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1. PIBIC Ensino Médio 2018.2 

1.1 Seleção 

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[1]. Por fim, o grupo estava formado com 3 (três)               

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

  1º ano EM 2º ano EM 3º ano EM 
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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[2] estudantes são: 

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 Básica               

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

2.2 Os Encontros e a Participação em Eventos Científicos 

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. 
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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               
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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,              
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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[1],           

experiência onde todas as bolsistas 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 “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. 

 

 

[1]
Tal 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. 
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[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, 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. 

[2]
Como 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. 

 

 

2. PIBIC Ensino Médio 2019.1 

 

1.1 Seleção  

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; 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 que poderiam               1

1 O Papo Sério (2009-2015) foi um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, que se                  
consolidou como uma das mais importantes atividades realizadas pelo NIGS/UFSC no campo da Educação,              
articulando gênero, sexualidade, diversidades e direitos humanos. Teve como objetivo problematizar as            
representações de gênero e sexualidade com estudantes e professores/as das escolas públicas da Grande              
Florianópolis. Para isso, possuiu três eixos principais de atuação: as Oficinas temáticas, os Concurso de Cartazes                
e a organização de eventos acadêmicos (seminários, 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.  
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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 

15 de março de 2019  Evento de Mostra de Pôsteres turma 2018.2 e        

iniciação da turma 2019.1 

Tabela 1. Cronograma de atividades. 

Também é importante salientar que a divulgação foi limitada às turmas de terceiro             

ano, para contribuir no processo de realização do vestibular dessas estudantes. Passamos nas             

turmas dos períodos matutino e noturno, pois concordamos em concentrar as atividades do             

projeto, ao longo do semestre, no turno vespertino. 

As entrevistas foram feitas nas escolas, em espaços conseguidos por intermédio dos e             

das professoras parceiras do projeto, sendo eles e elas: 

Professor/a Escola 

Camila Saldanha Fetter E. E. B. Aderbal Ramos da Silva 

Evimárcio Aguiar E. E. B. Simão José Hess 

Raquel de Abreu Instituto Estadual de Educação 

Tabela 2. Professores parceiros/as e escolas. 

Realizamos a entrevista de forma coletiva, a fim de não incentivarmos a competição             

entre as interessadas. Ao total foram seis estudantes entrevistadas, todas mulheres. Dessas,            
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apenas quatro participaram da nossa primeira formação na UFSC e da oficina de EcoCaderno              

que ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2019.  

 

Imagem 1. Oficina de EcoCaderno 

 

No dia 15 de fevereiro, recebemos uma ligação da orientadora pedagógica da E. E. B.               

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

interessados/as em participar como bolsistas. Por isso, no dia 19 do mesmo mês, parte da               

equipe NIGS se deslocou a esta escola para realizar o mesmo processo de divulgação e               

realização de entrevistas nas turmas do terceiro ano do ensino médio. Dessa vez, no entanto,               

realizamos todo o processo no mesmo turno, graças à 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 sete estudantes - desses, seis homens e uma            

mulher. Durante a apresentação, alguns mencionaram seu vínculo com o grêmio estudantil, a             

realização de um exposição de cartazes na escola sobre preconceitos e, 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 vinte 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,             
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selecionamos oito estudantes : 2

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 da Trindade 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. 

Formamos um grupo de oito bolsistas, todavia, durante os meses de março e abril,              

tivemos uma desistência e duas suspensões de bolsa, por excesso de faltas das estudantes.              

Finalizamos o semestre com seis bolsistas. 

2Considerando que, das oito bolsistas selecionadas e das seis que permanecerem até o fim do Projeto, apenas um                  
é do sexo masculino, adotaremos, aqui, a linguagem feminina para a equipe de bolsistas do Ensino Médio,                 
referindo-nos a estas como “as bolsistas”, ainda que haja, dentre estas, um homem.  
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Escola 2º Ano EM 3º Ano EM 

Escola de Educação Básica 1 7 

Tabela 03: Série e escola das estudantes de EM participantes da bolsa PIBIC EM 

Essa equipe de bolsistas iniciou no projeto no dia 15 de março, participando da I               

Mostra de Pôsteres produzidos pelos e pelas bolsistas de 2018.2. Neste dia, além de assistirem               

as apresentações, passamos os cronogramas e tiramos as dúvidas. Importante ressaltar que a             

bolsista Letícia Barreto de Oliveira, nos questionou da seguinte forma: “Assim como nós             

estamos pesquisando nos colégios, vocês também estão nos pesquisando?” A pós-doutoranda           

Alexandra Alencar, lhe respondeu: “Estamos querendo saber como estão funcionando os           

colégios públicos pelo olhar de vocês, considerando que saímos deles há muito tempo”. 

 

 

Imagem 2.. Participação de bolsistas 2019.1 à  I Mostra de Pôsteres das bolsistas de 2018. 2
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Imagem 3.  Participação de bolsistas 2019.1 à  I Mostra de Pôsteres das bolsistas de 2018. 2 

 

1.2 Co-orientação e momentos iniciais 

Na introdução da segunda turma de bolsistas PIBIC EM 2019.1, houve alterações na             

equipe de co-orientação, com o afastamento do Projeto das bolsistas de iniciação científica             

Larissa Fonseca e Maria Luiza Scheren, que atuaram em 2018.2. As bolsistas de iniciação              

científica e graduandas em Antropologia pela UFSC, Aline dos Santos Carolino e Giovanna             

Barros Gomes, continuaram atuando como co-orientadoras, acompanhadas de novos bolsistas:          

Ivi Porfirio, da terceira fase da graduação em Ciências Sociais, e Guilherme Laus, da quinta               

fase em Antropologia . Após um determinado período, Ivi Porfirio também se afastou do             3

processo de co-orientação, definindo como orientadoras até o final do projeto as estudantes             

Giovana, Aline e Guilherme. 

A partir dessas divisões, cada estudante da graduação ficou responsável por orientar            

determinadas bolsistas, lembrando que todas as pesquisas envolvem o eixo temático gênero.            

3 Destacamos também o apoio: de Suzana Costa, Maria Luiza Scheren e Leticia Sais, graduandas do curso de                  
Antropologia (UFSC); de Dora Hoff, graduanda do curso de Ciências Sociais (UFSC); Kathryn Conroy,              
estudante convênio da Universidade de Tulane; Leonardo Ramos, mestrando do PPGAS-UFSC; Alexandre Soli,             
graduando em Engenharia Eletrônica (UFSC); Assis Felipe Menin, mestre em História e vinculado ao NIGS e,                
por fim, Simone Lira da Silva, pós-doutoranda vinculada ao NIGS. Todos estes e estas participaram de algumas                 
atividades do Projeto e contribuíram com ele de certa forma.  
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Na tabela a seguir, separamos a divisão final de orientações, considerando as eventuais saídas              

de bolsistas graduandos e estudantes do ensino médio do Projeto:  

Bolsista Orientador(a) 

Ester dos Santos Souza        Guilherme Borges Laus 

Francine Barrozo Cabral Giovanna Barros Gomes 

Leticia Barreto de Oliveira  Aline dos Santos Carolino 

Maria Laura Jahnel Costa Giovanna Barros Gomes 

Nicoli Adriani Chaves Aline dos Santos Carolino 

Vitor Augusto Perão  Guilherme Borges Laus 

Tabela 04: Distribuição de bolsista por orientador(a) 

Essa co-orientação teve como foco principal o apoio à pesquisa de campo, revisão do              

projeto de pesquisa e ensinamentos metodológicos como, por exemplo, a aplicação de uma             

entrevista. Antes da entrada das novas bolsistas, fizemos várias reuniões para sistematizar o             

que passaríamos a elas, a elaboração de um cronograma e como seriam as entregas das               

atividades. Além disso, fechamos que o tema principal de pesquisa na escola seria gênero,              

pois tiveram poucos trabalhos de pesquisa nesta temática no último semestre. 

Neste processo, os três primeiros encontros foram centrados em formações das           

bolsistas em assuntos comuns aos estudos de gênero, onde todas e todos estavam ensinando e               

aprendendo (GROSSI, 2018), especificamente nas temáticas: Feminismos Negros; História         

do NIGS; Diário de Campo e Subjetividades. Após estes encontros de formação inicial,             

promovemos a exibição com debate do documentário Absorvendo o Tabu , lançado em            4

fevereiro de 2019, com direção de Rayka Zehtabchi, que aborda o tema da menstruação na               

Índia. Neste dia, utilizamos o documentário para pensarmos em conceitos-chave para os            

estudos de gênero - como sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero,             

sexualidade.  

4ABSORVENDO o Tabu. Netflix: Netflix, 2018. Disponível em: 
https://www.netflix.com/search?q=absorvend%20&jbv=81074663&jbp=0&jbr=0. Acesso em: 7 maio 2019. 
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Imagens 4. Formação em Diário de Campo e Subjetividades.

 

Imagem 5. Atividades dos sentidos, objetivos e subjetivos realizada durante a formação da imagem anterior. 

1.3 Projetos de Pesquisa 

Para as bolsistas poderem elaborar seus projetos de pesquisa, foram realizados           

encontros de formação nas temáticas específicas citadas no tópico anterior. Em paralelo,            

houve a utilização da cartilha , cujo conteúdo esclarece, passo a passo, os tópicos e              5

planejamentos prévios que são necessários para a realização de uma pesquisa, isto é, a              

5Material criado pelas bolsistas de graduação para as bolsistas de ensino médio no ano 2018.2 
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introdução, a justificativa, os objetivos gerais e específicos, a metodologia de pesquisa e as              

referências bibliográficas. 

Cada bolsista, em um dos encontros, em meados de maio, sugeriu o que gostaria de               

pesquisar em sua escola, enquanto seus orientadores escreviam no quadro suas ideias,            

tentando uma sistematização de seus objetivos de pesquisa e metodologia apropriada. No            

encontro da semana seguinte, cada orientador/a, em uma conversa individual, começou a            

orientação, sugerindo textos sobre a temática interessada e explicando como a bolsista faria as              

observações e entrevistas. Na tabela a seguir, os títulos finais e objetivos de suas pesquisas: 

Bolsista Título da pesquisa Objetivos 

Ester dos Santos 

 

Refletindo sobre a   

ausência de discussão   

sobre gênero e   

sexualidades na escola   

E.E.B. Simão José   

Hess 

Compreender a razão de não haver nenhuma atividade, ou até          

mesmo cartaz, que represente temas relacionados a gênero e         

sexualidade na minha escola, E.E.B. Simão José Hess. 

 

Francine Barrozo  
Cabral 

Professoras vítimas de   
machismo no Instituto   
Estadual de Educação   
(IEE) 

Investigar e analisar os relatos de agressões de estudantes         
contra docentes, com o intuito 
de descobrir se caracteriza uma violência de gênero,        
direcionada a professoras. 

Letícia Barreto  
de Oliveira 

Discursos e ações   
dos/as funcionários/as  
e professores/as à   
respeito das estudantes   
lésbicas. 

Analisar os discursos e ações dos/as funcionários/as e        
professores/as à respeito das estudantes lésbicas. 
 

Maria Laura  
Jahnel 

Estudantes grávidas no   
Instituto Estadual de   
Educação 

Analisar de que forma o Instituto Estadual de Educação trata a           
questão da gravidez e do acolhimento de estudantes mães na          
escola. 
 

Nicoli Adriani  
Chaves 

Compreender o ponto   
de vista das estudantes    
a respeito do 
posicionamento da  
E.E.B. Aderbal Ramos   
da Silva caso haja    
violências contra  
mulheres. 
 

A Neutralidade da E.E.B. Aderbal Ramos da Silva sobre as          
violências contra as mulheres. 
 

Vitor Augusto  

Perão 

Pensando a  

possibilidade de  

Analisar a hipótese de implantação de banheiros unissex na         

escola E.E.B. Aderbal Ramos Da Silva; Causar impacto em         
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implantação de um   

banheiro unissex na   

escola E.E.B. Aderbal   

Ramos Da Silva. 

pessoas de autoridade na escola para elas perceberem que         

estão, de alguma forma, machucando estudantes ao não        

pensarem sobre uma terceira opção de banheiros neste espaço,         

causando a exclusão destes no ambiente escolar. 

Tabela 5. Pesquisas das bolsistas. 

 

Imagens 7. Dialogando sobre os temas de pesquisas 

 

2. Participações em outros eventos 

2.1 Participação nos Seminários Outros Olhares sobre a História da          

Antropologia: 

Algumas bolsistas do PIBIC EM participaram dos seminários do Projeto “Outros           

Olhares sobre História da Antropologia”, que acontece em uma quarta-feira por mês, às 13h.              

Seu objetivo principal é analisar a História da Antropologia no Brasil e no mundo com uma                

perspectiva de gênero, dando visibilidade para autorxs brasileirxs e de países do sul global,              

pouco estudadxs na graduação e pós-graduação. Assim, resumidamente, suas frentes de           

análise são: (a) recuperar a história da Antropologia no Brasil e no Mundo com uma               

perspectiva de gênero e; (b) recuperar autorxs brasileirxs e de países do sul global, pouco               

estudadas na graduação e pós-graduação. 

Pelos encontros semanais com as bolsistas terem ocorrido sempre nas quartas-feiras,           

algumas bolsistas tiveram a oportunidade de assistir seminários chamados, por exemplo, de            

Uma história da Antropologia Brasileira, Antropólogas e antropologia: quem são as           
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pioneiras da antropologia no Brasil? e A Construção do Campo da Antropologia da Dança              

no Brasil, entre outros. 

 

       Imagem 8. Seminário Outros olhares sobre a história da antropologia: “Uma História da Antropologia 

Brasileira” apresentado pela pós-doutoranda Simone Lira da Silva 

 

2.2 Palestra Erasmus Mundus Association 

Em um dos encontros, também, todas as bolsistas tiveram a oportunidade de assistir             

uma palestra sobre mestrados acadêmicos através da Erasmus Mundus Association, uma           

associação que auxilia no intercâmbio para estudantes de ensino médio e graduação para             

diversos países. Neste dia, algumas bolsistas já interessadas em realizar intercâmbios           

futuramente puderam tirar dúvidas sobre como acontece o processo e questões econômicas e             

residenciais, e outras despertaram novos interesses.  
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 Imagem 7. Palestra Erasmus Mundus 

 

3. A confecção dos pôsteres 

Dividimos a confecção dos pôsteres em dois encontros: como haviam seis bolsistas ao             

todo, cada encontro de confecção seria reservado para a produção de três pôsteres, além de               

um momento específico para diálogo entre orientadoras e bolsistas sobre suas pesquisas . A             6

potência da produção coletiva de pôsteres estava no fato de que uma bolsista poderia auxiliar               

e participar do processo da outra, destacando a importância de tais trocas. Além disso, antes               

desses encontros, explicamos a todas os pontos necessários para a montagem, com o propósito              

de que tivessem autonomia na produção, além de ser acompanhada/o por seu/sua orientador/a             

na montagem dos pôsteres.  

No primeiro encontro de confecção, os três pôsteres selecionados para serem           

montados foram projetados na tela para que todas pudessem acompanhar e entender o             

processo, anteriormente explicado, com o uso da cartilha. No segundo, as bolsistas que já              

tinham seus pôsteres montados auxiliaram na montagem dos pôsteres das demais, destacando            

6Tentamos, ao longo do semestre, sempre reservar momentos em nossos encontros semanais de quarta-feira para               
um diálogo entre bolsista e orientadora, para que construíssemos uma relação de apoio contínuo ao mesmo                
tempo que reforçávamos o aspecto processual e gradual da pesquisa.  
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a importância das trocas e relações no processo de pesquisa. 

No encontro posterior a estes, no dia 26/06/2019, somente Vitor e Maria estiveram             

presentes - as justificativas das demais foram de que ficaram doentes por conta do tempo.               

Naquela quarta-feira estava muito frio e chovendo forte. O orientador Guilherme ficou no             

NIGS arrumando o pôster do Vitor, seu orientando. Aline, Leonardo, Giovanna e Maria             

ficaram na sala 5 jogando o jogo do livro “Fuxico: uma maneira lúdica de contribuir para o                 7

aprendizado das questões de gênero, sexualidades e raça/etnia” , com o objetivo de através de              8

uma maneira lúdica proporcionar um maior conhecimento sobre as questões da diversidade de             

gênero e orientação sexual. A bolsista Maria, de personalidade mais quieta e tímida, às vezes               

respondia as questões da brincadeira, e achamos legal que ela acertou as questões sobre a               

Antonieta de Barros e a lei homoafetiva. 

Em dado momento, o Guilherme e o Vitor retornaram à Sala 5 e Gabriela, mestranda               

do PPGAS-UFSC e integrante do NIGS chegou, então iniciamos outro jogo “Jogo dos             

Diálogos”. Neste jogo, Vitor falou bastante sobre como se assumiu gay para sua família.              

Segundo ele, sua mãe encontrou um nude de um ficante em seu celular. Também achamos               9

interessante o relato que fez sobre sua infância: 

 

“Eu sou gay desde sempre. Quando eu estava na terceira série, teve um teatro na               

escola, e eu queria ser a princesa e falei isso para todo mundo. A professora               

chamou a minha mãe na escola e disse que eu queria ser a princesa, e a minha mãe                  

disse que eu tinha que ser o príncipe e me assustou falando que, se eu não fosse, o                  

bicho papão ia me pegar a noite. Acabei sendo o príncipe” (fala do bolsista Vitor).  

 

O estudante também demonstrou ter dúvidas sobre como funciona a Universidade e,            

mais especificamente, o que é o TCC. Comentamos um pouco e depois conversamos sobre o               

7 A Sala 5 é a sala localizada ao lado do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, e funciona ao mesmo                      
tempo como uma sala de reuniões e sala de acervo do núcleo. Tal espaço serviu, ao longo do semestre, como                    
local para diversos encontros com as bolsistas.  
8 O jogo FUXICO (2012-2013) foi elaborado pela equipe do GDE UFSC, inspirada pelo jogo PERFIL da Grow,                  
objetivo proporcionar a quem está jogando conhecimentos sobre as temáticas do respeito às diversidades de               
gênero e orientação sexual, étnicas e outras. . O jogo foi pensado para ser utilizado junto a jovens do Ensino                    
Médio e universitário a partir do entendimento de que as brincadeiras precisam fazer parte do cenário de                 
ensino-aprendizagem para que as temáticas de gênero e sexualidade sejam apreendidas de forma agradável e               
instigante. 
9 O termo nude refere-se a imagens de nudez compartilhadas em redes sociais.  
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motivo da dúvida dele, pois uma vez ele tinha dito que não queria entrar na Universidade, e                 

agora mostrou-se interessado em saber como ela funciona. Isso conota que a bolsa lhe ajudou               

a enxergá-la com outros olhos.  

No jogo, ele pegou um cartão perguntando “o que é orientação sexual?”, e se mostrou               

interessado em saber as diferenças dos termos, como transexualidade, orientação sexual e            

identidade de gênero. O orientador Guilherme, que havia ficado responsável no início do             

Projeto de discutir com as bolsistas algumas categorias centrais para os estudos de gênero,              

retomou a discussão e as relembrou para Vitor, utilizando como exemplos as identidades de              

algumas pessoas presentes, incluindo o próprio bolsista curioso,  cisgênero e homossexual. 

 

Imagem 8: Confecção dos pôsteres na sala 5 
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      Imagem 9: Confecção dos pôsteres no NIGS 

 

4. Os encontros 

 

Ao longo do semestre, nos encontrávamos semanalmente com as bolsistas de pesquisa.            

De modo geral, os encontros aconteciam nas quartas-feiras, das 14h às 16h, com programação              

relativa às etapas do Projeto e das necessidades específicas de cada uma delas. Semanalmente,              

a equipe se encontrava anteriormente aos encontros para programar e discutir sobre o             

próximo, pensando nas atividades, discussões, avisos e lembretes que deviam ser feitos            

naquela semana.  

Tentamos, sempre que possível, acompanhar os momentos finais dos encontros          

semanais com lanches coletivos, para que as bolsistas não ficassem a tarde toda sem se               

alimentarem. Para tanto, produzimos uma arrecadação semanal que a equipe poderia fazer            

toda semana, para que houvesse dinheiro para a compra. Infelizmente, não foi possível manter              

o lanche em 100% dos encontros, mas na maior parte eles estiveram presentes.  

Os locais para os quais levávamos as bolsistas variavam com a programação            

específica do dia, mas lugares como o Bloco B - bloco de salas - do CFH, alguns auditórios                  

do Centro e salas de aula (estes, quando precisávamos de projeção na tela), o bosque do CFH                 

- um reduto natural no meio de tantos prédios - e, é claro, a sala do NIGS e a sala 5 foram                      
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lugares ocupados. Nas primeiras semanas, inclusive, muitas bolsistas tinham dificuldade de           

encontrar os lugares, por não estarem familiarizadas. Compreendendo esta demanda, a           

ex-integrante do Núcleo, Ivi, produziu um mapa da Universidade com o passo-a-passo de             

como chegar no CFH, saindo de todos os pontos de ônibus possíveis.  

Os encontros, de modo geral, foram muito tranquilos, calmos, felizes e recheados de             

boas risadas e descontração entre equipe e bolsistas, nesta proposta de um processo educativo              

igualitário, sem hierarquia e focado na troca de conhecimentos. No fim do Projeto, estavam              

evidentes as boas relações e amizades construídas entre todos e todas. Este não foi o único                

Projeto do NIGS que exerceu a extensão universitária nesta perspectiva do compartilhamento            

e legitimação entre saberes acadêmicos e extra-acadêmicos, sendo o já citado Papo Sério um              

outro - marcante e expressivo - exemplo. 

Em todo o semestre, houve apenas um grande conflito registrado, ocorrido entre dois             

bolsistas, Vitor e Nicoli. O estudante - o único bolsista homem e que não está no 3º ano do                   

ensino médio, estando ainda no 2º - passou por um conflito há algum tempo, antes do Projeto                 

se iniciar, envolvendo uma estudante desconhecida de sua escola. Em resumo, ele, por se              

sentir desconfortável usando o banheiro masculino, costumava usar o feminino, até que, certo             

dia, esta estudante o denunciou ao Grêmio estudantil e à Direção da escola, gerando grande               

exposição ao estudante Vitor. Nicoli, presidente do Grêmio, foi obrigada a mediar a situação              

conflituosa, gerando uma grande mágoa em Vitor que, até hoje, não faz uso de nenhum               

banheiro no ambiente escolar . 10

Tal episódio foi muito marcante para toda a equipe, principalmente por dois motivos.             

Em primeiro lugar, tratava-se de um conflito de gênero trazido da vida exterior e pessoal dos                

estudantes, e que estava acontecendo, justamente, em um núcleo que pesquisa gênero. Em             

segundo, não sabíamos - talvez por não esperar que algo assim fosse acontecer - como               

interferir na situação de modo não-autoritário, para que pudéssemos voltar às atividades            

programadas. Não queríamos silenciar ninguém, nem ao menos ferir a liberdade de expressão             

de nenhum bolsista. Por isso, esperamos um momento, para que eles pudessem dialogar e se               

expressar um pouco, observando e escutando o diálogo com muita atenção. Felizmente, outra             

bolsista, Francine, sugeriu que voltássemos todos para a discussão principal. Além deste            

10 Este mesmo conflito resultou em seu interesse de pesquisar, no Projeto, a possibilidade da implantação de um                  
banheiro unissex em sua escola. Este fato foi muito marcante para a equipe, pois é um exemplo evidente de                   
como a ciência está atrelada - e deve ser comprometida - com a vida social das pessoas e as desigualdades nestas.  
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rápido conflito verbal não foi registrado nenhum outro.  

Com o passar dos encontros, procurando maior descontração e valorização da arte            

como veículo de crítica e reflexão, também começamos a colocar músicas que falassem sobre              

os temas debatidos dentro do Projeto e, através delas, discutíamos sobre as experiências de              

vidas diferentes. Nesta iniciativa, passamos o clipe da cantora brasileira transgênera Liniker            

interpretando a música “Forever Young”, da banda Alphaville, que retrata a violência sofrida             

por pessoas transgêneras e a infeliz expectativa de vida dessa população no Brasil.  

Começamos outro encontro com a música “Meu mundo é o barro”, composta pela             

banda O Rappa, e interpretada pela cantora Urias. Depois pedimos que cada bolsista falasse              

sobre o que entendeu da letra e do clipe. Leticia comentou sobre a frase da música “sou nova                  

aqui”, relacionando-a com suas amigas que “mudaram de orientação sexual”. Ela disse que             

sente como se elas fossem novas pessoas ou, em suas palavras, “o ambiente pode ser o                

mesmo, mas são novas pessoas”. 

Nesse dia específico, aplicamos uma atividade de avaliação parcial do Projeto com as             

bolsistas. Pedimos que escrevessem em papéis os pontos positivos e negativos do processo de              

pesquisa até ali e, enquanto escreviam, puderam escolher as músicas que queriam ouvir. Vitor              

escolheu duas internacionais e uma do grupo LGBT de rap Quebrada Queer, e essa ele pediu                

que nós escutássemos, com atenção, a letra. Letícia pediu uma da Liniker. Ester, uma do Bon                

Jovi. Maria disse que não costuma ouvir música. Foi um momento descontraído, no qual              

conseguimos ter boas trocas com eles. 

Outro dia marcante foi, sem dúvida, o treinamento que fizemos com eles de suas              

apresentações de pôsteres, na semana anterior à exposição final do Projeto. Diante do fato de               

que seria a primeira vez que as bolsistas realizariam uma exposição de trabalhos em formato               

de pôster, decidimos realizar um momento em que pudessem treinar e se sentir confortáveis              

em interagir com seus trabalhos em um formato que ainda não tinham visto. 

Nesse dia, cada uma teve a oportunidade de falar sobre seu processo de pesquisa, suas               

metodologias, suas escolhas de temas, seus campos, seus objetivos e, ainda, responder            

perguntas e comentários feitos pelas pessoas presentes. Convidamos toda a equipe do Núcleo             

para a atividade, para que pessoas não tão familiarizadas com as bolsistas pudessem             

participar, pois na exposição, a maioria dos espectadores seriam pessoas nunca antes vistas             
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por elas. Estavam todas muito nervosas no início, perguntando à equipe, “teremos que             

apresentar aqui para todo mundo?”, ou “quantas pessoas estarão presentes na exposição?”,            

mas, ao longo das apresentações, foram todas se tranquilizando e se familiarizando com as              

futuras apresentações. 

 

 

Imagem 10: Bolsista Marina de 2018.2 realizando o treinamento para exposição dos pôsteres 

 

Imagem 11: Bolsista Letícia de 2019.1 realizando o treinamento para exposição dos pôsteres 
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Imagem 12. Bolsista Francine de 2019.1 realizando o treinamento para exposição dos pôsteres 

 

 

Imagem 13: Bolsista Maria de 2019. 01  realizando o treinamento para exposição dos pôsteres 
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Imagem 14. Bolsista Vitor de 2019.1  realizando o treinamento para exposição dos pôsteres 

 

 

Imagem 15: Bolsista Ester de 2019 realizando o treinamento para exposição dos pôsteres 
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Imagem 16: Bolsista Nicoli de 2019.1 realizando realizando o treinamento para exposição dos pôsteres 

 

 Para concluirmos, retomamos, justamente, a exposição final dos pôsteres do Projeto ,           11

realizada na abertura do VI Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica -               

ENESEB, no dia 06 de julho de 2019, no Hall do Bloco B do CFH/UFSC, das 17h às 18:30.                   

Foram expostos, neste evento, os catorze pôsteres produzidos no Projeto, nas edições 2018.2 e              

2019.1 e, além das bolsistas deste ano, estiveram presentes algumas da edição passada. A              

exposição foi um sucesso, tendo todas as bolsistas apresentado seus pôsteres com muito             12

orgulho e desenvoltura para dezenas de participantes do VI ENESEB, em sua maioria             

sociólogos/as e professores de todo o Brasil, evidenciando os conhecimentos adquiridos sobre            

a temática de gênero e sexualidade ao longo do semestre e a propriedade que possuíam sobre                

suas pesquisas individuais. 

 

11  Evento intitulado e divulgado publicamente como “II Mostra de Pôsteres PIBIC Ensino Médio”. 
12 Exceto Vitor, que, infelizmente, estava em viagem familiar em Porto Alegre neste dia. Seu orientador,                
Guilherme, apresentou sem pôster em seu lugar. 
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Imagem 17. Bolsistas realizando a apresentação de seus pôsteres na II Mostra de Pôsteres PIBIC Ensino Médio 

 

 

Imagem 18. Equipe do Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividades com grupo de bolsistas 2018.2 

e 2019.1 
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Imagem 19. Bolsista Maria 2019.1 realizando a apresentação de seus pôsteres na II Mostra de Pôsteres 

PIBIC Ensino Médio 

 

 

Imagem 20. Bolsistas realizando a apresentação de seus pôsteres na II Mostra de Pôsteres PIBIC Ensino 

Médio 
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Imagem 21. Bolsistas realizando a apresentação de seus pôsteres na II Mostra de Pôsteres PIBIC Ensino Médio 

 

 

Imagem 22. Equipe de orientadoras/es com bolsistas na II Mostra de Pôsteres PIBIC Ensino Médio 
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Imagem 23. Bolsista Nicoli 2019.1 realizando a apresentação de seus pôsteres na II Mostra de Pôsteres PIBIC                 

Ensino Médio 
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