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Relatório referente ao  PIBIC E.M : Iniciação Científica no Ensino Médio 

vinculada ao Projeto Direitos Humanos, Antropologia e Educação: Experiências de 

formação em Gênero e Diversidade. 

 

Apresentação 

A seleção para os bolsistas, organizada por professoras, estudantes e pesquisadoras do            

Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS) e Núcleo de Estudos das             

Populações Indígenas (NEPI), iniciou-se em escolas públicas da cidade de Florianópolis e se             

estendeu a escolas indígenas de toda região da Grande Florianópolis. Recebemos um número             

considerável de inscritas, principalmente de estudantes indígenas de escolas mais distantes da            

capital, muitos destes que, apesar do interesse e da importância da participação, tiveram a sua               

inscrição indeferida dado a distância da universidade e pelo projeto não poder comportar             

financeiramente esses gastos de transporte e alimentação semanalmente à universidade. 

Após o processo de divulgação feito em aulas do cursinho comunitário Integrar e             

escolas de aldeias indígenas, foi realizada uma listagem com todas as interessadas para as 09               

bolsas existentes, totalizando o número de 13 de escolas públicas de Florianópolis e 37 de               

aldeias indígenas, sendo priorizada no processo de seleção as aldeias mais próximas.            

Entramos em contato com as interessadas das escolas do terceiro ano do ensino médio de               

Florianópolis/SC e foram realizadas entrevistas em dois momentos diferentes.  

A primeira entrevista foi realizada no ambiente que faziam o cursinho comunitário,            

onde tivemos a presença de 04 interessadas e como priorizamos estudantes mulheres e             

negras, apenas duas destas foram selecionadas. No segundo momento a entrevista ocorreu na             

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na sala do Núcleo de Estudos das             

Populações Indígenas (NEPI), onde compareceram três interessadas, apesar das três terem           

sido selecionadas para bolsa, uma destas estudante acabou por desistir da vaga, que acabou              

sendo preenchida, devida a uma procura posterior ao início do projeto. 

Demos preferência na seleção das bolsistas PIBIC EM aos estudantes das escolas             

onde ocorreu o Projeto Papo Sério Por fim, o grupo estava formado com 3 (três) estudantes                1

1 É um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, que se consolidou como uma das mais importantes atividades realizadas pelo NIG/ UFSC no campo da Educação,                             

articulando gênero, sexualidade, diversidades e direitos humanos. Tem como objetivo problematizar as representações de gênero e sexualidade com estudantes e professores/as das escolas                       

públicas da Grande Florianópolis. Para isso possui três eixos de atuação distintos: as Oficinas temáticas, o Concurso de Cartazes e organização de eventos acadêmicos (seminários,                         

 

 



indígenas e 5 (cinco) estudantes não indígenas de escolas públicas.  

 1º ano EM 2º ano EM 3º ano EM 

Escola Indígena de Educação 

Básica 

 2  

Escola de Educação Básica  1 5 

Tabela 01: Série e escola das estudantes de EM participantes da bolsa PIBIC EM 

As  estudantes são:  2

1. Ana Carolina da Cruz: 18 anos de idade, estuda no 3º ano do Ensino Médio no Instituto                  

Estadual de Educação, no Centro de Florianópolis, no turno vespertino; 

2. Bruno Henrique dos Santos Carolino: 18 anos de idade, estuda no 3º ano do Ensino Médio                 

na Escola Educação Básica Nossa Senhora da Conceição, no bairro Roçado de São José, no               

turno vespertino;  

3. Geórgia Martins Alegre: 17 anos de idade, estuda no 3º ano do Ensino Médio na Escola                 

Educação Básica Getúlio Vargas, no bairro Saco dos Limões , no turno matutino;  

4. Jéssica Kerexu Mariano: 17 anos, mora na Terra Indígena Tekoa Porã, Biguaçu, estuda no               

2º ano do Ensino Médio na Escola de Educação Básica Cônego Rodolfo Machado, em              

Biguaçu, no turno vespertino; 

5. Marina de Almeida Dias Mello Ulguim: 17 anos de idade, mora no Bairro Trindade,               

Florianópolis, estuda no 3º ano do Ensino Médio na Escola Educação Básica Getúlio Vargas,              

no bairro Saco dos Limões, no turno matutino;  

6. Shaline Yva de Narciso Martins: 17 anos, mora na Terra Indígena Tekoa Itanhaém,              

Biguaçu, estuda no 2º ano do Ensino Médio na Escola Indígena de Educação Básica de               

Taguató, na Terra Indígena Itanhaém/Morro da Palha, no turno matutino;  

7. Suellem Timoteo Gonçalves: 17 anos de idade, mora na Terra Indígena Tekoa Yynn              

Moroti Whera, Biguaçu, estuda no 2º ano do Ensino Médio na Escola Indígena de Educação               

intervenções, mesas redondas, debates) que promovessem lutas feministas como o dia Internacional da mulher, o dia de luto pelo aborto, o dia Internacional de combate à violência contra                            

às mulheres, a Parada da Diversidade e também eventos organizados pelo NIGS como o TRANS DAY e as Jornadas NIGS.  

2Como se trata de um coletivo no qual existem 07 estudantes do gênero feminino e 01 do gênero masculino,                   
iremos ao longo deste documento, contrariando a lógica machista de concordância da língua portuguesa, utilizar               
todas as concordâncias referente aos/às estudantes no feminino. 
 

 



Básica Whera Tupã Poty Dja, no Centro de Biguaçu, no turno matutino;  

8. Tais Aparecida Silva dos Santos: 18 anos de idade, mora no Bairro Monte Verde,               

Florianópolis, estuda no 3º ano do Ensino Médio no Instituto Estadual de Educação, no              

Centro de Florianópolis, no turno matutino. 

Decidimos em uma reunião que teríamos encontros presenciais semanalmente,         

podendo ser substituídos por atividades à distância quando necessário. A vinda delas para a              

UFSC acontecia nas quartas-feiras no contraturno de suas atividades na escola. Pela manhã             

(08:00 às 10:30) recebemos três estudantes que estudavam à tarde (Ana Carolina, Bruno e              

Jéssica) e a tarde as outras cinco estudantes que estudavam pela manhã (Geórgia, Marina,              

Shaline, Suellem e Tais). Considerando a caminho percorrido pelas estudantes indígenas até            

chegar na universidade, decidimos que no caso delas, administraríamos atividades semanais à            

distância, orientando-as na produção de materiais e leituras, assim como incentivando a            

participação frequente tanto quanto as demais estudantes que estariam na UFSC toda            

quarta-feira. As bolsistas PIBIC do NIGS e do NEPI, Aline, Giovanna, Larissa e Maria Luiza               

foram responsabilizadas pelo acompanhamento e orientação dessas estudantes neste período          

do projeto, sob a supervisão da pós-doutoranda Alexandra Alencar e coordenação da Profª             

Miriam Grossi.  

Em relação às oficinas, fizemos a oficina de criação do currículo lattes para os dois               

turnos e inscrição no vestibular UFSC/2019 para o turno da manhã, onde Bruno optou por               

Engenharia do Controle e Automação e como segunda opção Engenharia de produção            

Mecânica, enquanto Ana Carolina escolheu Nutrição na UFSC e Fisioterapia na UDESC.            

Também oferecemos uma oficina de criação de caderno de campo. Nesse encontro elas             

mostravam ter muitos dúvidas de como anotar os acontecimentos do cotidiano, para            

auxiliá-los pegamos alguns bloquinhos, barbante, grampos, furador, capa e verso do NIGS e             

eles fizeram cada um do seu modo, o ambiente foi propício para interação e descontração. 

 

 



 

Imagem 1.: Bolsista Bruno Henrique finalizando seu caderno de campo. 

  

Em relação às conversas e debates que tínhamos nas quartas-feiras buscou-se           

incentivar o diálogo e a partilha de experiências como forma de aproximar e construir o               

projeto da bolsa em conjunto. Nos primeiros encontros passávamos leituras para casa e na              

reunião pedíamos que relacionassem com situações que aconteciam no cotidiano delas,           

assim, em determinado encontro, questionamos como era a relação dos/as professores/as com            

os temas de gênero, diversidades, étnico-raciais, se eram discutidos no âmbito da sala de aula,               

Bruno relatou que na sua escola há debates nas aulas de geografia, sociologia e filosofia,               

entretanto a maioria dos debates são sobre aborto. Ana Carolina relatou que quem mais              

aborda os temas é o professor de geografia, em ambos os casos disseram que as professoras                

agem como mediadoras nos debate. 

Notamos que a experiência das bolsistas que participavam do turno da manhã era             

diferente das bolsistas do turno da tarde, principalmente nas primeiras semanas. Pela manhã,             

comumente, éramos apenas em cinco participantes, todas estudantes, tendo o planejamento           

das atividades e ritmo delas mais decidido por nós mesmos e com este grupo reduzido,               

conseguíamos nos estender mais nas conversas, abrir mais espaços para interações           

diversificadas e visitar outros espaços da UFSC.  

Já no período vespertino, o encontro com as bolsistas acontecia no mesmo momento             

das reuniões e seminários com bolsistas, pesquisadoras e professoras de outros projetos,            

trabalhando conteúdos com os quais as estudantes do ensino médio não tinham nenhuma             

 

 



afinidade, e logo, saiam de lá sem saber muito bem do que foi falado, sentindo-se acanhadas                

em perguntar e na (auto) exigência de entender tudo que estava se passando. Ao elaborar este                

presente trabalho, procuramos as bolsistas para que me contassem dos sentimentos,           

percepções e experiências no projeto, e a avaliação das bolsistas da tarde constatou esta              

dificuldade de se situar no início da bolsa, que conforme os encontros foram acontecendo em               

um grupo mais restrito, iam conseguindo interagir mais. Um dos relatos neste ponto foi que               

“é importante inserir nós nesses espaços, mas acho que vocês já estão tão acostumados com a                

universidade, que às vezes parecem esquecer que a gente não tá”. Isso me fez pensar mais                

sobre a Participação Periférica Legítima de Lave e Wenger (1991), de que em um espaço os                

bolsistas traziam suas experiências vividas em comunidade e em outros, esta participação era             

limitada por diversos motivos, e que, de certa forma, o objetivo de integrar estas estudantes               

sem desvinculá-los das suas vivências cotidianas não era cumprido, até que, aos poucos,             

conseguimos não pecar tanto neste sentido.  

Sobre a participação nos eventos científicos, todas as bolsistas foram ao estande do             

Instituto de Estudos de Gênero (IEG) na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX)              

em outubro/2018, as bolsistas não indígenas trabalharam no estande com a função de explicar              

um mural com termos aos visitantes, como: interseccionalidade, identidade trans, identidade           

de gênero, entre outros. A recepção das/os visitantes acontecia conforme as/os mesmas/os se             

aproximavam com curiosidade e eram abordadas/os em uma conversa informal, levados a            

pensar sobre os temas sugeridos pelo espaço.  

Também fizeram um jogo de imagens, que consistia em mostrar um cartão com uma              

imagem de um objeto, vestimenta ou atividade como por exemplo, um vestido, e perguntar              

para o grupo de pessoas se era de “menino” ou se era de “menina”, e como vestido                 

“socialmente” é tido como uma “coisa de menina”, virava-se o cartão e mostrava homens              

e/ou meninos usando vestido, o mesmo servia para um estojo de maquiagem, para uma bola,               

para bonecas, para carrinhos, que foram outros exemplos utilizados nesta interação. Desta            

forma se problematizou a divisão por sexo de brincadeiras e outras atividades que há em               

nossa sociedade, principalmente com as crianças que passavam por lá, já que o jogo era               

destinado a um público mais infantil. 

 

 



 

Imagem 2.: Bolsistas Ana Carolina e Bruno Henrique com a orientadora Maria Luiza durante 

a SEPEX. 

 

Com as bolsistas indígenas Jéssica, Shaline e Suellem durante a SEPEX as            

orientadoras Aline e Larissa fizeram uma oficina de escrita na sala de reuniões do NEPI,               

Larissa colheu algumas flores que serviram de explicação para que elas escrevessem uma             

redação, assim era necessário descrever as características das flores, um argumento e uma             

conclusão. Havia uma estátua de madeira com alguns animais presos nas pontas, falamos             

para que elas escolhessem um deles para descrever, Jéssica escolheu a coruja, Shaline a              

tartaruga e Suellem o quati, as duas últimas escreveram sobre ele na selva e a Jéssica sobre                 

como ela via a vida da coruja na madeira. 

As bolsistas não indígenas participaram do Primeiro Seminário de ações afirmativas           

promovido pelos estudantes do PPGAS da UFSC, as bolsistas do turno vespertino ouviram             

narrativas de cotistas, enquanto as do turno vespertino assistiram filmes sobre cotas e leis.              

Também participaram do Café (psico) antropológico , experiência onde todas as bolsistas           3

PIBIC EM não indígenas assistiram ao filme “Burkinabè Rising: A Arte da Resistência em              

Burkina Faso”, dirigido por Iara Lee. Ana Carolina também presenciou a edição do Café              

(psico) antropológico no Instituto Estadual de Educação, onde o filme assistido e debatido foi              

3Tal projeto consiste em realizar a projeção de filmes, documentários e curtas de relevância social, política,                
econômica e cultural para diversos públicos, como estudantes das escolas municipais e estaduais da Grande               
Florianópolis, promovendo em seguida dinâmicas e debates acerca dos conteúdos levantados pelos materiais             
audiovisuais. 
 

 

 



“Saber, Viver e Lutar”, dirigido por Márcia Paraíso. 

Georgia e Marina, bolsistas do turno da tarde, presenciaram alguns Seminários da            

Secretária que acontecia durante as tardes de quarta-feira, onde assistiam a apresentação de             

Bolsistas do NIGS/UFSC, sobre autores que vieram ao 18º Congresso Mundial da            

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), ocorrido na          

UFSC em julho de 2018. 

Os projetos de pesquisa realizados pelas estudantes surgiram pela necessidade de           

aproximá-los de algumas propostas da academia, como a pesquisa, a escrita e estrutura de              

textos de cunho científico. Para todas as bolsistas foi uma experiência nova, as quais tivemos               

que guiar, sinalizar como aconteceria, sem deixar de priorizar os seus protagonismos durante             

a realização da pesquisa. Os temas foram inspirados nas discussões realizadas durante o             

período da bolsa, porém instigados a virem da escola, da experiência que cada um poderia               

observar e compartilhar e as leituras, retiradas em sua maioria do livro de TCC’s do Projeto                

GDE e do repositório da UFSC de TCC’s da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da               4

Mata Atlântica. 

Segundo depoimento de uma das bolsistas sobre essa atividade, assim como a            

produção e entrega de relatórios semanais, fez melhorar várias coisas como a escrita, a              

observação do que acontece ao redor e o olhar crítico sobre a realidade. O objetivo final foi                 

elaborar um pôster para cada trabalho e pensar as possibilidades de apresentações em             

eventos, como por exemplo no Seminário de Iniciação Científica (SIC) da UFSC e na Mostra               

de Pôsteres para familiares, amigos/as e autoridades da UFSC a ser realizada em março de               

2019. 

 

Bolsista Título da Pesquisa Leituras e Sugeridas 

Ana A inserção de autores/as negros/as     CÉLIA DOS PASSOS, Joana. O projeto      

4Foi um curso de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola oferecido de fevereiro de 2015 a                 
dezembro de 2016 para profissionais da rede pública de Educação Básica, gestoras/es públicas/os             
atuando em políticas para mulheres e diversidades, membros de conselhos de direitos da mulher e de                
outras diversidades, lideranças de movimentos sociais, profissionais da educação básica que atuam no             
ensino privado e docentes do Ensino Superior, oferecendo conhecimentos acerca da promoção, do             
respeito e da valorização da diversidade étnico-racial, de orientação sexual, identidade de gênero e              
questões relativas à deficiência no âmbito das escolas. 
 

 



Carolina no Instituto Estadual de Educação     

em Florianópolis (SC): visando    

os/as estudantes do ensino    

fundamental e médio. 

pedagógico escolar e as relações raciais: a       

implementação dos conteúdos de história e      

cultura afro-brasileira e africana nos     

currículos escolares. In: “A educação para as       

relações étnico-raciais como política pública     

na Educação Infantil”. In: MOMM, C. M.;       

VAZ, A. F. Educação infantil e sociedade :        

questões contemporâneas. Nova Petrópolis:    

Nova Harmonia, 2012  

TELEXA, Lucia Isabel dos Santos. Quarto      

de despejo: Diário de uma favelada: Carolina       

vai à escola. Orientadora Eveline Pena da       

Silva - Florianópolis/ SC, 2016. p. 66. 

Bruno 

Henrique 

Violências de Gênero: Observação    

de atos contra professoras no     

cotidiano da E.E.B. Nossa Senhora     

da Conceição. 

LEI Nº 11.340, de 07 de ago. de 2006. DAS          

FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA    

E FAMILIAR CONTRA A MULHER.     

Disponivel em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2

004-2006/2006/lei/l11340.htm>.  

ROLDÃO, Amanda Leffa. O papel da escola       

na problematização das violências de gênero.      

Orientadora: Carmen Silva Rial;    

Co-orientadora, Caroline Soares de Almeida     

Florianópolis, SC, 2016. 

WELTER, Tania; GROSSI, Miriam Pillar;     

GRAUPE, Mareli Eliane (Org.).    

Antropologia, Gênero e Educação em Santa      

Catarina. 1. ed. Tubarão: Copiart     

[Florianópolis], 2017. 277 p. v. 23cm.      

Disponível em:  

<http://nigs.ufsc.br/files/2017/09/Livro-Antr

 

 



opologia-genero-e-educacao-vers%C3%A3o

-digital.pdf>.  

 

Geórgia 

Martins 

“A origem não limita, o preconceito      

sim”: Análise de “brincadeiras”    

entre estudantes na E.E.B. Getúlio     

Vargas em Florianópolis (SC). 

BEZERRA, Juliana. Xenofobia. Disponível    

em: 

<https://www.todamateria.com.br/xenofobia/

>. Acesso em: 22 nov. 2018. 

SCHEBELL, Gabriela Souza. Formação de     

Professores: Abordagem de Temas    

Relacionados a marcadores Sociais da     

Diferença para Potencializar um Ambiente     

Educacional Inclusivo. Trabalho de    

Conclusão do Curso de Especialização EaD      

em Gênero e Diversidade na Escola. UFSC -        

Florianópolis, SC 2016.  

Jéssica 

Kerexu 

A Dança do Xondaro na aldeia      

indígena Tekoa Porã em Biguaçu     

(SC). 

KEREXU, Maria Cecília Barbosa. A vida do       

pássaro, o canto e a dança do tangará .         

Orientadores: Evelyn Schuler Zea e José      

Kelly Luciani - Florianópolis/SC, 2015 p. 30 

Marina Dias 

Como foi a aplicação da lei      

10.639/03 na turma do terceiro ano      

matutino de 2018 na E.E.B. Getúlio      

Vargas em Florianópolis/SC? 

MARCOLINI, Adriana. "A educação    

colabora para a perpetuação do racismo":      

Política - Kabengele Munanga. Carta     

Capital: Ideias em tempo real, São Paulo,       

p.1-3, 06 jun. 2015.  

MUNIZ, Marcia Conceição Carrinho. A lei      

federal 10.639/03: Uma intervenção na     

escola. 2016. 8 f. TCC (Graduação) - Curso        

de Antropologia, Ufsc, Florianópolis, 2016.     

Cap. 1. 

Shaline Alimentos tradicionais do   BARBOSA, Ronaldo Antônio. Agricultura    

 

 



Narciso Nhemongarai: Pesquisa na aldeia    

Tekoa Itanhaém em Biguaçu/SC. 

tradicional Guarani Capítulo II – Agricultura      

e o mundo espiritual Guarani. Orientadora:      

Prof.ª Helena 

Alpini Rosa. Biguaçu/SC. 2015 p; 31-32 

Suellem 

Timóteo 

Os rituais do ciclo na passagem de 

Menina para Mulher: Observação    

na aldeia Tekoa Yynn Moroti     

Whera em Biguaçu/SC. 

MOREIRA, Adriano. Puru'a reko: A saúde      

na gestação e no parto da mulher guarani.        

2015. Trabalho de conclusão de curso      

(Licenciatura intercultural indígena do sul da      

mata atlântica) - Universidade Federal de      

Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 

Tais 

Aparecida 

 

Ninguém nasce racista, mas pode se      

tornar um/a: O racismo no Instituto      

Estadual de Educação em SC. 

 

LEITE, Ilka Boaventura. Comunicação    

apresentada: Ser negro: os sentidos da cor e        

as impurezas do nome. 1988. 

MUNANGA, K.. Por que ensinar a história       

da África e do Negro no Brasil de Hoje?.         

REVISTA DO INSTITUTO DE ESTUDOS     

BRASILEIROS, v. 1, p. 15-239, 2016. 

 

Tabela 2.: Tabela de título dos trabalhos e referências bibliográficas. 

 

Orientação 

A formação científica delas ocorreu através da participação em grupo de estudos,            

oficinas, minicursos, eventos científicos; participação em atividades de intercâmbio entre          

escolas da rede estadual da região da grande Florianópolis e a UFSC, a exemplo do Café                

(Psico) Antropológico; socialização de produções textuais; discussões a respeito de filmes e            

documentários; realização de visita à Biblioteca, ao Centro de Eventos, Observatório e            

Planetário, Centro de Ciências Biológicas e realização de pesquisas de campo em suas             

escolas, sobre a questão de gênero e outras temáticas. Como método de formação elaboraram              

relatórios semanais, semestrais e final. 

Como orientadoras utilizamos a ferramenta do Google Drive, no qual as bolsistas            

 

 



colocavam em suas respectivas pastas os relatórios a respeito das experiências na bolsa, no              

cotidiano, sobre filmes assistidos, livros lidos. Os relatórios foram postados semanalmente e            

uma vez por mês um relatório mensal. 

 

Tabela 3.: Planilha das atividades entregues pelas bolsistas. 

Assim como marcamos em uma planilha no Drive as presenças das bolsistas nas             

reuniões da quarta-feira e atividades extra da bolsa. 

 

 

Planilha 4.: Lista de presença das bolsistas nas reuniões PIBIC EM. 

Oficina Inscrição SISU 

As estudantes não-indígenas realizaram o Vestibular UFSC 2019 que ocorreu em           

dezembro de 2018. Após a primeira divulgação do resultado, tivemos a felicidade de ter uma               

de nossas bolsistas, Geórgia Martins Alegre, aprovada na graduação em Biblioteconomia.           

Realizamos então uma oficina no dia 25 de janeiro de 2019 na UFSC, para orientar as demais                 

bolsistas para se inscrever no Sistema Único Universitário (SISU) com objetivo de aproveitar             

sua nota do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) para tentar aprovação em alguma              

graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Como resultados, tivemos a            

 

 



aprovação de Marina Dias e Bruno dos Santos Carolino na graduação em licenciatura em              

Matemática. 

Seleção da Turma de Bolsistas PIBIC EM 2019 

Com intuito de selecionar uma nova turma de bolsistas PIBIC EM para atuar de              

março a julho de 2019, a equipe de bolsistas do NIGS elaborou o material de divulgação da                 

seleção e um cronograma de atividades para a seleção. As escolas selecionadas para             

realização da seleção foram: EEB Getúlio Vargas, EEB Instituto Estadual de Educação e             

EEB Simão Hess. Tais instituições de ensino foram priorizadas, pois já haviam participado             

do Projeto Papo Sério e também possuíam docentes que já conheciam o trabalho do NIGS e                

poderiam atuar como orientadores dessas estudantes no âmbito da escola. 

O cronograma da seleção ficou organizado da seguinte forma: 

 

12 de fevereiro de 2019 

Período: Matutino 

Divulgação da Seleção PIBIC EM 2019 no 

EEB Getúlio Vargas, EEB Instituto 

Estadual de Educação e EEB Simão Hess. 

13 de fevereiro de 2019 

Período: Vespertino 

Realização das Entrevistas da Seleção 

PIBIC EM 2019 no EEB Getúlio Vargas, 

EEB Instituto Estadual de Educação e EEB 

Simão Hess. 

 

14 de fevereiro de 2019 

Período: Vespertino 

Recepção, Formação e Oficina de 

Ecocaderno para Turma de Bolsistas PIBIC 

EM 2019.1 

 

 

É importante salientar que a divulgação da seleção foi feita nas escolas mencionadas             

acima e limitadas às turmas de terceiro ano para contribuir no processo de realização do               

vestibular dessas estudantes e também das turmas dos períodos matutino e noturno, pois             

 

 



vamos concentrar as atividades do projeto no turno vespertino. 

A entrevista foi feita nas escolas em espaços conseguidos por esses/as professoras/as            

parceiras do projeto. Ao chegarem as interessadas realizamos a entrevista de forma coletiva             

de forma a não alimentar a competição entre as interessadas e também com objetivo de saber                

as várias visões sobre como tem sido abordada questão de gênero e diversidade em cada uma                

dessas instituições de ensino. Ao total foram 06 estudantes entrevistadas todas mulheres.            

Dessas apenas 04 participaram da nossa primeira formação na UFSC e da oficina de              

EcoCaderno que ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2019.  

No dia 15 de fevereiro recebemos uma ligação da orientadora pedagógica da EEB             

Aderbal Ramos da Silva informando que souberam do projeto e que tinham estudantes             

interessados/as em participar como bolsistas.  

No dia 19 de fevereiro deslocamos parte da equipe NIGS para realizar o mesmo              

processo de divulgação e realização de entrevista nesta escolas nas turmas do terceiro ano do               

ensino médio, só que dessa vez realizamos todo o processo no mesmo turno, graças a parceria                

da escola, mediada pela orientadora que liberou da aula os/as interessadas e reservou na              

própria escola uma sala para realizarmos a entrevista. Participaram da entrevista coletiva 07             

estudantes, desses 01 mulher e 06 homens. Durante a apresentação alguns mencionaram seu             

vínculo com o grêmio estudantil e a realização de um exposição de cartazes na escola sobre                

preconceitos, coincidentemente, ou não, alguns desses cartazes estavam nesta sala de           

entrevistas. No refeitório já saindo da escola mais três estudantes do segundo grau do ensino               

médio vieram demonstrar seu interesse, preenchendo os documentos.  

Assim do total de 20 interessadas, somadas as desistências, novos interesses e            

valorizando o conhecimento sobre as temáticas de gênero e diversidades, além do            

engajamento junto aos movimentos sociais, seja no âmbito da escola ou fora dele             

selecionamos 08 estudantes: 

1) Alexsandra Cristina Assis dos Passos: 21 anos de idade, estuda no 3º ano do              

Ensino Médio na Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, no            

bairro do Estreito de Florianópolis, no turno matutino; 

2) Bruna Hubert: 18 anos de idade, estuda no 2º ano do Ensino Médio na Escola               

de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, no bairro do Estreito de            

Florianópolis, no turno matutino; 

 

 



3) Ester dos Santos Souza: 16 anos de idade, estuda no 3º ano do Ensino Médio               

na Escola de Educação Básica Simão José Hess, no bairro do Estreito de             

Florianópolis, no turno matutino; 

4) Francine Barrozo Cabral: 17 anos de idade, estuda no 3º ano do Ensino Médio              

no Instituto Estadual de Educação, no bairro do Centro de Florianópolis, no            

turno matutino; 

5) Leticia Barreto de Oliveira: 16 anos de idade, estuda no 3º ano do Ensino              

Médio no Instituto Estadual de Educação, no bairro do Centro de           

Florianópolis, no turno matutino; 

6) Maria Laura Jahnel Costa: 17 anos de idade, estuda no 3º ano do Ensino              

Médio no Instituto Estadual de Educação, no bairro do Centro de           

Florianópolis, no turno matutino; 

7) Nicoli Adriani Chaves: 18 anos de idade, estuda no 3º ano do Ensino Médio na               

Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, no bairro do Estreito de             

Florianópolis, no turno matutino; 

8) Vitor Augusto Perão: 16 anos de idade, estuda no 2º ano do Ensino Médio na               

Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, no bairro do Estreito de             

Florianópolis, no turno matutino. 

 

7º Curso de Curta Duração em Gênero e Feminismo 

Entre os dias 18/02/2019 e 21/02/2019 as bolsistas PIBIC Ensino Médio participaram            

do 7º Curso de Curta Duração em Gênero e Feminismo que ocorreu no EFI (Espaço físico                

integrado) da UFSC, organizado pelo IEG (Instituto de Estudos de Gênero) sob coordenação             

da profª Dra. Miriam Pillar Grossi. 

As bolsistas Marina Dias e Ana Carolina trabalharam como monitoras, a primeira no             

Coffee Break com orientação da orientadora Giovanna e a segunda no credenciamento com             

orientação das orientadoras Aline e Maria Luiza. Durantes as manhãs dos três primeiros Ana              

Carolina exerceu a função de passar a lista de presença aos convidados/as e autoridades que               

presenciaram o curso, além dessa atividade ela ajudou a organizar onde seria feito o              

credenciamento, trazer mesas, colar cartazes nos corredores e salas da UFSC , separar livros              

para serem entregues como brinde e como sorteio, entre outras atividades. Marina ajudou a              

 

 



colocar a mesa de lanche na parte da tarde e a servir os/as convidados/as. 

Além disso tiveram a possibilidade de assistir a mesas e debates, a bolsista Georgia              

foi uma que optou por não trabalhar na monitoria e assistir as mesas durante os dias do Curso.                  

Em seus relatórios colocaram que foi um momento de aprendizagem e contato com outras              

pessoas, porém uma das bolsistas salienta que “O evento gênero e feminismos foi muito bom,               

mas quero chamar atenção para que nos próximos eventos as pautas de feminismo negro e               

indígena, não sejam apenas recortes e que estejam tão em evidência quanto o feminismo              

branco, acho que essa inclusão só tem a acrescentar no evento”. Aqui vemos que com o                

decorrer dos encontros, leituras, conversas, a bolsista adquiriu um senso crítico, onde ressalta             

a falta que sentiu ao presenciar as mesas e não ter determinadas pautas.  

Mostra de Pôsteres 

Começamos a pensar na Mostra dos Pôsteres, assim que vimos que os projetos de              

pesquisas das bolsistas estava tomando forma e se encaminhando para a pesquisa de campo,              

dessa forma em meados de março elaboramos os convites para a Mostra de Pôsteres e               

mandamos para os professores do Departamento de Antropologia; Coordenação das escolas           

parceiras do projeto; Pró-reitorias; Prof Armando Albertazzi Gonçalves Junior; Equipe NIGS; 

 

 

 



 

3.: Imagem convite para a Mostra de Pôsteres PIBIC EM. 

 

Convite Mostra de Posteres PIBIC EM 
E-mails Respostas Recebidas 

Antropologia 
alicianormacastells@gmail.com  
antonella@cfh.ufsc.br  
antropologia@contato.ufsc.br Olá Aline, vou divulgar no fórum. 
emioris@gmail.com  
eugison@yahoo.com  
evelynsz@gmail.com  
ggabrielbar@gmail.com  
groisman.a@gmail.com  
head.sc@gmail.com  
ilka@cfh.ufsc.br  

 

 



jean@cfh.ufsc.br 
Estimada Aline, nao estou em Florianópolis 
nesta semana. Obrigada pelo convite. 

kamiyekeya@gmail.com  
leticia.cesarino@gmail.com  
marnio.t.pinto@gmail.com  
miriamfurtadohartung@gmail.com  
miriamfurtadohartung@gmail.com  
occs@uol.com.br  
rafael.data.base@gmail.com  
rafaeldevos@yahoo.com  
rial@cfh.ufsc.br  
sonia.maluf@ufsc.br  

vaniazcardoso@gmail.com 
Cara Aline, obrigada pelo convite e parabéns a 
toda/os pela realização da pesquisa e da 
exposição. 

vi_vedana@yahoo.com.br  
Autoridades 

pibic@cnpq.br  
alexandre.bello@rocketmail.com  
Camila coordenadora Aderbal 
(48) 9916-7212 

Muito obrigada pelo convite. 

caa.cfh@contato.ufsc.br  
coordenacaoppgas@contato.ufsc.
br  
coordenadoria.ced@contato.ufsc.
br  

direcao.ced@contato.ufsc.br 

Prezada Aline, o convite foi divulgado na página 
do CED 
http://ced.ufsc.br/2019/03/15/convite-para-a-mo
stra-de-posteres-pibic-ensino-medio-nigs-e-nepi
/ Agradeço elo convite, mas estou em férias até 
22/3. 

diretor.cfh@contato.ufsc.br  
pibic@contato.ufsc.br  
ppgas@contato.ufsc.br  
prae@contato.ufsc.br  
proex@contato.ufsc.br  
proex@contato.ufsc.br  
prograd@contato.ufsc.br  
propesq@contato.ufsc.br  

 

 



representacao.ppgas.ufsc@gmail.
com  
rogerio.souza@ufsc.br  
sandra.mendonca@ufsc.br  
sociais@cfh.ufsc.br  

Equipe NIGS 
aanaa.correa@gmail.com  
accruz516@gmail.com  
Amiganicoli36@gmail.com  
barreto.leticia@hotmail.com  
bruna.hubert@gmail.com  
brunoh681@gmail.com  
clarissarmelo@gmail.com  
carolinoaline8@gmail.com  
doraghoff@gmail.com  
esterdosantossouzas@gmail.com  
fraanckabral@gmail.com  
gabipedroni28@gmail.com  
guilherme_laus@outlook.com  
georgiamartinsalegre@gmail.com  
ivi_42_@hotmail.com  
jessica.museologia@gmail.com  
jessicakerexu@gmail.com  
lauracosta93@hotmail.com  
leticiasais@gmail.com  
leonardodemirandaramos@gmail.
com  
mluizascheren@gmail.com  
marindias.md@gmail.com  
miriamgrossi@gmail.com  
nigs25anos@gmail.com  
shalinemartins@gmail.com  
suellemtgp@gmail.com  
suzanamartinscosta@gmail.com  
taisaparecida1999@hotmail.com  
vitor_perao@hotmail.com  
xanda.alencar@gmail.com  
Planilha 4.: Relatório de e-mails enviados e respostas recebidas sobre o convite para a Mostra 

de Pôsteres. 

 

 



 

A Mostra ocorreu no dia 15 de março de 2019, onde tivemos apresentação do trabalho               

final de pesquisa em formato de pôster dos bolsistas do projeto, com a participação dos               

estudantes de ensino médio que estão adentrando ao projeto neste primeiro semestre de 2019,              

além da presença de estudantes do curso de graduação em Antropologia da UFSC, estudantes              

do curso de Licenciatura Indígena, além de toda equipe do NIGS, como também a presença               

do Prof Armando Albertazzi Gonçalves Júnior e Benicia como representante da           

coordenadoria de São José da Secretaria da Educação Indígena. A mostra ocorreu no hall do               

bloco de sala de aulas do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH), onde os pôsteres                

ficarão expostos no período da tarde durante a apresentação.  

 

 

 

4.: Imagem Suellem apresentando seu pôster para Alexandra V. E. Alencar; Miriam P. Grossi              

e Prof Armando Albertazzi Gonçalves Junior. 

 

 

 



 

5.: Imagem Jéssica apresentando seu pôster para Alexandra V. E. Alencar; Miriam P. Grossi              

e Prof Armando Albertazzi Gonçalves Junior. 

 

 

 

6.: Imagem Tais apresentando seu trabalho as novas bolsistas do projeto. 

 

 



 

7.: Imagem Tais apresentando seu trabalho as novas bolsista do projeto 

 

9.: Imagem Suellem apresentando seu trabalho as novas bolsistas do projeto. 

 

10.: Imagem Geórgia apresentando seu trabalho. Assistindo: Leonardo; Miriam P. Grossi e            

 

 



Prof Armando Albertazzi Gonçalves Junior e visitante. 

 

 

 

11.: Imagem Geórgia apresentando seu trabalho para Miriam P. Grossi, Prof Armando            

Albertazzi Gonçalves Junior e outros. 

 

 

 

12.: Imagem Tais e Ana Carolina apresentando seus trabalhos para Miriam P. Grossi, Prof              

Armando Albertazzi Gonçalves Junior e outros. 

 

 

 



 

13.: Imagem Ana Carolina apresentando seu trabalho para Alexandra V. E. Alencar; Miriam             

P. Grossi, Prof Armando Albertazzi Gonçalves Junior e outros. 

 

 

14.: Imagem Giovanna apresentando o trabalho de Marina que não pode estar presente, para              

Miriam P. Grossi, Prof Armando Albertazzi Gonçalves Junior e Aline Carolino. 

 

 

 



 

 

15.: Imagem bolsistas indígenas e seus familiares. 

 

Aprendizados 

Estar na universidade e ocupá-la sem sair da escola. O projeto de iniciação científica              

no ensino médio é uma iniciativa que parte da universidade para a escola, re-estabelecendo              

elos com o ensino básico que normalmente são deixados no momento do vestibular. É uma               

forma de encontrar a universidade dentro da escola e a escola dentro da universidade,              

representadas pelos seus integrantes fundamentais: as estudantes. Para fazer uma reflexão           

sobre a aprendizagem levando em consideração as colocações de Jean Lave e Etinne Wenger              

(1991), gostaria de definir a escola e seu contexto como a comunidade de prática, sendo a                

universidade o ambiente para o qual estas bolsistas vem, em busca de diferentes objetivos de               

formação. O desenvolvimento das atividades no projeto visam proporcionar um espaço de            

interação entre todxs as estudantes, onde possam usar as vivências tidas em sua vida na               

escola e fora da escola para conhecer e atuar dentro da universidade, e o vice-versa, levando o                 

que é discutido no espaço da bolsa para dentro seus colégios, entendendo que a aprendizagem               

se faz principalmente na participação crescente em suas comunidades de prática (LAVE;            

WENGER, 1991). Existem discussões que transitam com certa naturalidade entre estes           

 

 



diferentes espaços, como por exemplo, o que se refere conteúdo de gênero, raça e classe são                

predominantes em ambos os trajetos (escola-universidade, universidade-escola), e fluem para          

muito além dos parâmetros propostos pelo projeto. Dar voz e ouvidos à estas interações que               

vem de fora da universidade é um dos desafios da bolsa PIBIC EM.  

Desde o início do projeto percebemos que a participação das estudantes são diferentes             

entre si. Algumas falam bastante, outras são mais tímidas, algumas entregam os materiais             

solicitados conforme o combinado, já para outras há uma dificuldade maior em conciliar esta              

entrega, alguns demonstram uma prática de leitura e um bom desenvolvimento da escrita,             

enquanto outras não estão tão habituados, preferindo outras formas de relatar o que             

experienciam. Isso não faz com que sejam comparáveis umas com as outras, mas sim,              

perceber que o processo de socialização e gostos são diferentes, o que é incrivelmente              

produtivo e importantíssimo para um grupo como o nosso, para que possamos pensar             

buscando ouvir as demandas e percepções particulares. Como vemos em Welter, Lewer e             

Ames (2017, pg. 74): “Entendemos que o conhecimento é produzido na interação entre as              

pessoas e que estas são sensibilizadas e mobilizadas para este processo através de diversos              

recursos e estratégias” e é nesta interação que percebemos que as maneiras de aprender, das               

secundaristas, das graduandas, pós-graduandas e professoras e de ensinar de cada indivíduo            

está intimamente ligada com as experiências pessoais que podem ser compartilhadas no            

grupo.  

Uma construção coletiva Existem poucas escolas que não adotaram a metodologia de            

transferência, apresentada por Paulo Freire como educação bancária, onde o conhecimento           

transita unilinear do professor (o sujeito se se preparou) para o aluno (o sujeito em preparo).                

Uma boa parte dos/as professores/as do ensino médio adotam esta forma de ensinar, inclusive              

professores/as das nossas bolsistas do PIBIC EM, que aplicam em sala de aula essa              

abordagem que, como descreve bell hooks (2013), busca apenas que os/as estudantes            

consumam, memorizem e armazenam as informações repassadas. Essa metodologia exige o           

foco e o comprometimento para que sejam cumpridos em um curto prazo, não abrindo espaço               

para diálogos e compreensões que vão para além do que é tratado em sala de aula. É em                  

crítica à esta metodologia que Paulo Freire desenvolve a Pedagogia da Autonomia: “É uma              

pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na experiência que se vive                 

nela, de formação ou deformação, seja negligenciado. Fala-se quase exclusivamente do           

 

 



ensino dos conteúdos, ensino lamentavelmente quase sempre entendido como transferência          

do saber” (FREIRE, 1996). Assim dar espaço para a construção coletiva do espaço de ensino               

parece ser ainda mais desafiador quando visto dentro da universidade, onde existem vários             

níveis de especialização, e normalmente, os/as professores representam uma bagagem          

acadêmica que lhe dá autoridade sobre a sua fala, momento em que a transmissão de saberes                

acontece na sua unilateralidade característica.  

Neste sentido nas atividades desenvolvidas incentivamos a presença das experiências          

tidas nos outros espaços e que possam compartilhar com o grupo dentro da universidade,              

“vistos como seres humanos integrais, com vidas e experiências complexas, e não como             

meros buscadores de pedacinhos compartimentalizados de conhecimento” (hooks, 2013. pg.          

27), levando em consideração “a noção de que o projeto era coletivo, e todas as pessoas que                 

participavam dele possuem saberes, ensinam e aprendem, foi construída e repetida durante            

todo o tempo.” (WELTER, LEWER, AMES. 2017, pg. 74).  

Com a permissão das estudantes, que descrevo abaixo alguns trechos de seus relatórios             

semanais, que também podem ilustrar essas partilhas: 

  

“E falando do show de talentos na escola, foi bem divertido, esse ano tivemos estilos bem                

diferentes e bastante pessoas participando, inclusive uma menina da minha turma no            

terceirão (que pegou o segundo lugar) mas foi beeem acirrado. Nesse mesmo dia surgiu uns               

boatos sobre um ato de racismo contra uma aluna do turno da manhã, o que causou bastante                 

repercussão, pois parece que foram denunciar a agressora pra coordenação e não fizeram             

NADA!! Só que a notícia foi se espalhando (em todos os grupinhos de whats) e minha escola                 

é grande, então os alunos começaram a cobrar uma atitude do diretor e só assim que                

tomaram uma providência, expulsando a agressora do colégio.” (Ana Carolina, 18 anos, 3º             

ano do Ensino Médio)  

 

“Depois falamos como nossos pais nos criaram se nossos pais seguiam os padrões que a               

sociedade impõe ou se fomos criados de uma forma diferente. Então expliquei que os meus               

pais, sempre deixaram eu brincar como eu queria, ter minhas próprias decisões, brincava             

com a Aline de escolinha e com as várias bonecas dela e meu brinquedo favorito e que eu                  

 

 



costumava brincar chama Juninho, eu e Aline sempre dividimos as tarefas de casa, minha              

mãe me ensinou a cozinhar e eu gosto muito. Na minha casa tudo é dividido e tudo é com                   

igualdade.” (Bruno, 18 anos, 3º ano do Ensino Médio)  

 

“Na última quarta-feira não houve reunião, mas fomos assistir o seminário da Malu e do               

Filipe sobre o antropólogo Kabengele Munanga. Gostei muito do seminário, foi bem            

esclarecedor, o tema abordou um pouco sobre a vida do antropólogo que nasceu no Congo e                

cursou sua graduação na universidade do Congo, e um pouco sobre o seu trabalho              

acadêmico. [...] Uma das frases que foi dita por ele e que concordo em todos os sentidos é,                  

“É preciso unir as lutas, sem abrir mão das especificidades”. Isso explica para muitas              

pessoas que tem dúvidas do porquê da existência de várias vertentes de um mesmo              

movimento social e político,por exemplo. [...] Foi muito bom conhecer um pouco do trabalho              

de Kabengele Munanga, quando cheguei em casa li outras entrevistas dele, achei muito             

interessante, os temas que ele aborda são muito pertinentes.” (Marina, 17 anos, 3º ano do               

ensino médio).  

 

Proporcionar estes tipos de relatos, tanto nos relatórios quanto nas conversas que            

temos em nossos encontros, faz com que possamos desenvolver a partir daí reflexões             

conjuntas sobre a realidade na escola, em casa e dentro da universidade, sobre             

posicionamentos, diversidades, aceitação, cuidado e outros aspectos que não se isolam em um             

único espaço e que conversam com o que propomos neste projeto: colocar os universos em               

diálogo sobre a educação, diversidade e direitos humanos. 
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