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O objetivo central deste trabalho é retomar algumas das contribuições mais importantes no 
cenário contemporâneo da psicologia a respeito da relação entre oralidade e escrita, cognição 
e cultura. Centraremos o nosso olhar nos modelos de autores que se dedicaram à análise deste 
problema, privilegiando o enfrentamento da questão das conseqüências sociais e cognitivas do 
acesso à linguagem escrita. 

Historicamente os autores que estão preocupados com esta questão estão situados nas 
fronteiras da tradição de estudos iniciados por Vygotsky (1993,1995) e Vygotsky e Luria 
(1996). Por esta razão, o foco de nossa atenção situa-se neste terreno que hoje apresenta uma 
série de leituras possíveis para o problema que estamos focalizando. 

 Historicamente este campo de estudos recebeu um novo impulso com a pesquisa realizada 
entre os Vai da Libéria por uma equipe de psicólogos e antropólogos coordenada por Sylvia 
Scribner e Michael Cole (1981). O desvelamento do universo antropológico de uma cultura 
que construiu um sistema de escrita silábico que é sistematicamente transmitido fora do 
contexto escolar possibilitou a construção de uma nova abordagem sobre as relações entre 
linguagem e cognição, além de uma nova perspectiva de análise sobre as conseqüências da 
aquisição da escrita. 

O caminho metodológico escolhido para discutir as idéias de Scribner e Cole (1981); Cole & 
Griffin (1980), Cole (1985,1996,1997) foi a realização de uma análise em contraponto, onde o 
diálogo com as diferentes perspectivas de análise apontará para a complexidade de um cenário 
cujos contornos esperamos poder situar. 

Em primeiro lugar, traremos para a nossa discussão a abordagem de Scribner e Cole (1981) e 
Cole (1997) procurando elucidar os conflitos que marcam a abordagem por eles desenvolvida 
com a teoria e a pesquisa original de Luria (1990), e Vygotsky e Luria (1996). Para terminar 
traremos para a discussão a posição de outros autores que possam elucidar problemas 
levantados pelas diferentes perspectivas trabalhadas.  

Nos próximos tópicos passaremos a examinar as contribuições de Cole e Scribner (1981) 
situando a trajetória intelectual dos autores para uma compreensão mais profunda do seu já 
clássico estudo realizado entre os Vai da Libéria. 

A Psicologia Cultural: uma Abordagem Funcional do Letramento 

Michael Cole pode ser considerado um dos autores mais importantes no campo da psicologia 
histórico-cultural contemporânea, representando esforços de releitura singulares mais densos 
da teoria de Vygotsky, Luria, Leontiev e outros. Realizou ao lado de Sylvia Scribner um 
percurso teórico fundamental para a compreensão do nosso problema. Nosso objetivo ao 
retomar as idéias destes autores é o de situá-los no debate contemporâneo a respeito da 
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relação entre os termos que constituem a temática de nosso trabalho: oralidade, escrita, 
cognição e cultura. 

 No início de sua carreira Michael Cole estava envolvido em projetos de pesquisa que 
visavam uma definição das leis gerais da aprendizagem a partir do modelo behaviorista, que 
esperava poder aplicar em diferentes sujeitos, em contextos culturais distintos. O contato com 
a perspectiva de análise desenvolvida pela escola soviética ocorrido no verão de 66, num 
curso de pós-doutorado, aconteceu num momento em que Cole ainda acreditava nos 
paradigmas centrais do behaviorismo, e foi desta maneira que leu os primeiros textos escritos 
por Luria. 

Interpretou, inicialmente, a psicologia histórico-cultural como um equivalente do neo-
behaviorismo norte americano dos anos sessenta, identificando os diagramas de Vygotsky 
sobre os hábitos culturais do comportamento, com os diagramas desenhados pelos estudantes 
da teoria da aprendizagem como: Clark, Hull e Kenneth Spence, que tinham, naquele 
momento, grande influência sobre o caminho geral da abordagem do desenvolvimento 
cognitivo. 

Nos anos seguintes, Scribner e Cole (1981) e sua equipe replicaram e estenderam o número de 
técnicas experimentais e começaram a utilizar as idéias adotadas dos escritos histórico-
culturais para explicar alguns de seus resultados. Neste momento confrontou-se com o fato de 
que embora as crianças classificassem, aprendessem, relembrassem, formassem conceitos e 
raciocinassem em sua vida cotidiana, eles não realizavam as atividades desenhadas para o 
estudo das mudanças cognitivas próprias de sua idade. 

Sua afinidade com a teoria histórico-cultural russa estava no fato de que distintos da maioria 
dos estudiosos, os russos não estavam nem propondo uma nova disciplina chamada 
“psicologia cultural”, nem uma sub-disciplina devotada aos estudos culturais. No lugar disso, 
se o seu ponto de vista pudesse prevalecer, “toda a psicologia deveria tratar a cultura, ao lado 
da biologia e das interações sociais, como objeto central” (Cole, 1997, p. 107). 

No entanto, confessa que não poderia abraçar simplesmente a forma da psicologia cultural 
que os russos ofereciam.  

Sobre a base de minhas próprias pesquisas, eu fui crítico de sua metodologia em pesquisas 
transculturais. Eu rejeitei suas inferências sobre as diferenças culturais e fui cético a respeito 
de suas conclusões amplas a respeito do impacto cognitivo da escrita e da escolarização. 
(Cole, 1997, p. 107) 

A origem das divergências deste autor com a tradição histórico-cultural está na solução 
metodológica dada aos problemas postos pela pesquisa sobre os efeitos da escolarização, e 
sobre as conseqüências cognitivas e culturais do letramento. Neste ponto suas contribuições 
são singulares e nos interessam mais de perto. 

De um ponto de vista geral, Cole e Means (1981) resumem os riscos metodológicos da 
pesquisa transcultural nos seguintes termos: 1- na tendência de generalizar os 
comportamentos observados no interior de um determinado quadro de circunstâncias e 
hipotetizar a respeito de processos cognitivos gerais; 2- na tentativa de interpretar diferenças 
no desempenho manifesto por grupos que variam de formas não especificadas; 3- em 
extrapolar de uma pesquisa de alcance limitado de tarefas em contextos controlados para o 
mundo em geral. 

Estas reservas aplicadas à pesquisa de Luria realizada na Ásia central serão a origem de todas 
as divergências com a tradição teórica que continua sendo uma fonte permanente de questões 
para o autor. Necessário afirmar que a pesquisa realizada por Luria tem para Cole (1997) um 



 

duplo valor. Por um lado, é uma pesquisa modelar, uma vez que constitui um dos esforços 
mais consistentes de realizar empiricamente uma investigação cujos fundamentos teóricos são 
claramente elaborados no interior da teoria histórico-cultural. Por outro, sempre se refere a 
esta pesquisa de forma cautelosa, em razão de problemas metodológicos que apresenta. 

Quais seriam as principais razões para as suas cautelas metodológicas? Uma das maiores 
limitações dos estudos realizados por Luria e sua equipe seria, de acordo com Cole (1997) é a 
impossibilidade de verificar os efeitos específicos dos diferentes fatores que faziam parte das 
transformações em curso na sociedade, como as mudanças no processo produtivo, a 
introdução da escolarização e, por último, a aquisição da escrita.  

Apesar de reconhecer o pioneirismo da pesquisa de Luria na tentativa de averiguar de que 
modo a cultura modifica e forma o pensamento, este trabalho não teria, do seu ponto de vista, 
conseguido resolver um problema metodológico fundamental, qual seja: a avaliação das 
conseqüências cognitivas do uso da escrita independente do processo de escolarização. Além 
disso, Cole & Griffin (1980) divergem das concepções assumidas por Luria que relacionam 
de forma imediata linguagem oral e pensamento concreto, e linguagem escrita com 
pensamento abstrato. 

Scribner e Cole (1981) argumentam que enquanto estes autores trouxeram o poder da técnica 
e da análise psicológica para o problema do letramento e do pensamento, seus experimentos 
falharam em dar suporte para a argumentação específica sobre os seus efeitos cognitivos. Não 
foram feitas comparações entre crianças alfabetizadas e crianças não alfabetizadas, mas entre 
crianças escolarizadas e não escolarizadas, e escolarização e letramento não são sinônimos. 
“A atribuição ao letramento como causa de transformações de processos cognitivos 
permanece, como em Vygotsky, no nível das hipóteses” (Scribner & Cole, 1981, p. 12).1 

Como se pode observar, Scribner e Cole (1981), não parecem dispostos a alimentar a rica 
discussão teórica sobre os efeitos sociais e psicológicos do letramento, mas trazer a questão 
para o âmbito da pesquisa concreta. No confronto com os dados obtidos através de processos 
rigorosamente construídos é que pretendem dar uma contribuição para a leitura do problema. 
Do seu ponto de vista, o desafio para o psicólogo é transformar mecanismos hipotéticos em 
mecanismos demonstrados. 

Neste sentido, o trabalho realizado por Scribner e Cole (1981) entre os “Vai” na Libéria, 
constitui uma oportunidade singular de contribuir para o encaminhamento deste problema, 
uma vez que os “Vai” criaram um sistema de escrita para a realização de transações pessoais 
(como cartas, contabilidade, registro de lendas, etc.), diferente e independente do sistema de 
escrita alfabético transmitido na escola e do letramento árabe com o qual os habitantes dos 
vilarejos pesquisados tinham contato, em função do crescimento do Islã naquele país.  

Para a compreensão da posição teórica desenvolvida pelos autores é importante nos determos 
um pouco mais pormenorizadamente nas definições metodológicas centrais e nas estratégias 
por eles utilizadas. A principal questão metodológica introduzida nesta pesquisa foi a tentativa 
de montar as tarefas experimentais a partir de análises exaustivas das tarefas cotidianas que 
envolviam as práticas de escrita. O processo de investigação teve início, então, com um 
esforço de descrever estas práticas e de compreender quais eram os seus significados sociais e 
culturais. Para isto, contaram com a colaboração de nativos/pesquisadores que além de 
dominarem técnicas de observação e de pesquisa etnográfica, tinham um conhecimento da 
cultura e da língua Vai. 

A bateria de tarefas cognitivas que foi elaborada e aplicada procurou abranger cinco domínios 
da atividade intelectual que figuram proeminentemente nas especulações dos efeitos do 
letramento: pensamento abstrato, categorização taxionômica, memória, raciocínio lógico e 
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conhecimento reflexivo sobre linguagem (Scribner & Cole, 1981, p. 114). Com estes 
procedimentos acreditavam poder superar as condições universais em que se baseavam a 
maioria das pesquisas transculturais e poder investigar habilidades que estavam realmente 
sendo utilizadas. É importante acrescentar que a articulação entre pesquisa de caráter 
antropológico e a investigação experimental, desenvolvida exaustivamente neste trabalho foi 
concebida a partir do trabalho realizado por Luria. 

Entre o desenho inicial que abrangia a comparação cruzada entre sujeitos escolarizados e não 
escolarizados, alfabetizados e não alfabetizados em escrita Vai, alfabetizados em escrita Vai e 
alfabetizados em Inglês, alfabetizados e não alfabetizados em Inglês, foram acrescentados 
outras comparações, em função da presença de outra modalidade de convívio com a 
linguagem escrita entre os sujeitos, o Árabe. 

Os resultados são de certa forma, surpreendentes, pois não foram identificadas evidências 
empíricas suficientes para concluir a respeito da presença de um tipo de pensamento num 
grupo escolarizado, sua ausência num grupo não escolarizado e num grupo alfabetizado em 
Inglês ou em Vai. Foram detectadas variações nas respostas, consideradas insuficientes para 
provar a existência de um modo de pensamento num grupo não letrado, num grupo letrado em 
Árabe, Vai ou Inglês. 

As diferenças marcantes no pensamento estariam associadas às atividades específicas 
realizadas pelos sujeitos. Scribner e Cole (1981) propuseram, então, uma solução alternativa à 
compreensão do letramento como “desenvolvimento” e construíram o que denominaram de 
“concepção funcional” para avaliar a relação entre aquisição da escrita e cognição a partir dos 
seus usos. 

Se o nosso argumento “que usos específicos promovem habilidades 
específicas” é válido, nós poderíamos encontrar os resultados que Olson 
(1997) e outros anunciaram, mas somente em condições que evocam estas 
habilidades. Desenvolver análises críticas de textos, por exemplo, pode 
promover certas operações analíticas com a linguagem, enquanto o 
aprendizado rotineiro dos mesmos textos ou a sua leitura para outras 
finalidades não é provável que o faça. Escrever poesia deve, igualmente, ter 
diferentes conseqüências para a habilidade de linguagem do que preparar 
uma carta para solicitação de reposição de estoque de bens avariados” 
(Scribner e Cole, 1978, p. 458). 

As modificações propostas apontam na direção da superação da dicotomia existente entre 
letrados e iletrados. As conclusões formuladas indicam que conceitos que se referem aos 
modos de pensamento letrado e não letrado, embora possam ser historicamente significativos, 
não são passíveis de serem utilizados como categorias descritivas das habilidades mentais de 
adultos não letrados e letrados na sociedade. 

O resumo das argumentações de Michael Cole (1976, citado por Cole, 1997) podem ser 
identificados neste breve segmento de texto, que julgamos procedente transcrever: 

Eu achei inicialmente atrativas as idéias dos psicólogos russos sobre cultura, 
porque elas pareciam oferecer um caminho natural para elaborar uma teoria 
de cultura que começa da organização das ações mediadas na prática diária. 
Este foi o mesmo ponto para o qual nossa pesquisa transcultural trouxe, os 
meus colegas e eu, então, era um ponto de convergência óbvio. Mas a 
experiência transcultural induziu também um profundo ceticismo em 
concluir, com base nos processos de interação tratados como se eles fossem 
livres da sua própria história cultural, que não-letrados, os povos não 



 

modernos, pensam em níveis mais baixos do que seus modernos 
correspondentes letrados. Na sua crença no progresso histórico e mental os 
russos foram conduzidos para muitas das armadilhas metodológicas que nós 
caímos em nosso trabalho transcultural. (p. 116) 

O ponto de divergência entre esta teoria e as conclusões obtidas nas pesquisas realizadas por 
Luria está na negação da dimensão desenvolvimentista que associa um nível “baixo” de 
funcionamento psíquico entre não letrados, com capacidades limitadas ou inexistentes para a 
abstração, generalização, inferência, e um nível “alto” de funcionamento psíquico com 
capacidade ampliada de abstração, classificação e formação de conceitos. 

Scribner e Cole (1981) apresentam-se como críticos da posição defendida por Vygotsky 
(1993,1995), Ong (1982,1986) e Goody (1993), pois argumentam que as teorias destes 
autores são soluções diferentes, mas semelhantes para o problema da relação entre oralidade 
escrita, cognição e cultura. Na realidade, representa aspectos diferentes da dicotomia que 
separa o pensamento primitivo do civilizado, o concreto do abstrato, o tradicional do 
moderno. 

Por outro lado, Scribner e Cole (1981) discordam das teorias psicológicas dominantes que não 
reconhecem um papel transformador da cultura e da linguagem nos processos de construção 
do pensamento. No entanto, advertem para a forma incorreta de formulações que atribuem um 
papel instrumental para as invenções culturais que tendem a ver no letramento uma força 
emergente que traz para dentro da existência estruturas e processos inteiramente novos.  

Scribner e Cole (1981) não aceitaram nenhuma das duas posições como adequadas para ler os 
resultados de seu trabalho. Nem a indiferença com relação aos processos cognitivos, nem os 
termos gregos da grande divisão. Afirmam, entretanto, que um dos resultados mais 
importantes de seu trabalho é a realização de um progresso no sentido de encontrar termos 
mais apropriados para especificar a relação entre a cultura e os processos cognitivos (Scribner 
& Cole,1981, p. 235). 

Como já afirmamos anteriormente, a pesquisa realizada entre os Vai da Libéria representa um 
momento singular de formulação de uma abordagem teórica sobre um aspecto central da 
teoria sócio-histórica, qual seja: “como atividades socialmente organizadas podem ter 
conseqüências para o pensamento humano”. Esta abordagem é chamada de “uma avaliação 
prática do letramento”. Os autores enfatizam que não se trata de um modelo formal, nem de 
uma grande teoria, mas de uma forma ainda preliminar de formular questões específicas que 
reflitam um conhecimento profundo do contexto e uma compreensão teórica de como eventos 
singulares de letramento se articulam na totalidade da sociedade investigada. 

Para identificar as conseqüências do letramento, precisamos considerar as características 
específicas de práticas específicas. E, para conduzir tal análise, precisamos compreender o 
sistema social mais amplo que gera certos tipos de práticas (e não outros). Nós não estamos 
interessados em localizá-los em alguma escala de desenvolvimento do letramento, mas, ao 
contrário, em compreender os fatores sociais que operaram no passado e que operam no 
presente para formar o contexto e a natureza das práticas de letramento Vai (Scribner & Cole, 
1981). 

A afirmação geral feita tanto por Luria (transição do sensório para o racional), quanto por 
Vygotsky (descontextualização dos sistemas de mediação simbólica), não é confirmada pela 
experiência de Scribner e Cole. Por outro lado, a abordagem desenvolvida por Cole e 
colaboradores identificada com a abordagem funcional não responde à dimensão histórica 
necessária à construção de um modelo mais geral da atividade humana.  
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A solução para este impasse será buscada numa articulação mais ampla entre a perspectiva 
sócio-histórica soviética, com o pragmatismo de William James e John Dewey. Enfatizando, 
de um lado, a variabilidade sincrônica do pensamento dentro de períodos históricos, em 
função das diferenças na estrutura funcional de diferentes atividades, e de outro, a 
dependência da contingência histórica dos processos mentais. Garantindo, desta forma, a 
consideração, não apenas da estrutura interna das atividades, mas a compreensão de sua 
determinação pela historicidade da vida social. 

No entanto, para a efetivação desta articulação foi necessário reconhecer que no programa 
soviético existiam duas formas de ver o processo evolutivo do ser humano. A primeira, 
captada pela idéia de progresso, estaria implícita nas afirmações feitas anteriormente por 
Luria. A segunda, no entanto, não significava apenas uma relativização radical deste 
pressuposto, mas que formas atuais de processamento cognitivo poderiam conviver com as 
mais antigas. Do mesmo modo, o pensamento científico poderia conviver com o senso 
comum na vida do ser humano comum. 

Conclusões 

Para finalizar a análise que realizamos das contribuições de Scribner & Cole e colaboradores 
para a explicação dos processos que articulam linguagem, cultura e cognição, é necessário 
colocar ainda uma questão de ordem metodológica que se refere à necessidade de repensar a 
relação entre cultura e processos cognitivos. Tradicionalmente estes dois termos são 
colocados numa relação de causa e efeito, como se a dimensão cultural fosse a causa de 
processos cognitivos, ou, ao contrário, como se os processos de pensamento fossem a 
explicação para a emergência de determinados fatos no âmbito da cultura.  

Os trabalhos de Scribner e Cole (1981) Cole (1980, 1997) chamam atenção para a necessidade 
de romper com este determinismo e pensar de uma forma mais ampla a articulação entre 
cultura e cognição. Estes dois termos nomeariam aspectos diferentes de um mesmo fenômeno 
complexo que diz respeito à vida social do ser humano. Assim, deixaríamos de pensar a 
cultura como um poder para o qual comportamentos ou processos podem ser atribuídos como 
conseqüência e passaríamos a tentar pensá-la como um contexto no qual os fenômenos podem 
ser inteligentemente descritos. 

Na perspectiva de Scribner e Cole  não se trata de abandonar a tarefa de explicação em favor 
da interpretação, mas de encontrar formas explicativas que não abandonem a inserção das 
atividades mediadas num contexto complexo e historicamente determinado. 
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