
Relatório final do 
Projeto Papo Sério



Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de Antropologia

Laboratório de Antropologia Social 
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades

Relatório final das atividades realizadas pelo Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades dentro do 
projeto “Papo Sério” - Discussões sobre Gênero, Homofobia e Prevenção com estudantes de escolas públicas 
de Santa Catarina (edição 2010)

Florianópolis
Janeiro de 2011



Apresentação do NIGS

O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades é coordenado pela Professora Dra. Miriam Pillar Grossi 
e desenvolve pesquisas relacionadas aos Estudos de Gênero, Sexualidade e de Metodologia de Pesquisa desde 
1991. O NIGS é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), à linha de gênero 
do Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas (DICH) e ao Curso de Graduação em Ciências Sociais 
da UFSC. Em seus 19 anos de existência, o Núcleo já realizou diversas pesquisas, que totalizaram 45 produções 
acadêmicas, entre Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), dissertações e teses, além de inúmeras publi-
cações em livros, periódicos, revistas.
Em 2009, a equipe do NIGS tinha aproximadamente 18 integrantes, entre pesquisadoras/es, bolsistas de gradu-
ação, mestrandas/os e doutorandas/os. Dentre as temáticas trabalhadas pela equipe, estão direitos humanos, 
educação, religião e sexualidade, gênero, movimentos sociais, violências de gênero e outras formas de violên-
cia, feminismos, homofobia, lesbofobia e transfobia, legislação e homossexualidades, entre outras.
Todas as pesquisas já realizadas e as que estão em andamento contribuíram e contribuem para a realização 
das oficinas. Em várias ocasiões, as/os ministrantes das oficinas estavam trabalhando em seus próprios temas 
de pesquisa, o que permitiu a todas as equipes envolvidas no projeto o aprofundamento temático-conceitual e 
também a aproximação com outros temas e questões.
Além disso, o NIGS realizou, de 2007 a 2009, a pesquisa Representações de Iniciação Sexual e Homossexuali-
dade em Escolas do Ensino Público de Santa Catarina/SC, desenvolvida com recursos do Ministério da Saúde/
PNDST/AIDS e coordenada por Miriam Grossi, Leandro Oltramari, Felipe Fernandes e Fernanda Cardozo 
(NIGS/UFSC). Nela foram analisadas representações de alunas/os e professoras/es sobre os temas da iniciação 
sexual e homossexualidades em 9 escolas de cinco regiões de Santa Catarina. A realização dessa pesquisa 
possibilitou que o NIGS se aproximasse das escolas do Estado e pudesse perceber quais são as demandas de 
alunos e alunas e de professores e professoras relacionadas às temáticas de gênero e sexualidade. A partir dessa 
percepção, as oficinas podiam ser programadas e executadas de forma a atrair e a responder à procura dos/as 
estudantes.
O NIGS desenvolveu também a pesquisa Ensino Religioso e Gênero em Santa Catarina, com recursos do PRO-
SARE (Programa de Apoio a Projetos em Sexualidade e Saúde Reprodutiva) /CEBRAP (Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento), a qual teve como objetivo estudar como a disciplina de Ensino Religioso atuava em 
relação às temáticas de gênero e sexualidade nas redes de ensino estadual e municipal. O Seminário Ensino 
Religioso e Gênero em Santa Catarina, realizado em agosto de 2008 no Instituto Estadual de Educação (Flori-
anópolis/SC), possibilitou a divulgação da pesquisa e foi uma atividade de extensão e de formação que contou 
com a participação de 150 professoras/es da rede pública.
Além das pesquisas e dos projetos desenvolvidos, o NIGS conta com um vasto acervo que inclui livros, filmes, 
cartilhas (que foram utilizadas nas oficinas com o objetivo de agregar conhecimento e atrair os/as estudantes de 
formas diferentes) e também com um banco de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso das mais 
diversas áreas e abordagens temáticas.





Apresentação
Este relatório é referente às atividades desenvolvidas pelo Projeto Papo Sério em sua terceira edição, no ano 
de 2010, entre os meses de março (lançamento do Edital do II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Homo-
fobia e Transfobia nas Escolas) e novembro (encerramento das Oficinas em escolas públicas). 
O Projeto Papo Sério foi organizado e desenvolvido pelo Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades 
– NIGS pela primeira vez em 2007. Seu principal objetivo é problematizar as representações de gênero e 
sexualidade com jovens alunos e alunas de escolas públicas de Florianópolis, através da realização de oficinas 
temáticas, elaboradas a partir dos eixos de pesquisas realizadas no NIGS por seus diversos pesquisadores e 
pesquisadoras. Em sua primeira edição, foram realizadas oficinas em três escolas localizadas na região da 
Universidade Federal de Santa Catarina, dentro da perspectiva de atingir com um projeto de extensão as co-
munidades do entorno da UFSC. Naquele ano, estudantes das escolas envolvidas participaram do Seminário 
“Homofobia, Identidades e Cidadania LGBT”, promovido pelo NIGS em parceria com outras instituições.
Em 2009, em sua segunda edição, foram realizadas pelo projeto “Papo Sério” dez oficinas, que atingiram 
aproximadamente 400 estudantes da rede publica de ensino. Neste mesmo ano foi realizado o “I Concurso 
de Cartazes sobre Homofobia, Lesbofobia e Transfobia na Escola”, concurso este que mobilizou estudantes, 
educadoras e educadores para a discussão ampliada dos efeitos das discriminações motivadas por preconceitos 
com a diversidade sexual no ambiente escolar. O “Projeto Papo Sério” foi desenvolvido coletivamente pela 
equipe do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, e contou com a participação de 16 pessoas, entre 
doutorandos (as), mestrandos (as) e alunos e alunas de graduação. 
Em sua terceira edição, desenvolvida durante 2010, o “Projeto Papo Sério” previa duplicar o alcance de suas 
atividades, tanto em números de escolas, educadores e educadoras e estudantes, e também geograficamente, 
buscando chegar à cidades próximas de Florianópolis.  Como em sua segunda edição, o Projeto foi iniciado 
com a realização do “II Concurso de Cartazes”, cujo edital foi lançado em março de 2010, e teve sua premi-
ação realizada em maio, dentro das atividades relativas ao Dia Internacional de Combate à Homofobia. Neste 
ano, aconteceu também a apresentação da experiência do Projeto Papo Sério no SEURS 2010, realizado na 
UDESC, com um vídeo relato produzido pelo estudante Vinicius Ferreira. E além disso, foi apresentado um 
banner sobre o Projeto na SEPEX 2010
A continuidade deste projeto, bem como sua institucionalização acadêmica, assumida no início de 2010 pelo 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, explicita a importância da formação continuada de edu-
cadores e educadoras em temáticas ligadas à diversidade sexual e seus desdobramentos diversos, e também 
demonstra o quanto jovens meninos e meninas precisam contar com espaços onde possam expor suas dúvi-
das, trabalhar seus preconceitos, dialogar entre si e com o ambiente escolar de forma integral, visando sua 
formação não apenas como profissionais futuros, mas como indivíduos capazes de reconhecer as diferenças e 
respeitá-las.



1. II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Ho-
mofobia nas Escolas
O Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas surgiu em 2009, como uma 
das atividades do projeto de extensão Papo Sério, que inicialmente previa apenas a realização de oficinas em 
escolas públicas de Florianópolis. O Concurso foi idealizado como parte das lutas relativas ao dia 17 de maio 
(data instituída por lei no município de Florianópolis como Dia Municipal contra a Homofobia, Lesbofobia 
e Transfobia), com o objetivo de possibilitar que professores incluíssem em seus cronogramas atividades que 
abordassem essas temáticas. 
Na primeira edição, quatro escolas de Florianópolis participaram, com 97 alunos e quatro professoras coorde-
nadoras. Na segunda o número de escolas dobrou, sendo que 165 estudantes confeccionaram cartazes orien-
tados por 11 professores e técnicos. As oito escolas participantes eram de cinco municípios de Santa Catarina, 
outro diferencial do I Concurso, que atingiu apenas Florianópolis. 
Este relatório das atividades está dividido em cinco partes: Organização/Preparação, Divulgação, Exposição, 
Preparação e Avaliação. Todo o material produzido relativo ao Concurso está disponível neste relatório.

1.1 Editais

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Laboratório de Antropologia Social
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades
Edital
Olá! Aqui você encontra o edital do “II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Homofobia e Transfobia nas 
escolas” e o edital do “I Concurso de Redações sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas”. O 
Concurso de Cartazes e Redações integra as atividades do “Papo Sério”, um projeto de extensão que está na 
sua terceira edição e busca problematizar as representações de gênero e sexualidade com jovens alun@s das 
escolas públicas de Santa Catarina.

Categoria Escolas Públicas

Regulamento



1. DO OBJETO
O II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas, organizado pelo Núcleo de 
Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS) da UFSC visa a criação artística de cartaz alusivo às questões 
que envolvem lesbofobia, transfobia e homofobia nas escolas como parte das ações do dia 17 de maio, Dia 
Mundial de Combate à Homofobia reconhecido em lei no município de Florianópolis/Santa Catarina como 
Dia Municipal de Combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia. 

2. DO OBJETIVO
Problematizar as temáticas das violências contra LGBTTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros) com alun@s e professor@s da rede pública de ensino catarinense.

3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar alun@s (coordenad@s por um@ professor@ ou integrante do corpo técnico-pedagógico) 
de todas as escolas públicas do estado de Santa Catarina que se proponham a realizar a atividade específica de 
construção do cartaz. Na categoria “Estudantes de Graduação” poderão participar graduand@s de Pedagogia 
e outros cursos de licenciatura de Santa Catarina que se proponham a escrever uma redação sobre o tema.
§ 1° - O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades não custeará quaisquer despesas que envolvam 
entrega do material e/ou participação nas atividades previstas pelo cronograma do presente edital.
O cartaz deverá conter:
- Título: alusivo ao Dia Municipal de Combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia.
- Texto e Imagens: a critério d@s proponentes.
 O cartaz deverá conter o título do concurso, o nome da escola, d@s alun@s envolvid@s na construção do 
cartaz e d@s professor@s ou outr@s integrantes da administração escolar que coordenaram a atividade nas 
escolas.
A ficha de inscrição deverá ser submetida online, além de impressa e anexada no cartaz. A ficha de inscrição 
pode ser encontrada em: http://sites.google.com/site/concursonigs/assignments/ficha-de-inscricao.
Os cartazes deverão, impreterivelmente, ser confeccionados em papel Cartolina (tamanho 50x66cm).

4. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Cada escola poderá concorrer com quantos cartazes desejar e as inscrições são gratuitas.
4.1 Entrega dos Cartazes
As escolas, em nome de um@ ou mais professor@s coordenador@s da atividade deverão entregar o cartaz e 
a ficha de inscrição até o dia 10 de maio de 2010, no período da manhã, no seguinte endereço:
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de Antropologia – Laboratório de Antropologia Social
Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Trindade



(Ao lado do Museu Universitário e do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC | Mapa da UFSC em 
anexo).
Maiores informações através do telefone 3721 98 90 (ramal 25) pela manhã, ou através do e-mailnigsnuc@
cfh.ufsc.br.

5. DO PRÊMIO
O cartaz vencedor ganhará, para a biblioteca de sua escola, uma coleção de livros e revistas sobre Gênero e 
Sexualidades e o cartaz poderá ser usado para ilustrar futuras publicações sobre o tema feitas pelo Núcleo de 
Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS).
O cartaz classificado em segundo lugar e terceiro lugar receberão respectivamente dois e um exemplares de 
livros sobre gênero e sexualidades.
Tod@s @s participantes do concurso, alun@s, estudantes, professor@s e integrantes do corpo técnico-ped-
agógico das escolas receberão certificado de participação.
A Comissão Julgadora (formada por professor@s e profissionais dos campos que envolvem as temáticas do 
presente edital) decidirá sobre a pertinência de outorgar certificados de menção honrosa a outr@s concor-
rentes.

6. SELEÇÃO E JULGAMENTO
A seleção dos cartazes será feita nos dias 17-19 de Maio de 2010 pela Comissão Julgadora. A Comissão Jul-
gadora considerará como um dos critérios de avaliação a votação do júri popular, a ser realizado no local de 
exposição dos cartazes, no hall do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. Cada pessoa poderá 
votar apenas uma vez.
São critérios específicos para o julgamento dos projetos pela Comissão Julgadora:
1. criatividade (abordagem dos temas no cartaz);
2. originalidade (desvinculação de outros cartazes existentes sobre o tema);
3. comunicação (transmissão da idéia e universalidade);
4. redação (correção e uso de regras gramaticais).

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
O resultado final do Concurso será publicado, na íntegra, no sítio do Núcleo de Identidades de Gênero e Sub-
jetividades (www.nigs.ufsc.br) no dia 19 de maio e disponibilizado via e-mail a tod@s @s participantes. Os 
prêmios serão dados em atividade pública no auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas na Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, no dia 21 de maio de 2010.

8. CRONOGRAMA
01/03/2010 Início da divulgação do edital nas escolas da Grande Florianópo lis.
10/05/2010 Prazo máximo para entrega dos cartazes e ficha de inscrição no Núcleo de Identidades de Gênero 
e Subjetividades (período da manhã) – Categoria “Escolas Públicas”



10/05/2010 Prazo máximo para envio de redação para o e-mail do Núcleo de Identidades de Gênero e Subje-
tividades – Categoria “Estudantes de Graduação”
17-21/05/2010 Exposição e votação popular dos cartazes e Julgamento pela comissão julgadora.  A votação 
popular será limitada aos três primeiros dias da exposição.
19/05/2010 Divulgação dos Resultados
21/05/2010 Premiação dos melhores cartazes.
14/06/2010 Prazo máximo para a retirada dos cartazes concorrentes no Núcleo de Identidades de Gênero e 
Subjetividades

9. ORIENTAÇÕES GERAIS
Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Equipe Organizadora do presente concurso composta por 
integrantes do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS).
Florianópolis, 01 de março de 2010
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades

Categoria Estudantes de Graduação

Regulamento 

1. DO OBJETO
O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS) estabelece as normas para realização e partici-
pação no presente concurso para a produção de Redações (em caráter de “Notas Científicas/Reflexivas”) que 
discutam as temáticas de Lesbofobia, Transfobia e Homofobia por estudantes de graduação vinculad@s a 
cursos de licenciatura. 

2. DO OBJETIVO
Problematizar as temáticas das violências contra LGBTTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros) com estudantes de graduação da rede pública de ensino catarinense. 
Serão avaliadas redações  que abordem: 
1. Violências físicas e verbais contra alun@s gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros;
2. Piadas e jocosidade contra alun@s gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros;
3. Análise crítica sobre a forma como as temáticas de homossexualidades e travestilidades são tratadas nos 
livros didáticos;
4. Agressões contra professor@s ou outr@s integrantes do corpo técnico-pedagógico da escola por orientação 
sexual e identidade de gênero;
5. Discriminações de outros tipos contra gays, lésbicas, bissexuais e travestis, transexuais e transgêneros na 
escola;
6. Formas de superação da lesbofobia, transfobia e homofobia nas escolas.



3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar graduand@s de Pedagogia e outros cursos de licenciatura de Santa Catarina que se propon-
ham a escrever uma redação sobre o tema. 
§ 1° - O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades não custeará quaisquer despesas que envolvam 
entrega do material e/ou participação nas atividades previstas pelo cronograma do presente edital.
Estudantes de graduação deverão enviar uma redação com o mínimo de 2 (duas) páginas e o máximo de 4 
(quatro) páginas, sobre o tema proposto contendo:
- Título – que remeta às temáticas do presente edital, além das informações abaixo: 
- Nome d@ autor@, curso, universidade, e-mail.
- Nome d@ orientador@, se for o caso.
- resumo – 60 palavras.
- 03 palavras-chave. 
§ 1° - A redação deve ser enviada em formato Word (fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5) para o 
e-mail nigsnuc@cfh.ufsc.br até a data presente no cronograma deste edital (10/05/2010). Evite o uso de notas 
de rodapé e fim. 
§ 2° - Poderão participar estudantes de Pedagogia de todas as fases e estudantes de todos os cursos que ofer-
ecem licenciaturas e que possam comprovar, a partir de seu histórico escolar, que já tenham cursado pelo 
menos uma disciplina de licenciatura ou realizado atividades acadêmicas de ensino/extensão em escolas in-
fantis ou de ensino médio ou fundamental”. 

4. DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Cada estudante de graduação poderá concorrer com uma redação. A redação deverá ser enviada por e-mail 
para nigsnuc@cfh.ufsc.br. Não serão aceitas redações enviadas fora do prazo. 

5. DO PRÊMIO
 As redações selecionadas serão publicadas em formato e-book no sítio eletrônico do Núcleo de Identidades 
de Gênero e Subjetividades (NIGS) – www.nigs.ufsc.br. Serão premiadas três redações a partir do julgamento 
feito por comissão formada de professor@s e estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado) do campo 
de Estudos de Gênero, Estudos Gays e Lésbicos, Educação, Ciências Humanas e Sociais.
§ 1° - Serão publicadas mais redações do que aquelas premiadas. Tod@s as participantes, ao enviarem seu 
trabalho, conferem ao Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS) os direitos para a publicação. 
Ficará a critério da Comissão Científica a escolha das redações a serem publicadas.
Tod@s @s participantes do concurso, alun@s, estudantes, professor@s e integrantes do corpo técnico-ped-
agógico das escolas receberão certificado de participação.
A Comissão Científica decidirá sobre a pertinência de outorgar certificados de menção honrosa a outr@s con-
correntes na categoria “Estudantes de Graduação”.



6. SELEÇÃO E JULGAMENTO
As Redações serão julgadas por Comissão Científica formada por integrantes do Núcleo de Identidades de 
Gênero e Subjetividades (NIGS), presidido pela Profa. Dra. Miriam Pillar Grossi.
São critérios específicos para o julgamento dos projetos (cartazes e redações) pela Comissão Científica:
1. Criatividade. 
2. Originalidade. 
3. Comunicação.  
4. Redação.

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
O resultado final do Concurso será publicado, na íntegra, no sítio do Núcleo de Identidades de Gênero e Sub-
jetividades (www.nigs.ufsc.br) no dia 19 de maio e disponibilizado via e-mail a tod@s @s participantes. Os 
prêmios serão dados em atividade pública no auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas na Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, no dia 21 de maio de 2010.

8. CRONOGRAMA
01/03/2010: Início da divulgação do edital nas escolas da Grande Florianópolis.
10/05/2010: Prazo máximo para entrega dos cartazes e ficha de inscrição no Núcleo de Identidades de Gênero 
e Subjetividades (período da manhã) – Categoria “Escolas Públicas”
10/05/2010: Prazo máximo para envio de redação para o e-mail do Núcleo de Identidades de Gênero e Subje-
tividades – Categoria “Estudantes de Graduação”
17-21/05/2010: Exposição e votação popular dos cartazes e Julgamento pela comissão julgadora.  A votação 
popular será limitada aos três primeiros dias da exposição.
19/05/2010: Divulgação dos Resultados
21/05/2010: Premiação dos melhores cartazes.
14/06/2010: Prazo máximo para a retirada dos cartazes concorrentes no Nú cleo de Identidades de Gênero e 
Subjetividades

9. ORIENTAÇÕES GERAIS
Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Equipe Organizadora do presente concurso composta por 
integrantes do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS). 
Florianópolis, 01 de março de 2010.  
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades



1. 2 Confecção de Folder e Cartaz

 



1.3 Exposição

Foram recebidos 46 cartazes das seguintes escolas de Santa Catarina: EBM Osmar Cunha, EEB Prof. Maria 
José Barbosa Vieira, EEB Ildefonso Linhares, E.B.M Fernando B Viegas de Amorim, Escola de Educação  
Báica Dr.Paulo Fontes, EEB Simão José Hess, EEB Dom Jaime de Barros Câmara, EEB Gama Rosa. Para 
confeccionar os cartazes, 165 alunos participaram e 11 professores e técnicos coordenaram as atividades em 
suas escolas. A exposição foi planejada por Rosa Blanca, doutoranda do DICH. 
A exposição foi montada nos dias 14 e 15 de maio no hall do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 

1.4 Comissão Julgadora

A Comissão Julgadora foi formada pelas professoras Jimena Furlani, Luzinete Simões, pela representante do 



Departamento de Extensão Mônica Aparecida Aguiar dos Santos, e pela presidente da ADEH Nostro Mundo 
Kelly Vieira. 
Os critérios utilizados pela comissão julgadora foram os seguintes: Criatividade (abordagem dos temas no 
cartaz); Originalidade (desvinculação de outros cartazes existentes sobre o tema); Comunicação (transmissão 
da idéia e universalidade); Redação (correção e uso de regras gramaticais); Efeito (impressão causada 
pela utilização e distribuição de imagens, cores, texto e outros) Tonalidade (Entrosamento, utilização e 
exploração das cores); Clareza (possibilidade de assimilação do tema, qualidade de boa e fácil compreensão 
do cartaz); Habilidade para formular questões sobre o tema Habilidade para encontrar problemas relevantes; 
Habilidade para propor possíveis soluções.

1.5 Cerimônia de Premiação

O resultado do Concurso de Cartazes pela Comissão Julgadora foi:
1º lugar: Diferente ou não, mereço respeito, elaborado pela equipe de alunos e alunas da professora Rita de 
Cássi, da escola  Paulo Fontes   
2º lugar: Homossexualidade não é uma doença e sim um direito à liberdade, elaborado pela equipe de 
alunos e alunas da professora Salete, da escola Simão Hess
3º lugar: O mundo procura combater seu próprio erro: O preconceito, elaborado pela equipe de alunos e 
alunas da professora Rita de Cassia, da escola Paulo Fontes
O cartaz vencedor do voto popular foi:
“Diferente ou não, mereço respeito”, elaborado pela equipe de alunos e alunas da Professora Rita de Cássia 
Peres, da Escola de Educação Básica Dr. Paulo Fontes
Foram entregues às escolas vencedoras (Dr. Paulo Fontes e Simão Hess) uma coleção de livros e revistas sobre 
gênero e sexualidade. E entregue a todos os alunos participantes, escolas, professores e demais profissionais 
envolvidos certificados de participação.
Foi produzido um vídeo pelo estudante de Graduação em Ciências Sociais Vinicius Kauê que mostra a 
exposição de cartazes. O material foi apreciado pelos que estavam presentes na Cerimônia de Premiação. O 
vídeo está disponível no endereço http://www.youtube.com/watch?v=wOjSPvRW-Cg

1.6 Avaliação

O II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas foi surpreendente em alguns 
pontos, como o aumento do número de escolas, estudantes, professores e cidades participantes. Além disso, 
a Exposição de Cartazes atraiu a atenção de muitos estudantes do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 
inserindo-se no cotidiano daquele centro como uma atividade política importante e esteticamente aprazível. 
O Concurso foi avaliado pela equipe do NIGS que participou de sua organização e pelas pessoas que 
participaram do Concurso ou que gostariam de ter participado e apontaram algumas questões para serem 



discutidas no futuro. Para uma visualização mais adequada dos principais pontos que devem ser considerados 
nas próximas edições, iremos dispô-los em tópicos.

- Ter bem definidas as atividades de coordenação e execução, bem como as responsabilidades para com o 
Concurso
- Direcionar uma pessoa apenas para cuidar da produção de folder, cartaz e demais materiais gráficos do 
Concurso, a fim de otimizar recursos humanos e tempo
- Zelar pela comunicação e circulação de informações durante todo o processo
- Revisar o Edital, a fim de delimitar se é Florianópolis, Grande Florianópolis ou todo o estado de SC
- Rever as categorias, as premiações e o próprio caráter de concurso, a fim de incentivar a participação de 
todos, independente de uma premiação escalonada em primeiro, segundo e terceiro lugares
- Rever o método de votação e a composição da Comissão Julgadora
- Manter a imagem visual do Concurso, criada este ano, para todas as Edições futuras
- Pensar a ocupação do espaço da Exposição, ou outros formatos
- Garantir a manutenção e a conservação dos cartazes expostos, talvez revestindo todos antes de expô-los
- Garantir a equidade de julgamento entre diferentes séries participantes
- Ter planejado, desde o início, estratégias para garantir a visitação das escolas participantes, e presença na 
cerimônia de premiação
- Elaborar estratégias de maior aproximação entre escolas e UFSC, talvez com um dia de atividades na 
Universidade, para alunos e alunas
- Rever e planejar o Concurso de Monografias (chamadas até então de Redações), incentivando por outros 
meios a participação de alunos e alunas de graduações em Licenciaturas diversas, talvez com a realização 
de oficinas de Produção Textual em Gênero e Sexualidades, ou com uma aula aberta visando a aproximação 
temática
- Rever o cronograma do Concurso, pois alguns professores apontaram que houve pouco tempo para realizar 
a atividade ou que não conseguiram participar porque o Concurso é no início do ano e ainda não conhecem a 
turma, o que dificulta a realização desse tipo de atividade 
- Iniciar a divulgação do Concurso de Monografias dentro da UFSC assim que as aulas começarem. Marcar 
reunião com a Chefe de Departamento de Metodologia de Ensino 



2. Oficinas nas Escolas
Em 2010 o Papo Sério foi aprovado como projeto Institucional do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFSC e foi selecionado também no Pró-Bolsas 2010. Com isso, garantiu duas bolsistas de extensão para se 
dedicarem exclusivamente ao projeto. E o NIGS foi contemplado com três bolsas permanências que também 
previam atividades dentro do Papo Sério. Sendo assim, foi possível ampliar significativamente as atividades 
de 2009 para 2010. 
No ano anterior foram realizadas, no total, 10 oficinas. Em 2010, apenas no primeiro semestre, foram reali-
zadas oito, demonstrando o compromisso de toda a equipe com a execução do Projeto e suas atividades. Ao 
final deste capítulo de descrição das oficinas, estão apresentados os resultados finais do projeto nesta edição. 

Local: Escola de Educação Básica Maria José Barbosa Vieira

• Tema: Amor, Namoro e Ficar. 
Data: 18/06/2010
Série: 2° ano
Número de estudantes: 37 (maioria meninas)
Idade: entre 16 e 18 anos
Horário: 8h15min às 9h45min
Duração: 1h30min
Equipe: Paula Pinhal, Ana Paula dos Santos, Raruilquer Oliveira.
Metodologia: Após a apresentação das pessoas que irão ministrar a oficina, é exibido um trecho do seriado 
Anos Rebeldes (que mostra um baile de formatura nos anos 60). Os responsáveis pela oficina indagam à turma 
sobre o que acharam do que viram, o que é diferente, o que chamou atenção etc. Após essa primeira discussão, 
é apresentado um trecho do filme Meu Tio Matou um Cara (que mostra uma festa de colégio nos dias atuais). 
É realizada uma segunda discussão com o intuito de verificar quais são as principais diferenças apontadas pe-
los alunos nos relacionamentos, a partir do que foi demonstrado, e como as questões do “pegar” e do “ficar” 
ocorrem hoje em dia entre os jovens. 
Equipamentos necessários: aparelho de DVD e uma televisão para a reprodução dos vídeos.

• Tema: Amor, Namoro e Ficar.   
Data: 18/06/2010
Série: 2° ano
Número de estudantes: 37 (7 meninos)
Idade: entre 16 e 18 anos
Horário: 10h15min às 11h45min
Duração: 1h30min



Equipe: Paula Pinhal, Ana Paula dos Santos, Raruilquer Oliveira. 
Metodologia: Mesma utilizada na primeira oficina sobre Amor. 

• Tema: Homofobia, Lesbofobia e Transfobia. 
Data: 22/06/2010
Série: 2° ano
Número de estudantes: 37 
Idade: Entre 16 e 18 anos
Horário: 8h15min às 9h45min
Duração: 1h30min
Equipe: Esmael Oliveira, Simone Ávila, Raruilquer Oliveira
Metodologia: Após a apresentação do Projeto Papo Sério, dos objetivos da oficina e de como esta iria funcio-
nar, foi mostrado um vídeo que contava o episódio de Geisy Arruda (aluna da UNIBAN que foi humilhada 
pelos colegas por usar um vestido considerado muito curto). Depois, o vídeo foi discutido entre os alunos. 
No segundo momento, a turma se dividiu em grupos de cinco pessoas e foram entregues duas frases. Os alunos 
deveriam discutir essas frases e escrever o resultado da discussão em cartazes. Estas frases revelavam pre-
conceito por raça, gênero, classe social, situação econômica, regionalidade, religião e foram intencionalmente 
selecionadas para servir de estratégia para que todos os alunos pudessem se sentir, de algum modo, perto das 
situações em que as frases mostravam. Enquanto os alunos discutiam as frases, os oficineiros circulavam entre 
os grupos. Esse momento durou cerca de 30 minutos.
Quando todos os grupos terminaram, os cartazes foram colados no quadro para ser apresentados à turma. Um 
dos oficineiros apresentou todos os cartazes e depois cada grupo falava sobre o cartaz que produziu. Enquanto 
os grupos apresentavam, os oficineiros também participavam da discussão fazendo comentários sobre precon-
ceito. O tema da homofobia, lesbofobia e transfobia não foi discutido especificamente e sim contextualizado 
entre os diferentes tipos de preconceito.

• Tema: Homofobia, Lesbofobia e Transfobia
Data: 22/06/2010
Série: 2° ano
Número de estudantes: 37 
Idade: Entre 16 e 19 anos
Horário: 10h15min às 11h45min
Duração: 1h30min
Equipe: Esmael Oliveira, Simone Ávila, Raruilquer Oliveira
Metodologia: Mesma utilizada na primeira oficina sobre Homofobia

• Tema: Amor, Namoro e Ficar
Data: 22/06/2010



Série: 2° ano
Número de estudantes: 32 (10 meninos)
Idade: entre 16 e 18 anos
Horário: 16h às 17h30min
Duração: 1h30min
Equipe: Paula Pinhal, Ana Paula dos Santos, Rayani Mariano
Metodologia: Mesma utilizada na primeira oficina sobre Amor

Local: Simão Hess

• Tema: Violência de Gênero e Outras Formas de Violências na Escola
Data: 22/06/2010
Série: 1° ano do Ensino Médio
Número de estudantes: 30
Idade: Entre 15 e 17 anos
Horário: 9h às 10h30min
Duração: 1h30min
Equipe: Isadora Machado, Emília Ferreira, Nicola Gonzaga
Metodologia: Foram utilizadas três dinâmicas para a realização dessa oficina. 
Dinâmica 1 - Propor à turma que constitua grupos para fazer cartazes respondendo à pergunta: “O que é vi-
olência?”
Sugestão de tempo: 15 minutos para elaboração dos cartazes + 15 minutos para que cada grupo apresente e, 
na seqüência, se promova a discussão. 
Dessa discussão, extrair referências aos tipos de violências que serão abordados.
Dinâmica 2 - Apresentação, em Power Point, de forma expositiva, do conteúdo sobre violências.
Dinâmica 3: Introdução da questão do bullying utilizando cenas de filmes.
I. Imagens de uma forma “mais subjetiva” de bullying (ofensas pessoais, como apelidos que causam sofri-
mento, por exemplo);
II. Imagens de bullying de alun@s contra professor@s;
III. Imagens de professor@s contra alun@s;
IV. Apresentação de uma foto de irmãos(ãs) geme@s e pedido para que apontem brevemente as diferenças que 
conseguem visualizar. A partir daí:
a) Concluir pela necessidade de respeito à diversidade (ninguém é igual a ninguém);
V. Deixar orientações sobre bullying com a professora:

• Tema: Sexo, Gênero e Identidades de Gênero
Data: 22/06/2010
Série: 1° ano do Ensino Médio



Número de estudantes: 30 (maioria meninas)
Idade: entre 15 e 17 anos
Horário: 8h30min às 10h
Duração: 1h30min
Equipe: Anelise Fróes, Kathilça Lopes, Vinicius Kauê
Metodologia: Após uma apresentação breve da equipe e do projeto, a turma foi dividida em grupos, para que 
a primeira atividade fosse realizada. Seis grupos foram organizados pela própria turma, formando arranjos 
interessantes entre meninos e meninas, sendo que um grupo, que delimitou seu território no centro da sala de 
aula, era composto apenas de meninos, e um outro grupo, no canto próximo à “mesa da professora” tinha cinco 
meninas e um menino, e foi visto pela turma como “apenas de meninas”. O menino presente pareceu não se 
importar com a questão, e trabalhou de forma interessada o tempo todo. A turma recebeu a orientação de listar, 
em folhas em branco, todas as diferenças entre homens e mulheres, baseadas tanto em sexo, quanto em gênero. 
Enquanto a atividade acontecia, a equipe circulou ativamente entre os grupos, auxiliando nas discussões e ou-
vindo os comentários. No início, para alguns grupos, foi mais difícil encontrar a diferença entre sexo e gênero, 
e algumas questões eram listadas num campo, e depois transferidas para outro (por exemplo, em um grupo, 
apareceu: “os caras são mais fortes que as mulheres” e foi colocada na coluna das diferenças de sexo, mas de-
pois de alguns protestos e discussões, passou para a coluna de gênero, e ainda foi sintetizado por uma menina 
como “isso é uma coisa que inventaram, tem muita mulher mais fote que homem”). Essa atividade durou 
aproximadamente 25 minutos, e depois todas as elaborações de cada grupo foram colocadas no quadro verde, 
em colunas também, separadas em sexo e gênero, onde foram listadas as diferenças. A discussão que se seguiu 
foi muti frutífera, e foi possível perceber que de forma geral, todos e todas tinham claro que as diferenças de 
gênero são construções sociais, ou “coisas que inventam”, e que isso começa muito cedo, ainda na infância. 
Na segunda parte da oficina, foi utilizada a dinâmica das Palavras Cruzadas, na qual cada grupo recebe um 
jogo composto de um quadro de perguntas e outro de respostas, verticais e horizontais, contendo conceitos e 
noções básicas sobre sexo, gênero, sexualidades, homossexualidades, diversidades, afetividade, feminismos, 
sexismo. A atividade de preenchimento dos quadros motivou uma estimulante discussão nos grupos e também 
entre eles, gerando uma certa disputa para ver quem conhecia mais conceitos, quem sabia preencher correta-
mente os quadros, e quais as palavras consideradas totalmente desconhecidas. Também durante essa atividade 
a equipe circulou entre os grupos, tirando dúvidas, auxiliando com as palavras desconhecidas, e contribuindo 
para as discussões. No fim do período da oficina, terminou-se com uma avaliação sobre os conceitos, sobre 
as diferenças que são construídas e alimentadas, e refletindo coletivamente sobre o que pode ser mudado nas 
relações entre homens e mulheres, começando pela escola.

Local: Escola Doutor Paulo Fontes

• Tema: Sexo, Gênero e Identidades de Gênero
Data: 29/06/2010
Série: 2° ano



Número de estudantes: 38 (15 meninos)
Idade: entre 17 e 20 anos
Horário: 19h às 20h30min
Duração: 1h30min
Equipe: Anelise Fróes, Simone Ávila, Rayani Mariano
Metodologia: Após a apresentação das ministrantes da oficina e do projeto Papo Sério, foi pedido que os alu-
nos se dividissem em grupos, que receberam uma folha de papel kraft, duas imagens (uma de um homem e 
outra de uma mulher) e canetões. Buscamos, nas revistas recortadas, imagens calcadas em representações bem 
padronizadas de homens e mulheres, com corpos em evidência, mulheres de cabelos compridos e homens de 
cabelos curtos, já que nosso objetivo era exatamente provocar reflexões e discussões sobre gênero, sexuali-
dade, sexo, e identidades de gênero, mas a partir do lugar comum, para depois discutirmos. 
Pedimos que cada grupo fizesse três colunas nas folhas de papel. Depois, foi explicado que a atividade prin-
cipal consistia em, a partir das figuras que tinham, mas também a partir de si mesmos e de seus colegas, de-
screver pelo menos quatro características relativas às diferenças de SEXO entre homens e mulheres, e depois, 
na coluna seguinte, descrever outras quatro características relativas às diferenças de GÊNERO entre homens 
e mulheres, masculino e feminino. 
A idéia inicial era, depois de listar características de sexo e gênero entre homens e mulheres, masculino e 
feminino, pedir que todos elaborassem uma terceira figura, a partir das imagens que tinham em mãos, para 
que pudéssemos discutir papéis de gênero. Mas a conversa entre os grupos estava muito frutífera, e não valia à 
pena diminuirmos o tempo de debate, encaminhando a realização de uma segunda atividade, que demandaria 
mais tempo. Enquanto eu estava no quadro anotando o que os grupos diziam, Simone sugeriu que seguíssemos 
com a discussão onde estava, e não fizéssemos a parte final, encerrando de outra forma. Foi o que fizemos, 
então, abrindo na terceira coluna dos cartazes e do quadro a possibilidade de debater papéis de gênero e o que 
são verdades e mentiras sobre meninos e meninas. 
No final, pode-se refletir coletivamente sobre as diferenças, mudanças sociais, construções, e sobre o quanto o 
espaço da escola é importante para modificar ideias com as quais se está habituado. Esta oficina foi especial-
mente interessante, porque ao final dela a escola organizou uma cerimônia de premiação para entrega do Prê-
mio de Primeiro Lugar no II Concurso de Cartazes, uma vez que a escola não pode comparecer na cerimônia 
realizada na UFSC. 

Local: CEM Vila Formosa – São José

• Tema: Sexo, Gênero e Identidades de Gênero
Data: 06/08/2010
Série: 8ª do ensino fundamental
Número de estudantes: 22 (10 meninas, 12 meninos)
Idade: entre 13 e 15 anos
Horário: 14h às 15h30



Duraração: 1h30min
Equipe: Anelise Fróes, Claudio Leite, Ana Paula Santos, Kathilça Lopes
Metodologia: Utilizamos um espaço vazio para a realização da oficina, seguindo orientação do professor Mar-
celo Spitzner. O espaço fica em um anexo onde funcionou anteriormente a área de educação infantil da Centro 
Educacional da Vila Formosa. Ao mesmo tempo em que foi preciso usar a criatividade, também foi possível 
otimizar o espaço e a participação de todos e todas. Foi feita uma apresentação do projeto e da equipe, e a 
seguir, a turma foi dividida em pequenos grupos. Como o espaço era livre, cada grupo encontrou um lugar na 
sala, e sentaram no chão, em forma de círculo. Foram distribuidas folhas de papel kraft em tamanho suficiente 
para elaboração de cartazes, e canetas coloridas. A dinâmica consistia em, através do diálogo nos grupos, 
elaborar listas de diferenças entre homens e mulheres, baseadas em sexo e gênero, iniciando pelo cotidiano 
da escola, no que diferencia meninos e meninas. Como a turma era pequena, a equipe pode acompanhar de 
perto cada um dos grupos, e isso se mostrou interessante e produtivo. Claudio ficou em um grupo apenas de 
meninos, e pode questionar e estimular a discussão trazendo questões que talvez eles sozinhos não elaboras-
sem. Toda a equipe contribuiu, mas sem interferir nas discussões nos grupos, e pode-se perceber, mais uma 
vez, uma certa confusão entre sexo e gênero, com algumas dúvidas sobre onde listar algumas questões, como 
“os meninos são relaxados e as meninas são mais limpinhas”, já que para um dos grupos, isso era algo “que 
se nasce sendo assim”, então para eles era uma diferença de sexo, determinada por alguma coisa no corpo, 
na cabeça. A equipe questionava todas essas dúvidas, e usou como exemplo um dos meninos do grupo que 
argumentava isso, já que ele mesmo era muito “arrumadinho e limpo”, segundo seus colegas, e ainda assim, 
era menino, e não menina. Aos poucos as listas iam sendo construídas e cresciam, à medida que as dúvidas 
iam sendo dirimidas. Alguns cartazes eram maiores, outros menores, mas o fundamental era o nível da dis-
cussão. Toda a turma participou de forma intensa, e quando chegou o final do período, pediram para continuar 
na oficina, discutindo e aprendendo. Infelizmente não foi possivel, mas houve tempo bastante para um grande 
cartaz geral ser elaborado, com a apresentação de cada grupo e suas listas, e se utilizou os últimos quinze 
minutos para um debate amplo sobre gênero, sexo, diversidade, construções sociais, e de que forma a escola, o 
bairro, a família, vai moldando cada um e cada uma dentro do que é considerado certo ou errado socialmente.

Local: CEM Vila Sant’Anna – EJA – São José

• Tema: Gênero e Religião
Data: 12/08/2010
Série: três turmas, de 7ª, 2º e 3º ano (Educação de Jovens e Adultos)
Número de estudantes: 35
Idade: entre 17 e 42 anos
Horário: 18h45 às 20h
Duração: 1h15min
Equipe: Claudio Leite, Fátima Weiss, Emilia Ferreira e Rauilquer Oliveira
Metodologia: A equipe foi apresentada, bem como o tema da oficina. Depois, a turma foi convidada a se or-



ganizar em grupos menores, a fim de participar da dinâmica. Todos e todas foram receptivos e dispostos a ou-
vir, dialogar e participar ativamente. A equipe teve o cuidado de organizar a dinâmica de forma a não focar es-
pecificamente na questão religiosa, mas tentando ampliar a temática, partindo das noções sobre gênero, sexo, 
e também religiosidades. Uma vez em grupos, foi indicada a tarefa: descrever histórias, ditos, provérbios, que 
tivessem ouvido falar sobre homens e mulheres, e sobre como cada um deve se comportar de acordo com seu 
sexo e o oposto, com seu gênero e o outro, na família, na igreja, na escola, no trabalho, desde a infância. 
Cada grupo recebeu folhas em branco e canetas, e foram orientados à dialogar e construir de forma livre essa 
memória sobre padrões e indicações sociais do que é considerado certo e errado para homens e mulheres. A 
equipe, como habitualmente, se distribuiu entre os grupos, visando contribuir e incentivar as discussões, mas 
sem interferir na construção do que seria apresentado ao final. A atividade era bastante ampla, e isso foi con-
siderado positivamente e também negativamente; por um lado, não permitiu um aprofundamento na questão 
específica da religião, mas por outro lado permitiu que as reflexões surgissem, por estímulo da equipe ou livre-
mente, e que estas levassem em conta tudo, família, relações sociais, ambiente escolar, cotidiano, e também 
religiosidades. Ao final da atividade, foi possível identificar o quanto a proposta encontrou boa repercussão, 
e o quanto não estamos, todos e todas, acostumados a questionar e refletir de forma crítica sobre o que apren-
demos e repetimos. Para a turma, segundo os comentários feitos, e a discussão que encerrou a dinâmica, foi a 
oportunidade de pensar em suas trajetórias, no que é aprendido e ensinado, e nas diferenças estabelecidas entre 
homens e mulheres sem que se pergunte “por quê” é assim.

Local: CEM Vila Formosa – São José

• Tema: Sexo, Gênero e Identidades de Gênero
Data: 20/09/2010
Série: 7ª 
Número de estudantes: 45
Idade: entre 12 e 15 anos
Horário: 13h45 às 15h15
Duração: 1h30min
Equipe: Isadora Machado, Raruilquer Oliveira, Virginia Nunes (acadêmica de Ciências Sociais na UFRB, em 
mobilidade acadêmica na UFSC e junto aos projetos do NIGS)
Metodologia: Depois das apresentações da equipe, do projeto e do tema da oficina, cada membro da turma re-
cebeu um número de 1 a 5, para que fossem formados grupos de forma aleatória, buscando minimizar o agru-
pamento por “turminhas” já estabelecidas em sala de aula. Cada um dos cinco grupos recebeu uma folha com 
a letra da música “Pagu”, de Rita Lee e Zélia Duncan, que foi executada duas vezes. Como a música trabalha 
com diversos estereótipos e tenta desconstruir imagens e noções pré-dadas sobre mulheres, foi interessante ver 
como a turma entendeu o objetivo, cantou junto, achou graça em alguns versos, mas por fim concordou com 
o que é dito, de que, por exemplo, “nem toda brasileira é bunda”, como dizem as autoras da música. A seguir, 
foi elaborada no quadro uma pequena tabela, onde deveriam ser colocadas as percepções sobre sexo e gênero, 



a partir das idéias de cada grupo. Percebeu-se o quanto é difícil separar as duas coisas, ou compreender que as 
diferenças de gênero não são causadas pelas diferenças biológicas entre homens e mulheres. 
A atividade seguinte permitiu problematizar essas questões, e também discutir os padrões de “normalidade” e 
a diversidade existente em todos os lugares e pessoas. Cada grupo recebeu figuras distintas, e deveria analisá-
las de forma coletiva, a fim de elaborar um cartaz com suas considerações e observações. As figuras, retiradas 
de revistas, variavam entre uma drag Queen, um casal homossexual masculino, um transexual masculino, uma 
transexual feminina, um modelo negro, uma modelo loura, uma mulher halterofilista, um homem bailarino, 
casais de travestis. Apesar de algumas resistências observadas em determinados grupos (especialmente no 
que recebeu a imagem do transhomem, na qual ele aparecia grávido), e de dificuldades iniciais de fazer uma 
discussão crítica e não preconceituosa, a disponibilidade da turma merece destaque, uma vez que são temas 
distantes de suas realidades de modo geral, mas que foram vistos por todos e todas como “algo que acontece”, 
que “se vê na vida”. As discussões que emergiram na elaboração dos cartazes trataram de questões como 
escolha, diferenças, beleza, bullying, violências, discriminações, afetos, entre outras. Cada grupo apresentou 
seus cartazes ao final da atividade, e abriu-se para o debate sobre tudo que havia sido conversado. Para fina-
lizar, a equipe incentivou que a turma siga discutindo os temas em questão, e que as reflexões feitas sobre 
“normal”, diversidade, padrões, sexo e gênero continuem sendo feitas por todos e todas. 

Local: EEB Ildefonso Linhares

• Tema: Violências de Gênero e outras formas de violências
Data: 25/10/2010
Série: 7ª 1 e 7ª 2
Número de estudantes: 35 (20 meninas e 15 meninos)
Idade: entre 12 e 14 anos
Horário: 07h45 às 09h15
Duraração: 1h30min
Equipe: Anelise Fróes, Gabriella Figueiredo dos Santos, Virginia Nunes, Kathilça Lopes e Ana Paula Boscatti. 
Tiago Machado, Bianca Nascimento e Douglas Pedro (bolsistas PIBIC EM do Projeto, alunos da EEB Ilde-
fonso Linhares)
Metodologia: Apresentação da dinâmica, do tema da oficina. Falou-se sobre a temática geral da violência, 
e sobre as violências de gênero. A turma foi dividida em grupos, e a primeira atividade foi a apresentação 
de slides com as situações propostas a serem dramatizadas. Foram escolhidas situações bastante variadas, 
incluindo desde violências de gênero, discriminação por práticas esportivas, violência patrimonial, até violên-
cias domésticas contra mulheres. Cada um dos grupos, depois da apresentação, recebeu um jogo de plaquinhas 
coloridas, com as personagens que fazem parte da cena a ser dramatizada. No caso da situação de violência 
na escola, por exemplo, o grupo que ficou com essa cena recebeu plaquinhas com: Diretora, aluno agressor, 
mãe de aluno, colega 1,colega 2, supervisora pedagógica. E assim em todas as demais situações. Uma vez 
distribuídas as personagens, cada grupo teve um tempo para pensar, discutir, e dividir seus membros de modo 



que cada um e cada uma tenha um papel a representar. Depois foram apresentadas as dramatizações, Ideal-
mente, caso haja tempo, é interessante que seja feita uma primeira vez a dramatização com cada um e cada 
um nos seus papeis, e que depois vá se trocando. No fim das apresentações, discute-se em grande grupo como 
foi a experiência, o que cada um achou de participar, como é estar no lugar de quem age com violência, de 
quem pune, de quem é vítima, e de que forma todas as situações vivenciadas na dinâmica estão ou não estão 
presentes na vida de cada um e cada uma. Para encerrar a oficina, foi apresentado um segundo jogo de slides, 
com conceitos mais teóricos sobre violência, apontando para a importância de se respeitar as diferenças, e para 
o papel que cada pessoa tem na transformação das realidades encontradas. 

Local: EEB Ildefonso Linhares

• Tema: Violências de Gênero e outras formas de violências
Data: 08/11/2010
Série: 7ª 
Número de estudantes: 24 (11 meninos e 13 meninas)
Idade: entre 12 e 14 anos
Horário: 16h às 17h30
Duraração: 1h30min
Equipe: Anelise Fróes, Claudio Leite, Ana Paula Boscatti, Raruilquer Oliveira. Douglas Pedro e Bianca Nas-
cimento (bolsistas PIBIC EM do Projeto, alunos da EEB Ildefonso Linhares)
Metodologia: Apresentação da equipe, do tema, e do projeto e seus objetivos. Depois disso, apresentou-se a 
dinâmica a ser realizada, já partindo para a divisão da turma em pequenos grupos. Uma vez os grupos organi-
zados, a equipe orientou a todos e todas que fizessem uma reflexão inicial sobre os tipos de violências que são 
observados no cotidiano: escola, família, bairro, vizinhança, televisão, internet. Depois desse primeiro mo-
mento, cada grupo pode escolher, entre algumas sugestões, de que forma gostaria de representar as situações 
de violência a serem discutidas. As possibilidades eram Música, Desenho, Mímica ou Teatro, e o único for-
mato que não foi escolhido foi música. Cada grupo teve então um tempo para organizar suas representações, 
seja desenhando, atuando, ou através de mímicas. A equipe permaneceu circulando o tempo todo, auxiliando 
os grupos nas discussões, incentivando o debate, e tirando dúvidas. Posteriormente, cada grupo apresentou 
suas situações, e o restante da turma participou ativamente, tanto tentando adivinhar as situações de violências 
no caso das mímicas, quanto contribuindo na análise dos desenhos, e comentando as dramatizações. Depois 
das apresentações, abriu-se espaço para outros comentários e discussões, buscando-se avaliar se as situações 
escolhidas por cada grupo são realmente encontradas nos contextos nos quais estão inseridos cada um e cada 
uma. A seguir, apresentou-se um vídeo selecionado sobre bullying, para encaminhar as discussões finais, 
refletindo sobre o papel de cada um diante das situações violentas conhecidas, e quais as possibilidades de 
transformar o que está dado. 

Local: EEB Ildefonso Linhares



• Tema: Violências de Gênero e outras formas de violências
Data: 18/11/2010
Série: 2° ano do ensino médio
Número de estudantes: 40
Idade: entre 15 e 18 anos
Horário: 18h45 às 20h15
Duraração: 1h30min
Equipe: Isadora Machado, Anelise Fróes, Gabriella Figueiredo dos Santos e Kathilça Lopes
Metodologia: Após a apresentação da equipe e do projeto, a turma foi dividida em grupos, para discutirem 
sobre as diversas formas em que se encontram as manifestações de violência, as violências de gênero, e 
outras práticas agressivas, não só na escola mas em todos os demais contextos nos quais estamos inseridos 
socialmente. Cada grupo recebeu uma folha de papel Kraft, para que pudesse elaborar, depois das discussões 
coletivas, suas representações de violências.  A atividade levou um grande tempo da oficina, já que para alguns 
grupos, o cuidado estético com a representação era quase tão importante quanto a questão representada em 
si. A equipe permaneceu circulando o tempo todo, conversando com os grupos, e percebendo as diferenças 
também de percepção entre meninos e meninas (os grupos de meninos apenas representaram situações de 
violências relacionadas com assaltos, ou tráfico de drogas, os compostos por meninas escolheram casos de vi-
olência baseada em diferença sexual ou relativas às sexualidades diversas) sobre os casos de violências. Como 
a turma realmente estava dedicada à discussão, e o debate ia crescendo na medida em que se aproximava o 
momento de cada grupo apresentar seus cartazes, a equipe optou por apresentar um pequeno vídeo sobre bul-
lying como última parte da oficina, depois das apresentações. Com o vídeo, foi feita a proposta de que todos e 
todas podemos ser discriminados ou sofrer por sermos “diferentes”, e que isso é que precisa ser transformado, 
já que nada justifica a agressão e as práticas violentas contra aqueles e aquelas que fogem do padrão estabel-
ecido como normal ou mais aceito socialmente, a partir de construções de papeis e comportamentos. 



3. O Projeto Papo Sério (2010) em números

Oficinas

Escolas

EEB Maria 
José Barbo-
sa (Escola 
Jovem de 
São José)

Colégio 
Simão José 

Hess

EEB Dr. 
Paulo 
Fontes

CEM Vila 
Formosa – 
São José

CEM Vila 
Sant’Anna 
– São José

EEB 
Ildefonso 
Linhares

Total

Nº. de tur-
mas 5 2 1 2 3 3 16

Nº. de 
alun@s 180 60 38 67 35 99 479

Nº. de 
professores 
envolvidos

2 2 2 3 1 2 12

Temas Amor, Ho-
mofobia

Violência, 
Gênero

Sexo, 
Gênero, 

Identidades 
de Gênero

Sexo, 
Gênero, 

Identidades 
de Gênero

Gênero e 
Religião

Violências 
de Gênero 

e outras 
formas de 
violência

6

Nº. in-
tegran-
tes do NIGS 
envonvidos

6 6 3 7 4
13 (contando 
com bolsistas 

PIBIC)
30



Números totais (Concurso de Cartazes e Oficinas)

Escolas atingidas 14
Municípios atingidos 5
Professores  23
Estudantes 644
Equipe NIGS 30
Cartazes recebidos 46

O Projeto Papo Sério em suas três edições (em 2009 e 2010 estão somados os 
números do Concurso de Cartazes e das oficinas)

Ano  2007  2009  2010  Total
Escolas  3  4  14  21
Estudantes  40  393  644  1077
Professores  4  15  23  42



4. Anexos

Anexo 1 - Equipe do NIGS/ Projeto Papo Sério

Coordenação

Miriam Pillar Grossi - Doutora em Antropologia, Coordenadora do NIGS, Coordenadora Geral do Projeto 
Papo Sério

Anelise Fróes da Silva - Mestre em Antropologia Social (PPGAS-UFSC 2010), Pesquisadora NIGS, Co-
ordenadora do Projeto Papo Sério

Pós-Graduação

Fátima Weiss de Jesus - Bolsista de Doutorado CNPq. Doutoranda PPGAS-UFSC. Pesquisa Igrejas Inclusi-
vas no Brasil, dentro da temática Religiosidades, Sexualidades, Homossexualidades.

Felipe Fernandes - Bolsista de Doutorado CAPES. Doutorando em Ciências Humanas PPGICH-UFSC. Pes-
quisa o Programa Brasil Sem Homofobia. 

Paula Pinhal de Carlos - Bolsista de Doutorado CNPq. Doutoranda em Ciências Humanas PPGICH-UFSC. 
Pesquisa Relações Contemporâneas entre jovens.

Rosa Blanca Cedillo - Bolsista de Doutorado CAPES. Doutoranda em Ciências Humanas PPGICH-UFSC. 
Pesquisa Arte Homoerótica na perspectiva das teorias queer. Organizadora e curadora da Exposição do II 
Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Homofobia e Transfobia nas Escolas.

Esmael Oliveira - Bolsista de Doutorado REUNI. Doutorando PPGAS-UFSC. Foi pesquisador do NIGS até 
julho de 2010.

Simone Nunes Ávila - Doutoranda em Ciências Humanas PPGICH-UFSC. Pesquisa Construção de masculi-
nidades em transexuais masculinos.

Isadora Vier Machado - Doutoranda em Ciências Humanas PPGICH-UFSC. Pesquisa Processos de Judiciali-
zação de violências psicológicas contra mulheres.

Emília Ferreira - Bolsista de Mestrado REUNI. Mestranda PPGAS-UFSC. Pesquisa Criminalização do 



Aborto no Brasil a partir de um estudo de caso.

Claudio Leite - Bolsista de Mestrado CAPES. Mestrando PPGAS-UFSC. Pesquisa relações entre pornogra-
fia e religiosidade, a partir de uma igreja virtual.

Graduação

Ana Paula dos Santos - Bolsista Permanência, Acadêmica de Ciências Sociais. Integrou a equipe do NIGS 
até junho de 2010.

Raruilquer Oliveira - Bolsista Permanência. Acadêmico de Ciências Sociais. Vinculado ao Papo Sério desde 
março de maio de 2009.

Rayani Mariano - Bolsista Extensão. Acadêmica de Jornalismo. Vinculada ao Papo Sério desde abril de 
2009.

Nicola Gonzaga - Bolsista Extensão. Acadêmica de Letras. Integrou a equipe do NIGS até setembro de 
2010.

Kathilça Lopes - Bolsista Permanência. Acadêmica de Pedagogia. Vinculada ao Papo Sério desde março de 
2010.

Vinicius Kauê Ferreira - Bolsista PIBIC- CNPq. Acadêmico de Ciências Sociais. Vinculado ao Papo Sério 
desde março de 2009.

Gabriella Figueiredo dos Santos - Bolsista Extensão. Acadêmica de Ciências Sociais. Vinculada ao Papo 
Sério desde agosto de 2010.

Ana Paula Boscatti - Bolsista Extensão. Acadêmica de Ciências Sociais. Vinculada ao Papo Sério desde 
setembro de 2010.



Anexo 2 - Inscrições online para o Concurso de Cartazes

Nome d@s professor@s coordenador@s: Angela dos Santos da Fonseca
Nome da Escola: Escola de Educação Básica Carlos Fantini 
Endereço completo da escola: Rua Edmundo Leopoldo Merizio, nº 1515, Bairro Limoeiro, Itajaí - SC 
Telefone da Escola: 88120331 
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 
Profª Angela: (47) 30455173, (47) 84045873; Jean (aluno responsável): (47) 88521369; Suzana (aluna respon-
sável): (47) 32470647;
E-mail d@ professor@ coordenador@: angela.sf@terra.com.br; jr-vocation@hotmail.com; dani_neid@
hotmail.com; suh_zana2009@hotmail.com; joana_horbach@hotmail.com; sandrinha.tranali@hotmail.com
Título do Cartaz 1: Homossexuais: ser diferente é ser normal!!!
Título do Cartaz 2: Homofobia: o crime em uma vida
Título do Cartaz 3: Lesbofobia e transfobia na sociedade
Nome d@s estudantes envolvid@s: Jean Carlos Burgonovo Junior; Daniele Neid; Suzana de Amaral; Joana 
Horbach; Greice Doerner Beraci; Francieli Marques; Sandra Cristina Tranali
 

Nome d@s professor@s coordenador@s: Marilia A. R. Carreira- Ass. Téc. Pedagógico, Richard M. Coel-
ho- Prof. Biologia, Química, Ciências, Maristela F. Fabro - Prof. Sociologia e Filosofia.
Nome da Escola: Escola de Educação Básica Gama Rosa 
Endereço completo da escola: Rua João Leopoldo Reitz, 74 - Bairro Centro São Pedro de Alcântara - Santa 
Catarina - CEP 88125-000. 
Telefone da Escola: (48) 3277-0036
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 
Marilia Aparecida Ribeiro Carreira - (48) 3277-0245 / 8443-1378 
E-mail d@ professor@ coordenador@: marilia.carreir@oi.com.br
Título do Cartaz 1: Lesbiofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas
Nome d@s estudantes envolvid@s: Aline Mayra Cordeiro, Ari Erhardt, Celio Edson Alves Neto, Elaine 
Seidler,Fernanda Schütz, Franciane Maria Schmitz, Gabriel Kuster Kraus, Josue Luiz da Silva, Juliana Silva, 
Luciana Mtos Cordeiro, Nathan Roberto Lohn Pereira, Patricia Lohn, Ramon Freitas Kuhn,Rangel Hoffmann, 
Roberta Stahelin, Roberto Meurer, Ronei José da Silva Junior, Sibele Evilin da Silva.
Título do Cartaz 2: Lesbiofobia, Homofobia, Transfobia.
Nome d@s estudantes envolvid@s: Aline M Cordeiro, Ari Erhardt, Celio E A Neto, Elaine Seidler, Fernanda 
Schutz, Franciane M Schmitz, Gabriel K Kraus, Josue L da Silva, Juliana Silva, Luciana M Cordeiro, Nathan 
R L Pereira, Patricia Lohn, Ramon F Kuhn, Rangel Hoffmann, Roberta Stahelin, Roberto Meurer, Ronei J da 
S Junior, Sobele E da Silva.
Nome d@s professor@s coordenador@s: GEVELSON AJAMIL FERNANDES



Nome da Escola: EEB DOM JAIME DE BARROS CÂMARA
Endereço completo da escola: RODOVIA BALDICERO FILOMENO,7821 - RIBEIRÃO DA ILHA
FLORIANÓPOLIS / SC  CEP: 88.064-002
Telefone da Escola:  (48) 3337-5097
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 
GEVELSON: (48)3232-9281 / 8836-7267
E-mail d@ professor@ coordenador@: ajamilfernandes2008@hotmail.com
Título do Cartaz 1: DIGA NÃO AO PRECONCEITO
Nome d@s estudantes envolvid@s: GEOVANA CRISTINA CANDIDO, MATHEUS ANTUNES DE AN-
DRADE, BIANCA ADRIANA CAETANO, MAYARA CRISTINY DE SOUZA, BRENDA DE LIZ DA SIL-
VA.
Título do Cartaz 2: NEM MELHORES, NEM PIORES, SOMOS IGUAIS
Nome d@s estudantes envolvid@s: JÉSSICA APARECIDA MARTINS, HIGOR LUIZ BERNARDO 
ALVES, BRUNA MACHADO DE SOUZA, GABRIEL MARTINS VARGAS.
Título do Cartaz 3: COMBATE A HOMOFOBIA, LESBOFOBIA E TRANSFOBIA
Nome d@s estudantes envolvid@s: JEAN CARLOS FLAUSINO, LETÍCIA DE SOUZA MEDEIROS, 
LIDIANE CRISTINA PEREIRA.

Nome d@s professor@s coordenador@s: Jorge Luis Simoneti
Nome da Escola: EEB. Leonor de Barros
Endereço completo da escola: Rodovia Amaro Antonio Vieira
Telefone da Escola: 33342549
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 
99035040
E-mail d@ professor@ coordenador@: nettijorge@hotmail.com
Título do Cartaz: DIREITOS NEGADOS AOS CASAIS HOMOXESSUAIS
Nome d@s estudantes envolvid@s: Graziele Cristina Ferreira, Eduardo Marcelino de Lucena, Iohranna 
Helena Muller, Claudinéia Damaceno



Nome d@s professor@s coordenador@s: Salete Kinczeski Machado
Nome da Escola: EEB Simão José Hess
Endereço completo da escola: Avenida Madre Benvenuta, 463 Bairro: Trindade Município: Florianópolis 
Cep.: 88036500
Telefone da Escola: 48 3234-2323
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 48 
32066071; 48 99038050
E-mail d@ professor@ coordenador@: simaohess@sed.sc.gov.br
Título do Cartaz 1: LGEBTT 
Nome d@s estudantes envolvid@s: Bruno Lima, Allan Pires, Gabriel da Silva, Rodrigo de Freitas Scher-
mann
Título do Cartaz 2: Nova Era GLB
Nome d@s estudantes envolvid@s: Dinah Antero, Fábio Cardoso, Hiago Ramos, Marcos Fraga, Jhonatan 
Leonardo
Título do Cartaz 3: IGUALDADE PARA TODOS
Nome d@s estudantes envolvid@s: AMANDA P. DE SOUZA, ANA FLÁVIA DE MORAES SANTANA, 
ISMAEL MADRUGA RIBEIRO, KÁTIA VANESSA DE SOUZA, MAYARA PEREIRA CHAVES, THAIN-
ARA VIEIRA, WILLIAN HENRIQUE FERREIRA
Título do Cartaz 4: TODOS SOMOS IGUAIS!
Nome d@s estudantes envolvid@s: AMANDA PEREIRA DE SOUZA, ANA FLÁVIA DE SOUZA, ISMA-
EL MADRUGA RIBEIRO, KÁTIA VANESSA DE SOUZA, MAYARA PEREIRA CHAVES, THAINARA 
VIEIRA, WILLIAN HENRIQUE FERREIRA
Título do Cartaz 5: LGBT RISPECT AND DIFERENCE
Nome d@s estudantes envolvid@s: KRISHNA NICOLAU ALMEIDA, CAMILA CHAVES DE MORAES, 
PAULO RICARDO SANTOS TRINDADE, LUCAS CLEBER PINTO, GICELI APARECIDA BRAGA
Título do Cartaz 6: HOMOSSEXUALIDADE NÃO É UMA DOENÇA E SIM UM DIREITO A LIBER-
DADE!
Nome d@s estudantes envolvid@s: DEIVI BENTO BITTENCOURT JUNIOR, BRUNA OLIVEIRA 
MACHADO, JASSIELY RUFINO BRATTI, THAMIRYS BARBOSA DE SOUZA



Nome d@s professor@s coordenador@s: Rita de Cássia Peres
Nome da Escola: Escola de Educação  Básica Dr.Paulo Fontes
Endereço completo da escola: Rua Osni Barbato, 168- Santo Antônio de Lisboa- Florianópolis- Cep:88050450 
Telefone da Escola: (48) 32352192
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 48 
Professora Coordenadora: Rita de Cássia Péres fone: 99774391; Estudante: 32353407 
E-mail d@ professor@ coordenador@: Professora coordenadora:formiguinha_rp@hotmail.com; Pablo: 
papito_vidaloka_@hotmail.com 
Título do Cartaz 1: Somente com união venceremos o preconceito 
Título do Cartaz 2: Diversidade 
Título do Cartaz 3: Não à homofobia 
Título do Cartaz 4: É hora de pensar e mudar 
Título do Cartaz 5: Homofobia 
Título do Cartaz 6: Igualdade nas diferenças
Título do Cartaz 7: Transfobia
Título do Cartaz 8: O mundo procura combater seu próprio erro: o preconceito 
Título do Cartaz 9: Diferente, ou não, mereço respeito  
Nome d@s estudantes envolvid@s: Thâmara, Thalita, Jeéssica, Franciele, Douglas, Daniela, Alisson, 
Guilherme,Felipe, André, Douglas Túlio , Ronaldo, Eduardo, Francielli, Gisele, Marici, Jéssica Cruz, Maikol, 
Everton, Andréia, Gisele, Mara Rúbia, Cleonice, Mariana, Fernanda de Abreu, Ana Claúdia, Cristiano, Diogo, 
Eduardo, Vanessa, Josiane, Thaís, Ana Carolina , Franciele, Edward, elizandra e Mariliane.    

Nome d@s professor@s coordenador@s: Nelson Flausino Junior
Nome da Escola: EEB Prof. Maria José Barbosa Vieira
Endereço completo da escola: Rua Joaquim Vaz, 1413, Praia Comprida São José - SC  
Telefone da Escola: (48) 3257-3010 
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 48 
96197745- Elizangela Assessora de Direção
E-mail d@ professor@ coordenador@: jrflausino@hotmail.com; cmajoba@sed.sc.gov.br
Títulos dos Cartazes: Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas escolas; Diga não ao preconteito; Lesbofo-
bia, Transfobia e Homofobia nas escolas; GLBTTT: Somos uma única raça.
Nome d@s estudantes envolvid@s: Aliny Berling, Beatriz Gorges Eulino, Carla Roberta Korb, Daniele 
Antunes, Diogo Anibal Ricardo, Isabela dos Santos, Leticia da costa, Malu Marjory Rodrigues Lopes Gra-
nado, Maria Luana Santos Nunes, Mariana Regina Martins, Mileni Passos de Jesus, Renata dias de Oliveira, 
Shawara Eca Leal da Costa de Matos, Thays Fagundes Morais, Vanessa Cristina Marcon



Nome d@s professor@s coordenador@s: Chiara Lemos - Professora e Juliana Walendy - Administradora 
Escolar.
Nome da Escola: EBM Fernando B. Viegas de Amorim
Endereço completo da escola: Rua Benta Gertrudes da Silva, SN -  Jd Janaína - Biguaçu - SC
Telefone da Escola: 3285-8211
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 48 
8403-7462 e 8465-9316
E-mail d@ professor@ coordenador@: colegioviegas@gmail.com
Título do Cartaz 1: 17/05 Dia Mundial de Luta Contra Homofobia
Nome d@s estudantes envolvid@s: Marlon de Ávila, Ketlin Vidal, Franciele Aquino
Título do Cartaz 2: 17/05 Dia de Combate à Violência Contra os Homossexuais
Nome d@s estudantes envolvid@s: Bruno Alexsander, Danrley Goulart e Luiz Gustavo Gomes
Título do Cartaz 3: DIA - 17/05 A LUTA CONTRA HOMOFOBIA
Nome d@s estudantes envolvid@s: Willian V. Nascimento, Ivan J. Soares e Luiz Henrique de Lima  - 7ª. 
série
Título do Cartaz 4: 17 DE MAIO – DIA DE LUTA CONTRA A HOMOFOBIA, LESBOFOBIA E TRANS-
FOBIA! POR DIREITOS E JUSTIÇA!
Nome d@s estudantes envolvid@s: Juliana Cristina Costa e Caroline Prim - 6ª. série
Título do Cartaz 5: O ÓDIO AOS HOMOSSEXUAIS MUITAS VEZES LEVA À VIOLÊNCIA FÍSICA! 
DIA DE LUTA CONTRA A HOMOFOBIA – 17 DE MAIO.
Nome d@s estudantes envolvid@s: Paulo R. Feiber, Bruno de A. Reis, Gustavo Moreira e Volnei Cegolor 
– 6ª. série
Título do Cartaz 6: 17 DE MAIO - DIA DE LUTAR CONTRA A HOMOFOBIA, LESBOFOBIA E TRANS-
FOBIA!
Nome d@s estudantes envolvid@s: Sarah de Souza e Maristela Fernandes – 6ª. série
Título do Cartaz 7: 17 DE MAIO - DIA DE LUTA CONTRA A HOMOFOBIA!
Nome d@s estudantes envolvid@s: Jéssica Schuller e Gisele Cruz - 6ª. série
Título do Cartaz 8: 17 DE MAIO - DIA DE LUTAR VERSUS  HOMOFOBIA E POR UM MUNDO DE 
TODOS
Nome d@s estudantes envolvid@s: Gustavo Santos Delfino - 8ª. série
Título do Cartaz 9: DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A HOMOFOBIA - 17 DE MAIO
Nome d@s estudantes envolvid@s: Matheus da Silva , Nicolly Fernandes, Laura Ferreira, Franciele Rodri-
gues e Paolo Cordeiro - 8ª. série
Título do Cartaz 10: 17/05 - DIA DA LUTA CONTRA A HOMOFOBIA E TRANSFOBIA MUNDIAL
Nome d@s estudantes envolvid@s: Rafael Araujo, Adriano da Rosa e Herick A Rech- 6ª. série
Título do Cartaz: Homofobia: tô fora



Nome d@s professor@s coordenador@s: Daniela Azevedo
Nome da Escola: Ilçdefonso Linhares
Endereço completo da escola: Rua Vereador Osvaldo Bittencourt, 206 - Carianos - Florianópolis - SC 
Cep 88047700
Telefone da Escola: (48)32360556
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 48 
Tel.: (48)32360556 /(48) 91612055
E-mail d@ professor@ coordenador@: danielaaidar@hotmail.com
Título do Cartaz 1: “Estão em toda parte”
Nome d@s estudantes envolvid@s: Giovane Faria de Souza, Eduarda Paola Palacios da Costa, Izabella de 
Souza Fontoura, Mayara Flores Ledel Rodrigues, Matheus Pauletti Pires
Título do Cartaz 2: “Aceitar as Diferenças”
Nome d@s estudantes envolvid@s: Aline Ketlyn Bertuso, Luiza Lepkoski Pereira, Peterson Willian Car-
doso Fraga, Larissa dos Santos Silveira, Emanuel Hermes dos Santos
Título do Cartaz 3: “O que você ganha com discriminação?”
Nome d@s estudantes envolvid@s: Felipe Morais Paschoal, Jéssica Alves Fernandes, Roberta Aparício 
Garcia, Janaína Rosa Bittencourt
Título do Cartaz 4: “Não ao Preconceito, sim a diversidade”
Nome d@s estudantes envolvid@s: Anna Gardasz Apolinário, Geisiele Morgana Pereira da Silva, Isadora 
Vicente
Título do Cartaz 5: “Cada um com a sua opção sexual”
Nome d@s estudantes envolvid@s: Maria Eduarda da Cunha Rodrigues, Silvana Rodrigues dos Santos, 
Ramon Martins Lopes



Nome d@s professor@s coordenador@s: Salete dos Santos
Nome da Escola: EBM Osmar Cunha
Endereço completo da escola: Rodovia Tertuliano Brito Xavier, s/n. Canasvieiras-Florianópolis - SC
Telefone da Escola: (48) 32825511
Telefones fixo e celular d@ professor@ coordenador@ e/ou de um@ alun@ responsável pelo grupo: 48 
3034-1153; 9129-3497
E-mail d@ professor@ coordenador@: salete_ds@hotmail.com
Título do Cartaz 1: Ao preconceito dizemos não.
Nome d@s estudantes envolvid@s: Débora Gabriela Guidolin, Taís Ferreira
Título do Cartaz 2: Bandeiras
Nome d@s estudantes envolvid@s: Débora Gabriela Guidolin, Taís Ferreira
Título do Cartaz 3: Portal Gay
Nome d@s estudantes envolvid@s: Débora Gabriela Guidolin
Título do Cartaz 4: Devemos respeitar a opção sexual de cada um
Nome d@s estudantes envolvid@s: Débora Gabriela Guidolin, Taís Ferreira
Título do Cartaz 5: Dia Mundial da Luta contra Lesbofobia, Transfobia e Homofobia
Nome d@s estudantes envolvid@s: Vitória Domingos Inácio

Anexo 3 - Informações sobre a criação do site do Concurso 

O endereço do site do Concurso de Cartazes é www.nigs.ufsc.br/concursodecartazes. As atividades realizadas 
pelos integrantes do NIGS com respeito ao site foram as seguintes:
- Manutenção da seção “Saiu na Mídia” (foi atualizada 20 vezes desde o dia 13 de fevereiro a 30 de maio).
- Levantamento de notícias na internet que abordem o tema do Concurso 
- Publicação das notícias no site citando a fonte 
- Manutenção da seção “Informações sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia” (foi atualizada 11 vezes 
desde o dia 1° de março até o dia 24 de abril)
- Manutenção de página do Concurso em rede de relacionamentos – Facebook e Orkut (foram feitos perfis 
nos dois sites de relacionamentos)
- Sistematização dos resultados da enquete no site, que pode ser observada a seguir: 
 
 
 





Anexo 4 - Divulgação do Concurso de Cartazes 

Release enviado para a mídia catarinense no dia 1º de Março

NIGS - UFSC lança II Concurso de Cartazes e Redações sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Esco-
las

Foi lançado no dia 1º de março de 2010 o edital do II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia 
e Homofobia nas escolas. O evento é promovido pelo Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades 
(NIGS) do Laboratório de Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina e apoiado pelo Nú-
cleo de Educação e Prevenção (NEPRE) / Regional Grande Florianópolis da Secretaria Estadual de Educação. 
O Concurso tem como objetivo discutir as violências contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 
transgêneros (LGBTT) nas escolas da Grande Florianópolis. E está inserido nas atividades do Dia Municipal 
contra a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia -17 de maio, data instituída por lei no município de Florianóp-
olis.

As inscrições para o II Concurso de Cartazes estão abertas até 10 de maio de 2010 e são gratuitas. Há duas 
categorias de participação. Uma, de cartazes, para estudantes de escolas públicas do ensino médio e funda-
mental de Santa Catarina e outra, criada nesta 2ª edição do prêmio, de redações, para estudantes de gradu-
ação em Pedagogia e/ou de cursos de licenciatura de várias disciplinas e de todas as universidades do estado. 
Para a primeira, estudantes de ensino médio e fundamental devem formar grupos, coordenados por um 



professor, e confeccionar um cartaz que aborde temas relacionados às violências contra LGBTTT. Para a se-
gunda, estudantes de graduação devem enviar uma redação sobre a mesma temática. Estudantes vencedores 
nas duas modalidades serão premiados com livros sobre gênero e sexualidade. Os prêmios coletivos relativos 
aos cartazes serão doados às bibliotecas de suas escolas.

O I Concurso de Cartazes aconteceu em maio de 2009 com a participação de 97 alunos de quatro escolas 
de Florianópolis. O evento faz parte do projeto de extensão Papo Sério (oficinas de gênero e sexualidade), 
apoiado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão da UFSC.

O edital do Concurso e mais informações podem ser obtidas no site www.nigs.ufsc.br e/ou www.nigs.ufsc.br/
concursodecartazes esclarecidas através do e-mail nigsnuc@cfh.ufsc.br ou do telefone 3721 98 90 (Ramal 25) 
no horário comercial.

Release enviado para a mídia catarinense no dia 15 de abril 

Inscrições para Concurso sobre Homofobia, Lesbofobia e Transfobia podem ser feitas até o dia 10 de maio.

Continuam abertas, até o dia 10 de maio, as inscrições para o “II Concurso de Cartazes e Redações sobre 
Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas”. O Concurso surgiu em 2009 com o objetivo de incentivar 
professor@s a discutirem as violências contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros 
(LGBTTT) nas escolas. A atividade está inserida nas lutas relativas ao dia 17 de maio, data instituída por lei 
no município de Florianópolis como Dia Municipal contra a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia. 
O evento é promovido pelo Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS) do Laboratório de 
Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina e apoiado pelo Núcleo de Educação e Pre-
venção (NEPRE) / Regional Grande Florianópolis da Secretaria Estadual de Educação. A partir de pesquisas 
realizadas e projetos desenvolvidos junto a escolas de Santa Catarina, foi perceptível ao NIGS a dificuldade 
que professor@s têm de incluir nos currículos de suas aulas atividades que discutam sexualidades, gênero e 
violências contra LGBTTT. O Concurso de Cartazes surgiu como uma possibilidade de satisfazer essa de-
manda, permitindo que a temática seja discutida dentro das escolas. 
Acreditando que @s estudantes de graduação e futuros professor@s devem refletir sobre o assunto e pensar 
sobre a modificação da realidade escolar, decidimos ampliar o concurso neste ano. Em 2010, então, o Con-
curso tem duas categorias de participação. Uma para estudantes de ensino médio e fundamental, que devem 
formar grupos, coordenados por um professor, e confeccionar um cartaz que aborde temas relacionados às 
violências contra LGBTTT. E outra para estudantes de graduação, que devem enviar uma redação sobre a 
mesma temática. Estudantes vencedores nas duas modalidades serão premiados com livros sobre gênero e 
sexualidade. Os prêmios coletivos relativos aos cartazes serão doados às bibliotecas de suas escolas.
O evento faz parte do projeto de extensão Papo Sério (oficinas de gênero e sexualidade), apoiado pela Pró-



reitoria de Pesquisa e Extensão da UFSC.
O edital do Concurso e mais informações podem ser obtidas no site www.nigs.ufsc.br/concursodecartazes. 
As dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail nigsnuc@cfh.ufsc.br ou do telefone 3721 98 90 (Ramal 
25), no horário comercial. 

Release enviado no dia 17 de maio para a Agecom e Secretarias de Educação de Santa Catarina e Florianópolis

Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades realiza Exposição de Cartazes sobre lesbofobia, transfobia 
e homofobia no Centro de Filosofia e Ciências Humanas.

Os estudantes que chegaram ao Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) na segunda, 17 de maio, se 
depararam com um cenário diferente ao entrarem no hall das salas de aula: uma intervenção artística em 
forma de espiral colorida, dando sustentação a diversos cartazes. Era a exposição dos cartazes do II Concurso 
sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas, promovido pelo NIGS – Núcleo de Identidades de 
Gênero e Subjetividades, que teve sua abertura no início da manhã, com fala da professora Miriam Pillar 
Grossi, coordenadora do Núcleo, e contou também com a presença da coordenadora de Extensão da UDESC, 
professora Jimena Furlani. A exposição e o concurso estão inseridos nas atividades que marcam o Dia de 
Combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia, 17 de maio, marco mundial, e data instituída por lei no mu-
nicípio de Florianópolis. 
A exposição segue no hall até o fim da semana, quando acontece a Cerimônia de Premiação dos Cartazes, na 
sexta-feira, às 15h, no Auditório do CFH. O Concurso surgiu com o objetivo de possibilitar que professor@s 
trabalhassem juntos com seus estudantes as temáticas relativas às violências nas escolas contra Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBTTT). O evento ultrapassou as metas iniciais e contou 
com a participação de 165 estudantes, oito professor@s de cinco municípios diferentes que elaboraram os 46 
cartazes que estão expostos no hall do CFH. 
Além do número de cartazes ter sido uma grande conquista, o mais importante é saber que esse concurso 
possibilitou que crianças e adolescentes refletissem sobre a questão, contribuindo para que, no futuro, violên-
cias motivadas por intolerância à diversidade tenham fim. 
O I Concurso de Cartazes aconteceu em maio de 2009 e 97 alun@s de quatro escolas de Florianópolis partic-
iparam. O evento faz parte do projeto de extensão Papo Sério, apoiado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Exten-
são da UFSC, que prevê a realização de oficinas sobre gênero e sexualidade com alun@s da rede pública da 
Grande Florianópolis. 

Release Premiação:   



Cerimônia de Premiação marca o fim do II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia 
nas Escolas. 

Por Anelise Fróes e Rayani Mariano

A Cerimônia de Premiação, que aconteceu na sexta-feira, 21 de maio, no auditório do Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFSC, foi a última atividade do II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia 
e Homofobia nas Escolas. O evento foi prestigiado por representantes das escolas participantes do II Concur-
so, autoridades da Universidade Federal de Santa Catarina, e contou também com a presença de professores 
e estudantes da UFSC, além da equipe do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, organizador do 
Concurso. 

Os 46 cartazes recebidos foram expostos no hall do CFH em uma instalação artística idealizada por Rosa 
Cedillo, doutoranda do PPGICH/UFSC e artista plástica. A exposição iniciou no dia 17 de maio, marcando o 
Dia de Combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia, data instituída por lei no município de Florianópolis, 
e teve fim com a Cerimônia de Premiação. O Concurso contou com a participação de 165 estudantes e oito 
professor@s de cinco municípios do estado de Santa Catarina.  

Os cartazes vencedores, de acordo com os votos da Comissão Julgadora, foram:

1º - Diferente ou não, mereço respeito, elaborado pelos estudantes Daniela Rosa, Alisson Coelho, Guilherme 
Piccoli, sob a coordenação da Professora Rita de Cássia Peres, da Escola de Educação Básica Dr. Paulo Fontes.

2º - Homossexualidade não é uma doença e sim um direito à liberdade, confeccionado pelos estudantes Deivi 
Bento Bittencourt Junior, Bruna Oliveira Machado, Jassiely Rufino Bratti e Thamirys Barbosa de Souza, sob a 
coordenação da Professora Salete Machado, da Escola de Educação Básica Simão Hess. 

3º - O mundo procura combater seu próprio erro: O preconceito, feito pelos estudantes Felipe Januário, 
Abdré, Maurício Akira, Douglas M., Ronaldo, coordenados pela Professora Rita de Cássia Peres, da Escola de 
Educação Básica Dr. Paulo Fontes.

E o cartaz vencedor pelo Júri Popular também foi “Diferente ou não, mereço respeito”. Todos os participantes 
receberam certificados (alunos, escolas e professores), e professores e professoras envolvidos na coordenação 
das equipes responsáveis por elaborar os cartazes receberam o Certificado de Educador Destaque em Gênero 
e Sexualidade, além de coleções de livros sobre educação, gênero e sexualidade.

A mesa de abertura da Cerimônia de premiação foi composta pelo diretor de projetos de Extensão da PRPE 
da UFSC, professor Nelson Canzian, da diretora do CFH, professora Roselane Neckel, da coordenadora 



da ADEH/Nostro Mundo, ONG de direitos humanos voltada para travestis e transexuais de Florianópolis, 
Kelly Vieira, da coordenadora do NEPRE da Secretaria Estadual de Educação, Natália Meneghetti, da profes-
sora Luzinete Minella, do Instituto de Estudos de Gênero da UFSC e da coordenadora do NIGS, professora 
Miriam Pillar Grossi. O destaque da mesa foram as falas de todos e todas, destacando a importância de ações 
efetivas de extensão universitária, objeto do Projeto Papo Sério, que em sua terceira edição realiza pela segun-
da vez o Concurso de Cartazes e promove oficinas temáticas em escolas da  capital e da grande Florianópolis. 
Todas as falas enfatizaram a grande visibilidade alcançada pela exposição de cartazes, pelo grande envolvi-
mento da comunidade escolar, pelo comprometimento das parcerias formadas, e emocionaram aos presentes 
com o teor de incentivo à continuidade do Projeto, e parabenizando o NIGS pela iniciativa.

As educadoras presentes, de Itajaí, São Pedro de Alcântara, Florianópolis e Biguaçu, foram convidadas a fazer 
relatos de suas experiências durante a confecção dos cartazes enviados, e em breve mesa coordenada pela 
professora Miriam Grossi, contaram as dificuldades encontradas para trabalhar as temáticas do concurso, a 
realidade do cotidiano escolar, e a satisfação de ver a participação de alunos e alunas, e por compreender o 
quanto as questões relativas à diversidade, e o enfrentamento da lesbofobia, transfobia e homofobia no am-
biente escolar é parte integrante da formação pessoal e educacional de todos e todas. Depois das falas, rece-
beram seus certificados e o prêmio Educador Destaque, ao lado de seus alunos e alunas presentes.

No encerramento da cerimônia, uma última mesa abordou a lesbofobia, transfobia e homofobia, com a par-
ticipação de Felipe Fernandes, idealizador do Concurso de Cartazes, educador, doutorando do PPGICH, de 
Anelise Fróes, coordenadora do Projeto Papo Sério, mestranda do PPGAS e de Esmael Oliveira, doutorando 
do PPGAS.

Para todos e todas, fica a certeza de que ações como essa, embora pareçam pequenas no contexto social de 
discriminação e violências muitas vezes vivenciadas dentro do ambiente escolar, são fundamentais para 
transformações sociais, em busca de uma sociedade mais tolerante, menos preconceituosa, menos ho-
mofóbica. O papel da Universidade pública foi enfatizado no sentido de contribuir de forma consistente para 
a discussão sobre violências contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros dentro das 
escolas, colaborando para que a lesbofobia, a transfobia e a homofobia tenham fim. 

A III edição do Concurso de Cartazes deverá ser realizada entre março e maio de 2011, dentro das atividades 
pelo 17 de maio, sob coordenação do NIGS/UFSC e suas parcerias.

Envio de cartas para escolas e faculdades

Carta para Escolas



Florianópolis, 12 de abril de 2010

Prezado/a Diretor/a

 Estamos lhe encaminhando, neste envelope, o edital do “II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, 
Transfobia e Homofobia nas Escolas” para divulgação em sua escola. Gostariamos de convidar através desta 
carta estudantes e professoras/es de sua escola a participarem deste concurso.
 O “II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas” é organizado pelo 
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), do Laboratório de Antropologia, da Universidade 
Federal de Santa Catarina. O concurso tem como objetivo discutir as violências contra LGBTTT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) nas escolas públicas de Santa Catarina. A atividade está 
inserida nas lutas relativas ao dia 17 de maio, data instituída pela Lei 7476/2007 no município de Florianópo-
lis como Dia Municipal contra a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia.
Para participar do Concurso @s estudantes de escolas públicas do ensino médio e fundamental devem for-
mar grupos, coordenados por um@ professor@, e confeccionar um cartaz que aborde temas relacionados às 
violências contra LGBTTT. O cartaz deverá conter título alusivo ao Dia Municipal de Combate à Homofobia, 
Lesbofobia e Transfobia, texto e imagens, nome da escola, d@s alun@s, d@s professor@s ou outr@s integran-
tes da administração escolar, e deve ser feito em papel Cartolina (tamanho 50x66cm). As inscrições estão 
abertas até o dia 10 de maio de 2010. Os cartazes vencedores ganharão para as bibliotecas de suas escolas 
livros sobre gênero e sexualidade.
O Concurso de Cartazes faz parte do projeto de extensão Papo Sério, apoiado pela Pró-reitoria de Pesquisa e 
Extensão da UFSC. O NIGS acredita que as escolas são fundamentais no enfrentamento das violências contra 
estudantes, professor@s e demais profissionais do corpo técnico pedagógico que sejam lésbicas, gays, bissex-
uais, travestis e transexuais. Por isso, articula atividades que problematizam essas violências e que possibili-
tam reflexões e ações de combate a elas.
O edital do Concurso e mais informações podem ser obtidas no site www.nigs.ufsc.br/concursodecartazes. 
As dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail nigsnuc@cfh.ufsc.br ou do telefone 3721 98 90 (Ramal 
25), no horário comercial. 

Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de Antropologia – Laboratório de Antropologia Social
Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Trindade
(Ao lado do Museu Universitário e do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC).
FONE: 3721 98 90 (Ramal 25)

Carta para Faculdades



Florianópolis, 12 de abril de 2010.

Prezado/a Professor/a

Estamos enviando a sua instituição o convite para o “II Concurso de Cartazes e Redações sobre Lesbofobia, 
Transfobia e Homofobia nas Escolas”. Este concurso, na sua modalidade “redações” é dirigido a  estudantes 
do Curso de Pedagogia e outras licenciaturas e visa conscientizar futuros/as professores/as sobre a importân-
cia do respeito a diferenças de orientação sexual e identidades de gênero nas práticas escolares.
O concurso é organizado pelo Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), do Laboratório 
de Antropologia, da Universidade Federal de Santa Catarinae tem como objetivo discutir as violências con-
tra LGBTTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros) nas escolas públicas de Santa 
Catarina. A atividade está inserida nas lutas relativas ao dia 17 de maio, data instituída pela Lei 7476/2007 no 
município de Florianópolis como Dia Municipal contra a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia.
Para participar do Concurso @s estudantes de graduação devem escrever uma redação de duas a quatro pági-
nas que contenha título, nome d@ autor@, curso, universidade, e-mail, nome d@ orientad@r (se for o caso), 
resumo de 60 palavras e três palavras-chave. O texto deve ser enviado até o dia 10 de maio para o e-mail 
nigsnuc@cfh.ufsc.br. 
Em 2009 aconteceu o I Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas e teve 
a participação de quatro escolas de Florianópolis e 97 alun@s.  A atividade faz parte do projeto de extensão 
Papo Sério, apoiado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão da UFSC.
As redações selecionadas serão publicadas em formato ebook no sítio eletrônico do Núcleo de Identidades de 
Gênero e Subjetividades (www.nigs.ufsc.br). 
O edital do Concurso e mais informações podem ser obtidas no site www.nigs.ufsc.br/concursodecartazes. 
As dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail nigsnuc@cfh.ufsc.br ou do telefone 3721 98 90 (Ramal 
25), no horário comercial. 

Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Departamento de Antropologia – Laboratório de Antropologia Social
Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Trindade
(Ao lado do Museu Universitário e do Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC).
FONE: 3721 98 90 (Ramal 25)



Anexo 5 - Escolas e Faculdades que receberam o convite, através de e-mail ou 
correspondência, para participar do Concurso de Cartazes e Redações

Escolas

Florianópolis

1. COLEGIO STA CATARINA 
2. EBM ALMIRANTE CARVALHAL  
3. EBM ANTONIO PASCHOAL APOSTOLO  
4. EBM INTENDENTE ARICOMEDES DA SILVA  
5. EB BEATRIZ DE SOUZA BRITO  
6. EBM JOSÉ DO VALLE PEREIRA
7. EBM DR. PAULO FONTES 
8. EB PROF ANISIO TEIXEIRA  
9. EB VITOR MIGUEL DE SOUZA 
10. EEF BALDICERO FILOMENO 
11. EEF CACHOEIRA DO BOM JESUS  
12. EEF DURVAL MELQUIADES DE SOUZA 
13. EEF SEVERO HONORATO DA COSTA 
14. EEF VARGEM PEQUENA 
15. ESC DESDOBRADA MARCOLINO JOSE DE LIMA 
16. ESC DESDOBRADA JOÃO FRANCISCO GARCEZ 
17. ESC DESDOBRADA MUN JURERÊ 
18. ESC DESDOBRADA PRAIA DO FORTE 
19. EBM  ALBERTINA MADALENA DIAS  
20. EBM BATISTA PEREIRA  
21. EB BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 
22. EB HENRIQUE VERAS 
23. EB JOÃO ALFREDO ROHR 
24. EBM JOAO GONCALVES PINHEIRO 
25. EB MANCIO COSTA  
26. EB MARIA TOMAZIA COELHO 
27. EB MUN DONICIA MARIA DA COSTA  
28. EB MUN GENTIL MATHIAS DA SILVA 
29. EB MUN JOSE AMARO CORDEIRO 
30. EB MUN LUIZ CANDIDO DA LUZ 



31. EB MUN OSMAR CUNHA 
32. EB MUN PROF DILMA LUCIA DOS SANTOS 
33. EB OSVALDO MACHADO 
34. EB PREF ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO
35. EEB AMERICA DUTRA MACHADO 
36. EEB DE MUQUEM  
37. EEB EDITH GAMA RAMOS 
38. EEB HILDA TEODORO VIEIRA 
39. EEB JANUARIA TEIXEIRA DA ROCHA  
40. EEB JORNALISTA JAIRO CALLADO  
41. EEB JOSE BOITEUX 
42. EEB LUCIA DO LIVRAMENTO MAYVORNE 
43. EEB PERO VAZ DE CAMINHA
44. EEB PORTO DO RIO TAVARES 
45. EEB PROF OTILIA CRUZ 
46. EEB ROSINHA CAMPOS 
47. EEB SILVEIRA DE SOUSA 
48. EEF GEN JOSE VIEIRA DA ROSA 
49. EEF JULIO DA COSTA NEVES 
50. ESC DESDOBRADA ADOTIVA L VALENTIM 
51. ESC DESDOBRADA COSTA DA LAGOA 
52. ESC DESDOBRADA COSTA DE DENTRO 
53. ESC DESDOBRADA JOSE JACINTO CARDOSO 
54. ESC DESDOBRADA LUPERCIO B DA SILVA 
55. ESC DESDOBRADA OSVALDO GALUPO 
56. ESC DESDOBRADA RETIRO DA LAGOA 
57. EEB CELSO RAMOS 
58. EEB DAYSE WERNER SALLES 
59. EEB DOM JAIME DE BARROS CAMARA 
60. EEB GETULIO VARGAS 
61. EEB ILDEFONSO LINHARES 
62. EEB INTENDENTE JOSE FERNANDES 
63. EEB IRINEU BORNHAUSEN 
64. EEB JUREMA CAVALLAZZI 
65. EEB LEONOR DE BARROS 
66. EEB PE ANCHIETA 
67. EEB PRES ROOSEVELT 
68. EEB PROF HENRIQUE STODIECK 



69. EEB PROF LAURA LIMA 
70. EEB ROSA TORRES DE MIRANDA 
71. EEB SIMÃO JOSÉ HESS 
72. INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
73. EEM ANTONIO PASCHOAL APOSTOLO 
74. EEM HENRIQUE VERAS 
75. EEM JOAO GONCALVES PINHEIRO 
76. EEM PREF ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO  
77. EEM PRES CASTELO BRANCO 
78. COLÉGIO DE APLICAÇÃO UFSC 
79. EEB ADERBAL RAMOS DA SILVA  
80. EEB DR PAULO FONTES 
81. EEB FELICIANO NUNES PIRES  
82. EEB LAURO MULLER 
83. EEB PROF ANIBAL NUNES PIRES 
84. EEB PROF ANISIO TEIXEIRA 
85. EEB TENENTE ALMACHIO 
86. EEM JACO ANDERLE 

Grande Florianópolis
1. Colégio Estadual Profª Maria da Glória V de Faria 
2. Colégio Fernando Bruggmann
3. Colégio Manoel Roldão das Neves
4. Escola Indígena de Ensino Fundamental Whera Tupã-Poli Toty Dja
5. Centro Educacional Governador Vilson Kleinubing
6. Centro Educacional Municipal Araucária
7. Centro Educacional Municipal Antonio Francisco Machado
8. Centro Educacional Municipal Jardim Solemar

Professores que participaram do GDE
Foi enviado e-mail a todos os professores que participaram do GDE de Santa Catarina convidando-os a par-
ticiparem com seus alunos do Concurso de Cartazes. 

Faculdades



1. EADcom
2. IES - Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis
3. UAB- Universidade Aberta do Brasil 
4. UCB - Universidade Castelo Branco
5. UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina
6. UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
7. UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci
8. UNIBAN – Brasil 
9. UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 
10. UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí
11. UNOPAR – Universidade do Norte do Paraná
12. USJ – Universidade de São José 
13. Unesc
14. ACE - Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala
15. UNIDAVI - Universidade para o Desenv. do Alto Vale do Itajaí¬
16. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JARAGUÁ DO SUL - CESJS
17. FAC. CIÊNC. ECON. CONT. ADM. JUR. SOCIAIS DE LAGES
18. Faculdades Integradas Facvest - Soc. Lageana de Educação
19. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE
20. UNIÃO DAS FACS. DE CRICIÚMA - UNIFACRI
21. Unidavi - Ituporanga
22. Unidavi - Presidente Getúlio
23. UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC (CAÇADOR )
24. UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE - UNIVILLE
25. UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC (CANOINHAS )
26. UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC (CONCÓRDIA)
27. UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC (CURITIBANOS )
28. UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UNC (FRAIBURGO)
29. UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC (MAFRAS )
30. UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE - UNIPLAC
31. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - UNISUL (ARARANGUÁ)
32. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - UNISUL (PALHOÇA)
33. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - UNISUL (TUBARÃO)
34. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI (BIGUAÇU)
35. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI (TIJUCAS)
36. UNIVERSIDADE OESTE DE S.CATARINA - UNOESC (JOAÇABA)
37. UNIVERSIDADE OESTE DE S.CATARINA - UNOESC (SÃO MIGUEL D`OESTE)
38. UNIVERSIDADE OESTE DE S.CATARINA - UNOESC (VIDEIRA)



39. UNIVERSIDADE OESTE DE S.CATARINA - UNOESC (XANXERÊ)
40. UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC (CHAPECÓ)
41. UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB
42. UNIVILLE – (SÃO BENTO DO SUL)

Professores do Departamento de Metodologia de Ensino do Centro de Educação da UFSC
Foram enviados e-mails individuais a todos os professores e deixados folders nos escaninhos de todos. Há 
uma lista impressa com os e-mails dos professores na pasta do Papo Sério. 

Anexo 6 - Cerimonial da Premiação de Cartazes

CERIMONIAL DE PREMIAÇÃO
21/05/2010

Vinicius Kauê Ferreira e Claudia Regina Nichnig (apresentem-se)
Cláudia: Senhoras e Senhores, Boa Tarde!
Vinicius: O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da Universidade Federal de Santa Catarina, 
vinculado ao Laboratório de Antropologia Social do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, ao Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social, e à linha de Estudos de Gênero do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas. Em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Santa Cata-
rina, através do Núcleo de Educação e Prevenção da Grande Florianópolis, realiza a Cerimônia de Premiação 
do Segundo Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas, que tem como 
objetivos:

- Premiar os três cartazes vencedores do concurso, e suas respectivas escolas, pelos votos da Comissão Julga-
dora
- Premiar o cartaz vencedor pelo voto do Júri Popular
- Premiar educadoras e educadores com o Prêmio Educador Destaque em Gênero e Sexualidade, pela ini-
ciativa de debater os temas transversais das relações de gênero e sexualidades de forma intensiva e compro-
metida com seus alunos e alunas. 

Neste evento tivemos o apoio, além dos supracitados:

Do Instituto de Estudos de Gênero da UFSC, da Revista de Estudos Feministas, da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República.



Cláudia: Para procedermos à abertura deste evento convidamos as seguintes autoridades para compor a 
mesa:  
1. Professor Dr. Nelson Canzian da Silva – Representando a Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão da Universi-
dade Federal de Santa Catarina
2. Professora Dra. Miriam Pillar Grossi - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social da UFSC e Coordenadora do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades
3. Professora Dra. Roselane Neckel – Diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC
4. Professora Natália Meneghetti - Representante da Secretaria Estadual de Educação, Coordenadora do NE-
PRE - Núcleo de Educação e Prevenção
5. Professora Dra. Luzinete Simões Minella - Representando o Instituto de Estudos de Gênero 
6. Sra. Kelly Vieira - Coordenadora da ADEH/Nostro Mundo
7. Doutorando Interdisciplinar em Ciências Humanas Felipe Fernandes - Criador do Concurso de Cartazes 
sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia nas Escolas do NIGS/UFSC, Coordenador do Projeto Papo Sério
8. Mestranda em Antropologia Social Anelise Fróes - Coordenadora do Projeto Papo Sério

 
Vinicius: Composta a mesa, convidamos a todos para assistirmos à exibição de um vídeo com o Hino Na-
cional brasileiro.

Rari – Passar Vídeo do Hino.

Vinicius: Convidamos para fazer uso da palavra: (Ane e Felipe NÃO falam nessa mesa)

Professor Nelson (fala primeiro porque tem outro compromisso) 
Deputada Angela Albino
Professora Jimena Furlani
Professora Natália Meneghetti
Sra. Kelly Vieira
Professora Roselane Neckel
Professora Luzinette Minella
Professora Miriam Grossi

Cláudia: Agradecemos as palavras de todos e todas, e desfazemos a mesa, convidando a todos e todas para 
assistirem um vídeo produzido por Vinicius Ferreira, do NIGS, que apresenta todos os cartazes enviados 
pelas escolas, bem como o processo de montagem da Exposição de Cartazes, sob curadoria da Doutoranda e 
Artista Plástica Rosa Blanca Cedillo.

Rari – Exibir vídeo Vinicius



Vinicius: Passamos agora à premiação dos quatro cartazes vencedores do Concurso, sendo três pelos votos da 
Comissão Julgadora, e um escolhido pelo voto popular durante a exposição no hall do CFH.  

Cláudia: Gostaríamos de chamar aqui à frente, para receber o prêmio das mãos da professora Natália Mene-
ghetti, do NEPRE, a escola responsável pelo cartaz que ficou em TERCEIRO lugar, com o título: O mundo 
procura combater seu próprio erro: O preconceito, elaborado pela equipe de alunos e alunas da professora 
Rita de Cassia, da escola Paulo Fontes.

Rari – Enquanto a pessoa se levanta para receber o prêmio, executa a música do Oscar. 

Vinicius: Gostaríamos de chamar aqui à frente, para receber o prêmio das mãos da professora Jimena Furlani, 
da UDESC, a escola responsável pelo cartaz que ficou em SEGUNDO lugar, com o título: Homossexualidade 
não é uma doença e sim um direito à liberdade elaborado pela equipe de alunos e alunas da professora Salete, 
da escola Simão Hess.

Rari – Enquanto a pessoa se levanta para receber o prêmio, executa a música do Oscar. 

Cláudia: Gostaríamos de chamar aqui à frente, para receber o prêmio das mãos da professora Miriam Pillar 
Grossi,  a equipe responsável pelo cartaz que ficou em PRIMEIRO lugar, com o título                            Difer-
ente ou não, mereço respeito, elaborado pela equipe de alunos e alunas da professora Rita de Cássi, da escola  
Paulo Fontes    

Rari – Enquanto a pessoa se levanta para receber o prêmio, executa a música do Oscar. 

Vinicius: Gostaríamos de chamar aqui à frente, para receber o prêmio das mãos da professora Luzinete 
Minella, a escola responsável pelo cartaz vencedor pelo voto popular, com o título  “Diferente ou não, mereço 
respeito”, elaborado pela equipe de alunos e alunas da Professora Rita de Cássia Peres, da Escola de Educação 
Básica Dr. Paulo Fontes . 

Rari – Enquanto a pessoa se levanta para receber o prêmio, executa a música do Oscar. 

Vinicius: Pedimos uma salva de palmas para todas as equipes premiadas. 

Cláudia: Passamos agora à entrega do Prêmio Educadoras/Educadores Destaque em Gênero e Sexualidade. 
Este ano, a Comissão Organizadora do II Concurso de Cartazes sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia 
nas Escolas considerou válido, ao invés de escolher apenas um ou uma, premiar todos os professores e pro-
fessoras participantes, bem como assistentes técnico-pedagógicos e administradores escolares, pelo compro-



misso demonstrado com as questões da diversidade, e pela inestimável contribuição para a formação integral 
de crianças e adolescentes, em busca de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa. 

Vinicius: Convidamos para compor a mesa, e receberem seus certificados de Educador e Educadora Destaque 
em Gênero e Sexualidade, as seguintes pessoas: 

Rari – Enquanto a pessoa se levanta para receber o prêmio, executa a música do Oscar. Deixar repetindo até 
todos estarem na mesa

1. Juliana Walendy, Administradora Escolar da Escola Viegas de Amorim, de Biguaçu
2. Ângela Fonseca, professora da Escola Carlos Fantini, de Itajaí
3. Marilia Carreira, Assistente Técnico-pedagógica da Escola Gama Rosa, de São Pedro de Alcântara
4. Nelson Flausino Junior, professor da Escola Maria José Barbosa, de São José
5. Professor Gevelson Ajamil Fernandes, da Escola Dom Jaime Câmara, de Florianópolis (não estava pre-
sente)
6. Professora Daniela Azevedo, da Escola Ildefonso Linhares, de Florianópolis
7. Professora Rita de Cássia Peres, da Escola Dr. Paulo Fontes, de Florianópolis (não estava presente)
8. Professora Salete Machado, da Escola Simão Hess, de Florianópolis (não estava presente)

Cláudia: Convidamos as professoras e professores a fazerem uso da palavra, por até cinco minutos, relatando 
suas experiências com a elaboração dos cartazes.

Vinicius: Agradecemos a fala das professoras e professores, e desfazemos esta mesa, passando imediatamente 
para a Conferência de Encerramento, convidando a compor a mesa Anelise Fróes, Mestranda do PPGAS da 
UFSC, Felipe Fernandes, Doutorando do DICH da UFSC e Esmael Oliveira, Doutorando do PPGAS, que nos 
falarão sobre Lesbofobia, Transfobia e Homofobia. 

Cláudia: Agradecemos a presença de todos e todas, e desejamos que as reflexões aqui feitas permaneçam 
no cotidiano escolar. Esperamos recebê-los novamente na III Edição do Concurso de Cartazes, em 2011. 
Obrigada, Boa noite.



Anexo 7 - Fotos

Oficinas na Escola Ildefonso Linhares



Fotos da premiação do Concurso de Cartazes na Escola Paulo Fontes

Fotos do Concurso de Cartazes




