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APRESENTAÇÃO 

 
PROJETO PAPO SÉRIO - Iniciação Científica no Ensino Médio 

 

O projeto de iniciação científica de Ensino Médio (PIBIC/CNPq) foi 

desenvolvido entre outubro de 2010 e fevereiro de 2012 como parte do Projeto Papo 

Sério (GROSSI  et  al, 2007), principal ação de extensão do Núcleo de Identidades de 

Gênero e Subjetividades (NIGS) da UFSC na área de gênero e sexualidades. Este 

projeto, inovador no campo da formação de jovens estudantes em instituições públicas, 

visou introduzir estudantes de escolas de Florianópolis em atividades de iniciação 

cientifica no campo da Antropologia e nos Estudos de Gênero e Sexualidade.  

O Projeto PIBIC EM envolveu entre outubro de 2010 e fevereiro de 2012 dez 

jovens estudantes entre 14 a 18 anos (3 meninas e 7 meninos), vinculados a cinco 

escolas púbicas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina (especificadas adiante) 

da Grande Florianópolis. São eles/as: Tiago Borges Machado, Douglas Barreto Pedro, 

Bianca do Nascimento, Charles Fernandes Constantino, Wallace Henrique Mendes 

Ferreira, Hestéfany Aparecida da Silveira, Helen dos Santos Pereira, Jeferson 

Hammerschmitt Clemente, Natan Schmitz Kremer e Marcio Nilson da Silva.  

A formação científica destes e destas jovens estudantes ocorreu através da 

participação destes bolsistas em grupo de estudos, oficinas, minicursos, eventos 

científicos, acesso a leituras e elaboração de produções textuais, análises de filmes e 

documentários, realização de visita a cursos e espaços da universidade como Planetário, 

Museu, Biblioteca, realização de viagens de estudo, participação como autores em 

eventos científicos, realização de pesquisas de campo em suas escolas, sobre a questão 

da violência e outras temáticas, entre outras. Como método de formação, estes 

elaboraram relatórios semanais, semestrais e final, realizaram atividades de formação 

em artes e línguas estrangeiras (espanhol e inglês) e em música (violão), através de 

programas de extensão da UFSC. Tiveram também uma formação e experiências 
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metodológicas realizando pesquisas de campo, digitalização de trabalhos acadêmicos e 

transcrição de entrevistas.  

O projeto serviu também como espaço de treinamento à docência da equipe do 

NIGS formada por 12 estudantes de graduação, 10 de pós graduação (mestrado e 

doutorado), 04 doutores (pós doutorandos) e professores de outras universidades 

brasileiras.  O treinamento da equipe ocorreu através de coordenação de oficinas e 

atividades em grupo de estudos no campo da Antropologia (diversidade cultural, 

etnocentrismo, relativismo, preconceito, discriminação, reciprocidade, rituais de 

passagem) e no campo dos estudos de gênero (masculinidades e feminilidades, papéis 

de gênero, identidades de gênero, sexualidade, amor, conjugalidades, reprodução, 

prevenção DST/AIDS, violências de gênero, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, 

bullying escolar, juventude, racismo, entre outros).  

 Os bolsistas PIBIC EM atuaram também como monitores nas Oficinas do 

Projeto Papo Sério realizadas nas escolas e III Concurso de Cartazes contra a 

Lesbofobia, Transfobia e Homofobia em Escolas de Santa Catarina que foi realizado em 

maio de 2011. 

 

Dados gerais do projeto Papo Sério – Iniciação Científica no Ensino Médio 

Número de escolas do ensino médio participantes 5 

Número total de bolsas demandadas pelos orientadores em todas as 

escolas participantes, área Ciências Humanas 

10 

Número total de orientadores de bolsistas PIBIC-EM com o grau de 

Mestre 

1
1
 

                                                           
1
 Uma orientadora com mestrado atuou no projeto entre outubro 2010 e fevereiro 2011. 
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Número total de orientadores de bolsistas PIBIC-EM com o grau de 

Doutor 

2
2
 

Número médio de bolsistas PIBIC-EM por orientador na Instituição de 

ensino superior 

5 

 

Principais critérios utilizados no processo de seleção de bolsistas: 

Foram feitas visitas as turmas de 1º e 2º ano do Ensino Médio e convidados alunos/as 

interessados/as em participar do projeto. Com o apoio da direção das escolas foram 

entrevistados e escolhidos/as estudantes que tinham melhor aproveitamento e/ou considerados 

com habilidades especiais (desenho, matemática, português, etc.) 

     

 Principais dificuldades encontradas no processo de seleção: 

O valor da bolsa foi considerado muito baixo pela maioria dos/as estudantes de escolas 

públicas, assim como a exigência de dedicação integral a bolsa, sem estar formalmente 

empregado. Dois estudantes abandonaram a bolsa após alguns meses porque precisaram ter 

um trabalho remunerado para ajudar a família. 

 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO Científica 

 

a. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS: Oficinas, palestras, seminários, defesas, 

minicursos 

 

01. Oficurso: "O 'nativo' mora ao lado: reflexões teóricas e metodológicas sobre 

pesquisas urbanas interdisciplinares na área de Gênero e suas implicações éticas" 

com Anelise Fróes da Silva (Mestre Antropologia, UFSC-NIGS) e Simone Ávila 

(Doutoranda Interdisciplinar em Ciências Humanas,UFSC-NIGS), dia 27 de 

outubro de 2010. 

 

02. Palestra: "Feminismos e empoderamento de mulheres", Dra Cecilia Sardenberg 

(UFBA), dia 15 de novembro de 2010. 

                                                           
2
 O projeto contou durante toda sua vigência com uma doutora com bolsa de pós-doutorado Junior que 

colaborou com a orientadora doutora responsável pelo projeto vinculada ao Departamento de 

Antropologia da UFSC 
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03. Oficina “A cultura, as diferenças e o gênero” com Profa Alinne Bonetti (UFBA). 

Promoção: NIGS. Local: Centro de Ciências Humana e da Educação (FAED-

UDESC), dia 01 de dezembro de 2010. 

04. Oficina Produção Texto, coordenada por Tânia Welter (pós doutorado DICH-

UFSC-NIGS). Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio 

(NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 15 abril 2011. 

05. Oficina Relações Etnico-Raciais, coordenada por Ângela Maria Medeiros de 

Oliveira (Psicologia – UFSC, bolsista permanência NIGS). Promoção: Projeto Papo 

Sério – Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas/UFSC, 06 de maio 2011. 

06. III Concurso de Cartazes sobre Trans-Lesbo-Homofobia nas escolas, atividade 

coordenada por Miriam Pillar Grossi. Promoção: NIGS. Local: Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas/UFSC, em maio 2011. 

07. Oficina Diagramação de boletim e jornal, coordenada por Felipe Bruno Martins 

Fernandes (Doutorado Interdisciplinar Ciências Humanas, UFSC-NIGS). 

Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 20 de maio 2011. 

08. Oficina sobre Intercâmbios Estudantis no Exterior, atividade coordenada por 

Miriam Pillar Grossi. Diálogo sobre Intercâmbio estudantil com Tiago Welter 

Martins (Mestrado em Geografia/UFSC e voluntário AIESEC) e Ines Jeremias 

(Psicóloga/Portugal, intercambista AIESEC). Promoção: Projeto Papo Sério – 

Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas/UFSC, 17 de junho de 2011.  

09. Oficina Blog/Boletim, coordenada por Gabriella Figueiredo dos Santos (Ciências 

Sociais – UFSC, bolsista extensão - NIGS) e Nattany Caruline Santos Rodrigues 

(Serviço Social, bolsista extensão UFSC-NIGS). Promoção: Projeto Papo Sério – 

Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas/UFSC, 03 de junho e 01 julho 2011. 

10. Oficina: Elaboração e atualização do currículo lattes (CNPQ) coordenada por 

Tânia Welter (pós doutorado DICH-UFSC-NIGS). Promoção: Projeto Papo Sério – 

Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas/UFSC, 03 de junho 2011. 

11. Oficina “Violências”, coordenada por Mareli Eliane Graupe (pós doutorado DICH-

UFSC-NIGS) e Tânia Welter (pós doutorado DICH-UFSC-NIGS). Promoção: 

Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 15 julho 2011. 
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12. Sessão Cinema - Filme: Crianças Invisíveis (2005), coordenada por Tânia Welter 

(pós doutorado DICH-UFSC-NIGS). Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação 

Científica Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas/UFSC, dia 20 de julho de 2011. 

13. Mostra Audiovisual Vagner de Almeida – Homossexualidades, Racismo, 

Educação e Violências. Coordenação Felipe Bruno Martins Fernandes (doutorando 

PGICH UFSC - NIGS). Promoção: NIGS/PPICH/NUER. Local: Espaço cultural 

Casa das Maquinas, Lagoa da Conceição, Florianópolis, 2 e 3 de agosto de 2011. 

14. Defesa de tese de doutorado de Felipe Bruno Martins Fernandes intitulada “A 

agenda anti-homofobia na educação brasileira (2003-2010)”.  PPGICH – UFSC, 12 

de agosto de 2011 

15. Aula “Mulheres indígenas ceramistas e caçadoras: cultura material e gênero na 

Amazônia” com Profa Bárbara Maisonnave Arisi (doutoranda PPGAS-UFSC). 

Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 19 agosto 2011.  

16. Palestra: "Onde fica a Antropologia na disciplina de Sociologia no EM?", 

Giovanna Lícia da Rocha Triñanes. Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação 

Científica Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas/UFSC, 02 de setembro de 2011. 

17. Oficina: Homofobia Familiar, coordenada por Felipe Bruno Martins Fernandes. 

Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 09 de setembro de 2011. 

18. Exibição e debate filme: “Não quero ficar sozinho”, coordenação Tânia Welter. 

Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS). Local: 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, dia 16 de setembro de 2011. 

19. Palestra “Música, mulheres, território: uma etnografia da atuação feminina no 

samba de Florianópolis” com Rodrigo Cantos Savelli Gomes (UDESC). Promoção: 

NIGS e MUSA. Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 16 de 

setembro de 2011. 

20. Oficina “Identidade Trans”, coordenada por Simone Avila (Doutoranda Ciências 

Humana, PPICH-UFSC). Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica 

Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, dia 

23 de setembro de 2011. 
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21. Oficina Projeto Papo Sério “Sexualidades”, Instituto Estadual de Educação, 

coordenada por Felipe Bruno Martins Fernandes. Promoção: Projeto Papo Sério 

(NIGS). Local: IEE, 01 de outubro de 2011.  

 

22. II Trans Day NIGS 2011 - Seminário transfobia, cidadania e identidades TRANS. 

Promoção: NIGS. Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 10 e 11 de 

outubro de 2011. 

23. Jornada NIGS – Treinamento para Apresentações científicas, coordenação Miriam 

Pillar Grossi, Promoção: NIGS. Local: Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas/UFSC, dia 14 de outubro de 2011. 

24. XXI Seminário de Iniciação Científica – PIBIC EM, (pôster e comunicação oral), 

Centro de Cultura e Eventos da UFSC, 19 de outubro de 2011. 

25. X SEPEX UFSC, 19 de outubro de 2011.  

26. Minicurso: Gênero, Educação e Antropologia: construindo espaços para a 

diversidade com Mareli Eliane Graupe, Tânia Welter e Nattany Caruline Santos 

Rodrigues (Serviço Social, bolsista extensão UFSC-NIGS), X SEPEX UFSC, 19 de 

outubro de 2011.  

27. Oficina Metodologia "Gênero, sexualidade, 'raça'/etnia, (d)eficiência e classe 

social em gerações: interseccionalidades na educação” com Fernando Pocahy (pós 

doutorado UFSC-NIGS). Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica 

Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, dia 

04 de novembro de 2011. 

28. Oficina “Religiosidades”, coordenada por Tânia Welter (pós doutorado DICH-

UFSC-NIGS). Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio 

(NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 19 de novembro de 

2011. 

29. Oficina Treinamento: 01. transcrição entrevistas (Mareli Graupe, Tânia Welter e 

Giovanna Licia Trinanes), 02. digitalização dos trabalhos acadêmicos sobre 

violência (Nattany Caruline Rodrigues). Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação 

Científica Ensino Médio (NIGS). Local: Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas/UFSC, 02 dezembro de 2011.  

30. Palestra “Sistema Educacional do México” com Carlota Guzman, coordenada por 

Tânia Welter. Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio 

(NIGS). Local: DAPE-UDESC, 12 de dezembro de 2011. 
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31. Ciclo Design Possível, (IFSC, campus de Florianópolis), 13 de dezembro de 2011. 

Comunicação Tânia Welter: "Desafios da experiência da Iniciação Científica no 

Ensino Médio". 

 

 

 

 

 

b. Participação em GRUPO DE ESTUDOS  

 

Grupo de Estudos Rituais de Passagem 

Coordenação Tânia Welter (pós doutorado DICH-UFSC-NIGS) 

Objetivos: Introduzir e refletir categorias teóricas da Antropologia e do Campo dos 

Estudos de Gênero. 

Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino Médio (NIGS).  

Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFSC, 

Período: abril e julho de 2011 

 

Encontro 01: realizado em 01 abril, tema: contextualização do surgimento da 

Antropologia como área do conhecimento, responsável Tânia Welter (pós doutorado 

DICH-UFSC), texto base: LAPLANTINE, François. O campo e a abordagem 

antropológicos. In: Aprender Antropologia. 

Encontro 02: realizado em 15 de abril, responsável: Ana Paula Garcia Boscatti 

(Graduação Ciências Sociais UFSC), tema: Conceito de cultura, texto base: DA 

MATTA, Roberto. Você tem Cultura? In: Explorações: Ensaios de Sociologia 

Interpretativa. 

Encontro 03: realizado em 29 de abril, responsável Vinícius Kauê Ferreira (Graduando 

Ciências Sociais UFSC), tema: Antropocentrismo, etnocentrismo, relativização; texto 

base: RODRIGUES, José Carlos. Os outros e os outros. In: Antropologia e 

Comunicação: Princípios Radicais. 

Encontro 04: realizado em 27 de maio, responsável Raruilquer Oliveira (Graduando 

Ciências Sociais UFSC), tema: Preconceito e discriminação, texto base: QUEIROZ, 

Renato da Silva. Não Vi e Não Gostei – O Fenômeno do Preconceito. 
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Encontro 05: realizado em 10 de junho, responsável Giovanna Lícia da Rocha Triñanes 

(Graduanda Ciências Sociais UFSC), tema: rituais de passagem, texto base: GOMES, 

Mércio P. Rituais. In: Antropologia: ciência do homem, filosofia da cultura. 

Encontro 06: realizado em 08 de julho, responsável Gabriella Figueiredo dos Santos e 

Bruno Pereira Cordeiro (Graduando Ciências Sociais UFSC), tema: etnografias e 

rituais, texto base: MINER, Horace. Ritos Corporais entre os Nacirema. Revisão dos 

conceitos discutidos no Grupo de Estudos e avaliação. 

 

 

 

 

 

c. VISITAS A ESPAÇOS ACADÊMICOS 

 

01. Curso de Design UDESC, coordenação por Tânia Welter. Curso apresentado pelos 

professores Douglas Ladik Antunes (UDESC) e Mauro De Bonis Almeida Simões 

(UDESC), 18 março de 2011. 

02. Planetário e campus UFSC, coordenação Tânia Welter. Florianópolis: 04 de abril 

de 2011. 

03. Biblioteca Central da UFSC, coordenação Tânia Welter. Florianópolis, 03 de 

junho de 2011. 

04. Curso de Medicina da UFSC, atividade coordenada por Miriam Pillar Grossi. 

Curso apresentado por Dr Carlos Alberto Pinheiro, coordenador do curso, 17 de 

junho de 2011. 

05. Reserva Técnica do museu de Antropologia UFSC, coordenação Tânia Welter 

(pós doutorado DICH-UFSC-NIGS), apoio Vanilde Rohling Ghizoni (restauradora 

Museu – UFSC), dia 30 de setembro de 2011.  

06. Curso Design UFSC, coordenada por Tânia Welter (pós doutorado DICH-UFSC-

NIGS), apoio de Erica Ribeiro (mestranda em Design UFSC), dia 02 dezembro de 

2011.  

07. Curso de Design do IFSC, coordenada por Tânia Welter (pós doutorado DICH-

UFSC-NIGS), monitores IFSC: Pedro Henrique Horner Brucznitski, Beatriz Muller 

Rosa e Marília Savi Nicoladelli - 9ª fase, dia 21 de dezembro.  
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d. VIAGENS DE ESTUDOS 

01. Aldeia Indígena Guarani Morro dos Cavalos, município da Palhoça, coordenação 

Tânia Welter, 16 abril 2011 

02. Comunidade da Costa de Lagoa, Florianópolis, coordenada por Tânia Welter, dia 

29 de outubro de 2011. Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica Ensino 

Médio (NIGS).  

03. Agricultores e Produtores orgânicos de São Bonifácio, 03 dezembro de 2011, 

coordenada por Tânia Welter. Promoção: Projeto Papo Sério – Iniciação Científica 

Ensino Médio (NIGS).  

 

e. Participação em pesquisa como Grupo Focal de Sociologia 

 

Participação da pesquisa “Onde fica a Antropologia na disciplina de Sociologia do 

Ensino Médio?” como Grupo Focal Sociologia no Ensino Médio, coordenada por 

Miriam Pillar Grossi (coordenadora NIGS) e Giovanna Lícia Triñanes da Rocha 

(Graduanda Ciências Sociais – UFSC, bolsista Iniciação Científica NIGS), junho 2011. 

 

 

f. Cursos LÍNGUA ESTRANGEIRA  

 

Charles Constantino Fernandes: Inglês Extra curricular UFSC, agosto a dezembro 

2011. 

Helen dos Santos Pereira: Espanhol Extra curricular UFSC, agosto a dezembro 2011. 

Bianca do Nascimento: Espanhol (DCE, UFSC), agosto a dezembro 2011. 

Wallace Henrique Ferreira: Inglês (Comunitário), setembro a dezembro de 2011. 

 

g. Cursos de ARTES 

Curso de Violão – Charles Constantino Fernandes e Bianca do Nascimento: 

Departamento Artístico Cultural (DAC-UFSC), agosto a dezembro de 2011 
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ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

a. Monitoria oficinas Projeto Papo Sério 

 

Novembro 2010: Escolas: EEB Jurema Cavallazzi (Charles Constantino Fernandes e 

Wallace Henrique Ferreira) e EEB Ildefonso Linhares (Bianca do Nascimento). 

Dezembro de 2011: Oficina “Sexualidades”. Florianópolis: Instituto Estadual de 

Educação. Participante: Charles Constantino Fernandes 

 

 

b. Debatedor@ em Mostra de Filmes 

 

MOSTRA Cinema NIGS: Juventudes e Sexualidades 

Organização e coordenação: Bruno Cordeiro e Tânia Welter 

Coordenação: Miriam Pillar Grossi 

Local: Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH-UFSC) 

 

Sessão 01 – “As melhores coisas do mundo” (2010, Laís Bodanzky, 107 min), 

debatedores: Mareli Eliane Graupe, Helen Santos Pereira, Walace Henrique Ferreira, 

Angela M M Oliveira. 

Sessão 02 – “Minha vida em cor de rosa” (1997, Alain Berliner, 110min), 

debatedores: Nattany C S Rodrigues (coordenadora), Charles F Constantino e Bruna 

Köppel. 

Sessão 03 – “Tudo sobre minha mãe” (1999, Pedro Almodovar, 101 min), 

debatedores: Bruno Cordeiro (coordenador), Bianca Nascimento e Alex Sander 

Gonçalves, 09 dezembro de 2011. 

 

 

c. PESQUISAS DE CAMPO 

 

Temática: violências 

 

Período: julho a agosto de 2011 
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Participantes: Bianca do Nascimento, Charles Fernandes Constantino, Wallace 

Henrique Mendes Ferreira, Helen dos Santos Pereira, Jeferson Hammerschmitt 

Clemente, Natan Schmitz Kremer  

 

Método: antropológico 

01. Formas de coleta dos dados: observação direta, conversas informais, entrevistas 

abertas ou fechadas, fotografias, filmagens e outros. 

02. Formas de registro dos dados: cadernos de notas (registros pontuais), diário de 

campo, gravador, câmera fotográfica ou de vídeo. 

 

Orientações: 

01. Realizar uma pesquisa sobre violência nos ambientes que freqüenta (escola, 

universidade, igreja, família, comunidade, bar, shopping ou outro lugar) utilizando 

recursos metodológicos da Antropologia.  

02. Realizar pesquisa sobre casos de violências veiculados pela mídia (televisão, jornal, 

rádio, revista).  

 

Trabalhos produzidos: 

 

KREMER, Natan S. E quando a evolução regride? Pesquisa sobre violência escolar. 

Antônio Carlos, agosto 2011. 

NASCIMENTO, Bianca. Violência familiar. Florianópolis, agosto 2011. 

CLEMENTE, Jeferson H. Violência no futebol. Florianópolis, agosto 2011. 

FERREIRE, Wallace H. M. Violência sexual e infantil. Florianópolis, agosto 2011. 

CONSTANTINO, Charles F. Violência escolar e familiar. Florianópolis, agosto 2011. 

O Trabalho “Carla disse não! Mulheres brasileiras em busca de autonomia”, 

resultante desta pesquisa, participou do 7º Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. 

Brasília: Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI), o Ministério da Educação 

(MEC) e a ONU Mulheres, 2011, Categoria Estudantes de Ensino Médio. 

 

RESULTADOS/CONCLUSÕES: 

Foi possível fazer uma maior reflexão sobre a realidade presente no cotidiano onde são 

cometidas as violências, possibilitando perceber de forma mais ampla e sensível a 

mesma. Conhecemos vários tipos de violências, dentre as quais infelizmente algumas 

ainda passam despercebidas. 

 

APRENDIZADOS 
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“Eu nunca havia feito uma entrevista, esse trabalho me fez ter alguma noção disso”. 

(Helen, 16 anos). 

 

 “Em relação a pesquisa sobre violências, vi que eu estava, assim como muitos, tão 

envolvido em certos casos de violência (até mesmo nos que eu relatei) que já havia 

naturalizado. Com a experiência da pesquisa, aprendi a desnaturalizar as violências, 

sejam elas quais forem. A violência é fruto da intolerância e desrespeito e devemos 

cortar este mal pela raiz". (Charles, 16 anos)  

  

 

 

d. Digitalização trabalhos acadêmicos e transcrição de entrevistas 

 

Após formação técnica com profissionais qualificados, bolsistas realizaram trabalho de 

digitalização de trabalhos acadêmicos sobre violências (acervo do NIGS) e transcrição 

de entrevistas do Projeto "Um estudo interdisciplinar sobre o II Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres" (NIGS/SPM). 

  

Participantes: Bianca do Nascimento, Charles Fernandes Constantino, Wallace 

Henrique Mendes Ferreira, Helen dos Santos Pereira 

 

 

PRODUÇÃO BOLETINS E CARTILHA 

a. Cartilha de Prevenção às Violências Sexistas, Homofóbicas e Racistas nos 

Trotes Universitários. Florianópolis: UFSC, março de 2011. (anexo 01): Ver 

http://noticias.ufsc.br/2011/03/01/%E2%80%9Ctrote-e-para-brincar-nao-para-

maltratar%E2%80%9D-e-tema-de-cartilha-2/ 

b. Boletim 17 de maio. Florianópolis: NIGS – UFSC, maio 2011. Ver: 

http://pt.scribd.com/doc/55687394/Boletim-17-de-Maio-2011-NIGS-UFSC 

c. Boletim “Sem preconceitos – o cartaz do Avaí”, disponível no Blog Mundo 

CiEMtífico. Florianópolis: UFSC – NIGS - PIBIC EM, 01 julho. Ver: 

http://mundociemtificonigs.blogspot.com/2011/07/sem-preconceitos.html 

d. Boletim “Semana cultural dos índios guaranis”, disponível no Blog Mundo 

CiEMtífico. Florianópolis: UFSC – NIGS - PIBIC EM, 01 julho 2011. Ver: 

http://mundociemtificonigs.blogspot.com/2011/07/semana-cultural-dos-indios- 

guaranis.html 

http://noticias.ufsc.br/2011/03/01/%E2%80%9Ctrote-e-para-brincar-nao-para-maltratar%E2%80%9D-e-tema-de-cartilha-2/
http://noticias.ufsc.br/2011/03/01/%E2%80%9Ctrote-e-para-brincar-nao-para-maltratar%E2%80%9D-e-tema-de-cartilha-2/
http://pt.scribd.com/doc/55687394/Boletim-17-de-Maio-2011-NIGS-UFSC
http://mundociemtificonigs.blogspot.com/2011/07/sem-preconceitos.html
http://mundociemtificonigs.blogspot.com/2011/07/semana-cultural-dos-indios-%20guaranis.html
http://mundociemtificonigs.blogspot.com/2011/07/semana-cultural-dos-indios-%20guaranis.html


 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
 
 
 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Campus Universitário, Trindade, Caixa Postal 476 - CEP 88040-900, Florianópolis, SC  
Telefone 55 (48) 37214135 

e. Boletim “A hora do beijo”, disponível no Blog Mundo CiEMtífico. 

Florianópolis: UFSC – NIGS - PIBIC EM, 01 julho. Ver: 

http://mundociemtificonigs.blogspot.com/2011/07/hora-do-beijo.html 

 

APRESENTAÇÃO TRABALHOS EM EVENTOS 

 

01. Apresentação de resultados de pesquisa (formato pôster) no XXI Seminário de 

Iniciação Científica da UFSC, Florianópolis, outubro de 2011. Pôster e 

Comunicação Oral. 

 

NASCIMENTO, Bianca et al. Uma nova experiência de vida: A iniciação científica 

do Projeto Papo Sério (NIGS – UFSC). 
 

FERREIRA, W. H. M. et al. Violências em foco: uma experiência de pesquisa no 

Ensino Médio. 

 

02. Apresentação de resultados de pesquisa no V Seminário Corpo, Gênero e 

Sexualidade, Rio Grande, 24 a 27 de agosto de 2011. Dados disponíveis em 

(http://www.corpogeneroesexualidade.furg.br/arquivos/apresentacao_poster.pdf) 

  

WELTER, T. et al. Socializações e aprendizados no Projeto Papo Sério (NIGS – 

UFSC): o Projeto de Iniciação Científica do Ensino Médio.  

FERNANDES, F. B. M. et al. III Concurso de Cartazes sobre Transfobia, 

Lesbofobia e Homofobia em escolas publicas de Santa Catarina: textos e imagens 

de estudantes.   

GRAUPE, M. E. et al. Projeto de Extensão “Papo Sério”: realização de oficinas 

sobre gênero, sexualidade e homofobia com jovens das escolas públicas da grande 

Florianópolis. 

  

 

PREMIAÇÕES 

Três bolsistas foram premiados pelo júri popular no III Concurso de Cartazes sobre 

Trans-Lesbo-Homofobia nas escolas, realizado em maio de 2011.  

1º Lugar Júri Popular: Hestéfany Aparecida da Silveira e Charles Fernandes 

Constantino, EEB Jurema Cavallazzi  

2º Lugar Júri Popular: Natan Schmitz Kremer, EEB Altamiro Guimarães 

http://mundociemtificonigs.blogspot.com/2011/07/hora-do-beijo.html
http://www.corpogeneroesexualidade.furg.br/
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(Disponível em: http://noticias.ufsc.br/2011/05/20/nigs-divulga-resultado-do-

3%C2%BA-concurso-de-cartazes-sobre-transfobia-lesbofobia-e-homofobia/) 

 

Principais DIFICULDADES na condução do PIBIC-EM na Instituição: 

  

 

01. Falta de recursos financeiros dos estudantes para transporte e lanche. Grande 

parte dos/as bolsistas são oriundos de bairros distantes da UFSC e de famílias 

com poucos recursos financeiros, portanto tem dificuldade no  deslocamento 

entre casa/escola e a universidade. Para exemplificar: o custo total mensal de 

deslocamento de um estudante que reside no município de Florianópolis para a 

universidade (campus Trindade), considerando cinco encontros mensais é de 

cerca de R$ 15,00 (quinze reais) mensais, esse é o valor do passe de estudante 

com cartão de integração. Outra dificuldade é relacionada ao tempo destinado a 

tal deslocamento, no mínimo 2 horas por dia. O custo mensal para lanche de um 

bolsista, considerando o mesmo período e carga horária semanal, é de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais). Ou seja, o custo total para cada estudante é de R$ 40,00 

(quarenta reais) mensais para realizar suas atividades como bolsista de iniciação 

científica. Para o deslocamento e alimentação dos bolsistas nos 12 primeiros 

meses foram gastos R$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais). Este custo foi 

financiado com as taxas de bancada de bolsas do CNPq das coordenadoras. 

Recebemos também apoio da Pró-reitoria de Apoio Estudantil (PRAE) durante o 

mês de maio para o almoço no Restaurante Universitário (RU), mas infelizmente 

não foi possível utilizar este apoio devido a greve dos servidores que se iniciou 

neste mesmo momento.  

02. Dificuldades na abertura e gerenciamento de contas  bancárias para receber 

os recursos da bolsa do CNPq. Grande parte dos bolsistas de Iniciação Científica 

no Ensino Médio possui menoridade civil, ou seja, é menor de 18 anos. A 

exigência do Banco Central é de que, por esta condição, os mesmos devem ser 

acompanhados pelos pais ou responsáveis na abertura de contas. Além disto, os 

bancos exigem documentos também dos pais na abertura das contas dos/as 

filhos. Alguns pais e mães tiveram dificuldades para apresentar tais documentos, 

comprometendo a abertura de tais contas e, por conseqüência do recebimento 

das bolsas. Além disto, muitos pais e mães trabalhadoras não tinham 

disponibilidade para acompanhar seus filhos e filhas (bolsistas EM) nos 

procedimentos bancários durante o horário de funcionamento do mesmo. Em 

função da pouca idade e experiência, muitos bolsistas tiveram inúmeras 

dificuldades no gerenciamento de suas contas bancárias. A falta de 

sensibilidade de funcionários dos bancos neste atendimento foi outro 

complicador neste processo. Grande parte dos/as funcionários dos bancos não 

auxiliaram os/as bolsistas EM na resolução dos problemas da abertura e 

http://noticias.ufsc.br/2011/05/20/nigs-divulga-resultado-do-3%C2%BA-concurso-de-cartazes-sobre-transfobia-lesbofobia-e-homofobia/
http://noticias.ufsc.br/2011/05/20/nigs-divulga-resultado-do-3%C2%BA-concurso-de-cartazes-sobre-transfobia-lesbofobia-e-homofobia/


 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
 
 
 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Campus Universitário, Trindade, Caixa Postal 476 - CEP 88040-900, Florianópolis, SC  
Telefone 55 (48) 37214135 

gerenciamento de suas contas, sendo recorrente relatos de não finalização da 

abertura das contas e/ou não recebimento das bolsas. Além disto, os bancos 

realizaram cobranças de taxas indevidas para utilização das contas bancárias.  

03. Dificuldades de preenchimento do currículo lattes. O preenchimento do 

currículo lattes era requisito básico para se tornar bolsista PIBIC EM do CNPq. 

O sistema, no entanto, não estava preparado para aceitar a informação de que 

estes ainda não estavam no Ensino Superior, praticamente inviabilizando o 

preenchimento deste pré requisito.   

04. Greve dos professores da Rede Estadual de Ensino. Em 2011 ocorreu em 

Santa Catarina uma longa greve do Magistério Estadual (por mais de 60 dias). 

Isto dificultou muito o trabalho realizado pelo NIGS nas escolas e a própria 

participação dos bolsistas durante os dias da greve e também depois da mesma 

finalizada, pois os professores estavam envolvidos com reposição de aulas e 

todo calendário escolar havia sido modificado. 

05. Greve dos funcionários da UFSC. A greve dos servidores federais da 

Universidade Federal de Santa Catarina, iniciada em maio de 2011, também teve 

conseqüências diretas sobre o projeto, tanto pelo não funcionamento do 

Restaurante Universitário, que dificultou a presença de alguns bolsistas de 

graduação com bolsa permanência no projeto, como pelo fechamento da 

Biblioteca Universitária, espaço onde foram (e onde deveriam ter sido) 

desenvolvidas várias atividades do projeto.  

06. Falta de espaço físico e estrutura no Departamento de Antropologia e Centro 

de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. Após o inicio do projeto, em 

outubrode 2010, o NIGS teve seu espaço físico drasticamente diminuído (de 20 

m2 para 9m2), devido à decisão do Departamento de Antropologia de mudança 

e reordenamento dos espaços dos núcleos de pesquisa no Laboratório de 

Antropologia. Esta mudança, ocorrida em janeiro de 2011, invibializou o 

desenvolvimento de atividades dos/as bolsistas no espaço do núcleo e todas as 

atividades tiveram de ser realizadas em outros espaços, em permanente 

negociação com a chefia do Departamento de Antropologia para uso da sala de 

reuniões do departamento e com a direção do o CFH para uso de salas de aula. A 

greve de servidores, iniciada em maio de 2011 e não finalizada até o momento, 

dificultou ainda mais este processo. 

07. Diversidades nas realidades sócio-econômicas dos bolsistas: três bolsistas são 

estudantes de turno noturno; quatro residem em comunidades de periferia de 

Florianópolis. Muitos têm dificuldades de acesso a telefone, computador ou 

internet em suas residências. Quando há computadores em suas escolas, os 

equipamentos não são disponibilizados para uso freqüente dos/as alunos/as.  
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08. Falta de hábito de leitura, reflexão e produção textual por parte dos/as 

estudantes.   

09. Inexistência de projeto de prestar vestibular em universidades públicas por 

parte dos/as jovens estudantes de Ensino Médio contatados na maior parte das 

escolas, por razões que vão da necessidade de trabalhar para ajudar a família, 

medo de enfrentar um vestibular muito difícil, inexistência de “sonho” em ter 

uma carreira com curso superior e, em alguns casos, pouco apoio por parte 

dos/as educadores das instituições para o sucesso do projeto PIBIC EM em suas 

escolas.  

 

Sugestões ao CNPq para aperfeiçoar o PIBIC-EM 

 

O Projeto PIBIC EM nos parece uma excelente oportunidade para qualificação de 

jovens estudantes, especialmente de escolas públicas. No entanto, consideramos 

necessário:  

 

01. Organizar orientações e estabelecer regras e procedimentos para os sujeitos deste 

projeto: bolsista, orientadores, escolas, núcleos de pesquisa, universidade, 

CNPq.  

02. Além da bolsa, prever recursos financeiros para deslocamento dos/as bolsistas 

nos trajetos de casa/escola para a universidade 

03. Prever recursos financeiros para alimentação dos bolsistas PIBIC EM durante as 

atividades propostas pelo projeto (café da manhã, lanche, almoço, etc).  

04. Prever recursos financeiros para compra de materiais de expediente, livros, 

cópias e participação em eventos dos/as bolsistas.  

05. Prever reuniões específicas do projeto institucional PIBIC EM envolvendo os 

diferentes projetos desenvolvidos na mesma universidade e em diferentes 

escolas publicas envolvidas no projeto. Como mínimo, sugerimos três 

momentos: a) reunião de planejamento, b) avaliação durante o projeto e c) 

avaliação final.  

06. Sensibilizar Centros e Departamentos sobre a necessidade de apoio específico a 

este projeto que pode envolver futuros estudantes da UFSC e, em particular, 

levar adiante o projeto institucional de inclusão e permanência de estudantes de 

escolas publicas e grupos minoritário. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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A. Importância do projeto para formação de pesquisadores da graduação e pós 

graduação  

B. Aprendizado 

C. Papel social da universidade  

D. Trocas simétricas de saberes e pensar sobre o que se produz e como se leva de volta 

para os coletivos sociais o que produzimos intramuros. 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO PIBIC-EM/NIGS/CNPq: 

01. O processo foi intenso e de grande aprendizado para toda a equipe do NIGS, que 

envolveu neste projeto pesquisadores de cinco níveis de formação (do ensino 

médio ao pós-doutorado). Consideramos que a participação neste projeto do 

NIGS promoveu mudanças significativas em alguns estudantes de iniciação 

científica do Ensino Médio.  

02. Um dos bolsistas PIBIC EM avaliou da seguinte forma sua entrada no NIGS: 

“Eu comecei a me sentir mais importante, mais valorizado como pessoa. Nunca 

antes tinha pensado em estudar na universidade, hoje sei que posso”. (estudante 

de 15 anos).  

03. Foram significativas as avaliações de bolsistas de graduação (iniciação 

cientifica, extensão e permanência) e de pós-graduação sobre os aprendizados 

que têm tido no desenvolvimento de atividades no projeto PIBIC EM, como 

podemos verificar abaixo.  

 

Principais resultados  

1. Superar desafios de um projeto piloto. 

2. Criação de nova metodologia para iniciação científica no Ensino Médio. 
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3. Formação de estudantes como cientistas e desenvolvimento de potencialidades 

individuais.  

4. Aproximação entre Universidade Federal e escolas públicas estaduais da Grande 

Florianópolis.  

 

AVALIAÇÃO d@s bolsistas PIBIC EM 

“O projeto PIBIC EM abriu muitas portas e me ensinou a pensar de outra forma sem 

utilizar o senso comum. Pude perceber também que a universidade não é um sonho 

distante e que, graças ao projeto, estou cada vez mais perto dela. Um projeto 

maravilhoso que tornou-me, não só um cientista, mas também um verdadeiro 

cidadão". (Charles, 16 anos) 

“O projeto de certa forma me ajudou na escola, em disciplinas que eu tinha 

dificuldades, me ajudou a fazer textos e trabalhos melhores. O projeto me 

aproximou mais da UFSC. Me fez ter contato com a Antropologia, que é uma coisa 

que gostei de saber” (Helen, 16 anos). 

“No ano de 2011 tive a oportunidade de participar do projeto Papo Sério como 

bolsista de iniciação científica. Por causa disso tive a oportunidade de conhecer mais 

a UFSC e o NIGS, conhecer o curso de design da UDESC e do IFSC, participar do 

seminário de iniciação científica PIBIC EM e fazer viagens de estudos. Tudo com 

meus colegas e amigos bolsistas e nossa coordenadora Tânia Welter. Por ser bolsista 

fiz um curso de espanhol na UFSC. Tive aulas de antropologia sobre gênero e 

sexualidades, participei de oficinas, grupo de estudos, defesas de tese. A cada 

encontro, elaborávamos relatórios. Tudo isso foi bom, porque acabou me 

despertando um olhar de cientista. E além disso acabei perdendo um pouco da 

timidez e consegui amigos” (Helen, 17 anos). 

 

“Aprendi sobre temas que eu nunca tinha discutido, os quais consigo hoje ter 

respeito e consideração por pessoas que não são exatamente como eu ou do mesmo 

modo. Aprendi a fazer relatórios, nunca tinha feito” (Jeferson, 14 anos).  

“Nesse semestre aprendi mais sobre a sexualidade gêneros, percebi em algumas 

atitudes que sou contra o racismo e o preconceito e desnaturalizei a violência. Na 

sociedade em que vivo ainda consigo encontrar violência e preconceitos 

camuflados” (Bianca, 18 anos). 

 

“Certo dia a diretora de minha escola chegou em nossa sala e falou sobre a 

oportunidade de ser um bolsista PIBIC EM, infelizmente poucos manifestaram o 
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interesse, apenas eu e meu colega Wallace nos interessamos, confesso que fiquei 

com um pouco de receio, mas queria conhecer um pouco mais sobre o tal. Uma 

semana após esta noticia Anelise Froes e Dra. Miriam Grossi estiveram em nossa 

escola falando sobre o projeto, quando vi do que realmente se tratava comecei a me 

interessar e resolvemos agarrar esta oportunidade. Em nossa primeira atividade 

fomos calorosamente recebidos pelos integrantes do NIGS e fomos apresentados (já 

como bolsistas do PIBIC EM) para que pudéssemos conhecer uns aos outros.  

Acredito que tive um significativo crescimento no projeto PIBIC EM do NIGS. 

Digamos que posso dividir minha vida entre antes e depois da bolsa. Cresci não só 

intelectualmente, mas também como pessoa, aprendi a trabalhar em grupo, 

modifiquei meus pensamentos deixando de lado o senso comum e trabalhei em algo 

que estava estagnado em mim que era a questão do preconceito. Dentro do projeto 

convivi com grandes pessoas de pensamento extremamente ampliado que me 

mostraram (direta ou indiretamente) que a sexualidade, religião, cor, etnia e etc. não 

definem o que uma pessoa é de fato, sendo o preconceito algo banal e inexplicável.  

Nós jovens constantemente somos questionados de nossa capacidade e diversas 

vezes a própria sociedade (através da mídia e até mesmo da escola) fazem este 

questionamento, tentando estagnar em nossa mente a idéia de que pobres e estudante 

de escola publica não tem capacidade de entrar em uma universidade e infelizmente 

muitos aceitam este pensamento, devido à pressão de ter que arrumar um emprego 

para ajudar nas despesas domestica muitos deixam de lado o estudo. Confesso que 

tinha este pensamento, mas como bolsista pude ver que a universidade e não é a/ou 

o ensino superior não são coisas distantes e sim algo possível e de extrema 

importância.  

Finalizo esta bolsa com grande satisfação por ter conseguido remodelar minhas 

idéias e conceitos e a certeza de que aproveitei ao máximo as oportunidades que 

apareceram em meu caminho” (Charles, 17 anos).  

 

 

 

AVALIAÇÃO da Equipe do NIGS – Graduação e Pós Graduação  

 

01. No projeto PIBIC/EM  tive a oportunidade de participar de vários eventos (palestras, 

oficinas, sessão de filmes , etc.) como ouvinte, que me possibilitaram aprender 

novos conceitos, principalmente no campo da antropologia, construindo e 

reconstruindo aprendizados com e na diversidade. Também, participei como 

colaboradora em três atividades (Discussão da temática Violências, juntamente com 

Tânia, coordenadora no debate do Filme “As melhores coisas do mundo”,  e a 

oficina sobre o Programa de Transcrição F4), que foram momentos de discussão, 

reflexão e construção de saberes mediados pelo diálogo com est@s jovens bolsistas  

que possuem grandes talentos. Gostaria de ressaltar de que este projeto foi um 

sucesso e isto se deve à dedicação da professora Miriam, coordenadora do NIGS,  e 

da Tânia coordenadora deste projeto, que desempenhou a sua função com excelência 

e, especialmente dest@s alun@s, bolsistas do PIBIC/EM, que se dedicaram e muito 
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nesta formação que lhes foi oferecida e  de tod@s @s alun@s apoiador@s da 

graduação. Tenho certeza, que este projeto fez a diferença, não somente na vida 

dest@s alun@s de Ensino Médio, mas sim de tod@s os envolvidos neste processo 

de ensino e aprendizagem, contribuindo, desta forma para a construção de uma 

educação mais justa e igualitária para tod@s. Mareli Eliane Graupe (Dra em 

Educação e pós doutoranda em Antropologia PPGAS-UFSC). 

 

02. Tive a oportunidade de acompanhar, de perto e de longe, as atividades do PIBIC-

EM no Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS). Ministrei duas 

oficinas sendo que a primeira foi uma prática de construção de boletins que gerou 

várias publicações do NIGS sobre diferentes assuntos (o passeio à comunidade 

Morro dos Cavalos, os trotes na UFSC e o caso do cartaz do Avaí destruído de nossa 

exposição do 17 de Maio). Nesta primeira oficina estudamos coletivamente o jornal 

publicitário do filme de Zeca Pires „A Antropóloga‟, usando-o como modelo de 

informação publicitária e jornalística, sendo que a turma teve a possibilidade de 

assisti-lo, a convite do diretor, no cinema (sob a coordenação de Tânia Welter). 

Também sob a coordenação de Tânia Welter fui como ouvinte, juntamente com a 

turma do ensino médio, ao Museu Universitário da UFSC, na Coleção Especial, em 

que vimos artefatos indígenas e folclóricos da ilha. O que mais me impressionou 

foram as pinturas originais de Franklin Cascaes e de termos podido ver ao vivo a 

imagem do embruxamento de uma menina usada no filme „A Antropóloga‟. Por fim 

ministrei uma oficina „mais teórica‟ sobre Homofobia Familiar em que estudamos o 

texto de mesmo nome traduzido por mim da autora norte-americana Sarah 

Schulman, com que, ao meu espanto, foi avaliada positivamente pela turma mesmo 

tendo sido realizada com um tempo exorbitante de leitura em grupo. Conviver com 

@s bolsistas de Ensino Médio foi um aprendizado muito grande que mostra o 

compromisso da „nova universidade‟ em abrir suas portas cada vez mais. Tenho que 

reconhecer que os núcleos que pioneiramente implementaram esta iniciativa na 

UFSC, dentre eles o NIGS, demonstraram imensa responsabilidade social ao 

agenciarem a destruição do modelo catedrático de universidade que ainda impera no 

Brasil, uma sociedade extremamente desigual. Do projeto PIBIC-EM levo o grande 

aprendizado, juntamente com os outros programas de ensino e extensão do núcleo, 

da importância da diversidade (de geração, de classe, de raça e etnia, de condição 

física, de gênero e de sexualidade) na construção de uma universidade pública e de 

qualidade para todas e todos pois, ao final das contas e como aponta a educadora 

gaúcha Esther Grossi, „só se aprende se há alguma falta a preencher‟. E reafirmo o 

compromisso com as ações que buscam democratizar a universidade brasileira e 

continuo sempre aprendendo com as ações dos e das colegas deste núcleo, 

especialmente com essa gurizada maravilhosa que comporá a elite intelectual e 

política de nosso país em poucos anos! Felipe Bruno Martins Fernandes (Dr. 

Ciências Humanas PPICH-UFSC, Pós doutorando na Universidade du Mirail – 

EHESS -Toulouse, França). 
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03. O projeto PIBIC Ensino médio é uma iniciativa importante na democratização da 

universidade pública brasileira e para a ampliação das políticas de educação. 

Acredito que a experiência do NIGS na condução do projeto foi de excelência, 

refletindo a possibilidade de políticas públicas eficazes.  Mas a experiência do 

núcleo foi/ é, além disso, um trabalho de afetividade, criatividade e solidariedade, 

que deixou a marca de uma experimentação ética, estética e política com a educação 

e com a ciência. Pude acompanhar algumas das atividades, especialmente no 

período de viagem de Tânia e da oficina de metodologia, entre tantos outros 

encontros de atividades comuns. Mas tenho a lembrança da presença constante dos 

rostos destas jovens e destes jovens, que re/inventavam muito mais do que “as 

sextas à tarde” na Universidade, fizeram acontecer juntamente com a equipe do 

NIGS, vibrante e engajad@s na possibilidade de outra Universidade Pública  e de 

um outro modo de fazer ciência. Com a cara e as vontades de um ensino 

radicalmente democrático e comprometido com a dignidade, acho que o PIBIC 

mostra resultados que não cabem em números, mas dão a certeza de que é preciso 

continuar para que a universidade tenha a cara de outro Brasil, menos desigual, 

menos injusto e menos hierárquico. Parabéns à equipe de coordenação.  Fernando 

Altair Pocahy (Dr. Educação UFRGS e Pós Doutor em Antropologia PPGAS -

UFSC). 

 

04. Participei da entrevista inicial d@s jovens candidat@s ao projeto e desde o início 

percebi a importância do mesmo. Nesta entrevista el@s estavam ainda um pouco 

insegur@s, tinham várias dúvidas e pareciam um pouco assustad@s com a proposta. 

Mas ao longo do tempo, foi visível o engajamento e compromentimento del@s com 

o projeto, com as atividades propostas, com a integração à equipe e com seu próprio 

processo de aprendizado. No meu ponto de vista, isso aconteceu pelas trocas 

 constantes de experiências, possibilitadas pela realização de diversas oficinas, 

passeios, eventos. Com este projeto, tod@s tivemos a oportunidade ímpar de 

participar de forma ativa na formação de jovens pesquisador@s, instigando a 

curiosidade, o pensamento crítico e reflexivo e o crescimento pessoal de tod@s @s 

envolvid@s. Simone Ávila (Doutoranda em Ciências Humanas, PPGICH-UFSC). 

 

05. Participei do projeto PIBIC EM, entre os anos de 2010 e 2011, realizando oficinas 

em parceria com algun@s d@s bolsistas, compartilhando saberes nos grupos de 

estudos (no qual preparei uma oficina sobre "Como vemos o mundo"), mas também 

nos corredores da UFSC, saídas de campo e almoços. Entendo que o projeto PIBIC 

EM tenta efetivamente criar um espaço comunicativo entre diferentes espaços 

atualmente incomunicáveis. Ele engendra novas concepções de ensino, pesquisa e 

extensão no interior da universidade, concepções que são produzidas na interação 

entre tod@s @s envolvid@s: estudantes de EM, universitários e professor@s. Eis 

uma mudança necessária no sentido de uma produção de saberes mais justos e 

verdadeiros, na medida em que se aproximam dos saberes de uma parcela mais 

ampla da sociedade, e se tornam mais capazes de produzir mudanças sociais 

necessárias. Para mim, tratou-se de espaço raro e importante, privilegiado para 
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pensar o mundo social, sobretudo no dialogo com @s alun@s do EM. Por outro 

lado, considero que o mérito do projeto é enfatizar que a universidade pertence a 

tod@s, mesmo que sua realidade seja ainda bastante elitizada. Ela deve ser ocupada 

por tod@s, ao modo de cada pessoa, sendo alun@ regularmente matriculad@ ou 

não. Ele me ensinou a aprender num sentido mais largo e me ensinou a ensinar de 

outras formas. Vinicius Kauê Ferreira (Graduação em Ciências Sociais – UFSC, 

Mestrando em Etnologia e Antropologia Social na École des Hautes Études en 

Sciences Sociales, Paris). 

 

06. O Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades possibilitou a comunidade 

acadêmica e, principalmente aos seus bolsistas, a maravilhosa possibilidade de se 

envolver com o PIBIC, projeto pioneiro que muito me ensinou. Tive a oportunidade 

de, ao longo de 2011, participar de oficinas, palestras, montagens de eventos, 

apresentações de trabalhos e sessões de filmes, provenientes deste projeto. De dez 

jovens do ensino médio presentes no primeiro semestre, acompanhei e percebi 

claramente o amadurecimento dos quatro que permaneceram no projeto no segundo 

semestre. Mais do que a motivação de presenciar o aprendizado acadêmico de 

jovens do ensino médio, digo, sem medo de errar, que o que mais valeu foi a troca 

de aprendizado. Sob  a ótima coordenação da Tânia, que não dispensou esforços e 

afeto em sua liderança, aprendemos, juntos, a fazer pesquisa, conceitos 

antropológicos, quebrar preconceitos e a nos conhecer melhor. Ao lado de Tânia, 

organizei o Cine NIGS, três sessões de filmes com as temáticas discutidas ao longo 

do ano, com debate pós-filme, que teve como debatedores todos os bolsistas do 

PIBIC.  Essa experiência, juntamente com todas que tivemos ao longo de 2011, fez 

eu ter compreensão da dimensão deste projeto. Tenho plena convicção de que 

aprendi e tive a chance de participar no aprendizado de todos, e o mais importante, 

com muita alegria e criando laços. Bruno Cordeiro (graduando em Ciências 

Sociais, UFSC). 

 

07. Participar das atividades do PIBIC-Ensino Médio em 2011 foi uma das melhores 

experiências acadêmicas vividas. Principalmente porque também sou aluna de 

escola pública e sei o quão distante fica a idéia de estudar em uma das universidades 

mais importantes do país. É nítida a percepção do desenvolvimento dos adolescentes 

e o quanto aprendemos e construímos novas concepções de educação, que fizeram 

parte de uma busca pelo conhecimento de forma prazerosa e paralela, pois as 

relações construídas, entre todos os níveis (ensino médio, graduação e pós 

graduação) foram de profissionalismo e amizade. Espero que muitos adolescentes 

possam ter acesso a UFSC através do NIGS e das atividades que fazem da 

antropologia e da ciência como um todo. Angela Maria Medeiros de Oliveira 

(graduanda em Psicologia, UFSC) 

 

 

AVALIAÇÃO da Coordenação 
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01. Coordenar o projeto PIBIC EM foi uma experiência única pelos desafios que o 

projeto me colocou em 21 anos como pesquisadora do CNPq engajada na Iniciação 

Científica na UFSC.  Iniciar na pesquisa jovens oriundos de escolas públicas e de 

classes populares que nunca tinham pisado na UFSC nem ouvido falar em 

antropologia  exigiu-me muitas horas de leitura, estudo, escrita de diários e reflexão 

teórica no campo da educação, ensino e da formação. Lembro dos primeiros 

encontros com as direções das escolas envolvidas no projeto e de uma primeira noite 

totalmente em claro, na qual o medo frente ao novo me fazia só ver riscos e perigos 

nesta nova empreitada em minha carreira. Sem o apoio de toda a equipe do NIGS e 

em particular de duas pessoas: Anelise Froés - que foi quem ajudou a produzir o 

projeto e a implantá-lo e Tânia Welter que literalmente assumiu e enfrentou com 

garra, criatividade e determinação os desafios quase que diários de dialogo por 

email e celular com toda a equipe, o resultado não teria sido tão grandioso. Os 

aprendizados deste processo, foram de toda a equipe do NIGS que se engajou 

semanalmente em oficinas, estudos, viagens, almoços e experiências das mais 

variadas. Miriam Pillar Grossi (coordenadora do NIGS). 

 

02. Participar como coordenadora do Projeto PIBIC EM do NIGS foi um desafio sem 

precedentes. Desde o começo sabíamos que implantar um projeto, que era inovador 

para todas as instituições e pessoas envolvidas nele, seria, no mínimo, um desafio. 

Inspirados na orientação da coordenadora do NIGS, Miriam Pillar Grossi, 

enfrentamos o mesmo experienciando, ou melhor, fomos aprendendo o caminho, 

caminhando. Participei de todos os momentos deste novo projeto – selecionando 

estudantes em escolas públicas da Grande Florianópolis; implantando e 

acompanhando estes e estas nos procedimentos burocráticos; estabelecendo e 

fortalecendo parcerias com os pais, mães, avós, professor@s, diretor@s, 

orientadoras educacionais, pró-reitores, funcionários e outr@s; estimulando e 

fortalecendo a iniciação científica; criando oportunidades de qualificação e de novos 

conhecimentos. O projeto contou com a ajuda inestimável e interesse de inúmeros 

pesquisadores vinculad@s ao NIGS ou não - estudantes de graduação, pós 

graduação, pós doutorado, professores do Brasil e do exterior, mas não teria sido 

viável sem a confiança e apoio incondicional da professora Miriam. Este projeto 

possibilitou um enorme aprendizado em toda a equipe do NIGS, uma experiência 

integral de ensino, pesquisa e extensão e, para mim, uma experiência profissional, 

pessoal e afetiva extremamente marcante. Esta experiência será minha referência de 

sucesso para futuros projetos. Tânia Welter (coordenadora do Projeto Papo Sério – 

Iniciação Científica do NIGS, Pós Doutoranda em Ciências Humanas, Bolsa PDJ 

CNPq) 
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ANEXO 

 

 
  


