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Resumo: Esse artigo caracteriza-se em uma pesquisa do tipo documental (LAKATUS E MARCONI, 1996),
realizada em duas escolas da rede pública de ensino do município de Garanhuns-PE. Foi analisado o PPP
(Projeto Político Pedagógico) dessas instituições, a fim de saber se há a presença da temática Identidade

Cultural nesse documento e de que modo é abordado. Para Miskolci apud Melo (2009). [...] “identidades

são construções sociais e históricas que se apóiam em comportamentos ou estilos de vida para fixar

padrões que as tornem reconhecíveis e permitam a impressão de permanência e estabilidade”. Não há

como afirmar que uma cultura é melhor que a outra, ou mais importante, cada uma tem igual importância

para a sua sociedade. Partindo para o campo educacional, é desde cedo que à criança busca compreender

o mundo e a si mesma, tentando entender o que ela constrói, e o que por outros é construído. Ela não só

apropria-se de uma cultura, mas a faz de um modo próprio, ao professor cabe oportunizar a compreensão

dessas diferenças. Para que isso ocorra, deve haver um espaço para a Identidade Cultural nos currículos

educacionais, a fim de formar cidadão críticos e conhecedores de suas raízes culturais. É no currículo que

está documentado quais conteúdos devem ser trabalhados em sala de aula, nesse sentido é importante

que de modo implícito ou explicito a identidade da criança seja um ponto marcante na elaboração desse

documento.

Palavras-chave: Identidade Cultural, Currículo e Pluralidade cultural.

Abstract: This article is characterized in a survey of documentary type (LAKATUS E MARCONI, 1996),
carried out in two public schools of local educational Garanhuns-PE. Was analyzed (PPP Political
Pedagogical Project) of these institutions in order to know if there is the presence of the theme Cultural
Identity in this document and how it is approached. To Miskolci cited Melo (2009). [...] "Identities are
social and historical constructions that rely on behaviors or lifestyles to set standards that make them
recognizable and allow the impression of permanence and stability." There is no way to say that one
culture is better than another, or more importantly, each has equal importance to your company. Leaving
for the educational field, is early on that the child seeks to understand the world and herself, trying to
understand what it builds, and it is built by others. She not only appropriates a culture, but it does in its
own way, it is up to the teacher oportunizar understanding these differences. For this to occur, there must
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be a space for Cultural Identity in educational curricula, in order to form citizen critics and connoisseurs
from their cultural roots. It is documented that the curriculum which contents shall be worked out in the
classroom, it is important that this sense of an implicit or explicit identity of the child to be a turning point
in the preparation of this document.

Keywords: Identity, Curriculum and Cultural Pluralism.

Introdução:

O conceito acerca da definição de cultura é consideravelmente amplo, pode ser entendida como costumes
de uma civilização ou como forma de classificação social. Esses conceitos podem variar pela região,
religião, faixa etária de um grupo social ou ainda pelo momento histórico que está sendo vivenciado. Na
Grécia antiga “[...] a cultura significa o cultivo do espírito humano. Trata-se de uma disciplina interior que
aspira a formação da personalidade”. (GONÇALVES, 2010, p. 62). Sua definição está diretamente ligada
ao tipo de sociedade, aos valores de cada grupo, cada um com seus costumes e suas diferentes vivências,
que ao longo do tempo foram construindo culturas diversas para cada povo.

O primeiro referencial de identidade que uma criança tem é sua família, espelha-se neles para compor
aspectos de seu comportamento. É importante compreender que as manifestações de cultura são
elementos fundamentais para a formação do cidadão, todavia, os espaços escolares, gestores da educação
e docentes ainda negligenciam o conhecimento e experiências de vivências culturais locais, apenas
focando no nacionalismo.

Segundo afirma os Parâmetros Curriculares Nacionais de Pluralidade Cultural (BRASIL, 2001), elementos
da cultura local devem estar presentes na educação básica a fim de formar um cidadão que seja
conhecedor de suas raízes culturais. Formar uma identidade não é apenas voltar-se para o ser nacional,
cada local tem sua particularidade, cada pessoa tem sua realidade, o que torna cada cidadão único. São
muitos os que desconhecem os elementos formadores de sua cultura, diversas vezes o individuo não se
reconhece enquanto sujeito de sua própria cultura.

Nesse sentido, o objeto de estudo desse trabalho, é o currículo do Ensino Fundamental das escolas da rede
pública de ensino de Garanhuns-PE, restringiu-se a duas escolas. Tendo como objetivos, verificar se os
currículos dessas instituições trabalham com a abordagem da identidade cultural e a partir disso
reconhecer qual a postura adotada nele diante dessa temática.

Partindo do pressuposto que:

A escola é, sem dúvida, é uma instituição cultural. Portanto, as relações entre escola e
cultura não podem ser concebidas como entre dois pólos independentes, mas sim como
universos entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e com fios e nós
profundamente articulados (MOREIRA E CANDAU, p. 22, 2003).

Nesse sentido a escola não pode desvincular de seu currículo o trato com a identidade cultural, na
elaboração desse documento deve ser legitimado uma proposta de educação que busque a igualdade, o
respeito e à tolerância, fomentando uma sociedade que se entenda culturalmente democrática. A partir
disso percebe-se que é no ambiente escolar que a criança também apropria-se de uma cultura, cabendo
ao professor oportunizar a compreensão dessas diferenças e, a partir delas, ajudar a criança a constituir a
sua própria identidade.

Metodologia:
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Esse artigo partiu de uma pesquisa documental, que caracteriza-se em recolher, analisar e interpretar as
contribuições teóricas já existentes sobre determinado fato, assunto ou idéia. Segundo Lakatos e Marconi
(1996, p. 57), “pesquisa documental caracteriza-se pela análise de toda ou parte de materiais
provenientes de órgãos que as realizaram e englobam todos os materiais escritos ou não, que podem
servir como fonte de informação para a pesquisa científica”. Podem ser encontrados em arquivos públicos
ou particulares, assim como em fontes estatísticas compiladas por órgãos oficiais e particulares.
Incluem-se aqui como fontes não escritas: fotografias, gravações, imprensa falada (rádio e televisão),
desenhos, pinturas, canções, objetos de arte, folclore etc.

A pesquisa se propôs a fazer uma investigação para saber qual era a abordagem sobre identidade cultural
nos anos iniciais da educação básica, que duas escolas da rede municipal de Garanhuns-PE adotam em
seus currículos. Foi analisado o PPP (Projeto Político Pedagógico), das instituições, uma escola contempla
todos os níveis da educação básica e a outra tem apenas ensino fundamental. Focou-se em qual
posicionamento é tomado por cada instituição, quais seus metodologias para o trato com essa temática e
se essa abordagem existe, e se existe, como ela ocorre.

Discussão e Resultados:

A cultura é um mundo constituído de elementos que contribuem para a organização da vida cotidiana,
como os estilos de vida, os modos de viver da sociedade, resolução dos problemas da vida coletiva,
formas de organização da vida escolar e da política social. O sistema cultural da sociedade está em
constante mudança, ela vai adequado-se ao contexto histórico do momento, as necessidades do seu povo
e sofrem influências da globalização.

Com o acesso mais fácil à tecnologia e aos meios de comunicação pelos povos de hoje, há um contado
maior de uma realidade com outras. “O fenômeno da globalização provoca mudanças na produção e no
consumo, contribuindo para o surgimento de novas identidades”. (MOREIRA e MACEDO, 2002, p. 17). A
partir disso criou-se um eu coletivo, que se esconde dentro de outros e que é compartilhado por vários
grupos. Com o passar do tempo, surgiram novas posições identitárias e novos padrões, muitos desses a
sociedade nos impõe a seguir.

Diversas vezes percebe-se que algumas culturas são colocadas em detrimento a outras, porém, como
Laraia (2001) aborda em seu livro Cultura: um conceito antropológico, não existem culturas melhores ou
piores que as outras, o que existem são culturas diferentes. Nesse sentido, pode-se apontar também que
para que o homem seja um cidadão completo, conhecedor de sua sociedade, da construção de sua
história, ele necessita conhecer as diversas culturas e perceber o mundo o qual ele está inserido. Ainda
segundo Laraia (2001):

[...] é fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre povos de
culturas diferentes, é necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro do
mesmo sistema. Este é o único procedimento que prepara o homem para enfrentar
serenamente este constante e admirável mundo novo do porvir. (p. 101)

Reconhecer a importância da identidade cultural é compreender as relações que o homem mantém com a
sociedade, pois é a partir da sua dinâmica de vida, que sua identidade será constituída. A presença dessa
temática entre os povos não é de hoje, desde que os homens passaram a se relacionar com diferentes
grupos existe a diversidade e a identidade cultural. Cada um possui seus costumes, suas crenças, sua
cultura, sua etnia. Nós brasileiros, somos uma mistura de raças, reflexo da colonização feita por Portugal,
que abriu passagem para diversos povos se instalaram em nosso país, e formarem a diversidade que
conhecemos hoje. No mundo contemporâneo, essa multiculturalidade vem sendo mais enfatizada por
diversos autores dando destaque a necessidade de um maior trabalho a isso relacionado.
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E como algo muito marcado em nosso espaço, surge à necessidade da abordagem desse tema nas
escolas, trabalhando desde cedo nas crianças à importância de cada cultura e fazendo-o reconhecer-se na
sua. É na escola que as crianças começam a desenvolver o seu senso crítico e conhecer o mundo que a
cerca. Foi a partir da década de 90 que a identidade cultural ganhou destaque no campo do currículo,
partindo de um pensamento pós-moderno e associando-se a uma noção crítica de sociedade, a cultura
passou a enriquecer o discurso curricular contemporâneo. O currículo passa a ser formador de identidades
sociais, “Concebendo-se o currículo como uma relação da cultura e a cultura como espaço em que
significados que, se expressando em meio a conflitos e relações de poder contribui para a produção de
identidades sociais”. (MOREIRA e MACEDO, 2002, p. 12).

Cada local tem sua particularidade, cada pessoa tem sua realidade, o que torna cada cidadão único. Com
base nisso é preciso que as escolas preparem-se para receber o educando, seja ele rico, pobre, negro,
índio, branco, da cidade ou na zona rural. Nesse caso o currículo deve buscar conhecer o seu educando,
para saber o melhor modo de lidar com ele. Com isso “[...] busca-se reconhecer o outro como produtor de
significados, no sentido de acolhê-los mediante múltiplas linguagens e estratégias relacionadas” (FLEURI,
2006, p. 513).

A identidade é o que forma o indivíduo e o currículo escolar afeta significativamente na construção desse
sujeito. É por esse documento que a escola fomenta o ser que ele quer formar. De acordo com Moreira e

Macedo (2002), "[...] as concepções de identidade e de diferença adotadas no pensamento pós-moderno

são úteis para nortear a formulação de currículos voltados para produzir identidades contestadoras e

críticas, empenhadas na construção de uma sociedade mais justa e democrática". (p. 12 e 13)

A ideia da presença do trabalho com a pluralidade cultural no currículo é, a afirmação do trato justo com
as identidades, de modo que seja respeitada a bagagem cultural de cada um, que sejam formados
cidadãos conhecedores e críticos de sua própria história. Esse documento deve reconhecer às diferenças,
analisando as desigualdades dando espaço as classes excluídas da sociedade. Deve-se valorizar a
utilização do espaço escolar para fortalecer a voz dos grupos oprimidos, fazendo-se necessário um Projeto
Político Pedagógico (PPP) que enfatize a democratização à diversidade cultural.

Acrescentando ainda que conhecer a cultura do seu povo faz com que você conheça as suas raízes,
descobrindo sua própria história. É importante estender as relações com o seu lugar, sua cidade, o local
que faz parte da sua vida e como é feito/criado uma identidade de pertencimento. Para Callai (2005):

[...] torna-se interessante investigar qual é a identidade desses lugares, a partir dos
interesses das pessoas que ali vivem. Reconhecer os valores, as crenças, as tradições e
investigar os significados que têm para as pessoas que vivem ali. A cultura, que dá esse
conjunto de características às pessoas e aos povos, se expressa no espaço por meio de
marcas que configuram as paisagens. (p. 243)

Identidade cultural varia de acordo com o tempo, a sociedade e o indivíduo que a vive. Sabendo disso o
educador estará mais preparado para lidar com a criança. Desse modo, deve-se respeitar as diferenças e
integrá-las de um jeito que uma não anule a outra, mas que os agentes das diferentes culturas
respeitem-se. Isto vale para qualquer tempo histórico e qualquer sociedade, não apenas nós aqui no
Brasil, mas o respeito à diversidade deve está presente em todos os lugares.

É interessante que docentes e discentes reflitam sobre a inserção de suas identidades nesses currículos, e
ainda perceber o centro desse eu, e a partir dele formar o eu coletivo. A escola é um lugar que forma os
estudantes para ser alguém, é um espaço de trocas, cujo ser valorizado é o alguém, o eu, a identidade.
Moreira e Macedo (2002), propõem que:

[...] sugerimos que o currículo se centre na dinâmica histórica das categorias pelas quais

Pág.4/10



somos divididos, tais como cultura, raça, nação, classe social, mulher. A intenção é
reconhecer e problematizar a construção das categorias com sabe nas quais nossas
identidades se constituem, para que o estudante venha a entender os significados das
diferenças que separam uns indivíduos de outros. (p. 31)

Segundo Cordiolli (2001) o professor deve se policiar de modo que ele esteja em permanente vigilância,
não apenas com os alunos, mas também com relação aos materiais didáticos, das mídias e até de si
mesmo, pois não estamos imunes a posturas discriminatórias. Às vezes, mesmo sem perceber, acaba-se
fazendo distinção das culturas, seja em sala de aula, seja no âmbito total da escola, mas não podemos
deixar isso acontecer. A escola deve ser um ambiente o qual o educando se sinta bem, acolhido, um
ambiente que reconheça e respeite as suas diferenças. Stoer e Cortesão (1999), abordam o conceito do
professor “daltônico cultural”, que é aquele profissional que não reconhece e valoriza as diversas culturas,
foca apenas em uma e muitas vezes acabando impondo isso ao educando.

Nesse sentido, não é favorável para a educação, docentes daltônicos culturais, pois impedem a formação
completa desse cidadão, fazendo com que ele tenha apenas uma visão do mundo. Ele tem que conhecer a
diversidade, ter conhecimento de mundo e um pertencimento, uma valorização de seus costumes. Tal
perspectiva deve configurar uma proposta de educação que se legitime na busca à igualdade, ao respeito
e à tolerância, fomentando uma sociedade que se entenda culturalmente democrática. A partir disso
percebe-se que é no ambiente escolar que a criança também apropria-se de uma cultura, cabendo ao
professor oportunizar a compreensão dessas diferenças e, a partir delas, ajudar a criança a constituir a
sua própria identidade.

Desse modo, o trato com a pluralidade cultural deve estar associado diretamente a ética, sem ela não há o
respeito e sem o respeito é quase impossível o trato com a diversidade. Os currículos das instituições
educacionais devem fazer jus à pluralidade cultural de seu público alvo, tratando todos com igual valor em

suas diferenças. Assim como Freire (2008) conceitua, "A questão da diversidade cultural, de que fazem

parte a dimensão individual e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na

prática educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado". (p. 46)

Para o presente artigo foi feito o estudo em duas escolas da rede pública de ensino do município de
Garanhuns-PE, foram analisados os seus PPP, inicialmente a fim de verificar se eles contemplavam a
temática identidade cultural. Foi percebido que as duas abordavam o tema, a escola que vamos chamar de
A, o seu documento preocupa-se com a identidade do seu educando, mas de forma extremamente
implícita, não colocando que trabalha com identidade ou pluralidade, mas sim que busca formar cidadãos
críticos, que estejam prontos para enfrentar a sociedade. Afirmando que:

Para tanto, construímos e mantemos uma escola de qualidade inserida nos novos tempos
e que aponte para a reflexão constante do conceito de educação, que esteja sempre
conectada com a sociedade, conscientes de seus desafios, portanto formadora de alunos
capazes de aprender e conscientes de seus direitos e deveres, de liberdade e de
solidariedade ao próximo. (PPP, 2008, p. 5)

Assim como afirma o PCN de Pluralidade Cultura (2001), a identidade cultural deve ser trabalhada de
acordo com seu tempo, conforme a realidade de cada sociedade, formando o cidadão que cada época
pede. A sociedade atual respira diversidade, e a escola tem a necessidade de perceber isso nos seus
alunos, e como o PPP da escola A afirma, a escola precisa está conectada ao mundo atual, saber o que ele
necessita e como se constituir para forma educandos preparados para essa realidade a partir de suas
próprias características. Outro ponto que podemos destacar nesse documento é o momento que se fala
sobre a função e a importância de sua percepção a realidade da sociedade atual “Nesse perspectiva, a
função do currículo é ordenar a reflexão pedagógica de forma a pensar nossa realidade social, pautada nos
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princípios éticos da autonomia, da responsabilidade e do respeito ao bem comum” (2008, p. 10).

Assim como afirma Boldin (1999, p. 2), quando ela afirma que, "O currículo não existe num plano

independente, inatingível e atemporal. Ao contrário, sofre a ação da realidade histórica, contextualiza-se

com momentos particulares da organização social e vincula-se à complexa arena de embates estruturais

da sociedade e da educação".

O currículo não deve ser constituído de forma alheia ao seu tempo histórico, ele deve perceber a realidade

histórica do momento, qual seu contexto histórico, assim como afirma o PPP da escola A e a autora

supracitada. Como a escola é de porte pequeno, poucos são os conteúdos presentes em seu documento,

mas podemos perceber que ela trabalha visando o educando, seus objetivos são direcionados para seu

público alvo, o que nos faz perceber que mesmo implicitamente, ela trabalha com a identidade.

Partindo agora para a escola que iremos chamar de B, o item do seu PPP destinado ao Ensino
Fundamental, as questões que abordam a identidade cultural são mais evidentes, é tratada de forma mais
explicita. De início, ele já afirma que alguns de seus focos serão “Desenvolvimento de habilidades para a
formação do cidadão crítico, participativo e consciente. Construção do conhecimento como forma de
autonomia e inserção do estudante no mundo social” (PPP, 2009, p. 7). Pontos esses, que são trabalhados
a partir do reconhecimento e do trato com a identidade cultural, pois é um trabalho a partir de suas raízes
culturais que há a formação de um cidadão consciente de seu papel no seu lugar de origem, inserindo-o
dessa maneira no mundo.

Em outro ponto, o documento aborda pontos sobre o trabalho com as questões regionais, partindo dos

interesses da comunidade escolar. Nesse sentido: "Nas disciplinas afins, dar-se-á enfoque ao estudo da

História e Cultura-Afro-Brasileira e Africana, conforme Lei Federal, pertinente ao caso. Quanto à parte

diversificada, esta contemplará disciplinas de interesse da comunidade escolar, considerando as

peculiaridades locais e regionais em que a Escola está inserida". (PPP, 2009, p. 8)

O que nos remete a uma citação anterior do PCN de Pluralidade Cultural (2001), que afirma que elementos
da cultura local devem estar presentes na educação básica a fim de formar um cidadão que seja
conhecedor de suas raízes culturais. E ainda como Alves e Lemos (2012, p. 2) afirmam:

Neste sentido o sujeito passa a entender o meio em que vive, de modo que atribui
sentido a diversas práticas que fazem parte de seu cotidiano e são capazes de entender a
importância dessas práticas para sua autoafirmação, como sujeito pertencente a uma
sociedade e mais especificamente a uma determinada classe social.

Para tanto, é de suma importância a abordagem de questões regionais, faz com que o educando se
reconheça no lugar que vive, e conhecendo suas raízes ele é capaz de lutar pelos seus direitos, afirmando
seus deveres.

O PPP é dividido por ciclos, em cada um está disposto o que deve ser trabalhado para cada disciplina e
também divide-se em temas transversais. Nos conteúdos das disciplinas, a cultura aparece em Artes,
quando se fala de perceber o mundo da outra criança, conhecer outras produções artísticas, conhecer
outras realidades a partir da arte e reconhecendo a música como uma expressão de cultura que pode
contar a história de um povo, ou a sua própria história.

Em História, reconhecer as transformações culturais que aconteceram ao decorrer do tempo e as
mudanças do cotidiano das pessoas. Podemos diagnosticar que na elaboração do PPP, a instituição teve a
preocupação de inserir o trabalho com a identidade cultural de forma interdisciplinar, assim como o PCN
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de Pluralidade Cultural nos mostra que esse assunto deve ser trabalhado de forma transversal. E para
afirmar esse trabalho, há uma parte específica do documento que aborda a partir de que aspectos a
temática deve ser trabalhada.

São cerca de 17 pontos, dos quais foram destacados alguns que mais significaram para essa pesquisa,
dentre eles:

[...] - Analisar e valorizar visões do mundo, relações com a natureza e com o corpo, em
diferentes culturas;

- Respeitar e valorizar as diferentes linguagens pelas quais se expressa à pluralidade
cultural;

- Praticar e valorizar ações relativas aos Direitos Humanos; [...]

- Valorizar os grupos sociais e processos culturais inerentes à formação da população
brasileira.

(PPP, 2009, p.31)

Dos outros pontos, afirmam basicamente a percepção da fala como elemento cultural e a necessidade da
sua valorização, os diferentes povos que compõem nosso país, perceber a diferença e as leis que falam
sobre essas questões. Não há uma explicação de como estão efetivados esses pontos ou do porque do
trabalho com eles nesse documento, mas já havendo essa preocupação com a temática engrandece

bastante na formação desses educandos. Para Souza (2010, p. 44), "Mesmo que a cultura seja uma das

responsáveis por questões complexas como as diferenças sociais, ela sozinha não responderia e não daria

conta de todas as realidades a que o homem contemporâneo é submetido".

Por isso a importância do trabalho interdisciplinar, pois a cultura sozinha não avança muito, ela precisa

está atreladas a outros valores e conhecimentos, para ter sua importância seja concretizada. Em outros

momentos no documento, é abordada a pluralidade cultural, nos outros ciclos da Educação Básica, mas

são questões que não iremo-nos ater nesta pesquisa, já que parte para o segundo ciclo do Ensino

Fundamental e o Ensino Médio, saindo do foco deste trabalho.

Considerações finais:

Podemos concluir inicialmente que não existe uma definição para o termo cultura, pois ela pode ter
diferentes significados para cada diferente povo, o que é definido a partir da sua realidade. E que assim
como Bauman (2012, p. 94) conceitua a cultura “[...] como um conjunto único, total e indivisível de
significados e instrumentos simbolizados, atribuível apenas à humanidade em seu todo”. Apenas o homem
é produtor de cultura, e é isso que nos humaniza, gera uma relação com o meio, por isso a importância da
presença dela nos currículos educacionais, para formar cidadãos completos, conhecedores de suas raízes,
humanizando sua postura, reconhecendo e mostrando-o também como produtor de significados.

A construção do currículo deve levar em conta a realidade do seu público alvo, deve conhecer os alunos
que ele irá ser direcionado, para que assim seja formulada uma proposta que desenvolva todas as
capacidades educacionais dos educandos de forma bem sucedida. Cada localidade tem a sua
especificidade, e é isso que esse documento dele levar em conta, trazendo um aprendizado mais próximo
que seja de fácil entendimento da criança, porque parte de sua realidade. Uma opção seria trabalhar com
exemplos do dia-a-dia das crianças, se eles são indígenas, trazer elementos de sua cultura para a sala de
aula, como as do campo, quilombolas, da cidade, perceber a diferença e trabalhar em cima delas.
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Identidade que no significado mais puro da palavra, quer dizer, as características exclusivas de cada
pessoa, e a Identidade Cultural, são as características culturais de cada um ou de cada sociedade. Cada
um sofreu diferentes influências para a construção do eu, cada um passou por situações diferentes,
acreditando e seguindo valores diferentes, e a escola como formadora de opiniões, deve levar isso em
conta para uma formação completa desse cidadão.

Na análise do PPP das duas escolas, foi percebido que existe sim uma preocupação com o trabalho com a
Identidade Cultural. Na escola A, a abordagem dá-se de forma implícita, traz em suas entrelinhas que
trabalha a partir da realidade de cada um e que dá subsídios para a formação de um cidadão crítico, o que
basicamente é trabalhado a partir do trato com a identidade. Pela postura do documento, em sua
elaboração, ficou bem claro a importância da existência de um currículo o qual a instituição possa nortear
suas práticas, que articule os conteúdos que devem ser estudados especificamente em casa ano, com
conteúdos que forme-os para a vida além dos muros da escola.

Já na escola B, percebe-se uma abordagem mais explicita, de modo que uma parte do documento é
destinado especificamente a essa temática. Trata a cultura de vários aspectos, a língua, os diferentes
povos que constituem nosso país, respeitar o direito do outro relacionadas aos Direitos Humanos, entre
outros pontos já citados. É interessante perceber como o documento pontua essas questões dentro das
disciplinas, fazendo a interdisciplinaridade, o que dá um caráter mais próximo dos seus educandos, pois
volta-se tanto para o contexto cultural do seu país de origem, quanto da realidade local das crianças.

Diante de tudo isso, concluiu-se que de vários aspectos é importante a presença da Identidade Cultural
nas escolas, pois é a escola a responsável pela formação de cidadãos, e não há como formar cidadãos,
principalmente críticos, sem levar em conta os elementos que compõe o homem. E como a função do
currículo é ajudar no direcionamento da prática pedagógica nas escolas, de modo que a partir de objetivos
saber que competências desenvolver nas crianças, é nele que deve ser formulado pontos de como
trabalhar a identidade cultural.

Para ser efetivado em sala de aula, é imprescindível que a temática esteja presente no currículo, para que
o professor sabia como trabalhar incluindo no dia-a-dia de sua turma. Sobre a efetivação em sala de aula,
do que é abordado nos currículos dessas escolas, é uma abertura para futuras pesquisas, mas ter presente
a temática nesse documento já é de extrema relevância para a formação desses educandos.
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