
     
 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 
Autor/a 
Caroline Gorski Marques Araújo   
 
Co-autor/a 
Gicele Sucupira 
 
Tipo 
Trabalho 
 
Título 
"Papo Sério": Discussões sobre Gênero, Homofobia e Prevenção com jovens do entorno da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
 
Resumo 
Este trabalho pretende fazer uma reflexão sobre educação e homofobias a partir das oficinas do projeto 
"Papo Sério: Discussões sobre Gênero, Homofobia e Prevenção com jovens do entorno da Universidade 
Federal de Santa Catarina", realizado em 2007 pelo Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades 
(NIGS), em parceria com três escolas públicas de diferentes comunidades em Florianópolis e destinado a 
jovens de 14 a 18 anos. 
 
Palavras-chaves 
Educação, gênero, homofobia 
 
Grupo de Trabalho para Apresentação 
06 - Educação e combate ao sexismo e às LGTTBfobias 
 
Artigo 
 
As oficinas: questões sobre metodologia  

As oficinas integraram as atividades que o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades 
(NIGS), sob coordenação pela Profª Drª Miriam Pillar Grossi e vinculado ao Laboratório de Antropologia 
Social/ Departamento de Antropologia Social (PPGAS/UFSC), costuma desenvolver em diferentes 
instituições. As oficinas realizadas pelo NIGS têm o objetivo de sensibilizar @s participantes quanto aos 
padrões masculinos e femininos que corriqueira e inconscientemente reproduzimos sem quaisquer 
questionamentos. Deste modo, procuramos mostrar as distinções existentes entre as concepções 
relativas às identidades sexuais e as relativas às identidades de gênero.  

O projeto Papo Sério estava estruturado em quatro oficinas por escola, momento em que se 
exploraram temáticas como gênero, homofobia e prevenção às DSTs por meio de dinâmicas, recursos 
áudios-visuais, jogos pedagógicos, cartazes, vídeos, imagens, livros e apresentações expositivas como 
recursos de interação com as temáticas propostas. Além disso, 8 (oito) jovens participaram do Seminário 
Homofobia, Identidades e Cidadania LGBTTT (2007) produzido pelo NIGS. 

As oficinas foram subsidiadas e acompanhadas pela coordenadora do Projeto, a Profa. Dra. 
Miriam Pillar Grossi, e ministradas alternadamente por professor@s, estudantes da graduação, 
mestrado e doutorado vinculad@s ao NIGS e teve também o acompanhamento de uma bolsista do 
projeto, responsável pelo registro das oficinas em diários de campo, demonstrando assim o caráter 
coletivo na construção dos temas e propostas pedagógicas. 



     
Durante o projeto visamos fornecer referenciais teóricos que permitissem a construção de 

uma visão plural sobre sexualidade, estimular as reflexões sobre como as temáticas(gênero, prevenção à 
DSTs e homofobia) propostas são representadas socialmente pel@s jovens das comunidades envolvidas 
no projeto, bem como construir subsídios teóricos que possibilitem a construção de políticas públicas 
sobre as temáticas propostas e de materiais pedagógicos para formação de professor@s nas temáticas 
propostas. 

Para o desenvolvimento do projeto foram firmadas parcerias com algumas instituições nas 
comunidades indicadas, principalmente, com as escolas, que disponibilizaram salas de aula para a 
realização das oficinas e contribuirão para a divulgação das mesmas. 

Algumas atividades serão destacadas neste texto para discorrer sobre as questões de gênero e 
homofobia que permearam as oficinas em diferentes escolas. A primeira será a dinâmica "O Tribunal". 
"O Tribunal" foi uma dinâmica adaptada por Felipe Fernandes¹ que teve o objetivo de aproximar @s 
jovens a discussões sobre homossexualidades². Em dupla, @s jovens receberam dois cartões um para 
acusação, discordariam, e outro para defesa, concordariam. Algumas das frases eram: "Acho que minha 
irmã é lésbica. Se ela for, vou apoiá-la neste momento", "Os gays tem vergonha de serem gays", "Minha 
escola deve trazer debates e palestras sobre sexualidade e orientação sexual para nós estudantes","Não 
deixaria meu irmãozinho sozinho com meu amigo gay","Os gays e lésbicas não são discriminados na 
escola". "O Tribunal" foi organizado por apresentações defesa ou acusação alternadamente.   

Já em outra comunidade, uma das dinâmicas utilizadas foi feita a partir de uma pergunta 
"quem é você?" que tinha como objetivo apresentar-se via escrita para alguém que nunca @s tivesse 
visto.  A partir dessa dinâmica, discorremos sobre a noção de identidade enquanto não fixa e construída 
relacionalmente. Esta dinâmica pretendia introduzir a temática das identidades sexuais.  

A dinâmica do baralho gênero e sexualidade consistiu na escolha de imagens relacionadas a 
gênero e sexualidades (objetos femininos e masculinos, esportes femininos e masculinos, casais 
heterossexuais e homossexuais, representações da maternidade e paternidade, acessórios masculinos e 
femininos, entre outras imagens). Essa atividade que mostrava inúmeras possibilidades facilitou a 
conversa sobre as diferentes identidades e também a identificação d@s estudantes, na medida em que 
havia uma travesti e homossexuais no grupo que assim se apresentaram.  

 
Percepção de jovens sobre homofobia e sexualidade  

A categoria gênero é usada aqui "para pensar as relações sociais que envolvem homens e 
mulheres, relações historicamente determinadas e expressas pelos diferentes discursos sociais sobre a 
diferença sexual" (GROSSI, 1998: 6) Aos estudos de gênero, portanto, cabe questionar o fundamento 
supostamente natural da feminilidade, problematizando as categorias masculino/feminino enquanto 
construções sociais e culturais resultantes de processos históricos específicos de cada contexto. Para 
Joan W. Scott, "o uso de 'gênero' põe a ênfase sobre todo um sistema de relações que pode incluir o 
sexo, mas ele não é diretamente determinado pelo sexo, nem determina diretamente a sexualidade". 
(1990: 7) 

No ideário ocidental, identidade de gênero e sexualidade se embaralham equivocada e 
comumente: enquanto a primeira concerne à elaboração da subjetividade, a segunda se refere as 
práticas eróticas, associadas a um objeto de desejo.(Grossi, 1998). Da mesma forma como a identidade 
de gênero, Grossi (1998) aponta que a sexualidade também diz respeito a uma regra culturalmente 
colocada aos indivíduos.  

Entre os anos 50 a 80, de acordo com  Gagnon (2006), a homossexualidade passa a  ser 
entendida como socialmente construída e questiona-se teorias do desvio individual, vista que é cultura 
e historicamente construídas e não fruto de fatores biológicos ou distorções precoces da personalidade. 
(GAGNON, 2006) Como extensão a essa discussão, o tema da homofobia tem, não obstante, ocupado 
um lugar de destaque em uma série de políticas públicas de saúde e de direitos humanos desde a 
chegada da epidemia da Aids em nosso país. Para Louro (2004), a homofobia funciona como mais um 
importante obstáculo à expressão da intimidade entre os indivíduos. A homofobia, nesse sentido, é 



     
considerada como expressão de categorização "o outro" como contrário, inferior ou anormal 
(BORRILLO, 2000) e portanto, é possível ser assinalada como o medo e a aversão à homossexualidade, 
que compreende a ridicularização e agressão praticadas contra homossexuais. Medo e "nojo" que foi 
evidenciado nas falas dos meninos: "Não pode, porque eu acho feio, é uma vergonha para raça 
masculina", "Mulher com mulher não, homem com homem pior ainda. É nojento, até pode, mas na 
minha casa não". 

Um dado interessante sobre estudantes é o fornecido pela Unesco a partir de uma pesquisa 
entre  alunos do ensino fundamental e médio em que 39,4 % dos entrevistados do sexo masculino e 
16,5% do sexo feminino não gostariam de ter homossexuais como colegas de classe. A escola, enquanto 
espaço social e cultural de vivência juvenil, figura uma das referências para @ jovem, no entanto, como 
retrata Miriam Abramovay (2002) em Violência na escola, é notória a incidência de violência nesse 
ambiente. Discriminações de ordem sexista e homofóbica, como afirma a autora, são freqüentes nos 
espaços escolares. Neste sentido, aponta como uma das principais violências sofridas pelo jovem, a 
violência devido às orientações sexuais diferentes da heterossexualidade. Em outro momento, 
Abramovay, salienta que, em muitos casos, o ator/atriz da violência, da discriminação é outr@ jovem. 
Para sobreviver a esse ambiente de discrmininações, @s estudantes expressaram estratégias para lidar 
com elas:"...como eu sou brincalhão, levo tudo brincando ".   

As relações de desigualdade de gênero e definições plurais de masculinidade e feminilidade 
nos levaram a debater o assunto tendo em vista as queixas levantadas pelas garotas: "sofro preconceito 
porque jogo futebol melhor do que muitos meninos, me chamam de sapatão". A escola, nesse sentido, 
 apareceu como um lugar privilegiado para a expressão do preconceito:  "eles sofrem preconceito na 
escola, ficam sozinhos, não podem jogar futebol . O debate externaram informações relevantes sobre 
como a sexualidade, pouco trabalhada na escola, em aulas de ciências e biologia, principalmente, não 
fazem discussões sobre gênero e da diversidade sexual, silenciando, desse modo, as sexualidades 
destoantes da heteronormatividade compulsória. As oficinas, portanto,  acabou nos levando para as 
discussões sobre preconceitos como a homofobia e o machismo buscando definir e exemplificar 
didaticamente estes problemas de sociais. 
É possível pensar a escola, de acordo com Furlani (2005), como "um instrumento com grande 
importância na normalização e disciplinamento da heterossexualidade e dos rígidos padrões definidores 
dos gêneros masculino e feminino em nossa cultura" (2005: 235), na medida em que a escola não só 
reproduz modelos de normalidade, mas também os produz e assim, a educação e a escola configuram-
se como são locais culturais estratégicos à reflexão e aos novos significados conferidos aos sujeitos e às 
práticas. 

Ao tomar essa discussão como base, partimos para discussões sobre as identidades LGBTTT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) e suas especificidades, tirando dúvidas 
sobre o significado dessas identidades expressas na sigla e enfatizando que a diferença como algo 
positivo na constituição de cada indivíduo, tendo em vista que as categorias próximas a@s jovens eram 
"sapatão", "machorra", "bicha" e "veado". Em outro momento, também foram exibidas fotografias de 
Paradas da Diversidade de 2006, fotos de casais de homossexuais e ainda um pequeno vídeo do 
depoimento de uma travesti, além de introduzirmos uma breve história sobre a homossexualidade no 
Brasil, como esta identidade se constitui socialmente. 

O uso dessas fotografias nas oficinas proporcionou uma melhor identificação diversidade de 
identidades sexuais antes mencionadas e suscitou comentários como "Lá no morro tem um monte 
(travestis) o pai do Renan é travesti e é meu tio também". Se de um lado, aproximou alguns jovens, por 
outro, afastou outr@s e um dos meninos comentou que tinha nojo e se retirou da sala. Tal fato, 
demonstra como diferentes formas de olhar a diversidade sexual convivem lado a lado nas escolas.   

O projeto problematizou as questões contemporâneas que permeiam as carreiras sexuais-
amorosas (HEILBORN,1998) dess@s jovens, contribuindo para compreensão da diversidade sexual, 
consciência do corpo e das identidades pensadas e construídas em nossa sociedade e como estas 
relações se estabelecem e circunscrevem nosso cotidiano. A análise proposta compreende a "oposição 



     
heterossexual/homossexual, compreendida como a categoria central que organiza as práticas sociais, o 
conhecimento e as relações entre os sujeitos" (LOURO, 2001:107) 

Evidenciou-se ainda a necessidade de uma revisão pedagógica na rede de ensino público bem 
como a capacitação dos profissionais da área para "o combate à homofobia – uma meta ainda 
importante – precisaria avançar. Para uma pedagogia e um currículo queer não seria suficiente 
denunciar a negação e o submetimento dos/as homossexuais, e sim desconstruir o processo pelo qual 
alguns sujeitos se tornam normalizados e outros marginalizados" (LOURO, 2001:107). 

 
Considerações  

O Projeto "Papo Sério" viabilizou maior interação do Núcleo de Identidades de Gênero e 
Subjetividades com @s jovens envolvid@s no projeto, dentro da estabelecer a ponte entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina e a comunidade. Permitindo a utilização de conceitos teóricos 
para a prática educacional, através de recursos metodológicos e pedagógicos, assim se inseriu no 
universo dos jovens que participaram, contribuindo na sua formação social. 
            A participação no Seminário de Homofobia, Identidades e Cidadania LGBTTT foi fundamental para 
as discussões tendo em vista que naquele espaço puderam conviver brevemente com travestis, gays, 
lésbicas e transexuais. @ jovens escolheram assistir o GT de Educação , ao ouvirem uma professora 
relatar sobre o caso de uma travesti na escola, surgiram comentários como: "Tem o Lucas que agora é 
Letícia, é uma menina toda, largou a escola". Indagamos sobre como a escola trata a questão da 
diversidade sexual e comentaram que somente se fala sobre sexo da perspectiva biológica nas aulas de 
ciências, se queixaram da falar de um espaço para conversar sobre o assunto. 
 
¹ Doutorando da pós-graduação em Antropologia da UFSC. 
6 Doutoranda do Doutorado Interdiciplinar em Ciências Humanas-DICH/UFSC. 
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