ANEXO I
Modelo de Resumo

Resumo de Projeto de Iniciação Científica e Tecnológica
Os resumos dos projetos de iniciação e tecnológica são publicações com o objetivo de divulgar
sinteticamente todos os projetos desenvolvidos por bolsistas do CNPq e pela comunidade
acadêmica do IFSC. Caso os resultados do projeto tenham sido publicados, o título e resumo
do mesmo devem ser alterados para se evitar plágio.
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2. Resumo do Trabalho (entre 200 e 400 palavras, apenas texto, sem imagens, quadros ou
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projeto de pesquisa. O texto deve ser escrito de forma corrida, fonte Arial, tamanho 10,
alinhamento justificado.)
Embora a escola seja um lugar que busque práticas democráticas e cidadãs, ela ainda
configura-se um lugar de normatização e de violência de gênero, no qual e em torno do qual
estão submetidos milhões de jovens e adultos LGBTs. Particularmente as pessoas trans
(travestis, transexuais e transgêneros) são as mais vulneráveis à violação de direitos humanos
elementares, por trazerem em seus corpos as marcas de gênero divergentes. Dessa forma, o
objetivo geral desta pesquisa foi perceber, por meio da história oral, como pessoas trans da
grande Florianópolis constroem significados para sua identidade de gênero, e de que forma a
escola influencia a sua história pessoal. No total, tivemos 4 pessoas entrevistadas, entre elas
três se identificaram como mulheres trans, e um como homem trans. As/os bolsistas
participaram ativamente das entrevistas e realizaram integralmente as suas transcrições. As
análises preliminares indicam que as/os participantes da pesquisa relataram ter vivido situações
de violência no ambiente escolar, perpetrada não só por colegas, mas principalmente pela
instituição. Mais da metade das entrevistadas abandonou o sistema escolar antes do desejado.
Apesar de a maior parte das/os participantes terem completado a educação básica, nem
todas/os o fizeram em tempo regular. Todas/os demonstram interesse em continuar os estudos,
apesar de indicarem barreiras econômicas e sociais para isso. A maioria defende a organização
de cursos voltados para a comunidade trans como forma de estímulo e acolhimento a esses

sujeitos. Não foi observado diferenças geracionais na autopercepção de gênero dessas
pessoas, mas todas/os reafirmaram o papel da escola (ou a sua ausência) na construção de
sua identidade de gênero. Esperamos com esse trabalho dar subsídios para as discussões
sobre como o respeito pelas diversidades podem impactar o acesso, a permanência e o êxito de
nossos estudantes nas presentes e futuras ofertas formativas do câmpus São José e do IFSC
como um todo.
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