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RESUMO – A presente atividade ”Ressaltar a Identidade – Oficinas” foi realizada como parte do 
projeto “Nós na rede”, do Programa de Educação Tutorial de História da UEPG, projeto este que 
pretendia proporcionar maior integração entre escolas de periferia e a realidade vivida por seus 
alunos, com os acadêmicos envolvidos, podendo enriquecer a formação dos acadêmicos e em 
contrapartida colaborar para um processo de aprendizagem, com maiores possibilidades de ensino 
neste ambiente escolar. Esta atividade foi realizada na Escola Arnaldo Jansen, que atendendo ao 
pré- requisito de escola periférica, localiza-se no bairro de Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa 
(Paraná), escola esta que atende cerca de setecentos alunos, dentre essas turmas, uma de EJA 
(Educação para Jovens e Adultos), foi escolhida para a execução e desenvolvimento do trabalho. 
Foram realizadas duas oficinas, sendo utilizadas para isto, duas segundas feiras do mês de 
novembro de 2012, concentrando-se próxima e durante a Semana da Consciência Negra, que já 
coube como exemplo prático para o tema – identidade – do qual tratamos, e que tinha como objetivo 
ressaltar, de forma positiva, a identidade individual e coletiva desses cidadãos. Nosso intuito foi o de 
ajudar os estudantes da referida escola, a perceber sua importância enquanto seres autônomos e 
sujeitos construtores de sua própria história. E para além desta compreensão, identificar-se como 
agentes transformadores de sua comunidade. 
  
PALAVRAS CHAVE – Identidades. Juventude. Cidadania. 
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Introdução 
 
No ano de 2012 o grupo PET – História UEPG, desenvolveu um projeto que envolveu duas 

escolas de periferia, e uma delas era a Escola Estadual Arnaldo Jansen, localizada no bairro de 
Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa (Paraná). A escola atende cerca de setecentos alunos de 
ensino fundamental, médio e Educação para Jovens e Adultos (EJA), e pertence à categoria de 
periferia. Foi escolhida a turma de EJA, devido a condições de horário e possibilidades da escola, e, 
atendendo ao pré-requisito para o desenvolvimento do trabalho, que visava em primeiro momento um 
contato palpável dos acadêmicos com a realidade vivida pelos alunos da escola, o maior objetivo da 
oficina, era enriquecer de forma simbólica o processo de ensino e aprendizagem, e aprimorar a 
percepção da condição de cidadão. 

Foram escolhidas duas segundas feiras de novembro para a realização do trabalho, que se 
deu através de oficinas, que abordaram o conceito de identidade. Neste sentido, o assunto pode ser 
correlacionado com a Semana da Consciência Negra, permitindo uma reflexão mais profunda sobre 
essa temática, que também é abordada, normalmente, de forma ineficaz, mas, que o ensino vem se 
adequando, num processo paulatino de mudança, as exigências da lei de 2003 de número 10.639, 
para que os alunos conheçam um pouco mais sobre os costumes e as culturas africanas e sobre a 
relação sempre presente de troca cultural entre ambas, ocorrida ao longo da história brasileira. 

O crescimento do reconhecimento da identidade negra pelos cidadãos brasileiros, 
comprovada no último IBGE, demonstra, em seus dados, que uma parcela significativa da sociedade, 
se considera negra, no país. A Semana da Consciência Negra, facilitou para um melhor entendimento 
acerca do tema identidade para aqueles alunos, dentre os quais, havia uma grande parcela de alunos 
afrodescendentes.  

Pela complexidade que o tema carrega, foi necessário muito cuidado na elaboração dessas 
oficinas. Levando em consideração a teoria da Pedagogia da autonomia, de Paulo Freire (FREIRE, 
2002), consideramos que os indivíduos não só têm a condição e o direito de produzir e construir seus 
conhecimentos e de chegar as suas próprias conclusões (não só de aprendizado), como os considera 
cidadãos ativos na sociedade. 

Se a identidade é construída a partir do conhecimento empírico do indivíduo, este processo 
engloba as suas percepções, experiências, e interesses. A preocupação inicial do trabalho foi 
justamente ajuda-los a reconhecer esses interesses e gostos, aliados a suas experiências, para que 
pudessem chegar as suas próprias conclusões, enquanto sujeitos autônomos na sociedade, 
enfatizando, a qualidade e positividade de ser quem são. 

Pensando sempre na condição de que eles já possuem as suas identidades, focamos na 
produção de material e numa reflexão sobre o momento contemporâneo, que une uma análise das 
necessidades individuais das pessoas, conforme o conceito de Modernidade Líquida de Bauman 
(BAUMAN,2001), e as possibilidades que podem ser alcançadas quando o individuo se sente 
identificado com algo, e vê a si mesmo enquanto este indivíduo, que possui convicções, e o quanto 
se pode fazer diferença coletivamente. Trabalhamos também a questão da identidade nacional, 
levando-os a entender o seu papel diante da sociedade, permitindo um olhar reflexivo de que a ação 
humana que obtém consequências na sociedade que vive. Utilizando o conceito de responsabilidade 
planetária de Agnes Heller (HELLER,1993), para além da compreensão dos individuos enquanto 
seres históricos, buscamos apontar os caminhos para que os alunos observassem a sua condição de 
agente construtor de história, enquanto produtores de sua história e do seu tempo. 

Observa-se, que um conceito tão complexo quanto o de identidade, não foi debatido de 
forma aprofundada, e sim superficialmente, levando em consideração o pouco tempo que se tinha 
disponível, para e realização das oficinas, sendo que este era disponibilizado de acordo com o que a 
escola podia oferecer. Porém, durante as atividades executadas em sala de aula pode-se perceber, 
que o objetivo de ressaltar a identidade deles, foi alcançada com êxito. 

E espera-se que esse trabalho possa interferir no processo de ensino aprendizado, pois, 
partindo do pressuposto de que se constrói um  cidadão que se compreende como agente histórico, 
haverá maior comprometimento como estudante e mais tarde projetar-se como transformador de sua 
realidade, e ainda comprometendo-se não só com seus interesses individuais mas, também com o 
coletivo, para que talvez assim traga resultados contundentes na sociedade. 
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Figura 1 

  

 

  

     
     

Legenda: Debate sobre identidades. Foto de Anderson Santos. 
 

 
Figura 2  

 
 

Legenda: Realização individual de Oficinas. Foto de Lilyan Cordeiro. 
 

 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

4 

Objetivos 
 
Além dos objetivos mais amplos do projeto do PET, propiciando o contato acadêmico/ 

escola periferia, e colaboração no ensino dessas escolas. O objetivo de reconhecer e valorizar os 
aspectos positivos da identidade destes alunos de periferia, e levantar reflexão a partir desse tema 
quanto a identidades coletivas e a própria positividade do que vivem, do que são, e de como se 
reconhecem quando são questionados quanto ao seu pertencimento. 

Com essa nova percepção, sobre si mesmos, refletir quanto as suas identidades, e seus 
objetivos a partir dessas conclusões. 

 
 

Metodologia 
 
Foi estipulado, que seriam necessários dois turnos, para a realização das oficinas, e a partir 

deste dado, programado junto a escola, de que seriam utilizadas as duas segundas feiras. As 
atividades foram divididas, para um melhor aproveitamento e dinamização destas, mantendo-as 
interessantes para maior participação e entendimento dos alunos. 

Na primeira etapa, foi realizada a oficina de tirinhas, com elaboração do material em cópias 
das tirinhas, com explanação para um bom entendimento,seguido de uma atividade dirigida para 
expressão de opiniões deles.  

 O debate sobre os bairros, trazendo-os, para uma discussão sobre as deficiências e 
possíveis melhorias na qualidade de vida coletiva de sua comunidade, também refletindo sobre as 
coisas boas e agradáveis do bairro em que moram.  

E, por fim, nesse primeiro dia, através da dinâmica da teia, a valorização do outro, com 
intuito de levar a reflexão do ser humano em sociedade. 

Na segunda etapa, foi utilizada uma imagem do documento de Registro Geral, para que 
houvesse exemplificação de significados de identidade, e para explanar o conceito, foi manipulado 
um texto que continha teorias de Bauman para a identidade individual, e de Agnes Heller para 
identidade coletiva. Correlacionado com o debate dos bairros da última oficina. 

 Em seguida, para fomentar uma discussão sobre identidades étnicas, utilizando recursos 
áudio visuais, foi exibido o vídeo: “Vaguei com os livros e me sujei com a merda toda” Edição Toró,  
com intuito de correlacionar e exemplificar a temática, aproveitado o momento, sendo que esta oficina 
realizava-se durante a Semana da Consciência Negra, facilitando o entendimento. 

Os diversos recursos foram utilizados, com base no processo de ensino- aprendizado 
sugerido na teoria e fundamentação teórica de Paulo Freire, em que o indivíduo constrói com base 
em seus conhecimentos empíricos e novos ensinamentos, uma produção de suas próprias 
conclusões e opiniões, não só enquanto alunos, mas, também sendo cidadãos. 

 
 

Resultados 
 
Considerando que os resultados são de médio a longo prazo, os imediatos quando 

analisados foram alcançados, e muito produtivos pois, durante as oficinas os alunos, apesar da 
complexidade do tema, mostraram-se interessados e principalmente durante os debates 
demonstraram um bom entendimento, ainda que tenha sido muito superficialmente abordado. As 
oficinas tiveram grande participação da turma, e a recepção dos alunos para com os participantes e 
para com o tema foi satisfatório. 

Ao fim das oficinas, percebeu-se através de verbalização dos alunos, o quão significativo 
eles consideraram as oficinas, por sentirem que não é um tema muito abordado, e que deveria ser, 
pois, trazia uma reflexão importante para eles enquanto seres sociais. 

 
 
Conclusões 

 
No término das atividades percebeu-se a carência do ensino público em iniciativas que 

invistam na melhor formação de pessoas, o ensino necessita não só de melhores estruturas,  mas, 
também de atenção as pessoas que participam do sistema de ensino, e como quando os indivíduos 
se reconhecem em suas definições, se tornam mais atuantes na sociedade em que vivem. 
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Observa-se também a partir da participação destes alunos nas atividades, que eles não só 
compreenderam as intenções das oficinas, como também gostaram de participar, averiguamos isso 
através da receptividade e do carinho com que os participantes e colaboradores foram recebidos. 

Além disso, a experiência para os participantes, enquanto acadêmicos na escola em contato 
com uma realidade em que vão defrontar-se futuramente, foi enriquecedora. 
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