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1- O dito na Cultura e na Psicologia 
 

O processo de subjetivação da cultura através da educação orientou os 
caminhos desta investigação. Para isso é preciso alicerçar as idéias que dão  
sustentação à importância do processo educativo na  constituição do homem através 
da apropriação da cultura.  

Em sua caminhada, o sujeito apreende as experiências que são sociais, 
reelabora-as individualmente e as devolve para a sociedade. É nesse processo de 
internalização das experiências que ele se constitui como sujeito  ao apreender a 
simbologia da cultura em que vive. 

Nesse sentido, é que se torna importante considerar as influências culturais às 
quais o sujeito se vê exposto, para poder apreender nesse “cenário”, como ele se 
percebe e como ocorrem as suas transformações nesse movimento. Nesta 
perspectiva, a premissa é de que o homem constitui-se como tal através de suas 
interações sociais. O desenvolvimento da estrutura humana é entendido assim, 
como um processo de apropriação pelo sujeito da experiência histórica e cultural. 
Nesse processo, o indivíduo ao mesmo tempo em que internaliza as formas 
culturais, transforma-as e intervém em seu meio. Segundo Vigotski (1984) é na 
relação dialética com o mundo que o sujeito se constitui e se desenvolve. Deste 
modo, o ser humano não só é um produto de seu contexto social, mas também um 
agente ativo na criação deste contexto.  

A conformação do homem passa pela  concepção de que a singularidade se 
constitui a partir das relações sociais e culturais que o sujeito estabelece ao longo de 
sua vida. Só é possível pensar e lidar com a diferença se ela for considerada como 
algo produzido pela natureza histórica  do homem  e não como algo dado, natural. 

 
As especificidades não são intrínsecas às regiões, por exemplo, e sim são 
determinações do modo de organização da sociedade capitalista. As 
diferenças são universais [...] As especificidades subordinam-se à unidade 
cultural, pois o singular é sempre uma forma de realização do universal. 
(ALVES, G.L., 2006, p.19) 
 

 Considerar o homem como um ser histórico e concreto, pressupõe que o 
processo de desenvolvimento humano se efetiva a partir da assimilação e 
apropriação do saber, social e historicamente construído na evolução da 
humanidade.  
 

O homem que percebe e pensa o mundo enquanto ser sócio-histórico está 
ao mesmo tempo armado e limitado pelas representações e conhecimentos 



 

 

da sua época e da sua sociedade (...) No decurso de sua vida, o homem 
assimila a experiência das gerações precedentes; este processo realiza-se 
precisamente sob a forma de aquisição das significações... A significação 
é, portanto, a forma sob a qual um homem assimila a experiência humana 
generalizada e refletida. (LEONTIEV, 1978, p. 94) 
 

              O papel do educador na questão das diferenças deve ser o de apontar 
essas supostas  diferenças e, principalmente, desvelar suas causas, identificando as 
condições concretas de vida e a maneira como ocorre o processo de 
desenvolvimento e de apropriação do saber. Assim, o indivíduo vai integrando 
concepções a um quadro coerente, do real, o qual confere forma e sentido à 
sociedade e à condição social a que pertence. 

Perdendo a capacidade de se relacionar com o “diferente”, com algo 
efetivamente exterior, permanece apenas a capacidade de fazer referência 
à representação que se tem desse outro externo. Em outras palavras, 
decorrente desse modelo, aprendemos a desenvolver uma forma de pensar 
que excluí a reflexão sobre outras possibilidades de vida, de 
escolarização.... (SILVA, F. 2005; p.6-7)  

          Nogueira(1989) aponta as marcas presentes no universo sócio-cultural que se 
configura por meio de dois tipos de identificação cultural. De um lado, ressalta a 
cultura do "patrão", que valoriza toda uma tradição da burguesia; por outro, há a 
cultura rústica do empregado, que se apóia em um saber empírico. 

 
Pode-se pois concluir que o pantanal de mato grosso do sul não se 
constitui apenas no sacrário vivo da fauna e da flora, nem se restringe ao 
império dos latifúndios da pecuária de corte. O conjunto sócio-econômico e 
cultural, que configura o ecossistema pantaneiro rural, organiza-se, 
fundamentalmente, sobre a ótica de duas tendências culturais em 
oposição: a cultura do proprietário das terras e a cultura do peão e/ou 
vaqueiro. Originalmente, por razões já citadas, patrão e peão possuíram 
grau de instrução semelhante e condições de vida similares, o que garantia 
as mesmas possibilidades culturais. Posteriormente em decorrência dos 
fatores econômicos e sociais, também mencionados, os patrões 
ascenderam às condições de refinamento cultural, assimilaram hábitos da 
aristocracia rural e passaram a importar costumes das metrópoles. 
Enquanto isso os peões, os empreiteiros e as demais categorias de 
subalternos foram distanciando-se cada vez mais desses padrões sócio-
culturais refinados, refugiando-se na rusticidade, advinda e conservada por 
força da própria condição de pobreza em que permaneceram. 
(NOGUEIRA,A. X., 1989, p. 138) 

 
De acordo com esse enfoque, a apreensão das funções da educação e da 

escola só é possível após a detecção das leis que regem a sociedade. Segundo 
Alves (2005), a determinação de forças sobre as relações sociais torna possível a 
intencionalidade da educação escolar.  

....não se sustenta mais, em nossos dias, qualquer elaboração que postule, 
teoricamente, a oposição entre campo e cidade. O capital estabeleceu sua 
hegemonia plena sobre a cidade e o campo e dissolveu a diferença que os 



 

 

antagonizara. (...) Ainda hoje, sob formas diferenciadas, é proclamada a 
necessidade de se desenvolver uma educação no campo ajustada às suas 
peculiaridades. Há, ainda, aqueles que teimam em afirmar a necessidade 
de a educação escolar no campo exercer a função de fixar crianças e 
jovens a terra, visando conter a sua evasão para as cidades. (...) Dessas 
cogitações derivam postulações que pleiteiam uma educação autônoma e 
específica para a zona rural .Quando escolas são mantidas na zona rural, 
fica evidente a falsidade da idéia de uma educação atrelada aos “valores 
do campo”, pois, mesmo que esses valores existissem, o professor é da 
zona urbana e o material didático é o mesmo utilizado nas escolas das 
cidades. Mais importante, ainda, é o fato de a eletrificação rural ter 
colocado os habitantes do campo em contato com o mundo urbano, por 
meio da televisão. Influenciados pelas novelas da Globo, as gírias e os 
comportamentos das camadas médias cariocas são repetidos, hoje, por 
garotos e garotas nos sítios, fazendas e empresas rurais. (ALVES, G.L., 
2006, p. 38;40) 

 
Cada homem é único, tanto genética como culturalmente e vai se submeter 

a toda sorte de influências sociais. Será dependente, portanto, das oportunidades de 
Educação ao longo da vida e das experiências que realizar. A constituição desse 
sujeito no mundo é assim gerada por uma complexa rede de relações humanas – o 
que os homens construíram, todos os acontecimentos de que foram agentes, numa 
seqüência de experiências que se somam ao longo de sua história - criando um 
processo ao qual o sujeito se vincula ao espaço social e no tempo histórico.  

Segundo Díaz-Aguado (2000) lutar contra a exclusão é adaptar a educação à 
diversidade dos alunos; respeitar o direito a própria identidade e progredir no 
respeito pelos direitos humanos.   

 
As especificidades não são intrínsecas às regiões, por exemplo, e sim são 
determinações do modo de organização da sociedade capitalista. As 
diferenças são universais(...)As especificidades subordinam-se à unidade 
cultural, pois o singular é sempre uma forma de realização  do universal. 
(ALVES, G.L., 2006,  p.19) 
 
  

A consciência humana possui um conteúdo psicológico que, segundo Leontiev 
(1978), só poderá ser estudado a partir das relações que o ser humano estabelece 
com o mundo. Nessa perspectiva, as transformações ocorridas em sua estrutura 
também poderão ser observadas na atividade que ele realiza e onde estende as 
suas relações. 

A tentativa de estudar o processo de constituição do sujeito que expressa 
sua identidade implica em se considerar o trabalho que ele executa, por se entender 
que na atividade, o psiquismo humano se desenvolve e estabelecem-se  muitas das 
relações que levarão às transformações da estrutura desse psiquismo. Entretanto, o 
sujeito não  assimila rapidamente a  experiência histórico - social com a qual  entra 
em contato. Ele passa por um longo processo  de formação e desenvolvimento, 



 

 

através do qual vai construindo os aspectos que permitirão reconhecê-lo  como a 
personagem, na representação de cada  papel. 

E a consciência individual  vai sendo formada pela atividade que o sujeito 
desenvolve. 

Mas a estruturação de suas funções e a ação dos processos que a 
constituem se dão de maneira diferenciada pelo desenvolvimento 
ontogenético individual. Pois, ainda que as condições do meio social em 
que os indivíduos vivem sejam historicamente estáveis, constrói-se 
especificidades dentro de uma configuração mais ou menos semelhante. 
Isto porque para se realizar uma atividade, é preciso que, individualmente, 
ela se torne necessária para  quem a executa...(LEÃO, I.B. 1999, XII) 
 

A cultura, nessa perspectiva é o processo pelo qual o homem acumula 
experiências que ele vai sendo capaz de realizar, discernir entre elas, fixar as de fato 
favoráveis e, como resultado da ação exercida, converter em idéias as imagens e 
lembranças, a princípio coladas às realidades sensíveis e, depois generalizadas, a 
partir desse contato inventivo com o mundo natural 

Sabe-se que, o ser humano incorpora instrumentos culturais através da 
linguagem e, nessa perspectiva, os processos psicológicos afetivos e cognitivos são 
incorporados de seu ambiente cultural e social. Mas o sujeito vai se transformando 
aos poucos, ao longo do tempo, desdobrando-se em muitos outros, conforme as 
relações vivenciadas.  

Na perspectiva de Silva  
 

...em relance rápido, perigoso raspar apenas a superfície, no aparente 
homem nenhum se define ou se explica, em essência, pela sua impressão 
digital... Para ver e enxergar a identidade de alguém é melhor dar golpes 
contínuos de esguelha, variando os ângulos do olhar. O descuido deforma, 
quando não adultera os elementos da imagem; o ser humano é sempre 
muito mais...(SILVA, 1995, p. 30) 

 
É  por essas reflexões que se diz , 
   

Identidade é história. Isto nos permite afirmar que não há 
personagens fora da história, assim como não há história (ao menos 
história humana) sem personagens”. (CIAMPA,1994, p.157) 

 
2- O “silêncio dos discursos” dos professores sobre a identidade e as 
diferenças: A voz da Rádio Rural 
 

O papel da escola como espaço de construção de identidades e a existência 
de práticas pedagógicas que promovam o convívio das diferenças culturais, em 
busca da superação das desigualdades, deve estar presente na linguagem e na 
cultura escolar.    

 Em experiências de pesquisa realizadas em cursos de formação de 
professores  que atuam em assentamentos rurais e escolas pantaneiras ficou para 



 

 

nós evidenciada a necessidade de conhecer essa realidade, as pessoas,  seu 
contexto, seu contorno, seu modo de vida, a escola e o currículo. 

 Tentamos verificar nas propostas curriculares e nos discursos dos 
professores de Escolas Pantaneiras (02) e Escolas de Assentamentos(02) 
experiências e aprendizagem sob a forma de modelos diferenciados de escolas 
rurais, que não reproduzam padrões de exclusões itinerantes num cenário 
multicultural.  

A análise desses depoimentos nos permitiram apontar a necessidade da  
formação cultural das (os) professoras(es) que afirmaram ser o papel da Psicologia, 
na questão das diferenças, o de apontar essas diferenças expressas nas imagens e 
simbologia da cultura escolar. Devem-se desvelar suas causas, revelando as 
imagens e símbolos presentes,  ao identificar as condições concretas de vida e a 
maneira como ocorre o processo de desenvolvimento e de apropriação do saber.  

Muitos estudos e pesquisas têm sido realizados sobre a área rural – 
especialmente - o pantanal sul-mato-grossense, cujo foco tem privilegiado a fauna e 
flora da região. Embora estes estudos sejam fundamentais é preciso ir além, 
conforme aponta Caruso no prefácio da obra Pantanal: homem e cultura e Nogueira 
(2002): Tiranicamente, fauna e flora dominam, sufocam qualquer lembrança para 
além dela mesma. Pantanal é mata e bichos, brejo e peixes, rios e aves. O homem, 
no entanto, quando é lembrado é apenas vilão”. (p.9)  

É nessa direção que estudos mais recentes acerca da região pantaneira, 
evidenciam essencialmente a figura do homem para a compreensão desse 
ecossistema, entretanto estes trabalhos ainda são escassos.  

 
É dentro desta perspectiva de valorização do particular, entrelaçado num 
todo maior, onde cada uma das particularidades tem a sua função peculiar, 
na constituição global, que se pretende enfocar o universo cultural 
pantaneiro, colocando o homem como elemento essencial para a 
sobrevivência do ecossistema  como tal. (NOGUEIRA, A.X.., 1989, P. 137) 

 
Apóia-se na concepção de que estes estudos, em âmbito regional, não se 

restrinjam apenas à singularidade da região, mas pautem-se pela relação entre o 
particular  e o universal. 

Conforme o indivíduo vai interagindo nos contextos sociais durante sua vida, 
ele vai internalizando os conteúdos que foram desenvolvidos na história e na cultura 
da sociedade. Nesse movimento, nas experiências vivenciadas no dia-a-dia, dá-se a 
apropriação do saber e do fazer da sociedade, determinantes do modo de ser, 
pensar e agir das pessoas.   
 
3- Um recorte de alguns retratos: Professores da escola da  pantaneira 
 

Uma análise crítica implica em fazer falar o silêncio. É preciso realizar a 
análise do discurso daquilo que é dito e escrito, mas é preciso ir além da evidência. 



 

 

É preciso buscar onde não se poderia achar. É preciso estranhar o óbvio para fazer  
despontar o novo.  

Uma categoria importante na narrativa, no discurso é a alegoria, ou seja, a 
confirmação de um simbolismo concreto em que cada símbolo corresponde ao 
simbolizado. É nesta perspectiva que se entende, neste trabalho, a questão do 
discurso e do lugar e espaço que ele ocupa nesta investigação. Vejamos: 
 

Sou professora rural. Trabalho no Núcleo Escolar Santana, na Fazenda 
Santana com as séries iniciais do Ensino Fundamental (multiseriado). Eu 
estou trabalhando com a alfabetização. Algumas crianças têm dificuldades 
de assimilação, outras possuem facilidades de compreensão. Uso 
inicialmente o método tradicional de silabação para que as crianças se 
familiarizem com as sílabas. Exploro a oralidade da cada criança em 
relação as famílias silábicas. Então passo texto que contenha estas sílabas 
que elas aprenderam. Para a 2

a série, a situação é diferente. As crianças já 
estão com o cognitivo mais evoluído. Estão acompanhando razoavelmente 
os conteúdos. 

 
Observo as deficiências de cada aluno e procuro auxiliá-los para que  
possam acompanhar o seu colega. E também observo aqueles que têm 
bastantes facilidades de assimilação e passo a incentivá-lo com elogios 
para que ele não se desestimule. 

 
A educação não pode prescindir da discussão e estudos acerca da 

diversidade, da diferença e conseqüentemente da identidade. O substrato de nossas 
reflexões apóia-se em uma determinada  concepção de homem como um ser 
histórico que se constrói ao se relacionar com o mundo concreto, ao estabelecer 
relações e interações com outros homens, e que se apropria dos dados da cultura 
através das mediações simbólicas que estabelece e, que se configura por sua 
totalidade. 

O conhecimento e a consciência das contradições na nossa vida nos 
possibilitam criar novas formas  de representar o mundo  construindo novas idéias 
que resultam em novos saberes e novos fazeres.  

Entendemos que a cultura possui um caráter dinâmico e mutante. Não é um 
legado fixo, mas tem uma dimensão intersubjetiva que deve aglutinar e não separar 
seres humanos.  

A nossa escola atual não considera a diversidade cultural, aliás, o que é 
valorizado é o igual, o padrão. Os currículos escolares não estão organizados de 
forma democrática e que contemplem valores, normas, conteúdos e contextos 
diferenciados como diferente é a sociedade em que vivemos. Somente um currículo 
integrado ou inclusivo, que considere a igualdade dos diferentes grupos pode ser 
democrático. 

É preciso educar o olhar: o que se vê, o que se ouve e o que se escuta. É 
preciso considerar as diversas formas de educação dentro e fora da escola e os 
mecanismos de inclusão e exclusão dos sujeitos. É preciso ainda trazer um 
repertório teórico para repensar a escola, o convívio dos diferentes grupos sociais e 
o papel do sujeito nessa relação. Ampliar a formação cultural das professoras (es) 



 

 

construindo uma  “pedagogia intercultural”, deve ser também uma possibilidade para 
o avanço das questões da diversidade cultural. 

As relações de poder e dominação e a forma como  se produzem na 
sociedade atual, no trabalho, na escola, na vida cotidiana podem ser estudadas 
através do enfoque da pluralidade cultural. 

 
O homem que percebe e pensa o mundo enquanto ser sócio-histórico, está 
ao mesmo tempo armado e limitado pelas representações e conhecimentos 
da sua época e da sua sociedade (...) No decurso de sua vida, o homem 
assimila a experiência das gerações precedentes; este processo realiza-se 
precisamente sob a forma de aquisição das significações... A significação 
é, portanto, a forma sob a qual um homem assimila a experiência humana 
generalizada e refletida. (LEONTIEV, 1978, p. 94) 
 

Em síntese, uma educação que considere a pluralidade e as diferenças deve 
partir necessariamente da representação de um sujeito psicológico que é constituído 
histórica e socialmente.  
 Quino, autor de Mafalda, ilustra os passos que podemos seguir em direção a 
minimização da exclusão e da segregação. “¡Se dice tan fácil: ‘son como nosotros’! 
¿Cuánto tiempo nos llevará empezar  a decirnos: somos como ellos?” (Quino,1999) 

 
Considerando as diferenças para conhecê-las e respeitá-las temos as 

palavras do poeta pantaneiro psrs encerrar esse silêncio: 
 

Porque sou de bugre. Porque sou de brejo. 
Acho que as águas iniciam os pássaros 
Acho que as águas iniciam as árvores e os peixes 
E acho que as águas iniciam os homens. Nos iniciam. 
                                          (Manoel de Barros) 
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