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Resumo 

O objetivo deste trabalho é compreender a intersecção das identidades culturais 
nos diferentes fluxos de globalização para os jovens em São Paulo, a partir das 
lógicas hegemônicas estabelecidas, e de diferentes referenciais simbólicos em 
processos de hibridização, na construção de possíveis relações com o Outro, de 
uma postura cosmopolita. Foram usadas, principalmente, as teorias de Milton 
Santos (2006), Nestor Canclini (1998), Arjun Appadurai (1990), Stuart Hall (1997), 
Ana Carolina Escosteguy (2001), Woodward e Kendall (2008). As principais 
ferramentas metodológicas para esse estudo foram a aplicação de dinâmicas e 
focus groups. O principal resultado, a partir da análise das narrativas dos jovens 
participantes, é a discussão sobre a formação da identidade cultural do individuo 
ser influenciada pela pluralidade de fluxos globais e locais, formando diversos 
panoramas (scapes), inclusive a possibilidade do cosmoscape, onde se cria um olhar 
reflexivo para o Outro. 
 

Palavras chaves: Identidades Culturais. Cosmopolitismo. Jovens. Fluxos Globais 

Híbridos. 

 

Introdução 

O projeto apresentado nesse artigo teve como objetivo compreender a 

intersecção das identidades culturais nos diferentes fluxos de globalização, a partir 

das lógicas hegemônicas estabelecidas, e de diferentes referenciais simbólicos, em 

processos de hibridização. Buscando analisar a dialética entre a universalização do 

particular e particularização do universal nas vivências das práticas cotidianas e no 

consumo cultural híbrido especificamente, procuraremos entender as experiências 

que formam uma possível postura cosmopolita, com base no contexto identitário 

dos jovens da cidade de São Paulo.  
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A metodologia de estudo é de vertente qualitativa, a partir de triangulação 

com dados de uma pesquisa sobre cosmopolitismo relacionado a práticas de 

consumo cultural e formação da cultura global realizada em São Paulo (realizada 

pelo grupo de pesquisa ‘Cosmopolitismos Juvenis no Brasil’, registrado no CNPq 

pela ESPM-SP, com projeto ‘Consumo Cultural Híbrido Juvenil’, apoiado pelo CAEPM 

2015-2016), com a realização de focus groups e entrevistas em profundidade sobre 

as identidades culturais nessas intersecções.  

A discussão sobre identidades culturais diante dos fluxos globais híbridos 

busca uma reflexão sobre as lógicas hegemônicas assim como sobre as ações de 

diferentes grupos em seus próprios modos de vida, e em relação a outros grupos e 

seus respectivos mapas de sentidos, a partir de diferentes códigos culturais.  

Para essa pesquisa, foram desenvolvidos grupos de discussão sobre o tema 

específico de identidades culturais e suas representações. Os grupos de discussão 

propuseram vivências relacionadas ao consumo cultural híbrido, e buscaram nos 

códigos culturais as formações identitárias dos jovens. O público selecionado foi de 

jovens que vivem em São Paulo (dois grupos de 8 indivíduos). A interpretação dos 

dados coletados nos grupos de discussão ocorreu na triangulação dos dados da 

pesquisa global com o estudo bibliográfico específico sobre identidades culturais. 

Para testar a dinâmica de identidade cultural, utilizada no grupo de discussão, foi 

desenvolvida uma interação na qual os jovens escrevem ou desenham as 

referências sobre países escolhidos por eles mesmos. A interação é dividida em 

rodadas, sendo cada uma delas sobre um país diferente, com todos os grupos 

usando o mesmo país para escrever suas referências. O primeiro passo é a votação, 

em que os grupos escolhem cinco países. Os três mais votados dos três grupos serão 

os desenvolvidos durante cada rodada por cada grupo. No segundo passo, os grupos 

recebem uma cartolina, onde têm que desenhar (fazer pelo menos 3 desenhos) ou 

escrever o máximo de referências possíveis sobre o país. A cartolina vai passando 

entre os membros do grupo, cada etapa tem 5 minutos para acontecer. Se o grupo 

utilizar algum dos itens das tabelas Características corretamente, ganha 10 pontos. 

Somente podem ser usados dois itens, um de cada tabela por país. Se o grupo 

colocar um exemplo dos elementos da tabela Visão de Mundo corretamente, ganha 

5 pontos. Somente pode ser colocado um exemplo para cada elemento por país. 

Outros elementos valem 2 pontos. Os desenhos valem o dobro de pontos de 
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qualquer categoria. Após todos os passos, são contabilizados os pontos pelas 

referências. Esse processo é feito para cada país. Vence o jogo o grupo que fizer 

mais pontos ao final de todas as rodadas. Essa dinâmica foi desenvolvida no mês de 

maio de 2016 com um grupo de 20 jovens na unidade Santo Amaro e em agosto na 

unidade Belenzinho do Sesc, devido a ligação com o projeto do Grupo CNPq, além 

de proporcionar a realização das atividades com jovens de diferentes regiões da 

cidade (Sul e Leste). Os materiais auxiliam a discussão sobre as identidades 

culturais dos jovens em São Paulo.  

Além disso, foi utilizada outra ferramenta metodológica, a aplicação em dois 

grupos de discussão de 4 pessoas cada, compostos por jovens universitários entre 

20 a 24 anos. A delimitação da quantidade de grupos focais realizados permite 

comparar as discussões com as atividades feitas com os jovens no Sesc, comparar a 

interação e discussão entre os dois grupos de discussão, e também comparar com 

os dados captados pela pesquisa do grupo CNPq, tanto com jovens universitários 

quanto com jovens no Sesc. Foi proposto aos voluntários da pesquisa um 

aquecimento, onde esses falavam sobre grupos, países e elementos culturais os 

quais eles se identificavam. Após esse bate-papo era feita a dinâmica A, que 

apresentava algumas unidades geográficas: Minha casa; Comunidade; Bairro; 

Cidade; Estado; Região; Brasil; América do Sul; América Latina; Continente 

Americano; Países em desenvolvimento; Mundo todo; Nenhuma dessas unidades; e 

perguntava-se sobre o sentimento de pertencimento com essas unidades. Por fim, 

eram propostas duas dinâmicas conectadas. A primeira era feita com cartolinas e 

canetas coloridas, os participantes escolhiam um país e escreviam o máximo de 

refências sobre ele, e após isso, passavam sua cartolina para o participante ao 

lado, que, também, deveria escrever o máximo de referências conhecidas sobre o 

país escolhido pelo outro partipante. Ao final, foi feita uma discussão sobre as 

referências semelhantes e diferentes, em cada país, entre os países. Na última 

dinâmica foi proposto que os participantes desenhassem dois países imaginários: 

um somente com elementos de identificação e o outro apenas com elementos de 

não identificação. Ao fim, foram feitas discussões sobre os posicionamentos de seus 

países próximos ou distantes dos outros, de acordo com as aproximações e divisões 

dos elementos.  
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Identidades culturais nos fluxos globais  

A discussão sobre cultura global parte de uma visão de globalização que 

combina a análise dos fluxos de homogeneização com as possibilidades que surgem 

na periferia, formando culturas híbridas e outras vias para a globalização, como 

propõem Milton Santos (2006) e Nestor Canclini (1998). Nessa perspectiva cultural 

da globalização, tomamos como base de discussão os autores que exploram uma 

visão pós-colonial, como Homi Bhabha (2007) e Arjun Appadurai (1990), por suas 

propostas de locais entre os fluxos globais, nas suas aproximações e diferenças. 

Baseados na visão dos panoramas, Woodward e Kendall (2008) propõem o 

conceito de “cosmoscapes”, para explicar o processo de junção dos fluxos de 

globalização com a cultura local, a possibilidade de encontros com o Outro nas 

práticas cotidianas locais, permeadas pelos fluxos globais.  É diante dessa 

perspectiva cultural da globalização, na visão do indivíduo que se discute nesse 

estudo os conceitos e possibilidades de cosmopolitismo. 

Para a discussão sobre cosmopolitismo partimos da visão de cultura global 

para as definições sobre o que é a perspectiva cosmopolita, por Gerard Delanty 

(2006). Os estudos de cosmopolitismo ganham centralidade no campo dos estudos 

de globalização, principalmente no final dos anos 1990, e suas principais linhas de 

discussão são apresentadas por Mike Featherstone (1991) e Ulrick Beck (2006). 

A partir da relação entre cosmopolitismo e cultura global, seja por contato 

físico ou virtual (com monumentos, locais naturais, personagens 

políticos/históricos, cientistas/inventores/exploradores, artistas, esportistas, 

locais de cultura, comida étnica, marcas globais e celebridades, etc.), discutimos a 

questão das identidades culturais.  

Partindo dos estudos culturais e das discussões sobre cultura, identidades 

culturais, representações, hegemonia, globalização e hibridismo, apresentamos a 

construção da síntese conceitual e das intersecções entre as discussões desses 

fenômenos na contemporaneidade.  

Para compreendermos as identidades culturais diante dos fluxos globais, 

partimos do conceito de cultura proposto por Clarke, Hall, Jefferson e Roberts 

(1975). É a partir do entendimento da inserção dos indivíduos em grupos, por 
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modos de vida, a partir de diferentes códigos e contextos culturais, que estudamos 

as identidades culturais.  

Ana Carolina Escosteguy (2001) mostra que essa é a temática central dos 

estudos culturais contemporâneos, pelas diferentes questões presentes nesse 

contexto. Além dos diferentes referenciais simbólicos presentes nas identidades 

culturais contemporaneamente, buscamos a discussão sobre as lógicas hegemônicas 

presentes nas representações. O histórico do conceito de cultura culminou na 

proposta de que a cultura padrão é o modo de vida em condições de igualdade de 

existência com o mundo das Artes, Literatura e Música (WILLIAMS apud 

ESCOSTEGUY, 2001, p. 27).  

De maneira mais genérica, Clarke, Hall, Jefferson e Roberts (1975) definem 

cultura como o formato de relacionamento de um grupo. A estrutura e o modelo 

formam as experiências, o entendimento e a compreensão de mundo. Sendo a 

cultura parte da identidade de um grupo, a formação ideológica de comunidades, 

dependem de uma cultura de ideias que formatam a forma de se viver e 

compreender a vida. Inserindo os fluxos de globalização pode ocorrer interferência 

nessas identidades culturais, sendo esses fluxos de produtos culturais ou 

informacionais.  

Para Stuart Hall (1997), a identidade é uma busca constante, está sendo 

construída sem pausas, gera choques entre o atual e o que já passou, é um 

movimento. A identidade é a posição que defendemos, por nos identificarmos e 

acreditarmos nessa forma de comprender a vida e o mundo. Essa construção é 

formada por perpectivas, discursos, a linguagem que está constantemente 

tentando significar as coisas. Os símbolos comunicam ideias para outras pessoas 

que se identificam ou não. Os diferentes formatos de expressão tem valor para 

grupos que acreditam nesses sons, palavras, gestos, expressões e roupas, etc. Tudo 

isso cria um referencial simbólico que representam as ideias, conceitos, assim o 

outro pode interpretar e decodificar uma identidade e ter um sentimento de 

pertencimento ou não pertencimento de grupo (HALL, 1997). 

Faz-se então necessária a compreensão de como operam as lógicas 

hegemônicas inseridas nos fluxos globais, assim como das ações dos diferentes 

grupos em seus próprios modos de vida, e em relação a outros grupos e seus 

respectivos mapas de sentidos, a partir de diferentes códigos culturais. Nessas 
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ações, haveria espaços para negociações, para ações dos indivíduos como 

alternativas diante dos códigos culturais, sejam eles globais ou locais.  

Para isso, abordamos a discussão sobre o fenômeno da globalização e de seus 

fluxos globais. É na cultura que os fluxos de globalização se tornam mais visíveis. O 

consumo mundial leva produtos, imagens e ideias, via cultura global do consumo 

construída pelos meios de comunicação (HALL, 1997; APPADURAI, 1990). Então, a 

cultura global é formada por vários grupos complexos, entre os símbolos globais de 

massa que transitam continuamente, independente das fronteiras, os grupos de 

culturas locais estrangeiras, os grupos de cultura de massa locais, além da cultura 

popular da região.  

Como resultado dessas interações surgem novos formatos de se relacionar 

com os grupos. Ocorre a sintetização dos pólos – global e local. 

Concomitantemente, a cultura mostra-se em conflito, a homogeneização, o 

independente estrangeiro, o local de massa 18 e a cultura popular. A resolução 

desses choques é a híbridização das forças (HALL, 1997).  

A globalização fortalece a cultura alternativa tanto local, como a 

estrangeira, e a classificação disso depende do referencial. Mas as sociedades que 

sofrem com a imposição de uma cultura criam mecanismos de resistência, que 

acabam tendo lógicas semelhantes com a cultura global. Os resistentes aumentam 

a fidelidade a uma identidade “local”, como um resurgimento do popular, um 

formato de auto-afirmação cultural. Porém, esses diferentes grupos ou classes 

podem ter diferentes forças. Por meio da busca dos indivíduos em seguir padrões 

para socializar, destacam-se sentidos, valores e ideias nesses modos de vida 

específicos. Os grupos encontram alternativas que podem forjar o consentimento, 

que legitimizem as classes dominantes homogenizadoras. 

 

Identidades culturais diante dos fluxos globais em São Paulo  

Apresentamos as análises dos resultados das dinâmicas e dos grupos de 

discussão sobre identidades culturais dos jovens de São Paulo, relacionando essas 

questões à possível formação de uma postura cosmopolita, a partir da discussão da 

pesquisa global. Com a atividade da dinâmica a proposta era de que os jovens 

discutissem sobre o que eles entendem dos outros países, tanto no âmbito de 

consumo cultural, como também de valores, forma de entender o mundo, etc. 
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Porém, com o grupo de jovens dos Sesc Belenzinho e Santo Amaro, essa dinâmica 

foi mais genérica e abrangendo mais um aspecto de estereótipo do país. Análise 

parecida com o Atlas JWT, onde pessoas constroem um mapa com estereótipos de 

outros países e depois um mapa com a visão sobre seu próprio país, conforme pode 

ser visto no link: http://personalityatlas.com. 

 

 
Figura 1 – Cartaz com referências à França, aplicado no Sesc Belenzinho em maio de 2016  

  

Podemos notar menos referências francesas comparando com outros países, 

como os EUA. Além disso, percebemos uma imagem que os jovens têm sobre os 

franceses, como serem cultos, disciplinados, teimosos e conservadores, mesmo que 

eles não tenham convivido realmente com franceses.  



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

8 

 
Figura 2 – Cartaz com referências aos EUA, aplicado no Sesc Belenzinho em maio de 2016 

 

Sobre os EUA, há mais referências em desenhos, grande parte deles têm 

ligação ao consumo de produtos do país. Além disso, podemos notar uma visão 

positiva sobre o estereótipo americano, como: educados, cultos, criativos, etc.  

 
Figura 3 – Cartaz com referências ao Japão, aplicado no Sesc Belenzinho em maio de 2016 

 

Segundo a perspectiva desses jovens, os japoneses são trabalhadores, 

disciplinados, tecnológicos, bem-sucedidos, etc. Porém, em relação ao consumo de 

produtos culturais, há menos referências.  
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Ao pensar em locais, eles focaram prioritariamente em São Paulo. Porém, na 

cidade de São Paulo existem vários migrantes de outras regiões, o que possibilita 

que eles entrem em contato com outras comidas e culturas, mesmo que para 

muitos o Brasil seja o referencial único. Pode-se observar um discurso com grande 

afastamento do estrangeiro, causando uma idealização dessa figura 

(principalmente com origem da Europa e dos Estados Unidos) e uma consequente 

imagem negativa do próprio país, o Brasil. Para essa comparação, eles usam como 

referências estereótipos, colocando valores como desenvolvidos, tecnológicos, 

educados, inteligentes, ligados ao estrangeiros e não identificando esses mesmos 

valores ligados ao Brasil. Porém, eles acreditam não serem aceitos em outros 

países, considerando que o estrangeiro é esnobe e arrogante, logo, mostram um 

discurso que não contem o sentimento de pertencimento ao mundo. E quando 

falam sobre o mesmo tópico referente aos brasileiros, associam a pessoas alegres e 

receptivas, o que mostra que colocam as duas figuras, o estrangeiro e o local, em 

oposição. Essas observações podem ser tiradas de diálogos entre os jovens para 

completar o jogo usando as palavras, baseadas em opiniões de cada jovem.  

A partir das análises dessa dinâmica, foram realizados os focus groups com 

sua incorporação a outras discussões, para a identificação de questões mais 

específicas sobre as identidades culturais, que dizem respeito a locais, códigos e 

valores. O objetivo foi construir mapas com mais profundidade, como os 

apresentados no estudo D. Place (https://d-place.org/home/).  

Podemos observar alguns elementos de identificação específicos, como: 

Movimento Ocuparte, Mancha Verde, grupo de ioga, sala de aula, etc.  

Foi citada uma identificação forte com a cidade de São Paulo, pela grande 

variedade da cidade, e possibilidade de se ter acesso a vários produtos de consumo 

cultural. Porém, os jovens demonstram uma relação de amor e ódio, pois também 

têm um pensamento crítico em relação a sua cidade.  

Também foi falado por alguns jovens que eles se identificam com seus 

bairros, dependendo da relação que possuem com a comunidade em que vivem, 

não com as pessoas, especificamente, mas com movimentos e grupos locais.  

Alguns jovens apresentaram um discurso defendendo o Brasil, pelos seus 

produtos culturais e afirmando se identificar muito com o país.  
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Sobre a identificação com o mundo, ela não parece ser inacessível, porém 

eles se identificavam com elementos específicos de algumas culturas de países 

estrangeiros, por questões históricas, estilo de vida, alimentação, etc. Dessa 

forma, o mesmo jovem pode se identificar com questões de vários países diferentes 

e não se identificar com outras questões do mesmo país, criando, assim, uma 

combinação única de identificação de cada indivíduo com fragmentos do país, 

hibridizando esse processo.  

Os participantes escolheram países pelos quais se interessavam, alguns já 

haviam morado nesse país e gostado de sua cultura, outros pesquisavam elementos 

sobre esse país e consumiam produtos culturais dele originários. A visão dos países 

desses jovens é ainda formada por estereótipos, mas também por elementos fora 

do senso comun. Há uma relação entre falta de conhecimento e uma visão mais 

estereotipada, porém essa é uma maneira de identificação com aspectos 

específicos de outro país. Além disso, pode ser vista a criação de imaginários que 

romantizam a cultura de países para se identificar e, ao mesmo tempo, ter 

elementos do lugar para crítica. O que cria um lugar imáginário de identificação 

que não é exatamente o país escolhido e sua realidade. Esses aspectos podem ser 

analisados nos elementos que criam aspectos da identidade de alguns desses 

jovens, citados nos grupos:  

C., 24 anos, escolheu o México, pois já havia morado lá. Ela se identifica 

com o lugar pela história da revolução zapatista. Com um ideal de justiça feito 

pelo povo. Ela também consume a música e a comida mexicana. Gosta da festa dos 

mortos e como eles lidam com a morte.  

L., 21 anos, escolheu o Cabo Verde. Ela é poetisa e gosta da poesia do Cabo 

Verde. Admira a poesia como movimento, algo que também faz aqui no Brasil, 

como participante do Movimento Ocuparte, um grupo de poetas que organiza 

saraus na Periferia. Além disso, gosta do movimento muralista do Cabo Verde, algo 

que também se identifica no Brasil, com os grafites e pichações, em São Paulo.  

G., 19 anos, escolheu a Índia por se identificar com o valor de importância 

da vida que pode ser observado até na religião, mas também em hábitos 

alimentares, como o vegetarianismo. Além de uma relação mais pacífica com o 

mundo e com as pessoas.  



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

11 

T., 20 anos, escolheu o Brasil, e demonstra um sentimento patriota com o 

país. Uma resistência a não valorização do seu país. Um enaltecimento da comida, 

música, dança, etc. Além de uma identificação grande com o futebol, por sua 

importância de criação de grupos, dos quais ele também participa – Mancha Verde. 

Ele acredita no futebol como mudança histórica e de extrema importância 

sociológica. Na criação do mapa de elementos de identificação e não identificação 

criou-se dois países, um em oposição ao outro.  

Os elementos citados poderiam ser encontrados em diversos países, porém 

os aspectos não eram necessariamente ligados a uma identidade nacional e sim a 

grupos, hábitos de vida, valores, etc. Por exemplo, um aspecto de país ideal é que 

ele seja sem machismo, com igualdade social, onde pessoas não passem fome, 

onde a cultura seja valorizada. Esses elementos podem existir em todos os países, 

de formas diferentes, não existindo um país sem esse elemento ou só com esse 

elemento. Sendo assim, fica mais claro como dentro de cada país é possível que 

existam perfis diferentes que o compõem. Dessa forma, o indivíduo pode se 

identificar com um elemento que forma um perfil (grupo) dentro da sociedade, 

independentemente de uma nacionalidade específica. 

 

Considerações Finais  

Com o objetivo de compreender como as identidades culturais são 

representadas diante dos fluxos de globalização híbridos, a partir de diferentes 

referenciais simbólicos, e a partir das lógicas hegemônicas estabelecidas, 

analisamos as práticas cotidianas dos jovens que habitam a cidade de São Paulo. 

Assim, a partir do consumo cultural dos jovens e de seu contato com elementos 

culturais de seu país e de outros locais, o objetivo foi analisar a identificação e as 

representações que eles constroem de si para o mundo, nos contextos glocais, 

vinculados a práticas e meios híbridos.  

Com as análises das dinâmicas e dos focus groups, podemos argumentar 

sobre questões defendidas bibliograficamente. Nessas análises há possíveis 

questões a explorar: a forte influência da cultura de massa em homogeneizar as 

identidades culturais; o aumento de identidades de resistência à cultura 

estrangeira e principalmente a produtos culturais de massa; uma falta de 

identificação com o Brasil, devido a condições políticas e econômicas.  
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Ao analisarmos o material colectado a partir da visão do “cosmoscape”, 

proposto por Woodward e Kendall (2008), para explicar as relações culturais nos 

fluxos de globalização diante do encontro com o outro, podemos verificar que há 

alguns países ou culturas que geram identificação e interação para os jovens de São 

Paulo, mesmo que seja muitas vezes por seus estereótipos.  

No entanto, se entendemos que o cosmopolitismo é construído na dialética 

entre universalismo e particularismo, a partir da vivência nas práticas cotidianas e 

no consumo cultural, é importante incorporar as relações e os símbolos conectados 

com os países de maior proximidade para os jovens paulistas. Há tanto uma relação 

forte com a cultura global, pela idealização de elementos estrangeiros vindos da 

Europa e dos Estados Unidos), quanto uma dissonância no discurso de 

pertencimento ao mundo, sendo que o ser brasileiro e o pertencimento ao local 

ainda é uma forte conexão desses indivíduos, como resistência ou como busca de 

padrões.  

As identidades culturais seguem a busca de modos de vida específicos, pela 

combinação plural de elementos, aspectos que os indivíduos concordam 

inteiramente e almejam. Por mais que eles pertençam à sociedade brasileira, há 

diferentes elementos que estão presentes em menor ou maior grau em diferentes 

grupos, que se identificam, mesmo assim, com o peso da construção histórica da 

identidade cultural brasileira, ou com outras identidades ao redor do mundo. Isso 

pode ser observado nos exemplos citados nos focus groups.  

A identificação com o movimento de resistência poética e muralista do Cabo 

Verde, reflete no grupo em que esse individuo está inserido aqui no Brasil. No caso 

da participante L., isso pode ser observado pela crença no movimento do grafite e 

de saraus na periferia de São Paulo. Essa é uma forma de construção de identidade 

que essa jovem busca, na identificação com o Cabo Verde e com a poesia, ou o 

grafite, sendo essa sua forma de olhar o outro e experimentar o cosmoscape da sua 

própria cidade.  

Outro exemplo é o da opção de ser vegetariano, justificada pela valorização 

da vida, que pode ser um elemento que leva a uma identificação com a cultura 

indiana, como, culinária, músicas, práticas de ioga, meditação, etc. Como 

elementos culturais indianos, são embasados em questões religiosas e práticas 

culturais dessa sociedade que repercutem na política local. Como elementos de 
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consumo no Brasil, podem se interligar com posições políticas ou estéticas 

diferentes. A valorização da vida acima de tudo, a importância da paz acima da 

justiça, o não conflito, são questões que na sociedade indiana ajudam a justificar o 

sistema de castas e a manutenção do status quo social. Porém, um indivíduo 

indiano ou estrangeiro pode não concordar com o sistema de castas, e inclusive ter 

um posicionamento político oposto a isso, mesmo se identificando com os 

elementos citados acima.  

Afirmando que não pode se ter paz sem alcançar a justiça, ajudando assim a 

legitimizar o conflito, como é o caso da participante C., que se identifica com a 

revolução apachista, por enaltecer a justiça. Logo, a identidade cultural do 

individuo é influenciada pela pluralidade de fluxos globais e locais, internacionais 

ou brasileiros, formando diversos scapes, inclusive a possibilidade do cosmoscape, 

onde se cria um olhar para o outro e seus elementos. 
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