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RESUMO: Nesta comunicação, objetivamos apresentar o projeto de extensão Papo Sério, 

desenvolvido pela equipe do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da 

Universidade Federal de Santa Catarina, desde 2007. Para tanto, começamos contando um 

pouco de sua história, finalizando com informações sobre projetos de pesquisas atuais que 

desenvolvemos no bojo deste projeto, com destaque a suas principais linhas de atuação. 

Acreditamos que o projeto Papo Sério tem transformado as trajetórias de diversos estudantes 

de escolas públicas catarinenses, em um processo de democratização das possibilidades de 

existência,no quadro de um cenário que se constitui no respeito às diversidades e diferenças 

pessoais e sociais. 
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Apresentação6 

O Projeto Papo Sério: Gênero, Antropologia e Educação é um projeto de pesquisa e 

extensão universitária desenvolvido pela equipe vinculada ao Núcleo de Identidades de 

Gênero e Subjetividades da Universidade Federal de Santa Catarina desde o ano de 2007, 

objetivando problematizar as representações de gênero e sexualidades com jovens estudantes 

da Grande Florianópolis7. 

Seguindo a definição proposta por Miriam Grossi (2010), entendemos gênero como 

um conjunto de elementos culturais que caracterizam comportamentos e identidades 

reconhecidas como femininas e masculinas. Este, por sua vez, é constituído e marcado pela 

sexualidade e em particular pelas praticas afetivo-sexuais de sujeitos em cada momento 

histórico. Gênero e Sexualidade são dois conceitos chaves na constituição de sujeitos na 

contemporaneidade, invisíveis na formação escolar e é este o objetivo deste projeto de 

pesquisa e extensão desenvolvido pelo NIGS nas escolas da Grande Florianópolis.  

O Projeto Papo Sério surgiu a partir de pesquisa sobre Iniciação Sexual e Ensino 

Religioso em Santa Catarina desenvolvido pela equipe do NIGS (DICKIE; GROSSI; 

WELTER, 2012), onde professoras e professores entrevistados apontavam para a necessidade 

de intervenção e informação nesta área. 

Criado inicialmente como projeto de extensão em 2007, o Papo Sério, ao longo dos 

últimos 8 anos realizou dezenas de atividades com estudantes de escolas públicas de Santa 

Catarina. O projeto se estruturou, nestes 9 anos, de diferentes maneiras: 

a) formando estudantes de escolas publicas através de oficinas e pela participação no 

concurso de cartazes contra a homo-lesbo-transfobia e heterosexismo na escola;  

b) formando estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação (mestrado, 

doutorado e pós-doutorado) vinculados ao NIGS-UFSC através de projetos individuais ou 

coletivos financiados por diferentes projetos (CNPq, CAPES, PIBIC, PROBOLSAS, 

PROEXT, FAPESC). 

O projeto se estruturou diretamente em 3 principais linhas de atuação do projeto são: I) 

Oficinas Papo Sério; II) Concurso de Cartazes sobre Homo/Lesbo/Transfobia e 

Heterossexismo nas Escolas; III) Programa de Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC 

EM/CNPq). Uma quarta linha foi iniciada em 2015, intitulada Corpo, Performance e Gênero.  

                                                           
6 Este texto foi apresentado no Painel Enlaçando Processos Educativos em Espaços Formais e Não formais na 
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no dia 26 de maio de 2015, integrando o IV Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades. 
7 Em uma proposta de guerrilha de linguagem (CALDAS-COULTHARD, 2007), utilizamos neste texto o 
feminino gramatical. 



Nestas 4 linhas de atuação, ao longo de sua história o Projeto Papo Sério atingiu uma 

média de cinco mil estudantes, de aproximadamente oitenta escolas públicas catarinenses, 

envolvendo aproximadamente duzentas professoras de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Superior, pertencentes a 

distintas áreas do conhecimento, engajadas com as problemáticas de gênero e sexualidades no 

ambiente escolar e para além deste.  

1. O contexto histórico e político da pesquisa 

Embora a escola seja reconhecida como detentora da função social de produção e 

socialização de conhecimentos, Guacira Lopes Louro (1997, p. 57) nos diz que “diferenças, 

distinções, desigualdades... a escola entende disso”. Assim, para a autora, a escola se 

apresenta enquanto produtora de diferenças, distinções, desigualdades, criando ideias de 

lugares que podem ser ocupados por cada tipo de pessoa (homens e mulheres, brancos e 

negros, heterossexuais e gays/lésbicas, ricos e pobres) e criadora do comportamento 

normativo, com um poder normalizador. Em suas palavras, “sob novas formas, a escola 

continua imprimindo sua ‘marca distintiva’ sobre os sujeitos. Através de múltiplos e discretos 

mecanismos, escolarizam-se e distinguem-se os corpos e as mentes.” (LOURO, 1997, p. 62).  

Estas situações de segregação interferem no rendimento escolar dos estudantes, 

produzindo intimidação e estigmatização, simulando comportamentos para ocultar as 

diferenças, conhecido por pedagogia do insulto, acarretando em uma pedagogia do armário 

(JUNQUEIRA, 2009). Todo este processo de exclusão leva a altos índices de evasão de 

estudantes desviantes (VELHO, 2013) das estruturas escolares, “o que consequentemente 

contribui para a marginalização, pois bem sabemos da importância dada aos estudos e à 

profissionalização em nossa sociedade” (PERES, 2009, p. 245).  

Entretanto, a literatura vem nos mostrando que, durante os governos presidenciais do 

Partido dos Trabalhadores, muitas políticas públicas foram criadas englobando as 

problemáticas de gênero, sexualidades e educação (FERNANDES, 2011), dentre elas a 

distribuição de recursos de agências de fomento à pesquisa e do Governo Federal para 

financiamento de projetos de pesquisa e extensão universitária no campo dos direitos das 

mulheres e das diversidades, como o edital 2015 do Programa de Extensão Universitária 

(Proext) do Ministério da Educação, que contempla linhas de pesquisa específicas sobre 

Promoção e defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e 

Mulheres e relações de gênero. 



Assim, graças ao apoio institucional de diferentes agencias de financiamento, e 

concordando com o proposto por Mareli Graupe e Miriam Grossi (2014, p. 29) quando nos 

dizem que “a escola é o espaço sociocultural em que as diferentes identidades se encontram, 

se constituem, se formam e se produzem, portanto é um dos lugares mais importantes para se 

educar com vias ao respeito e à diferença”, compreendemos o Projeto Papo Sério como um 

projeto que articula pesquisa e  extensão como políticas públicas em prol da democratização 

do ensino, possibilitando e legitimando novas possibilidades de existência de jovens 

estudantes de escolas publicas de Santa Catarina  (KREMER; WELTER; GROSSI, 2014).   

 

2. As Oficinas Papo Sério 

Apresentaremos a seguir como se realizam as oficinas do projeto. 

O projeto Papo Sério surge, originalmente, com as Oficinas Papo Sério, realizadas 

junto às escolas da rede pública da grande Florianópolis. Chegando ao seu 9ª ano de execução 

neste ano (2015), as oficinas que compõem o projeto Papo Sério, representam grande parte da 

trajetória acadêmica, intelectual e prática de diversas bolsistas e pesquisadoras que, ao longo 

desses anos, integraram a equipe do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da 

UFSC. 

 Objetivando estimular reflexões e promover desconstruções acerca das representações 

sobre gênero, sexualidades e diversos tipos de violências com estudantes do Ensino Médio, as 

oficinas temáticas são elaboradas a partir das demandas vindas das próprias professoras da 

rede pública de ensino, buscando desta forma melhor atender as necessidades dos diferentes 

contextos escolares nos quais nos inserimos e atuamos. 

Ministradas por estudantes e professoras em formato de mutirão, as oficinas realizadas 

através de dinâmicas variadas promovem o debate em torno das questões referentes a gênero e 

sexualidades, trazendo para o interior da sala de aula e do cotidiano escolar, visibilidade a 

estes conteúdos, temas transversais, que apesar de obrigatórios desde 1998 pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN, documento que norteia a educação básica, ainda configuram-se 

enquanto tônica dificilmente abordada nas aulas. 

Concebendo as oficinas enquanto prática pedagógica para além da apreensão de 

conteúdos, isto é, como uma experiência de sociabilidade, elaboramos em seu 8º ano uma 

nova forma de interpelação junto aos estudantes através de uma oficina envolvendo musicas.  

Com a temática “Violências contra as mulheres”, as primeiras oficinas foram 

programadas no segundo semestre de 2014, utilizando letras de músicas brasileiras que 

apresentam conteúdos violentos principalmente em relação às mulheres. Como ferramenta 



disparadora do debate, as oficinas se propõem a levantar questionamentos sobre temas 

emergentes da própria rotina das estudantes, e que consequentemente por serem encarados 

como polêmicos, são pouco abordados e discutidos tanto no espaço escolar como “na vida 

privada”.  

Nossas primeiras experiências foram realizadas em duas escolas públicas da Grande 

Florianópolis, localizadas em Forquilhinhas e em São José, nos períodos alternados entre 

matutino, vespertino e noturno, no mês de novembro de 2014. Contando com 

aproximadamente 25 alunas em cada sala, foram realizadas nestas duas escolas um total de 20 

oficinas, contando sempre com 4 integrantes da equipe Papo Sério (NIGS) em cada sala de 

aula, que coletivamente davam andamento e ministravam as dinâmicas previstas e elaboradas 

por nós. Já em maio de 2015 tivemos a oportunidade de dar continuidade à esta metodologia e 

temática em dois mutirões de oficinas realizados junto ao EJA – Ensino de Jovens e Adultos – 

em escola de Canasvieiras e em escola de Ensino Fundamental no município de São José, 

atingindo um publico heterogêneo composto por jovens e pessoas idosas no EJA e por 

adolescentes do Ensino Fundamental. 

Nossa atuação com a realização das oficinas se revelou muito interessante e 

provocadora na medida em que, após conseguirmos quebrar a resistência das alunas frente as 

músicas que lhes eram apresentadas8, a reação de muitas era a de recordarem e trazer 

exemplos de músicas semelhantes, que também traziam situações de violências contra as 

mulheres em seus versos e rimas, de forma humorística e naturalizada. 

Compreendendo que as músicas brasileiras configuram-se enquanto pontos dialógicos 

de encontro de diferentes musicalidades e universos socioculturais (BASTOS, 2008), foram 

múltiplas as contribuições, em especial acerca da pluralidade musical oriunda das estudantes. 

Contudo, as concepções acerca da temática violências ainda são variadas e polêmicas, pois 

ainda convivemos com piadas sexistas; com repressões diante do corpo das mulheres; com 

normas e moralidades que preveem comportamentos específicos; com a esteriotipação de sua 

imagem; com a deslegitimação da fala de mulheres, práticas rotineiras que nos parecem 

intensificadas nas instituições escolares. 

Percebemos, entretanto, que, em geral, as meninas apresentavam menos resistência ao 

responderem nossas provocações sobre os conteúdos presentes nas letras das músicas. 

Contudo, é também perceptível que não defendiam de forma clara o que realmente estavam 

pensando sobre os temas trabalhados, como em algumas cenas nas quais, após expressarem 
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sua opinião, exclamavam falas como “Ah, eu não sei se é isso mesmo né. É o que parece, mas 

não tenho certeza...” (diário de campo de pesquisadora vinculada ao NIGS) surgiam com o 

intuito de se explicar, caso estivesse falando algo fora do normal. 

Como hipótese, pensamos no medo de comunicar as violências presenciadas nas letras 

com o medo de terem suas falas mais uma vez desqualificada, através de acusações 

frequentemente feitas às mulheres. Acusações estas que minimizam seus discursos, 

considerando-as como exageradas, ou transferindo a responsabilidade e culpa dos desfechos 

violentos, como sendo consequência de suas ações: “Ah, mas ela procurou né?”, ou “Tá, mas 

o que ela fez pra merecer isso?”, ou mesmo a tradicional fala “Mas tem mulher que gosta!”, 

sendo estas passagens fragmentos de discursos que emergiram em nossas oficinas (gravados 

em diário de campo de pesquisadora vinculada ao NIGS). 

Assim, ancorada nas ideias de Katia Abud (2005), acreditamos que a música pode ser 

entendida enquanto material cultural e evidência histórica, constituindo-se enquanto 

ferramenta analítica que, ao propiciar conhecimento acerca de determinadas temáticas, é 

capaz de auxiliar a estruturar a realidade social dos indivíduos. Pudemos notar efetividade 

dessa relação, na medida em que algumas temáticas emergiram e foram manifestas pelas 

próprias estudantes durante a realização das oficinas, como foi o caso dos temas feminismo e 

bissexualidade, presentes nas falas, dúvidas e questionamentos destas alunas. 

 

3. O Concurso de Cartazes 

Apresentaremos a seguir um segundo eixo do projeto Papo Sério, o Concurso de 

Cartazes. 

Como aponta Guacira Lopes Louro (2010, p. 146), “como todo processo normativo, a 

heteronormatividade é onipresente. (...). [Ela] só é reconhecida como um processo social (...) 

a partir da ação de intelectuais ligados aos estudos de sexualidade, especialmente aos estudos 

gays e lésbicos e aos estudos queer”.   

É neste sentido que a equipe do Projeto Papo Sério cria, em 2009, o Concurso de 

Cartazes sobre Homo-Lesbo-Transfobia, problematizando as violências originárias no 

heterossexismo, com jovens estudantes de escolas públicas de Santa Catarina. Foca-se na 

confecção de cartazes que problematizam as violências contra grupos subalternos em 

contextos escolares, como gays, lésbicas, e trans* e suas interseccionalidades racistas e 

capacitistas, buscando desnaturalizar a sexualidade (RICH, 2010), compreendendo-a dentro 

do campo subjetivo do desejo.  



Os cartazes, produzidos por grupos de dois a cinco estudantes, são originalmente 

expostos nas escolas de origem. Posteriormente, há uma grande exposição no Hall da Reitoria 

da Universidade Federal de Santa Catarina, onde os cartazes são analisados pelo público 

acadêmico, votando nos cartazes prediletos. Os cartazes são também avaliados por uma 

comissão científica, congregando pesquisadoras de diversos lugares do mundo, além de um 

júri composto por pesquisadoras vinculadas ao Núcleo de Identidades de Gênero e 

Subjetividades da UFSC, culminando em uma grande premiação. 

Ao longo da história do Concurso de Cartazes, tivemos um crescendo de participantes 

como mostra a tabela a seguir: 

 

Edição  Nº de Cartazes Nº de Escolas Nº de 

Estudantes 

Nº de 

Professoras 

2009 19 4 97 4 

2010 46 8 165 11 

2011 123 18 367 23 

2012 88 11 310 12 

2013 326 33 1200 48 

2014 135 17 1200 25 

Dados do Concurso de Cartazes. Tabela nossa. 

 

Podemos perceber que houve um primeiro momento (2009 a 2011) onde houve um 

número crescente de escolas, estudantes e professoras participantes e que em 2012 houve 

drástica diminuição destes números devido uma greve das professoras estaduais de Santa 

Catarina, o que dificultou nosso trabalho de divulgação e de retorno das escolas. Em 2013 

tivemos um numero excepcional de inscritos devido a articulação do concurso com o curso de 

formação de professores GDE – Gênero e Diversidade na Escola, também coordenado pela 

coordenadora do projeto Papo Serio. 

 Em 2014 iniciamos uma nova modalidade de exposição, reduzida a 3 cartazes por 

escola, o que levou a uma diminuição do numero de cartazes, todavia manteve-se o memso 

impacto de formação de 1.2000 estudantes. 

Em 2014, participaram do VI Concurso de Cartazes sobre Transfobia, Lesbofobia, 

Homofobia e Heterossexismo nas Escolas aproximadamente 1200 alunas do Ensino 

Fundamental e Médio, integrantes de 17 escolas da Grande Florianópolis, sob a coordenação 



de 25 professoras coordenadoras dos trabalhos. No total foram selecionados 135 cartazes 

alusivos às temáticas de combate a homofobia, lesbofobia e transfobia nas escolas. Além dos 

cartazes confeccionados pelas estudantes, a sexta edição do Concurso de Cartazes contou 

também com 11 pôsteres analíticos realizados pelas professoras, refletindo sobre a 

experiência que tiveram na coordenação do trabalho das alunas nas escolas. 

Para o apoio destas discussões em sala de aula, foi produzida uma cartilha (SALA; 

GROSSI, 2014) onde pesquisadoras vinculadas ao NIGS explicavam, de forma introdutória, 

os conceitos de Gênero, Masculinidades e Feminilidades, Heterossexualidade e 

Homossexualidade e Violências9.  

Buscando refletir sobre os cartazes produzidos para esta sexta edição, dos 135 cartazes 

expostos na UFSC, produzidos por 515 estudantes, podemos perceber que das 515 estudantes 

que participaram mais diretamente da feitura dos cartazes, 204 eram meninos e 311, meninas. 

Assim, podemos perceber que mesmo com um maior número (quantitativo) de meninas, a 

participação de meninos também é significativa. Com relação às professoras, percebemos que 

das 25 pessoas envolvidas, trata-se de 18 professoras e apenas 7 professores. É difícil 

estabelecer correlações diretas com estes dados, se repararmos que o próprio quadro discente 

das escolas pode ser marcado por uma maioria de mulheres – historicamente associadas a 

profissões de cuidado e ensino (especialmente básico), tema sobre o qual já se debruçaram 

autoras como Cristina Bruschini (1998)10. 

Nesta edição do Concurso de Cartazes participaram, ainda, estudantes vinculadas à 

EJA do Presídio Regional de Tijucas, mostrando as dimensões que o concurso vem 

estabelecendo ao longo destes últimos seis anos. Segundo diário de um dos pesquisadores 

vinculados a equipe,  

 

Na premiação, pudemos observar o auditório da reitoria da UFSC absolutamente 
lotado, com estudantes em pé por já não existirem locais para sentar, foi super 
emocionante, tal como o incrível pronunciamento da diretora do presídio que, com 
sua aluna, tornaram aquele um espaço de análise de nossas trajetórias e privilégios. 
(Diário de pesquisador vinculado ao NIGS).   

 

4. O PIBIC Ensino Médio11 

Entre outubro de 2010 e fevereiro de 2012, o Projeto Papo Sério hospedou um projeto 

de Iniciação Científica no Ensino Médio, sendo seu objetivo, como preconiza o CNPq, 
                                                           
9 Para a impressão desta cartilha, também divulgada online, contamos com o apoio da ALESC, Escola do 
Legislativo de Santa Catarina.  
10 Esta análise é retirada do relatório final do projeto em 2014 (GROSSI et al, 2015). 
11 Para mais informações sobre este projeto, sugerimos consulta a KREMER, WELTER e GROSSI (2014), que 
vem desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre o tema.  



“fortalecer o processo de disseminação das informações e conhecimentos científicos e 

tecnológicos básicos, e desenvolver atitudes, habilidades e valores necessários à educação 

científica e tecnológica dos estudantes”12.  

Estiveram vinculadas a este projeto dez estudantes de escolas públicas da Grande 

Florianópolis, 3 meninas e 7 meninos, entre 14 e 17 anos. As atividades de formação destas 

jovens estudantes, acompanhando o Grupo de Estudos Rituais de Passagem, se deu no contato 

teórico com temas centrais nos Estudos de Gênero e Sexualidades e na Teoria Antropológica, 

além de diversas outras atividades de formação, com a realização de pesquisa de campo, 

viagens de estudos, participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos, dentre 

outras atividades.  

Estes estudantes, em sua maioria pertencentes às camadas populares (FONSECA, 

1994), estiveram em diálogo direto com outros estudantes de graduação, mestrado, doutorado 

e pós-doutorado, marcados por distintos marcadores sociais das diferenças, abrindo uma 

concepção de respeito às diversidades raciais, de expressão de gênero e vivencia das 

sexualidades.  

O projeto, ainda, incentivou estes estudantes a fazerem vestibular, projeto de vida que 

não tinham em momento anterior ao ingresso no PIBIC EM. Hoje, podemos encontrar cinco 

das ex-bolsistas matriculadas em instituições de ensino superior. Questionado sobre o tema, 

um de nossos interlocutores – em um projeto de pesquisa sobre os impactos do PIBIC EM nas 

trajetórias destes sujeitos – nos diz o seguinte13:  

 

Não foi um elo, foi o elo, [...] porque [...] abriu minha mente para olhar a 
universidade [...] como um algo possível, porque essa visão, ainda mais vinda de 
escola que vem de comunidade, é a visão de simplesmente: ‘Ah, vou terminar o 
Ensino Médio e com o Ensino Médio eu vou conseguir uma boa colocação no 
mercado de trabalho’, mas a gente sabe que hoje em dia não é assim [...]. Eu tinha a 
visão muito limitada de ‘Ah, terminei o Ensino Médio, vou procurar um serviço, [...] 
algo que eu consiga ganhar bem e consiga ajudar minha mãe’, não pensando em [...] 
meu desenvolvimento, e com o meu desenvolvimento ajudar minha família [...], e o 
projeto me colocou dentro da universidade e eu vi que era uma coisa possível, que 
era assim que iria me ajudar e que iria ajudar o meu futuro, então para mim teve este 
impacto tão grande, abriu meus horizontes e fez eu enxergar que eu poderia ter um 
futuro aqui dentro. (Entrevista realizada por Natan Kremer e Tania Welter). 
 

Assim, podemos ver o potencial transformador que este projeto tem na vida de jovens 

estudantes, podendo transformar suas experiências de vida, inculcando o respeito às 

diferenças e a possibilidade de ocupar espaços historicamente segregados.  

                                                           
12 Disponível em: http://www.cnpq.br/web/guest/pibic-ensino-medio (visualizado em 18 de dezembro de 2014).  
13 Esta entrevista se deu através de um projeto de Iniciação Científica realizado por Natan Schmitz Kremer, sob 
orientação de Miriam Grossi e Tania Welter.  



 

5. Corpo, Performance e Gênero  

Nas últimas décadas, as questões de gênero têm encontrado no campo da performance 

uma interlocução efetiva e direta com a sociedade. A incorporação de linguagens que utilizam 

o corpo, o vídeo, o testemunho pessoal e a experiência pessoal/biográfica como via de criação 

artística tem gerado trabalhos que atuam na intervenção social e no ativismo de resistência e 

cidadania.   

Através do teatro e de práticas performáticas, é possível atuar sobre as construções de 

gênero, potencializando a capacidade de conscientização e provocação próprias destes meios 

ao integrar arte, ação e reflexão. Em comparação a outros discursos culturais, a performance 

propõe modos de gerar e transmitir conhecimento através do corpo, da ação e do 

comportamento social, marcando a centralidade do corpo. Para Diana Taylor, os corpos “não 

apenas incorporam estas novas subjetividades espetacularizadas, mas também se colocam em 

tensão crítica frente a elas” (TAYLOR, 2012, p. 108).  

Chamar a atenção para a categoria de gênero no teatro e na performance também pode 

auxiliar a revelar padrões dominantes de corporeidade que costumam fundamentar discursos e 

balizar comportamentos e visões. “Colocando luz sobre os modelos de corpos que vêm 

caracterizando homens e mulheres, a cena teatral pode abrir caminhos para a discussão das 

relações entre os indivíduos e para as questões inerentes à construção das ‘identidades’ dos 

sujeitos” (ROMANO, 2009, p. 78).  

Assim, viemos instalando junto ao Projeto Papo Sério, desde o segundo semestre de 

2014, uma nova linha de intervenção, intitulada Corpo, Performance e Gênero. Nossa 

primeira atividade deu-se em parceria com o Coletivo Teatral Feminista (Em) Companhia de 

Mulheres, entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro (2014), integrando a campanha 16 

dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, promovida pela Coordenadoria 

Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Florianópolis (CMPPM). A ação se deu 

através de 8 sessões do espetáculo Boneca de Pano, no Teatro do SESC Prainha, seguidas de 

debate sobre as temáticas suscitadas pelo espetáculo, tendo como público estudantes do 

Ensino Médio e do EJA, da rede pública de ensino de Florianópolis, seguidos por debates 

norteados por pesquisadoras vinculadas a equipe do Núcleo de Identidades de Gênero e 

Subjetividades da UFSC. Em 2015 demos continuidade a esta parceria com uma sessão da 

peça para estudantes de graduação e pós-graduação vinculados à diferentes cursos da UFSC, 

com atuação junto ao Instituto de Estudos de Gênero (IEG), Curso de Especialização em 

Gênero e Diversidade na Escola (GDE) e equipe do NIGS. 



O espetáculo “Boneca de Pano” é inspirado no texto Abbiamo tutte la stessa storia 

(Temos todas a mesma história), de Franca Rame e Dario Fo. Três histórias de três mulheres 

são entrelaçadas a partir da metáfora da boneca de pano, colocando em foco questões sobre as 

mulheres na contemporaneidade. As histórias saltam da esfera privada para a esfera pública 

num misto de denúncia, confissão e provocação. 

Observamos que, após decorridos alguns minutos iniciais de certo constrangimento, as 

estudantes reagiam bem à proposta de debate e em geral tinham participação ativa, trazendo 

muitas vezes depoimentos de experiências pessoas, o que mostra a eficácia da apresentação 

em abrir reflexões sobre as próprias vidas. Entre os temas que despertaram maior interesse, 

destacamos: acordos de namoro, posse, violência e naturalização da violência, homofobia, 

abuso sexual, direitos das mulheres, aborto e legalização do aborto, criação diferenciada de 

meninos e meninas, machismo, divisão de tarefas, racismo, Marcha das Vadias, inversão de 

papéis, estupro, Lei Maria da Penha, papéis sociais, bullying, feminismo. 

No total, foram atendidos em 2014 em torno de 400 estudantes de quatro escolas 

públicas de Ensino Médio, além de 6 turmas de EJA de núcleos distintos da Grande 

Florianópolis. Na apresentação de 2015 no Teatro da Igrejinha da UFSC estiveram presentes 

100 espectadores universitários.  

Neste ano (2015), contando com uma bolsa de apoio à cultura apoiada pela SeCult, da 

UFSC, para o desenvolvimento desta articulação entre corpo, gênero e performance, o projeto 

visa realizar atividades em datas alusivas a lutas feministas e LGBT, a saber: Dia 

Internacional da Mulher, Dia de luta contra a homofobia, lesbofobia e transfobia, Jornada 

NIGS de visibilidade lésbica, Transday, Parada da Diversidade, Dia de luta pelo aborto, Dia 

Internacional de combate à violência contra as mulheres, Dia de prevenção da AIDS.  

Nesta linha também serão articuladas sessões junto ao projeto Café Antropológico, 

uma apresentação de show musical performático no encerramento do Concurso de Cartazes e 

novas apresentações do espetáculo Boneca de Pano junto a escolas públicas.    

Por fim, também nesta nova linha, realizamos neste semestre um projeto inovador de 

introdução de performance no ensino teórico sobre gênero e sexualidade na disciplina 

Relações de Gênero no Programa de pós-graduação em Antropologia Social, formando um 

grupo de 32 estudantes de mestrado e doutorado. 

 

 

 

 



Considerações Finais  

As temáticas referentes às relações de gênero, violências, sexualidades e homo-lesbo-

transfobias, configuram-se enquanto questões urgentes e necessárias de serem colocadas em 

evidência nas práticas e saberes escolares. Posicionando-nos em campo, enquanto 

pesquisadoras engajadas e não apenas sujeitas neutras diante de nossas pesquisas (GROSSI, 

1992), buscamos a partir das individualidades que formam o coletivo de nossa equipe Papo 

Sério, produzir o estranhamento e a desnaturalização acerca das representações do que se 

considera como homem e mulher e que, conforme nos mostra Miriam Grossi (1998), incluem 

diversos modelos de se viver feminilidades e masculinidades, expostos no decorrer de nossas 

trajetórias e atravessando nossas construções subjetivas, assim como nossas práticas.  

Trabalhamos para fazer com que esses temas aos poucos, ocupem de fato o cotidiano 

escolar das estudantes, deixando de se materializar apenas como uma prática de extensão, e 

concretizando-se como uma prática institucionalizada por parte das instituições escolares e 

seu corpo docente. 

Consideramos que a experiência que a realização de oficinas em escolas publicas traz 

aos estudantes universitários, é também uma forma poderosa e eficaz de realização de 

pesquisas sobre o espaço escolar. A metodologia usada, de registro em diário de campo, das 

observações de cada oficina, tem permitido tanto formar jovens estudantes na metodologia 

antropológica do registro etnográfico, quanto o desenvolvimento de uma série de pesquisas 

individuais de graduação, mestrado e doutorado, articulando os campos teóricos da Educação, 

Antropologia e os Estudos de Gênero. 

Desta forma, ancorada na proposta de Débora Briztman (2001), almejar uma educação 

socialmente relevante, que fuja da normalidade e técnicas escolares que nos são impostas, na 

medida em que são herdadas, é uma alternativa para que se possa pensar a sexualidade e as 

relações de gênero para além da cultura. A utilização de outros meios de interlocução, e 

acesso a esse saber, podendo ser feitos através de músicas, poesias, teatros, performances, 

práticas múltiplas que fogem do rotineiramente vivido, criando espaços extraordinários, 

imprecisos e, portanto, mais propícios a fala e a intervenção dessas estudantes, longe de se 

constituírem enquanto um momento de possível avaliação e vigia, transforma e coloca em 

evidencia a discussão sobre assas temáticas, tornando-as de fato acessíveis. 

Assim, com a perspectiva pós-construtivista norteadora do Projeto Papo Sério, 

acreditamos em sua potencialidade de democratização das experiências de jovens estudantes 

de escolas públicas catarinenses, em uma proposta que visa inculcar o respeito às diferenças e 

legitimar diversas possibilidades de existência. 
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ANEXO1 - LETRAS DAS MÚSICAS 

 

1) “Ajoelha E Chora” (Tchê Garotos) (2000) 

Tava cansado de me fazer de bonzinho 

Te chamando de benzinho de amor e de patroa 

Esta malvada me usada e me esnobava 

E judiava muita da minha pessoa 

Endureci resolvi bancá o machão 

Ai ficou bem bom agora é do meu jeito 

De hoje em diante sempre que eu te chamar 

Acho bom tu ajoelhá e me tratá com respeito 

Refrão: 

Ajoelha e chora ajoelha e chora 

Quanto mais eu passo laço muito mais ela me adora 

Ajoelha e chora oi, ajoelha e chora 

Quanto mais eu passo laço muito mais ela me adora 

Mas o efeito do remédio que eu dei 

Foi melhor do que eu pensei ela faz o que eu quiser 

Me lava a roupa lava os pratos e cuida os filhos 

Anda nos trilhos garrô preço essa muié 

Faz cafuné me abraça com carinho 

Me chama de docinho comecei me preocupar 

Eu tô achando que esta mulher danada 

Ficou mal acostumada e tá gostando de apanhar. 

 

2) “Moleque Danado” (Oba Oba Samba House /Lucas Lucco) 

 “Eu tô moleque danado 

Não posso ver uma menina 

Que fico alucinado 

Eu nem sei se isso é pro meu bico 

Do jeito que ela olha, ai, eu fico 

“Eu fico ali parado reparando o movimento 

Só cercando o gado, só cercando o gado 

Tô aqui na boa esperando o momento 



Olhou, partiu, tô dentro” 

Rá ta ta tá 

Tô mostrando o meu talento 

Olhou, partiu, tô dentro 

Rá ta ta tá 

Se liga no movimento 

Olhou, partiu, fui” 

 


