
 

 

 

Olá,estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Sociologia sobre Identidade Cultural. Para 

ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que 

teremos 1 aula e vamos tratar sobre: 

 

 

 A identidade cultural é aquela marca característica de um grupo social que partilha um ideal, 

valores, costumes e comportamentos formados ao longo da sua história. É a consciência de pertencer a 

determinado grupo - sejam por caracteres comuns de gênero, de origem étnica, ou por interesses específicos, 

crenças, entre outros – que aproxima os indivíduos em certa sociedade. A identidade cultural de um grupo 

(independentemente de seu tamanho) é de extrema importância para seu reconhecimento social e político e 

assenta-se em ideias e representações sociais.  

 ATENÇÃO ESTUDANTE: É a partir da nossa identidade cultural que construímos a ideia de “eu”, 

“nós” e “outros”. A forma como o fazemos muitas vezes põe em evidência fronteiras sociais ligadas à classe 

socioeconômica, à etnia, ao gênero, ou ao tipo de roupa que preferimos... Por meio desses muitos elementos 

combinados, identificamos “semelhantes” e “outros”.  

 Essa diferenciação pode originar tendências etnocêntricas → Ex: teorias sociais racistas → 

Colonialismo séc. XIX → Justificativa para ações imperialistas na África, Ásia, e povos indígenas e negros nas 

Américas. 

 Apontamentos sobre a Diversidade cultural na sociedade brasileira: 

▪ A construção de uma identidade nacional está ligada a ideia de pertencimento a um território ou a 

um povo. As diferenças culturais estão presentes na formação da sociedade; 

▪ O Brasil é uma nação pluriétnica e multicultural, composta por diversas formas de       organização 

social.  

▪ No Brasil com indivíduos tão diferentes entre si – seja pela cor da pele, classe social, a região onde 

moram, o estilo da vida que expressam -existe um racismo difuso e uma discriminação velada, que se 

expressam na intolerância cotidiana;  

▪ Para pensarmos na marginalização de grupos culturais: comunidades indígenas brasileiras.  

AULA: 6 Identidade Cultural 

SOCIOLOGIA 

2ª SÉRIE 

SEMANA 6 



 

  

 Durante séculos, os indígenas não foram respeitados nos seus costumes e no seu direito ao uso 

das terras. Os que sobreviveram ao genocídio causado pela colonização foram limitados por exploradores e 

depois latifundiários e pelo Estado; além de empresas e fazendeiros que se aproveitam ilegalmente das suas 

terras, acabando com recursos naturais que os indígenas utilizam como forma de sobrevivência. A nossa 

Constituição Federal de 1988, garante a demarcação das terras indígenas com o objetivo de reverter algumas 

injustiças e proporcionar condições para a subsistência, embora o conflito com representantes no agronegócio 

seja constante.  

 Outro processo de imposição cultural a partir do ponto de vista europeu ocorreu também com 

os negros no país; muitos movimentos de resistência ocorreram revoltas que tiveram conquistas, porém 

sempre com duras repressões das forças oficiais.  

 As pesquisas das ciências sociais demonstram que o racismo é uma construção histórica que 

resiste nas ideias que as pessoas têm sobre “ser negro”, “ser branco”,“ser índio”. Esses estudos sugerem que o 

combate ao preconceito precisa ser enfrentado pelo Estado por meio da educação e das políticas afirmativas. 

 

 

Para reforçar o que estudamos, realize as atividades que estão na lista de exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS AULA 6 

1 – Defina Identidade Cultural. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 – Escreva sobre as consequências da imposição cultural. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola/Colégio: 

Disciplina: Ano/Série: 

Estudante: 


