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Esses valores específicos de um lugar, de um

povo, de uma cultura, identifica o grupo,

demonstra suas peculiaridades e

singularidades. São maneiras de viver, de

fabricar utensillios, de vertir-se, de fazer sua

comida, em resumo, é a cultura de um lugar.

Claro, cada povo, cada cultura tem uma

maneira própria de construir sua vida, por esse

motivo são diversas, amplas e diferentes uma

das outras. A riqueza do mundo está

diretamente relacionada às formas diferentes

de se viver. As culturas são diversas,

diferentes.
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Chico Science uma vez na tv disse uma frase que

resume muito os conflitos sociais entre as culturas

dos povos e a mundialização, disse ele “Faça o que

você é que dá certo”. Ou seja, assumir sua matriz

cultural, assumir o que se é como cultura, como os

valores herdados da família, os hábitos, as formas

simbólicas de crer, de dançar, de cantar, de viver.

Tudo isso é assumir o que se é como cultura, como

povo e ao mesmo tempo, multiplicar essas matrizes

tão importantes para fortalecer a estrutura cultural

de sua matriz. Ser o que se é, é cantar seu povo, é

dançar seu povo, é se relacionar de forma herdada

dentro dos valores ensinados, é se postar diante

do outro entendendo as diferenças, mas

assumindo o que se é.
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RESISTÊNCIA

 A escola deve ser um espaço para

fortalecer a cultura local, a

identidade do aluno, nessa

movimentação sofrida pela sociedade

e pela cultura popular.
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