de uma política pública. 
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A política pública pode não ser explícita. O fato de um fenômeno social não ganhar 

espaço na agenda – fase final de uma política pública a ser implementada – pode gerar sim 

uma política pública. A “não decisão” em colocar em pauta uma política pública é uma 

decisão que reverbera em algo. Para analisar uma não decisão, Muller e Surel (2002) 

corroboram com os seguintes termos: a) de “não decisão intencional”, que é onde há o 

problema, há discussão, porém optam por não decidirem em votar uma política pública; b) de 

“não decisão controvertida”, que não se vota nem contra nem a favor, mas sempre prorrogam 

as discussões, adiam decisões; c) e, por fim, a “não execução”, que é quando há uma política 

pública e algumas instituições/entidades resolvem não assumir a política pública. 

Partindo dessas decisões ou não decisões, essas políticas públicas de alguma forma 

chegam à sociedade. Além da tensão envolvida desde a discussão da política pública até 

ganhar espaço na agenda para ser implementada – ou não – os atores e atrizes sociais, em 

contato com a política pública a “traduzem”.  

A tradução, segundo os autores, é a forma como atores e atrizes interpretam o 

problema de origem e a política pública em si. Essa tradução parte de escolhas ou não 

escolhas das atrizes de acordo com o que os elementos cognitivos destas imprimem no 

contato com a política pública, muitas vezes fazendo com que todo o processo entorno do 

problema seja mal compreendido ou ainda, invertido, fazendo com que a política pública não 

alcance os objetivos almejados.  

Ao longo do trabalho buscamos compreender o que esteve/estava/está por trás do que 

se encontra escrito desde a intensificação da discussão da problemática (fenômeno social) até 

a forma que chegam e se chegam as escolas. 

Assim chegamos no lugar em que se encontram a maioria das professoras. Partindo 

dos fenômenos sociais ao espaço na agenda, as professoras traduzem essas tensões em ações e 

é a partir desse entendimento da política pública que vamos analisar o que dizem pensar e agir 

as professoras de Educação Física do município de Vila Velha.  

 

5.2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Utilizamos o survey como ferramenta de pesquisa com as professoras para tentar 

compreender, de forma exploratória, o impacto que tais discussões têm trazido à sua prática 

pedagógica. A pesquisa survey, definida como coleta de informações sobre características, 

ações ou opiniões, feita normalmente em forma de questionário, possui 3 características 

(PIONSONNEALT e KRAEMER, 1993, p. 3 - 4): objetiva produzir uma descrição 
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quantitativa de questões do grupo estudado por meio de uma recolha padronizada de dados; o 

principal método de coleta é feito por entrevistas com questões pré definidas; é realizada com 

uma amostra e geralmente é grande e permite generalizações. 

O survey é indicado pela literatura, pois possui, de acordo com Freitas et al. (2000), as 

seguintes características: a) se deseja responder questões do tipo “o quê?”; “por quê?”; 

“como?” e “quanto?”, ou seja, quando o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou 

“como e por que isso está acontecendo”; b) não se tem interesse ou não é possível controlar as 

variáveis dependentes e independentes; c) O ambiente natural é a melhor situação para estudar 

o fenômeno de interesse; d) O objeto de interesse ocorre no presente ou no passado recente. 

O survey foi importante para a recolha dos dados de identificação e caracterização das 

professoras, como sua condição de gênero, dados referentes à sua formação, ao trabalho 

docente, suas ações (ou não ações) e opiniões sobre a temática gênero. 

Em meio à efervescência da discussão do tema, buscamos analisar como entendem a 

temática de “gênero”, como entendem a força contrária denominada “ideologia de gênero”, se 

tem afetado seu trabalho e como dizem agir tendo como pano de fundo um cenário confuso e 

controverso no qual muito se diz sobre o tema e pouco se sabe. 

Diante disso, criamos o instrumento survey pela ferramenta Google forms, que gera 

um link para acesso ao questionário. Esse instrumento foi intitulado de “Políticas públicas de 

gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações dos/as professores/as de 

Educação Física”. Após impresso, esse questionário do tipo survey foi entregue às professoras 

presentes no encontro de formação mensal que é promovido no município de Vila Velha. 

Além desse instrumento impresso também foi enviado um link para o grupo online de 

professoras do município de Vila Velha com o mesmo questionário no intuito de facilitar o 

acesso ao instrumento em outros tempos que não o tempo da formação.  

Para uma melhor compreensão do que se tratava a pesquisa, abaixo do título, 

colocamos um breve texto introdutório que informava sobre o núcleo responsável pela 

realização da pesquisa, o objeto de análise e os objetivos da pesquisa; além de esclarecer que 

as informações recolhidas seriam usadas apenas em função da pesquisa e que as identidades 

das professoras seriam preservadas. 

Seguindo a mesma metodologia da pesquisa maior, que analisa a Grande Vitória, o 

survey foi composto por 30 questões com perguntas fechadas e abertas e organizado em 3 

sessões: identificação, formação/atuação docente e ideologia de gênero. Apenas a aplicação 

do questionário foi diferente, pois foi direcionada apenas a professoras de Vila Velha. 
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A recolha dos dados aconteceu no dia 23 de outubro de 2018, no Museu Capixaba do 

Negro (Mucane) onde ocorreu um curso de formação em capoeira para professoras de 

Educação Física, organizado pelo setor de formação continuada da Secretaria Municipal de 

educação de Vila Velha, coordenado pela professora Elaine Dalman Milagre. Por ser 

especificamente o grupo para qual está voltada a pesquisa este foi o meio escolhido para se 

realizar a coleta.  

O curso de formação aconteceu pela manhã e pela tarde e contou com a participação 

de um total de 90 professoras. Sendo assim, pudemos alcançar respondentes ao questionário 

dos dois turnos da formação. Nossa permanência no evento se deu desde seu início, pela 

manhã, onde iniciamos com uma fala sobre do que se tratava a pesquisa - objetivos, público 

alvo, tema, onde seria aplicada – e a importância de responderem, fala que também se repetiu 

pela tarde. Permanecemos, então, durante todo o período do curso, onde assistimos a aula e 

também participamos dos momentos de confraternização, que foi a “brecha” encontrada para 

entrega do material. Em todo momento pedíamos para responderem e, quem não pudesse ou 

quisesse responder ali, poderia responder depois, via link enviado para o grupo on-line de 

whatsapp. 

Foi oferecido duas possibilidades de acesso ao questionário, impresso e online, e 

mesmo com duas possibilidades e tendo a opção de responder após o curso, o retorno não foi 

grande. Após o dia da coleta, também foi reforçado no grupo online das professoras o pedido 

de resposta ao questionário. 

Dos dois grupos de professoras que participaram do curso de formação, o 

recolhimento dos questionários impressos e online totalizou 16, cerca de 20% das professoras. 

Destes, nove professoras optaram por responder o questionário on-line e, sete pelo impresso. 

Para fazer a análise das respostas, todas as manuscritas tiveram que ser digitalizadas para se 

juntarem com as demais no instrumento Google Forms, pelo fato de que essa ferramenta 

agrega todas as respostas e cria gráficos e tabelas, facilitando e otimizando a análise dos 

dados coletados. Como a recolha presencial dos questionários ocorreu no mês de Outubro de 

2018, após a formação mensagens foram enviadas ao grupo de professoras relembrando e 

solicitando as respostas aos questionários e a junção de todas as respostas para análise 

aconteceu em março de 2019. 

Mesmo com duas possibilidades de acesso e as poucas respostas obtidas, ainda 

encontramos questionários incompletos. Ainda que recebêssemos pouco retorno das respostas 

em relação ao quantitativo, o que se refere à qualidade foi de extrema importância pra 

começarmos a compreender como as informações têm chegado as professoras e o que se tem 
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feito em relação a isso. Percebemos nossa limitação ao tratar da temática com relação as 

professoras de Educação Física devido à quantidade da coleta, mas já podemos começar a 

traçar caminhos. 
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6 A IDEOLOGIA DE GÊNERO PRESENTE: AS ESCOLAS E SUAS 

EXPERIÊNCIAS 

6.1  ANÁLISE DE DADOS 

 

 Na análise dessa pesquisa buscamos relacionar os dados obtidos por via dos 

questionários com as políticas de gênero, com os estudos de gênero e com as tensões geradas 

pela resistência exercida por parte da ala conservadora que, buscando deslegitimar a temática, 

intitulou-a de “ideologia de gênero”. Assim, procuramos perceber não somente o que os dados 

nos informam sobre o que dizem as professoras em relação ao debate de gênero e da 

denominada ideologia de gênero, buscamos também analisar quem nos fala e de onde fala. 

Organizada em 3 seções, optamos na apresentação das análises seguir a categorização que 

fizemos no survey como veremos no tópico a seguir. 

 

6.1.1  Caracterização das professoras 

Por tratar-se de um curso organizado e ofertado pelo Munícipio de Vila Velha, todas 

as respondentes atuam como professoras de Educação Física em escolas municipais deste 

município. 

Iniciamos a caracterização, portanto, pela identificação de sexo e identidade de gênero. 

A escolha em apresentar as duas opções se deu em concordância com Butler (2003) quando 

afirma não haver ordem compulsória entre sexo, sexualidade de identidade de gênero. Além 

disso, por creditar que apresentar uma diferenciação entre sexo e identidade de gênero pode 

criar dúvida e/ou curiosidade nas respondentes e as estimular a buscarem esclarecimento 

sobre o tema. 

Obtivemos, nesse primeiro momento, 68,75%de respondentes que se identificaram 

como do sexo feminino e, ao mesmo tempo, mulheres cisgênero. O restante, 31,25%, se 

identificaram como do sexo masculino e, destes, 25% como homens cisgênero. Interessante 

observar que uma das respondentes identificadas como do sexo masculino marcou a opção 

“Não sei responder” em relação à identidade de gênero. 

A discussão da transgeneridade é recente e compreendemos o desconhecimento dos 

termos que envolvem a discussão do tema. Como aponta Koyama (2002), de acordo com 

Donna Lynn Mattheys, o termo "cisgenero" foi cunhado por Carl Buijs, um homem 

transsexual, em 1995 e que "cissexual" provavelmente surgiu em referência ao "transgênero" 

versus "transsexual."  
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Os prefixos “cis” e “trans” se enraízam no Latim e significam, cis, “ao lado de”, 

enquanto trans significa “para além”. Esses prefixos são utilizados para denominar 

“concordância” enquanto “ao lado de” e “discordância” quando em “para além”, sendo a 

pessoa cisgênero aquela que se identifica e vive de acordo com seu sexo biológico, enquanto a 

pessoa transgênero não se identifica com as implicações que seu órgão sexual lhe imprime. É 

a discordância16 entre o órgão sexual e o gênero compreendido pela pessoa. 

 A opção em oferecer duas possibilidades – “cisgênero” e “transgênero”, no 

questionário, vai ao encontro da ideia de descolonizar uma hierarquia dos sexos, onde um 

acaba “sendo” e o outro “não sendo”/”sendo não”. É uma quebra do normativo, que visa 

normatizar algo em detrimento de outro. Utilizar “cis” e “trans” para identificar os sexos 

reforça a ideia de que é só mais uma opção, mais uma forma de se identificar, desvinculando 

sexo da ordem biológica perpetrada até os dias atuais. Como diz Koyama (2002):17 

Eu aprendi as palavras “cissexual”, “cissexista e “cisgênero” de ativistas trans 

querendo virar a mesa e definir palavras que descrevessem não-transexuais e não-

transgêneros ao invés de sempre serem definidas e descritas por eles. Ao usar o 

termo “cissexual” e “cisgênero” elas descentralizaram o grupo dominante, expondo-

o apenas como uma alternativa ao invés de serem a norma através da qual as pessoas 

trans são definidas. [...] Eu não espero que o a palavra se torne de uso comum num 

futuro próximo, mas eu sinto que é um conceito interessante - um conceito feminista 

de fato - justamente por isso eu estou o usando. 

Em relação à orientação sexual, parcela expressiva (81,25%) se reconhece como 

heterossexual. E quanto à idade, as professoras se encontraram distribuídas em faixas etárias 

da seguinte maneira: 

 

                                                           
16 Por exemplo, um homem transgênero é um homem que nasceu com vagina e ao longo da vida, em contato 

com a cultura, percebe que o órgão sexual não o contempla. Os papeis atribuídos àquele órgão e todas as normas 

impostas a partir dele não contemplam sua identidade. Temos, portanto, uma discordância entre o gênero e órgão 

sexual. Uma mulher transgênero é uma mulher nascida com pênis, que passa pelo mesmo processo e se 

compreende como mulher. Homens e mulheres cisgênero se identificam com seu órgão sexual e o gênero que é 

atribuído a ele.   
17 Tradução realizada pela autora do TCC. 
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Tabela 1: faixa etária das respondentes 

Faixa etária Nº de professoras % de professoras 

21-30 anos 5 31,25% 

31-40 anos 8 50% 

41-50 anos 1 6,25% 

51-60 anos 2 12,5% 

Total 16 100% 

Fonte: Questionário “Políticas públicas de gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações 

dos/as professores/as de Educação Física” – Anexo A  

 

Os dados apresentados mostram uma concentração considerável entre as faixas de 21 e 

40 anos. Isso indica que as professoras que responderam o questionário estão em início e meio 

da carreira. Portanto, em princípio, são professoras que ainda não apresentam desinvestimento 

na profissão o que pode significar que suas ações não sofrem o peso do tempo quanto à 

motivação.  

O mais alto nível de escolaridade, totalizando 92,75% (15 respondentes) é de 

especialização tendo sido realizado nos últimos 7 anos (75% dos respondentes – 12 pessoas). 

Apenas 6,25% (1 respondente) possui apenas graduação. 

Sobre a afiliação religiosa, a maioria se declara católica, sendo 68,75% (11). 18,75% 

(3) se declaram espíritas, 6,25% (1) protestantes e 6,25% (1) marcou a opção “Não desejo 

responder”. 

Em relação à raça/cor temos a predominância da branca, totalizando 31,25% (5 

respostas) e parda, também com 31,25% de respondentes (5), seguido de 18,75% (3) de 

pessoas pretas, 6,25% (1) indígena e 12,5% (2) que não quiseram informar. Se recorrermos ao 

modo de como trabalha o IBGE com esses dados, analisaremos a raça/cor parda e preta juntas. 

Assim teremos predominância da raça/cor parda e preta, como sendo 50% das respondentes.  

Optamos, nesta etapa, por relacionar gênero, raça/cor e tipo de instituição que a 

respondente se formou. 
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Tabela 2: gênero, raça/cor, tipo de instituição 

Tipo da instituição Gênero Raça/etnia Número (%) 

 

 

 

 

Pública 

 

Masculino 

Preta 2 (12,5%) 

Parda 0 

Branca 0 

Indígena 0 

 

Feminino 

Preta 1 (6,25%) 

Parda 4 (25%) 

Branca 1 (6,25%) 

Indígena 1 (6,25%) 

 

 

 

 

Particular 

 

Masculino 

Preta 0 

Parda 1 (6,25%) 

Branca 2 (12,5%) 

Indígena 0 

 

Feminino 

Preta 0 

Parda 0 

Branca 1 (6,25%) 

Indígena 0 

Total   13 (81,25%) 

Fonte: Questionário “Políticas públicas de gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações 

dos/as professores/as de Educação Física” – Anexo A  

 

Na tabela que apresenta sexo, raça/cor e tipo de instituição tivemos apenas 13 

preenchimentos devido a duas respondentes que não informaram raça/cor e uma que não sabia 

informar o tipo de instituição que participou. 

 

6.1.2  Formação e atuação docente. Gênero: presente? 

Por não se tratar de um curso de formação continuada relacionado à temática de 

gênero, a construção do survey, desde o início, deu-se no sentido de perceber se já havia 

contato ou interesse prévio em relação à temática. Como exemplo, podemos retornar à 

questão da identidade de gênero das respondentes, onde uma delas não soube responder em 

qual se encaixava. 

Compreender as dimensões que compõem o sujeito é um dos caminhos para evitar a 

criação e propagação de preconceitos. Quando falamos de gênero, falamos de como o sujeito 
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se percebe e quais “papeis” exerce na sociedade, atrelado ao sexo, sexualidade e identidade de 

gênero sem necessitar de uma ordem compulsória (BUTLER, 2003). Sendo sexo 

determinação biológica, orientação sexual o que afeta/afetividade e identidade de gênero 

como se percebe no mundo, é a relação dos três entendimentos e a relação com a sociedade 

que expressa o gênero. 

A pergunta que inicia a segunda seção busca identificar se as professoras haviam 

participado de alguma atividade ou curso de formação continuada sobre a temática de gênero 

e sexualidade. Nessa questão obtivemos 75% de respostas negativas, ou seja, das 16 

respondentes, 12 nunca participaram de algum curso de formação continuada sobre a 

temática. Em relação aos 25% (4 respondentes) que marcaram afirmativo quanto à 

participação anterior, 3 foram do sexo feminino e 1 do sexo masculino. 

Ao órgão promotor e a contribuição do curso, obtivemos as seguintes respostas: 

Tabela 3: Órgão promotor e contribuição dos cursos de formação continuada sobre 

gênero 

Sexo Órgão promotor Contribuição 

Masculino Sindicato “Refletir sobre minha prática profissional”. 

Feminino Instituição de Ensino Superior “Aprofundar meus conhecimentos 

Feminino Secretaria Municipal de Educação “Ajudar os/as estudantes/crianças” 

Feminino Instituição de Ensino Superior “Refletir sobre minha prática profissional”. 

Fonte: Questionário “Políticas públicas de gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações 

dos/as professores/as de Educação Física” – Anexo A  

 

Percebemos uma inclinação à possíveis demandas encontradas no ambiente escolar, 

mas não somente. Podemos assumir 

[...] a afirmação de que as relações de gênero se constituem como um modo próprio 

da existência humana. Portanto, um modo criado e modificado pela práxis humana 

em determinado tempo e espaço, em que as pessoas se encontram envolvidas em 

situação de condicionamento e/ou de possibilidade de criação, portanto, uma 

disposição sobre a qual nos ocupamos de uma ou outra forma (SILVA, 2016, p. 126) 

Não buscamos, nessa pesquisa, traçar motivações que levam às professoras a 

buscarem sobre a temática, porém podemos recorrer à tese da professora Erineusa Maria da 

Silva (2017). Foi uma pesquisa feita com professoras de educação básica do Espírito Santo 

que levantou os seguintes possíveis motivos para as professoras se interessarem pela 

discussão de gênero: situações que ocorrem no próprio ambiente escolar; discussões 

curriculares; experiência familiar; aprendizado adquirido de faculdade; aprendizado adquirido 
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em cursos de formação; vivência pessoal; e movimento social. O mais citado foi motivação à 

partir de situações que ocorrem no próprio ambiente escolar, totalizando 33,40% das 

respostas. Silva (2017, p. 127) segue elucidando: 

As professoras que indicam as situações que ocorrem no próprio contexto escolar 

como motivadoras para começarem a se preocupar com as questões de gênero, 

afirmam que isso ocorre pois foram tais situações que lhes levaram a pensar em 

como lidar com as discriminações de gênero que ocorriam na escola como: 

brinquedos e brincadeiras com separação por gênero, convivência conflituosa com 

orientação sexual divergente da heterossexual, problemas com o uso de saia e short 

pelas meninas, tratamentos discriminatórios pela cor da pele e cabelos, questão de 

violência sexual parental etc. Essas situações vivenciadas nas escolas pelas 

professoras foram as mais indicadas como significativas para lhes trazer uma 

preocupação com a temática de gênero a ponto de quererem fazer um curso que as 

qualificasse a lidar com tais situações. 

Além disso, Rizzato (2003 apud SILVA, 2017), em sua pesquisa de mestrado, percebe 

que as experiências sociais em relação à diversidade sexual das professoras são atravessadas 

permeadas por vivências pessoais e profissionais. Isto ocorre, segundo a autora, pelo grau de 

contato das professoras com pessoas não heterossexuais, pela participação em grupos de 

formação e suas experiências sociais em gênero e sexualidade. Assim, para a autora, avalia 

que a existência de uma empatia das professoras com os/as estudantes homossexuais que os 

motiva a realizar ações de enfrentamento à homofobia. A empatia parece ser mais motivadora 

do que apenas a realizaram de cursos. 

Seguindo o survey, quando perguntadas sobre a realização ou não de ações que tratem 

da temática gênero e sexualidade na escola, 68,75% responderam não realizar e 31,25% (5 

respondentes) disseram realizar. Perguntadas sobre o teor das atividades realizadas obtivemos: 

“aulas que busquem articular os conteúdos da disciplina que leciono com as questões de 

gênero e sexualidade” com duas respondentes; “Planejamento e implementação de projetos, 

de forma individual, que tratem da temática de gênero e sexualidade na escola” com uma 

respondente; “Tentativa de realização de projeto individual ou coletivo que não foi 

implementado” com uma respondente.  

Em relação ao que motivou a tratarem da temática, obtivemos: 4 respondentes que 

disseram: “Porque acredito que, pela ação formativa exercida pelo/a professor/a na escola, 

podem-se promover mudanças sobre a condição de gênero na sociedade”; dessas 4, uma ainda 

respondeu “Porque pensar gênero é um processo cultural sobre o qual a escola tem papel 

fundamental” e “Porque estou sensível à causa feminista”. Uma das respondentes que diz 

realizar ações não respondeu quais ações realiza nem os motivos pelos quais realiza. 

No que se refere à existência de relações solidárias das professoras com pedagoga ou 

diretora, algum projeto na rede de ensino ou sobre ações que fomentem o trabalho das 
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questões de gênero, mais de 80% das respondentes (treze e quatorze professoras) disseram, 

que “quase nunca” ou “nunca” há relações solidárias e que desconhecem ações. 

Dentre os canais de comunicação existentes entre as professoras sobre políticas de 

gênero, 31,25% (cinco respondentes) disseram haver. Destas, 3 responderam que esses canais 

são conversas informais, no dia a dia da escola, na sala de professoras, na conversa com as 

colegas. Apenas uma (1) respondeu que esse canal é por meio de Sindicato. Dentre as 

respostas obtivemos as seguintes:  

Tabela 4: Canais de comunicação e órgãos promotores que discutem gênero 

Existência de canal de 

comunicação: 

Canal de comunicação: 

Sim “De forma informal e apenas com poucos professores que se dispõe a conversar 

sobre” 

 

Sim “Comunicação na sala dos professores na hora do recreio. Nada muito formal”; 

 

Sim “Sempre conversamos com os colegas sobre o tema até porque temos vários alunos 

e colegas de diferentes gêneros”; 

 

Sim “Sindicato”. 

Fonte: Questionário “Políticas públicas de gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações 

dos/as professores/as de Educação Física” – Anexo A  

 

Ainda dentre essas, uma das respondentes disse que sabia da existência de algum canal 

de comunicação, no entanto, não indicou qual canal conhecia. 

Quanto à existência de algum canal de comunicação entre as professoras e a Secretaria 

de Educação em relação à formulação das políticas públicas de gênero para a educação básica 

87,5% (14) disseram que não existe, e 12,5% (2) disseram existir. 

Perguntadas sobre as situações/condições referentes ao trabalho docente que 

dificultam a discussão sobre gênero e sexualidade na escola, composto de questões fechadas 

de múltipla escolha, obtivemos as seguintes respostas:  
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Tabela 5: Condições e Situações que as professoras pontuam como dificuldades 

Condições/Situações Nº de professoras 

A indisponibilidade de tempo para me reunir com 

colegas 

4 

A falta de vontade de alguns colegas 3 

Problemas de inexistência de financiamento aos 

projetos 

1 

Falta de apoio por parte dos gestores da escola 2 

A indisponibilidade de tempo para me reunir com 

colegas 

1 

A minha falta de vontade de realizar projetos 

dessa ordem 

1 

Fonte: Questionário “Políticas públicas de gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações 

dos/as professores/as de Educação Física” – Anexo A  

 

Das falas das professoras ainda em relação às dificuldades indicadas, algumas 

escreveram sobre o que pensam: 

a) “Na minha percepção não há demanda. O assunto não é problematizado na escola”;  

b) “Inexistência de uma formação e espaço específicos para esses debates”;  

c) “Falta de método para discutir o tema com a comunidade escolar”;  

d) “Resistência da comunidade escolar, de conhecimento, falta regulamentação";  

e) “A indisponibilidade de tempo para me reunir com colegas e preconceito com o 

tema”; 

f) “Melhor não discutir o tema.” 

Podemos inferir que algumas dessas falas sejam indícios de tensões relativas à 

discussão de gênero na escola. Porque é melhor não discutir o tema? Por que há preconceito? 

Porque há tensões na escola? O que acontece? Retornamos à tensão criada sobre os estudos de 

gênero, onde mesmo havendo vontade de trabalhar a temática, pode se encontrar receio, ou da 

escola ou da comunidade. 

De um total de 14 justificativas, houve ainda 2 respondentes que marcaram somente 

“Nenhuma situação”. Isto posto, percebemos que os dados indicam uma predominância na 

justificativa da falta de tempo. Podemos, aqui, atrelar essa predominância com o fato de a 

média salarial brasileira das professoras ser uma das mais baixas do mundo, inclusive quando 

comparada à média salarial da América Latina, como diz Silva (2017, p. 120). Essa situação 

salarial precária leva as professoras a buscarem ter mais de um vínculo empregatício na 

educação. Com isso, acabam tendo que se deslocar de uma rede a outra para ministrar aulas 

em mais de uma escola. Às vezes isso ocorre em redes que são extremamente distantes como, 

Vila Velha a Viana, Vila Velha a Serra. Não podemos, no entanto, deixar de relacionar essa 
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fala predominante quanto à falta de tempo à uma questão de escolha de algumas professoras 

que pode ter relação com a ausência de empatia, citada pela professora Rizzato (2003). 

Interessante também ressaltar que das 16 respondentes apenas uma justificou o motivo 

da dificuldade em trabalhar a temática com sua própria falta de vontade. Fica explícito, nesse 

caso, a questão da escolha pessoal como justificativa para não tratar do tema. 

Em contrapartida, quando perguntadas sobre as situações/condições que facilitam a 

discussão da temática na escola, obtivemos: 

Tabela 6: Condições e Situações que as professoras pontuam como facilidades 

Condições/Situações Nº de professoras 

A disponibilidade de tempo para me reunir com 

colegas 

3 

O apoio por parte da gestão da escola 3 

A existência de uma política estadual que defina 

tempos específicos para a formação docente 

5 

A interação/boa relação entre os docentes da 

escola 

4 

Fonte: Questionário “Políticas públicas de gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações 

dos/as professores/as de Educação Física” – Anexo A  

 

Dentre as respostas fechadas (apenas assinaladas) percebemos a importância de haver 

apoio da gestão escolar, assim como uma boa relação entre as docentes. Percebemos também, 

sendo a mais assinalada, a importância de uma política que pauta tal discussão, pois 

professoras podem sentir-se mais seguras para tratar do tema. A predominância dessas três 

opções revela certo receio por parte de quem tenta implementar alguma política pública num 

ambiente de pouca aceitação. O conjunto das três, desde a definição pelo Estado até a boa 

relação com as colegas de trabalho elevam a possibilidade de implementação sem que forças 

contrárias conservadoras se apresentem de forma a impedir a possibilidade de discussão da 

temática na escola. 

Também houve professoras que escreveram suas respostas, sendo elas: “A 

disponibilidade de tempo para me reunir com colegas.”; “Não existe essas situações e 

condições na minha escola.”; “Não existe facilidades para discutir estes temas, eles só são 

falados quando acontece algo na escola.” 

Mesmo que fosse referente à facilidades na implementação, das três que escreveram, 

duas relataram dificuldades na escola. Com essas duas respostas, em específico, retornamos à 

ideia de Rizzato (2013) quando ela diz que a maioria das ações implementadas nas escolas 

partem, principalmente, da empatia. Revela também que em muitas escolas a discussão de 

gênero ainda permanece como conteúdo esporádico em dias comemorativos como o dia 

internacional da mulher. 
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Em relação ao percurso de formação das professoras e fatores que dificultam a 

discussão na escola, obtivemos numa questão de múltipla escolha as seguintes respostas: 

Tabela 7: Condições e Situações que as professoras pontuam como dificuldades na 

formação docente  

Condições/Situações Nº de professoras 

A indisponibilidade de tempo para a formação 

docente. 

4 

O desconhecimento sobre a temática. 7 

A resistência de algumas/alguns colegas em 

trabalhar com a temática. 

6 

Problemas de ordem religiosa. 5 

A indisponibilidade de tempo para a formação 

docente. 

1 

Fonte: Questionário “Políticas públicas de gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações 

dos/as professores/as de Educação Física” – Anexo A  

 

 Neste caso, o desconhecimento sobre a temática no percurso formativo foi a que mais 

disseram comprometer discussões posteriores ao tema. Podemos atrelar com o período que 

começaram a ser inseridos nos planos educacionais a temática gênero. Embora não seja uma 

discussão tão recente, as conquistas documentais são recentes. Ainda assim, devemos também 

considerar que no momento em que a temática é inserida no plano, a ala conservadora bem 

articulada consegue embargar e até revogar algumas conquistas, como supracitado. 

Ainda referente ao percurso formativo, agora sobre os fatores que facilitam a 

discussão, obtivemos: 

 

Tabela 8: Condições e Situações que as professoras pontuam como facilidades na 

formação docente  

Condições/Situaões Nº de professoras 

O conhecimento e interesse em relação à temática 9 

Adoção de uma postura laica pelos/as docentes 

da escola 

5 

Apoio por parte da gestão da escola 1 

A interação/boa relação entre os docentes 1 

Fonte: Questionário “Políticas públicas de gênero no âmbito educacional no município de Vila Velha: as ações 

dos/as professores/as de Educação Física” – Anexo A  

 

Novamente Rizzato (2003) nos ajuda a refletir sobre essa análise. Enquanto nos 

fatores que dificultam a falta de empatia acabe implicando numa não implementação, no caso 

do percurso formativo a relação é inversamente proporcional. Temos, portando, 87,5% (14 

respondentes) que atrelam a facilidade na discussão do tema no percurso formativo à 
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conhecimento e interesse em relação à temática e a consciência de que o Estado e a instituição 

escola devem – deveriam – agir de forma laica, onde preceitos religiosos não podem – 

poderiam – interferir no modo de vida das pessoas.  

Vale ressaltar que das 5 respondentes que elegeram a laicidade como fator facilitador, 

uma se identificou como pertencente à religião protestante, outra com espírita e as outras 3 

como católicas. Fato interessante de se observar, principalmente porque quando falamos na 

discussão da temática gênero na escola, percebemos que a força que embala a resistência a 

esse debate se vincula a parcela das alas conservadoras de religiões tanto católicas quanto 

evangélicas. Desde a aparição do termo “ideologia de gênero”, em 1995 até as atuais 

investidas de setores da ala conservadora, toda a base parte de uma religião. 

Esse dado também é útil pra não cometermos equívocos em generalizar os 

movimentos. Por esse motivo ao longo do trabalho sempre repetimos que as investidas contra 

o gênero partem de uma parcela da ala conservadora neopentecostal, não se referindo a essas 

pessoas como “os/as religiosos/as” ou “a ala conservadora”, exatamente por compreendermos 

que é uma pequena parcela desses grupos. 

 

6.1.3  Das professoras à ideologia de gênero 

Chegando à seção 3, que de fato trata do objeto especifico da nossa pesquisa, optamos 

por mais questões abertas com respostas descritivas para alcançarmos o mais próximo 

possível o que realmente compreendem sobre a temática.  

A primeira pergunta da seção se referia ao que as professoras entendiam por Ideologia 

de Gênero. Todas as professoras responderam à questão, sendo as seguintes suas falas:  

a) “Debate sobre questões relacionados aos direitos humanos”;  

b) “Construção social da sexualidade”,  

c) “Tratativas e discussões relacionadas a sexualidade”;  

d) “Entendo como a quebra da cultura de separação e/ou discriminação por conta do 

gênero. Além da aceitação de outros gêneros (LGBT)”;  

e) “Entendo que hoje o gênero está relacionado ao que a pessoa se identifica 

psicologicamente”;  

f) “Escolha de gênero feminino e masculino. Cada indivíduo tem livre manifestação e 

vontade para essa escolha.”;  

g) “Conceito que discute acerca da identidade de gênero do ser humano, com que sexo 

biológico ele nasceu e como ele se identifica perante a si mesmo e sociedade.”;  

h) “Uma ideia em que não só existem as denominações de masculino e feminino.”;  
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i) “Não compreendo bem esse termo. Mas acredito que esteja ligado à ao gênero a qual 

o indivíduo se identifica.”; 

j) “Aprender a respeitar o masculino e o feminino na forma que ele se apresenta. 

Ninguém é mais ou menos que ninguém, somos um todo com direito principalmente ao 

conhecimento e reconhecimento de si próprio.”;  

k) “É como a pessoa se reconhece a enquanto sua orientação sexual.”;  

l) “É a relação entre o biológico e como a pessoa se reconhece na sociedade, de acordo 

com essa ideologia, por exemplo, eu, posso ter nascido mulher e me identificar sendo 

do gênero masculino.”;  

m) “Que as pessoas nascem iguais e os termos "masculino" e "feminino" são 

desenvolvidos num processo histórico-cultural.”;  

n) “Como a pessoa se reconhece em relação a sua sexualidade.”;  

o) “Desconheço sobre o tema.”;  

p) “Para mim é a opção de cada um e eu aceito qualquer uma.”  

No que se refere ao assunto específico do movimento denominado ideologia de 

gênero, talvez esta seja a questão mais importante da seção. Apesar de a pergunta não ter sido 

atrelada diretamente ao fazer pedagógico das professoras, sabemos que suas percepções sobre 

essa temática têm implicações com suas ações. Por esse motivo, também, optamos por 

apresentar todas as falas das professoras a fim de evidenciá-las. 

Ao longo do questionário percebemos que quando uma questão é atrelada ao fazer 

docente, as professoras ficam um tanto inibidas. Porém, quando nos deparamos com alguma 

“opinião livre do fazer pedagógico”, há mais respostas.  

Nessa primeira pergunta já podemos constatar que, de alguma forma, os debates de 

gênero e de ideologia de gênero chegaram às professoras. Mesmo que de forma confusa, 

principalmente no que se refere ao entendimento do que se trata o movimento da ideologia de 

gênero, as professoras tem acessado essas informações.  

Visivelmente as professoras demonstram não saberem diferenciar os estudos de gênero 

do movimento contrário denominado ideologia de gênero, pelo que se apresenta nas suas 

falas. As respostas obtidas nessa primeira questão mostram discursos que se aproximam dos 

estudos de gênero. Podemos encontrá-los quando nos deparamos com os termos: direitos 

humanos; construção social; sexualidade; quebra da cultura de discriminação; LGBT; 

aceitação; identificação; escolhas; identidade de gênero; respeito; todos com direitos; 

reconhecimento de si; processo histórico. As professoras parecem estar falando do 

entendimento delas sobre o que envolveria o debate de gênero.  
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Mesmo que de forma confusa e alguns debates já avançados, quando falamos de 

“escolha” ou “opção”, por exemplo, há uma aproximação dos estudos e das discussões de 

gênero. 

A segunda pergunta da seção, retornando às perguntas fechadas, tratava de saber se a 

professora já tinha entrado em contato com o debate da “ideologia de gênero”. Das 16 

respostas, 50% (8) responderam que “não”, 43,75% (7) que “sim” e apenas 1 respondeu “não 

sei”. Das professoras que responderam “não” e “não sei”, apenas uma respondeu que não 

sabia do que se tratava “ideologia de gênero” na questão anterior. Todos os outros 7 

contribuíram, mesmo que com as ressalvas já citadas, de alguma forma com a discussão da 

temática. 

 Sobre a afetação da denominada “ideologia de gênero” na ação pedagógica das 

professoras, 75% (12) disseram “não” afetar. 3 disseram que “sim” e 1 respondeu “Não sei”. 

Das 3 que responderam que as questões da “ideologia de gênero” afetam sua ação, a 

primeira disse que isso ocorre pois há “Alunos que se identificam com a temática”. Aqui 

podemos inferir que a professora expressa uma possível demanda percebida em sala de aula, o 

que pode ter relação com o que diz Rizzato (2003) de que boa parte das ações das professoras 

tem relação com a sua empatia em relação às demandas dos/as estudantes. É como se a ação 

das professoras fosse estimulada pelas situações vividas e pelas condições sociais de seus/suas 

estudantes. A segunda professora diz que: “Sim, como formador de cidadão, todo professor 

deve discutir e integrar o assunto em suas propostas pedagógicas aproveitando que a 

sociedade está passando um momento em que o ódio e o combate ao ódio as minorias está 

ganhando destaque”. Essa fala parece expressar uma percepção da professora quanto às 

demandas que têm emergido, agindo em conformidade com pressupostos de equidade e 

erradicação de preconceitos, isso, ainda atrelado à conjuntura. Aqui aparece, a nosso ver, uma 

sensibilidade em referência a conjuntura atual na qual vemos a discussão de gênero ser 

“criminalizada” pelo ódio fomentado socialmente, e que se faz presente na ideia de ideologia 

de gênero. A terceira professora afirma que: “Quando professores não querem discutir por 

causa de conceitos religiosos acaba gerando problemas com o que falo e como ajo com os 

alunos.”; aqui percebemos tensões já levantadas em questões anteriores que mostram que o 

entrave ao tratar do tema pode estar entre as próprias professoras e sendo perpassado pelas 

crenças religiosas. 

Temos, expostas aqui, noções que estão em conformidade com pressupostos da 

educação, a conjuntura levantada como problemática ao mesmo tempo que solução trazendo 

ideia de disputa de forças e tensões apresentadas dentro do ambiente escolar. 
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Ainda nesta questão, uma das pessoas que respondeu não se sentir afetada em sua ação 

pedagógica sobre a temática também exemplificou: “As reações diversificadas dos adultos em 

relação as atividades das crianças contrárias ao convencional.”.  

Questionadas se as ações pedagógicas na escola se dão no sentido de enfrentamento da 

denominada ideologia de gênero ou não, das 16 respondentes, 11 disseram “não”, 3 “não sei” 

e 2 disseram “sim”.  

Das 2 que responderam sim, exemplificaram:  

a) “Mostrar que não existe ‘diferenças’.”;  

b) “O não preconceito com as que se sentem em forma não convencional. Não ao 

bullying.”.  

Nesta questão aparece um novo termo, o “bullying”, que está muito presente entre 

alunos e alunas, principalmente quando algum/a foge de uma norma imposta. Observamos 

novamente as ideias de equidade e erradicação do preconceito por meio da educação. 

Das que responderam “não”, 3 também exemplificaram: 

c) “não há demanda sobre o assunto nas minhas aulas. As crianças simplesmente 

vivenciam tudo sem distinção”;  

d) “Não. Estão a favor.”;  

e) “Em um grupo de estudo”.  

Devido à confusão observada nas respostas referentes às discussões de “gênero” e 

“ideologia de gênero” em alguns momentos torna-se complicada a análise. Não 

conseguiríamos pontuar, por exemplo, se a resposta “b)” está em conformidade com a força 

contrária denominada ideologia de gênero ou com os estudos e discussões de gênero. Porém, 

ao relacionar os dados, percebemos que a autora da resposta também é autora da resposta “b)” 

da questão anterior, ou seja, segundo ela, suas ações se dão em conformidade com os avanços 

dos estudos e discussões de gênero. Nesse sentido, parece que a professora tem entendimento 

que os estudos de gênero e o projeto da “ideologia de gênero” tratam do mesmo assunto. Essa 

professora, embora aparente confundir os dois temas – ou até mesmo desconhecer toda a 

discussão por trás dos dois – busca agir de forma à promover equidade entre os gêneros. 

Outra resposta interessante de se analisar é a “c)” quando ela diz que “[...] As crianças 

simplesmente vivenciam tudo sem distinção”. Embora tenha marcado não fazer enfrentamento 

ao projeto da “ideologia de gênero”, podemos notar, em sua fala, uma ação que iguala as 

oportunidades de vivência e experiência entre os sexos. Quando a professora diz realizar essas 

ações ela vai de encontro com o que objetiva as discussões de gênero. 

Das três respondentes que marcaram “não sei”, duas também exemplificaram:  
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f) “Debate no PPP”;  

g) “Trabalho com UMEI, não trabalho com gênero com crianças de 3 e 4 anos. 

Trato todas as crianças igual, sem separar meninos e meninas.”.  

Especificamente no comentário “h)” podemos perceber uma possível influência dos 

discursos da denominada ideologia de gênero quando ela defende que gênero não é debate 

para crianças nem para se ensinar em escola. Muitas vezes esse tipo de comentário está 

atrelado à confusão criada entorno da cartilha da “Escola Sem Homofobia”, denominada pela 

bancada evangélica de “kit gay” e toda a discussão que envolveu o projeto. 

Já na resposta h), quando a professora diz “não trabalhar com gênero” e na mesma 

resposta diz tratar “[...] todas as crianças igual, sem separar meninos e meninas.” Ela 

caminha no imaginário de que é necessário a entrega de materiais, exposição de vídeos e 

imagens para trabalhar com o tema, sem perceber que o fato de não distinguir os sexos é uma 

das formas de se trabalhar a equidade e não criar disputas, distinções ou costumes. 

Finalizamos perguntando se as ações pedagógicas das professoras na escola se davam 

em conformidade com a denominada ideologia de gênero. Obtivemos, 43,75% (7) respostas 

negativas, 37,5% (6) positivas e 3 “não sei”. Das que responderam agir em conformidade, foi 

pedido para exemplificarem como. Assim, obtivemos: 

a) “Abordagem do conteúdo no esporte”;  

b) “Todos somos iguais.”;  

c) “Não faço enfrentamento sobre escolha de gênero nas minhas aulas.”;  

d) “Assunto bem complicado de ser trabalhado nas escolas por ser considerado 

um "Tabu". Na minha pratica pedagógica trabalho de forma subjetiva desconstruindo alguns 

preconceitos acerca dos gêneros como papel designado para o homem e a mulher, além de 

respeito as "minorias".”; 

e) “Acho que uma educação de qualidade e adequada que discute/orienta e dá 

voz a tudo que você pode fazer para respeitar o outro, fazê-lo entender e aceitar sua 

condição, qualquer que seja ela.”;  

f) “Diálogo e aceitação as diferenças.”  

Todas as respostas acima se dão em conformidade com a discussão de gênero, não 

com a denominada ideologia de gênero. Mais uma vez percebemos a confusão em relação às 

temáticas. Mas das respostar obtidas podemos extrair que os discursos giram entorno da 

questão da igualdade de gênero, sendo abordado de forma explícita ou implícita. As 

professoras que responderam a essa questão de forma positiva parecem não ter assimilado a 
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terminologia de ideologia de gênero como a pressupõe o próprio movimento da ideologia de 

gênero. Quando respondem sobre a ideologia de gênero respondem como se tivessem falando 

sobre o debate de gênero numa perspectiva de desconstrução da cultura patriarcalista, do 

respeito às diferenças, enfim, na lógica dos estudos de gênero marcados pelo movimento 

feminista. 

Ainda, dos que responderam não agir em conformidade, 2 exemplificaram: 

g) “não há demanda sobre o assunto nas minhas aulas. As crianças simplesmente 

vivenciam tudo sem distinção.”;  

h) “Durante a aula.”  

Uma das respondentes que marcou “não sei” também exemplificou: 

“Trabalho com UMEI, não trabalho com gênero com crianças de 3 e 4 anos. Trato 

todas as crianças igual, sem separar meninos e meninas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora reconheçamos a limitação da coleta no que se refere à quantidade, tendo em 

vista ser uma aproximação de cunho exploratório, conseguimos fazer alguns apontamentos e 

reflexões a partir desse estudo, o que por si já se torna importante para a nossa formação. 

Quando pensamos em “ideologia” no sentido que está sendo empregado para se referir 

aos estudos de gênero, nos aproximamos das definições que Chauí (2001) apresenta. Os 

estudos de gênero surgem para compreender e amenizar as violências de gênero sofridas. Um 

estudo que parte da realidade, de um caos social, na tentativa de compreender para solucionar. 

Inicialmente o foco é na relação entre homens e mulheres devido à desigualdade legitimada 

inclusive por leis. Os estudos de gênero, quando questionam os “papeis de gênero” afim de 

desvincular sexo de cultura – no sentido das obrigações de homem e de mulher – buscam uma 

equidade de direitos e deveres entre os dois sexos. Os sexos passam a ser compreendidos em 

sua relação: um é necessariamente o que o outro não é.  Com o tempo, questionada a natureza 

biológica como legitimadora de costumes, essa ordem compulsória (BUTLER, 2003) passa a 

ser compreendida não mais numa lógica apenas binária. Há, entre o homem cis hétero e a 

mulher cis hétero uma diversidade. Os estudos de gênero como questionador de papeis e da 

ordem compulsória abarca também a população LGBTT quando desvincula a necessidade de 

uma compatibilidade hétero – ordem compulsória – entre sexo, sexualidade e desejo; é a 

desnaturalização de uma norma imposta para privilegiar certo grupo da sociedade. É quando 

começa a se questionar os “papeis de gênero” arraigados ao sexo biológico e à 

heterossexualidade que surgem as teorias católicas na tentativa de deslegitimar todo o 

movimento de estudo de gênero. 

Os estudos de gênero partem de uma realidade para compreender e amenizar 

violências sofridas para que sujeitos possam viver da forma como são, sem interferência de 

instituições. Quando a igreja católica no movimento iniciado por Ratzinger chama toda essa 

ação de “ideologia”, o que se pretende é deslegitimar. É inverter a ordem de como ocorrem os 

fatos. Os estudos de gênero não surgem para impor ordens ou papeis. Nem para privilegiar 

certo grupo da sociedade. Nem acontece de forma desconexa da realidade. Também não parte 

de uma verdade absoluta e atemporal, desconsiderando a cultura. 

Partindo dessa definição de ideologia que tentam apregoar aos estudos de gênero 

podemos afirmar que existe ideologia de gênero? Podemos. Mas a qual nos referimos quando 

pensamos a partir dessa definição? Qual seria a ideologia de gênero que realmente acontece? 

A que impõe ordens e papeis, que privilegia certo grupo da sociedade, que acontece de forma 
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desconexa do real, que parte de uma verdade absoluta e atemporal e desconsidera a cultura 

como constructo. Chegamos então à ideologia de gênero heteronormativa, que ainda visa fixar 

sexo, sexualidade e desejo numa ordem compulsória, onde o biológico é a única forma de se 

ver, de se compreender e de se viver. Onde o biológico é o perfeito, o correto, a norma e ele é 

quem vai ditar o comportamento. Nesse caso, é do biológico que parte a cultura, ditando até 

as relações. Há, nessa concepção, uma ideia de prescrição que acaba impondo e limitando. 

Cria-se o “normal” e, consequentemente, o “anormal” e é essa concepção de anormalidade 

que gera a violência sofrida por conta do gênero. 

Por tais motivos o movimento criado pela ala conservadora neopentecostal que ganhou 

força no início dos anos 2000 que denomina os estudos de gênero por “ideologia de gênero” é 

falacioso, porque visa enganar, confundir, gerar um caos. Baseados numa “verdadeira 

Palavra” buscam, por meio da fé, retroceder direitos básicos advindos dos estudos de gênero 

que propiciaram uma abertura na concepção dos sujeitos em suas relações. 

Quando nos deparamos com as falas das professoras como “o assunto não é 

problematizado na escola”, “há resistência da comunidade escolar”, “é melhor não discutir o 

tema” e “assunto bem complicado de ser trabalhado nas escolas por ser considerado um 

‘Tabu’” conseguimos perceber em como o movimento denominado ideologia de gênero 

atingiu um de seus objetivos quando a temática gênero e sexualidade chega às escolas 

gerando receio, cautela, sendo trabalhado por vezes apenas quando ocorre alguma situação na 

escola. 

Não seria possível, diante de tantas tensões, fazer uma análise realista das falas das 

professoras sem recorrer a análise das políticas públicas proposta por Muller e Surel (2002) 

uma vez que, há décadas, vem sendo lançado discursos enganadores por trás dos estudos de 

gênero. É necessário contextualizar para compreender. Conhecer o que já foi feito e o que foi 

dito até chegarmos à pesquisa nos dá aporte para compreender a relação que as professoras 

têm com o assunto e como (dizem) pensam e agem sobre a temática de gênero. 

Com as falas das professoras em relação ao que dizem pensar e agir, percebemos que a 

discussão de gênero e da denominada ideologia de gênero chegou ao município de Vila 

Velha. Há, portanto, certa confusão entorno do que se tratam as duas discussões e, inclusive, 

uma confusão em perceber que são projetos distintos. Os estudos de gênero são concebidos, 

para muitas, como “ideologia de gênero”. Mesmo que as intenções das professoras sejam de 

enfrentamento ao que se tem chamado de “ideologia de gênero” (erotização, apologia à 

pedofilia, terror, imposição, doutrina...), os discursos e atitudes progressistas vem sendo 

acompanhados do termo “ideologia” e dentre tantas significações que podemos encontrar, 
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como traz Eagleton (1991), no final, ideologia é sempre algo que é do outro, tratado como 

pejorativo e isso desqualifica a discussão, mesmo que ela vá de encontro aos estudos de 

gênero. 

De acordo com o exposto, temos a hipótese de que a discussão dos estudos de gênero 

tem alcançado as professoras e podemos perceber isso quando as respostas têm em comum 

termos como “igualdade”, “preconceito”, “desconstrução”, “papeis de homem e de mulher”, 

“sem distinção”, “respeito”, “diálogo”, “aceitação”, “diferença”, “minoria”. Mesmo que de 

forma simples e confusa, o que dizem pensar e agir vai à conformidade com os estudos de 

gênero quando, num geral, compreendem a diversidade como direito que deve ser respeitado. 

Concordamos com Rizzato (2013) quando diz que é da empatia que as professoras 

sentem-se tocadas em tratar do tema e, portanto, parte da escolha pessoal, portanto, torna-se 

necessário discutir sobre o tema no período formativo, que ao menos introduza a temática e a 

importância do trabalho dele em sala de aula. Além disso, diante do exposto, entendemos ser 

necessário maiores estudos de cunho qualitativo, como entrevistas, grupos focais ou 

observações para buscar uma aproximação maior no que tange a compreensão do objeto de 

nossos estudos que continuaram na medida em que se relaciona a uma pesquisa mais ampla 

como dito na introdução desse trabalho.  
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ANEXO A 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO NO ÂMBITO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO 

DE VILA VELHA: AS AÇÕES DOS/AS PROFESSORES/AS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Caro/a professor/a, 

Esta pesquisa de TCC do curso de Licenciatura em Educação Física da UFES é parte de uma 

pesquisa maior que vem sendo desenvolvida pelo Núcleo Interinstitucional de Pesquisa em 

Gênero e Sexualidades (Nupeges/Ufes/Estácio) intitulada “Gênero, sexualidade e ideologia no 

estado do Espírito Santo: desdobramentos sobre as políticas públicas educacionais”. A 

pesquisa constitui-se como uma ação interinstitucional, pois envolve a Universidade Federal 

do Espírito Santo e a Faculdade Estácio de Vila Velha e pesquisa toda a região da Grande 

Vitória. A minha pesquisa de TCC, especificamente, propõe-se a acompanhar e compreender 

as políticas de gênero para a educação no município de Vila Velha/ES, bem como, as ações 

dos/as professores/as de Educação Física em relação à produção e implementação dessas 

políticas no âmbito educacional, principalmente a partir do surgimento do movimento da 

denominada "ideologia de gênero". Solicitamos o preenchimento completo deste questionário, 

pois conhecer você e suas ações pedagógicas em relação à temática de gênero e sexualidade 

será de fundamental importância para compreendermos como tem se realizado o tratamento 

pedagógico nesse campo do conhecimento. Informamos que sua identidade será preservada, 

conforme Resolução nº 510/2016. Os dados serão tratados quanti/qualitativamente e, tão logo 

os resultados estejam concluídos, serão divulgados para todas as pessoas envolvidas. 

Agradeço sua colaboração e disponibilidade. 

 

 E-mail: _______________________________________________________________ 

 

 Você concorda em participar de forma voluntária dessa pesquisa?  SIM (  ) NÂO (  ) 

 

 Nome da escola em que trabalha no município de Vila Velha: 

___________________________________________________________________________ 

 

 Escola: Municipal (   ) Estadual (   ) 

 

I- IDENTIFICAÇÃO 

 

1 - Qual a sua função nesta escola?  

1. Professor/a. 

2. Pedagogo/a. 

3. Diretor/a. 

4. Outra:___________________________ 

 

2 - Qual seu sexo?:  

1. Feminino. 
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2. Masculino. 

3. Intersexo. 

4. Não sei responder. 

 

3 -  Qual sua identidade de gênero? 

1. Mulher cis. 

2. Homem cis. 

3. Mulher trans. 

4. Homem trans. 

5. Travesti. 

6. Não sei responder. 

 

4 - Orientação sexual 

1. Homossexual.  2. Heterossexual.  

3. Bissexual.        4. Não desejo responder. 

5. Não sei. 

 

5- Qual sua idade?  

1. Até 20 anos. 

2. De 21 a 30 anos. 

3. De 31 a 40 anos. 

4. De 41 a 50 anos. 

5. De 51 a 60 anos.  

6. Mais de 60 anos. 

 

6 - Qual é a sua raça/cor? 

1. Amarela. 

2. Branca. 

3. Indígena. 

4. Parda.  

5. Preta. 

6. Não sei. 

7. Não desejo informar 

 

7 - Qual sua afiliação religiosa: 

1. Católica. 

2. Protestante. 

3. Espírita. 

4. Religião de matriz africana. 

5. Ateu. 

6. Não desejo responder. 

 

8 - Qual o seu maior nível de escolaridade: 

1. Fundamental Incompleto  

2. Fundamental Completo 
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3. Ensino Médio Incompleto  

4. Ensino Médio Completo  

5. Graduação  

6. Pós-graduação  

7. Não sei. 

 

9 - Em relação a sua graduação, você se formou em uma instituição:  

1. Pública Federal. 

2. Pública Estadual. 

3. Pública Municipal. 

4. Particular. 

5. Não sei. 

 

10 - Com relação à sua pós-graduação, você possui: 

1. Especialização em: _____________________________________ 

2. Mestrado em: _________________________________________ 

3. Doutorado em: ________________________________________ 

4. Não sei. 

 

11 - Há quanto tempo você concluiu o mais alto nível de escolaridade assinalado? 

1. Entre 2 e 4 anos. 

2. Entre 5 e 7 anos. 

3. Entre 8 e 10 anos. 

4. Acima de 10 anos.  

 

II FORMAÇÃO/ATUAÇÃO DOCENTE 

 

12 - Você participou, no último ano, de alguma atividade ou curso de formação continuada 

relacionado à temática de gênero e sexualidade?  

(Se “Não” teve passar para a questão 15). 

1. Não  

2. Sim    

 

13 - Se participou de Congressos, Seminários e Colóquios de Educação, qual foi o órgão 

promotor? 

1. Secretaria Municipal de Educação. 

2. Secretaria Estadual de Educação. 

3. Ministério da Educação. 

4. Sindicato. 

5. Instituição de ensino superior. 

6. Não participei. 

 

14 - Se participou de Congressos, Seminários e Colóquios de Educação, qual foi a 

contribuição deste encontro para você? 
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1. Aprofundar meus conhecimentos. 

2. Ajudar os/as estudantes/crianças. 

3. Avaliar os conhecimentos e as competências os/as estudantes/crianças. 

4. Utilizar novas tecnologias para apoiar minhas atividades. 

5. Colaborar com meus colegas na preparação de atividades e projetos. 

6. Refletir sobre minha prática profissional. 

7. Não participei. 

 

15 -  Qual o grau de controle que você considera ter sobre: 

 

15.1 A seleção dos conteúdos abordados em seus  

planos de ensino? 

1. Muito. 

2. Razoável. 

3. Pouco. 

4. Nenhum. 

5. Não se aplica. 

6. Não sei. 

 

15.2 os modos e métodos de educar? 

1. Muito. 

2. Razoável. 

3. Pouco. 

4. Nenhum. 

5. Não se aplica. 

6. Não sei. 

 

15.3 a escolha do material didático? 

1. Muito. 

2. Razoável. 

3. Pouco. 

4. Nenhum. 

5. Não se aplica. 

6. Não sei. 

15.4 definição de suas atividades? 

1. Muito. 

2. Razoável. 

3. Pouco. 

4. Nenhum. 

5. Não se aplica. 

6. Não sei.

 

15.5 a organização do seu tempo de trabalho? 

1. Muito. 
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2. Razoável. 

3. Pouco. 

4. Nenhum. 

5. Não se aplica. 

6. Não sei. 

 

16 - Você realiza, na sua escola, ações que tratem da temática de gênero e sexualidade? 

1. Não. 

2. Sim. 

 

16.1 Se sim, que ações você realiza em sua escola?  

Marque até três opções. 

1. Aulas que buscassem articular os conteúdos da disciplina que leciono com as questões de 

gênero e sexualidade. 

2. Planejamento e implementação de projetos, de forma individual, que tratassem da 

temática de gênero e sexualidade na escola. 

3. Planejamento e implementação de projetos, de forma coletiva, que tratassem da temática 

de gênero e sexualidade na escola. 

4. Planejamento e implementação de atividades extraclasse. 

5. Tentativa de realização de projeto individual ou coletivo que não foi implementado. 

6. Realização de projeto individual ou coletivo que foi parcialmente implementado. 

7. Criação de grupo de estudos. 

8. Não realizei ações. 

9. Outro:  

 

16.2 Destaque as razões que o/a levaram a realizar tais ações: 

1. Porque acredito que pela ação formativa exercida pelo(a) professor(a) na escola, 

podem-se promover mudanças sobre a condição de gênero na sociedade. 

2. Porque pensar gênero é um processo cultural sobre o qual a escola tem papel 

fundamental. 

3. Porque estou sensível à causa feminista. 

4. Por exigência do Projeto Político Pedagógico da escola. 

5. Por ter recebido convite de um/a outro/a profissional para realizar projeto junto. 

6. Não realizei ações. 

7. Outro: 

 

17 - Convive com relações solidárias (há escuta? há diálogo? há apoio?) na escola em relação 

ao desenvolvimento de ações de gênero com o/a diretor/a, pedagogo/a?   

1. Sempre. 

2. Quase sempre. 

3. Quase nunca. 

4. Nunca. 
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18 - Conhece algum plano, programa, estratégia, diretriz e/ou curso na rede de ensino 

em que você atua que trata da política de gênero e sexualidades?   

1. Não. 

2. Sim. 

3. Não sei. 

 

19 - Existe ação pedagógica entre os/as professores/as que mobilize a formação docente 

na escola, em relação à temática de gênero?  

1. Não. 

2. Sim. 

3. Não sei 

 

20 - Existe algum canal de comunicação entre você e seus colegas de trabalho sobre a 

discussão de políticas de gênero?  

1. Não. 

2. Sim. 

3. Não sei. 

 

20.1 Se "sim", qual?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

21 - Existe algum canal de comunicação entre os/as professores/as e a Secretaria de 

Educação em relação à formulação das políticas públicas de gênero para a educação 

básica? 

1. Não. 

2. Sim. 

3. Não sei. 

 

21.1 Se "sim", qual? 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

22 - Que situações/condições referentes ao trabalho docente dificultam a discussão 

sobre gênero e sexualidade na escola? 

1. A indisponibilidade de tempo para me reunir com colegas 

2. A falta de vontade de alguns colegas 

3. A minha falta de vontade de realizar projetos dessa ordem 

4. Problemas de inexistência de financiamento aos projetos 

5. Falta de apoio por parte dos gestores da escola 

6. Nenhuma situação 

7. Outro:___________________________________________________________  
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23 - Que situações/condições referentes ao trabalho docente facilitam a discussão sobre 

gênero e sexualidade na escola? 

1. A disponibilidade de tempo para me reunir com colegas 

2. O apoio por parte da gestão da escola 

3. A existência de uma política estadual que defina tempos específicos para a 

formação docente 

4. A interação/boa relação entre os docentes da escola 

5. Outras: __________________________________________________________ 

 

24 - Que situações/condições referentes à formação dos professores dificultam a 

discussão sobre gênero e sexualidade na escola? 

1. A indisponibilidade de tempo para a formação docente 

2. O desconhecimento sobre a temática 

3. Considero outras temáticas mais relevantes 

4. A resistência de algumas/alguns colegas em trabalhar com a temática 

5. Problemas de ordem religiosa 

6. Falta de apoio financeiro 

7. Nenhuma situação 

8. Outro: ___________________________________________________________ 

 

25 - Que situações/condições referentes à formação dos professores 

facilitam/contribuem a/para discussão sobre gênero e sexualidade na escola?  

1. A disponibilidade de tempo para a formação docente 

2. O conhecimento e interesse em relação à temática 

3. A interação/boa relação entre os docentes 

4. Adoção de uma postura laica pelos/as docentes da escola 

5. Apoio por parte da gestão da escola 

6. Outras: __________________________________________________________ 

 

III IDEOLOGIA DE GÊNERO 

26 - O que você entende por “Ideologia de Gênero”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

27 - Você já se deparou com o debate sobre a denominada “Ideologia de Gênero”?  

1. Não.      2. Sim.      3. Não sei. 

 

28 - As concepções da denominada “Ideologia de Gênero” têm afetado de alguma 

maneira sua ação pedagógica? 

1. Não.      2. Sim.      3. Não sei. 
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28.1 Se "Sim", exemplifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

29 - Suas ações pedagógicas na escola se dão no sentido de enfrentamento da 

denominada “Ideologia de Gênero”? 

1. Não.      2. Sim.      3. Não sei. 

 

29.1 Se "Sim", exemplifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

30 - Suas ações pedagógicas na escola se dão no sentido de concordância com a 

denominada “Ideologia de Gênero”? 

1. Não.      2. Sim.      3. Não sei. 

 

30.1 Se "Sim", exemplifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


