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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas a construção social das identidades e as iden-

tidades hoje. 

 PÚBLICO ALVO: 

Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 

4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Compreender como são construídas as identidades do ponto de 

vista social.

 • Entender como é possível caracterizar as identidades atualmen-

te e quais critérios podem ser utilizados para isso.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

Cultura e ideologia. Identidade cultural.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow.

Identidade: quem é o quê?
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão aqui é a exibição 
do filme Quanto vale ou é por quilo?. 

AULA 1

Todas as identidades são construídas socialmente e são fruto da cultura e da 
linguagem de determinada experiência coletiva (páginas 35 e 36). Os nomes, 
por exemplo, mudam de acordo com a força viva da cultura e também com 
a complexidade que envolve as relações de parentesco, como a influência 
dos mais velhos, a inspiração nos padrinhos e as homenagens aos familia-
res antepassados. Por outro lado, há uma identidade geracional, que aponta 
os indivíduos e os caracteriza como crianças, jovens, adultos ou idosos. Em 
muitas culturas, também, não existe a ideia de juventude, já que o que separa 
as crianças dos adultos é estarem ou não prontos para uma vida autônoma. 
Assim, as identidades não são tão simples de definir, uma vez que envolvem 
inúmeros aspectos da experiência humana e da vida coletiva. Essas mesmas 
identidades muitas vezes geram relações de poder. Não se pode isolar iden-
tidades individuais ou coletivas, já que são constituídas reciprocamente. A 
identidade individual é sempre integrada à identidade de um grupo e de uma 
sociedade, mesmo remotamente. 

AULA 2

Aparentemente, a identidade nacional no mundo contemporâneo pode pare-
cer unificada, mas ela é fraturada, plural, histórica e vinculada a uma cultura 
nacional. Nesse sentido, pode-se falar de uma identidade cultural-nacional 
(página 37): fala-se a mesma língua, estuda-se uma história comum específi-
ca, há um sistema educacional homogêneo etc. As identidades nacionais são, 
portanto, unificadas por seus símbolos, crenças e práticas comuns. Outra for-
ma de identidade muito expressiva da atualidade é relacionada ao trabalho, 
à profissão. A questão do trabalho e da profissão, hoje, é um referencial que 
identifica pessoas e grupos. Por isso, a perda do trabalho leva, em muitos ca-
sos, à perda da própria identidade.
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AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para exibir o filme Quanto vale ou é por quilo?, que faz uma 
analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da miséria 
pelo marketing social, que forma uma solidariedade de fachada. O filme bus-
ca explicar as diversas identidades culturais no Brasil, originadas de diversas 
realidades sociais. Após a exibição do filme, proponha um debate sobre os 
temas abordados pelo filme e pelo capítulo. Após o debate, peça aos alunos 
que elaborem uma resenha crítica do filme abordando identidades e questões 
sociais atuais.

Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário da socialização e 
identidade (página 38) ou, ainda, elaborar um questionário para verificar se as 
expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


