
LETRAMENTO, CULTURA E 
MODALIDADES DE PENSAMENTO 

Marta Kohl de Oliveira 

0 objetivo deste trabalho e a discussao de alguns aspectos 
referentes as rela96es entre cultura e modos de pensamento, par
ticularmente no que diz respeito a situa9ao de grupos culturais 
"pouco letrados" integrados nas complexas sociedades contempo
raneas, isto e, sociedades urbanas, escolarizadas, industrializadas, 
burocratizadas, marca das pelo conhecimento cientifico e tecno-
16gico e pela forte presen9a dos meios de comunica9ao de massa. 

Conforme discutido em artigo anterior (Oliveira 1992), 
esses grupos tendem a ser extremamente homogeneos do ponto de 
vista social: seus membros sao migrantes de zonas rurais empo
brecidas, trabalhadores em ocupa96es urbanas pouco qualificadas, 
com uma hist6ria descontinua e malsucedida de passagem pela 
escola e filhos de trabalhadores rurais analfabetos ou semi-alfabe
tizados. A denomina9ao "pouco letrado" nao diz respeito, portan
to, a nenhuma classifica9ao tecnica do grau de alfabetiza9ao dos 
individuos em questao, mas sim a condi9ao decorrente da falta de 
oportunidade de intera9ao intensa e sistematica com deterrninados 
aspectos culturais fundamentais nesse tipo de sociedade. 0 modo 
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de insers,;ao dos membros dos grupos "pouco letrados" na socie
dade tern a marca da exclusao, em um sistema em que o pleno 
dominio da leitura e da escrita e de outras pniticas letradas e um 
pressuposto da constituis,;ao <las competencias individuais neces
sarias e valorizadas nessa sociedade. 

As contraposis,;6es entre a modalidade de funcionamento 
cognitivo dos membros dos grupos pouco letrados e os modos de 
pensamento supostamente caracteristicos dos indi vi duos pertinen
tes aos grupos sociais mais tipicamente letrados e as relas,;6es entre 
cultura e pensamento que podem ser estabelecidas nesse confronto 
intercultural sao os principais t6picos a serem abordados neste 
artigo. A intens,;ao e contribuir, nos lirnites de um breve texto, para 
a compreensao <las consequencias cognitivas de diferentes prati
cas culturais e apontar para dires,;6es mais precisas e verticalizadas 
de reflexao e investigas,;ao acerca desse tema, ainda tao superfi
cialmente compreendido. 

Pensamento descontextualizado 

A contraposis,;ao entre um modo de pensamento que e 
balizado pelas informas,;6es provenientes de dados perceptuais, do 
contexto concreto e da experiencia pessoal e outro que opera com 
categorias abstratas, e independente das vivencias pessoais con
cretas e liberto <las coas,;6es do campo perceptual imediato, esta 
claramente presente na literatura sobre diferens,;as culturais e 
modos de pensamento. A capacidade de elaboras,;ao cognitiva 
descontextualizada e, talvez, a caracteristica mais bem definida do 
modo de funcionamento intelectual letrado, sendo um atributo 
aparentemente ausente no desempenho tipico dos membros dos 
grupos pouco letrados. 
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A investiga9ao ja classica realizada por A. R. Luria nos anos 
30 com camponeses sovieticos aponta exatamente para essa con
traposi9ao (Luria 1990). Nos varios tipos de tarefas cognitivas 
utilizadas por Luria houve claro contraste entre os grupos de 
sujeitos estudados: os sujeitos mais escolarizados e envolvidos no 
trabalho mais modemo <las fazendas coletivas tendiam a operar 
do modo que Luria denominou "categorial", isto e, que trabalha 
com categorias abstratas, independentes da experiencia vivida e 
do contexto concreto. Esses sujeitos agrupavam cores, formas 
geometricas e diversos tipos de objetos de acordo com sua perti
nencia a categorias superordenadas (por exemplo "triangulos" ou 
"ferramentas"), realizavam opera96es de dedu9ao e inferencia 
com base em informa96es verbais, mesmo quando as conclusoes 
eram incompativeis com a experiencia pessoal, solucionavam 
problemas matematicos com base em situa96es hipoteticas. 

Em contraste, os sujeitos menos escolarizados e envolvidos 
em atividades de agricultura tradicional, individualizada, tendiam 
a operar do modo que Luria denominou "grafico-funcional", isto 
e, fortemente influenciado por configura96es perceptuais e basea
do na experiencia pessoal do individuo e nas rela96es concretas 
entre elementos inseridos em situa96es praticas de uso. Os agru
pamentos dos diversos tipos de elementos remetiam a rela96es 
funcionais entre eles (por exemplo, martelo, serra, tora de madeira 

e machadinha eram agrupados por serem todos necessarios e 
utilizados juntos), as formas geometricas e as cores eram nomea

das e agrupadas conforme sua rela9ao com situa96es concretas 
(por exemplo, "formas que parecem com rel6gios" ou "cor de 
algodao estragado") e a solu9ao de problemas hipoteticos era 
sempre referida a condi96es verdadeiras da experiencia vivida, 
havendo dificuldade de realiza9ao de inferencias quando a infor
ma9ao fomecida pelo pesquisador nao fazia parte do repert6rio 
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<las experiencias do individuo ou era contradit6ria com sua viven
cia pessoal. 

Investigay6es contemporaneas realizadas com adultos pou
co escolarizados (ver, especialmente, trabalhos do grupo ligado 
ao Laboratory of Comparative Human Cognition, da Universidade 
da California em San Diego, por exemplo, Colee Scribner 1974, 
e trabalhos do grupo do Laboratorio de Actividad Humana do 
Departamento de Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n da 
Universidade de Sevilha, por exemplo, De La Mata e Sanchez 
1991; Ramirez et al. 1990) tambem indicam essa mesma contra
posiyao. A predorninancia de uma abordagem mais formal no 
enfrentamento de diversos tipos de tarefas cognitivas, em que 
regras e principios gerais de classificayao, raciocinio, soluyao de 
problemas sao mais relevantes que criterios contextualizados e 
diretamente referentes a experiencia vivida, parece se opor, de 
fato, a uma outra modalidade de funcionamento cognitivo, menos 
tipicamente letrada, na qual o pensamento e muito mais claramen
te atrelado a experiencia real do sujeito. 

Controle da produrao cognitiva 

0 modo como os individuos controlam sua pr6pria produ
yao cognitiva parece ser, tambem, um componente relevante na 
distinyao de modalidades de funcionamento intelectual mais e 
menos ligadas a caracteristicas letradas. Diferentemente da ques
tao da descontextualizayao do pensamento, tao proerninente na 
literatura sobre diferenyas culturais e modos de pensamento, o 
problema abordado neste item nao tern sido objeto de destaque nos 
trabalhos sobre cultura e pensamento. Alguns dados obtidos em 
pesquisa com adultos pouco escolarizados que frequentam cursos 
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supletivos na cidade de Sao Paulo apresentam, entretanto, para a 
relevancia <lesses procedimentos de controle (Oliveira 1989). 

Uma das situa96es escolares em que a questao do controle 
fica bastante evidente e aquela em que os alunos devem seguir 
instru96es explicitas dadas pela professora. Os alunos observados 
demonstram grande dificuldade em seguir instru96es: quando uma 
tarefa mais complexa e proposta, eles parecem nao tomar as 
explica96es iniciais da professora como um "guia", de forma a 
dirigir sua a9ao por um plano intencionalmente elaborado a partir 
desse guia. Parecem, ao contnirio, realizar fragmentos superpostos 
da tarefa, cada um dirigido por uma ordem simples isolada. Um 
forte indicador desse procedimento e o fato de que, normalmente, 
imediatamente depois de a professora terminar uma explica9ao 
sobre a tarefa a ser realizada, os alunos perguntam algo como "O 
que e para fazer, professora?". Ea seguir, durante toda a execu9ao 
da tarefa, fazem uma parcela dela e perguntam qual e o pr6ximo 
passo: "Ja copiei, e agora?" ou "Depois de colocar as palavras aqui 
o que eu fa90 ?". 

Luria (1973) discute explicitamente a importancia da capa
cidade de seguir instru96es enquanto ligada a capacidade de 
"auto-instruir-se", ou seja, de elaborar e seguir sequencias de a9ao 
dirigidas por planos, projetos e inten96es. No caso do desenvolvi
mento infantil, observa-se que a partir da experiencia de seguir 
instru96es dadas pelo adulto, tais como "Eis a xicara" ou "Pegue 
a bola", a crian9a passa a dar instru96es faladas a si mesma e 
come9a a subordinar seu pr6prio comportamento a essas instru96-
es. Como tempo esse procedimento e intemalizado e toma-se um 
metodo de organiza9ao do comportamento individual. Esse pro
cedimento, afirma Luria, e social na origem, dependente da fala 
em sua estrutura e voluntario. 0 comportamento dos adultos 
observados poderia refletir, talvez, uma experiencia cognitiva de 
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outra natureza, moldada por intera96es sociais que nao promovem 
esse tipo de desenvolvimento. Isto e, e possivel que em grupos 
culturais menos letrados as praticas sociais que levam a intemali
za9ao de procedimentos de auto-instru9ao nao sejam tao proemi
nentes ou relevantes como nos grupos mais letrados. 

Outra modalidade de controle da pr6pria produ9ao cogniti
va refere-se ao uso de estrategias especificas que auxiliam no 
monitoramento, por parte do pr6prio sujeito, do desenvolvimento 
da tarefa que ele esta realizando. As estrategias uteis sao, natural
mente, diferentes para cada tarefa. Instancias tipicas desse tipo de 
estrategia sao a pratica de assinalar itens de uma lista conforme 
sejam utilizados para determinado fim (por exemplo, uma Lista de 
nomes que devem ser postos em ordem alfabetica), de variar itens 
numa sequencia sistematica para esgotar todas as combina96es 
possiveis entre eles sem que haja repeti9ao, ou de monitorar a 
sequencia de palavras ou frases a serem copiadas de forma a evitar 
repeti96es ou lacunas. Na situa9ao escolar e bastante co mum haver 
inadequa96es no desempenho dos alunos em determinadas tarefas 
por dificuldades no uso de formas de controle da produ9ao, 
independentemente de seu born dorninio do conteudo da tarefa. 

Procedimentos metacognitivos 

Estreitamente relacionados a questao do controle da produ-
9ao cognitiva estao os chamados procedimentos metacognitivos, 
isto e, as opera96es deliberadas do sujeito sobre suas pr6prias 
a96es intelectuais. Esses sao procedimentos que indicam cons
ciencia do sujeito a respeito de seus processos de pensamento, a 
qual lhe permite descrever e explicar esses processos a outras 
pessoas; envolvem, tambem, uma busca intencional de estrategias 
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adequadas a cada tarefa especifica a partir da consciencia de que 
ha diversas regras e principios possiveis de serem utilizados na 

solm;ao de problemas. Membros de grupos pouco letrados pare
cem transitar com maior dificuldade por essa modalidade de 
atividade intelectual. Esse resultado fica evidente nas pesquisas 

desenvolvidas e examinadas por Michael Colee Sylvia Scribner 
(Colee Scribner 1974; Scribner e Cole 1981) e na investiga<;:ao 
intercultural de Luria (Luria 1990). 

Na pesquisa ja mencionada sobre adultos pouco escolarizados 
na cidade de Sao Paulo (Oliveira 1989) tambem emerge esse mesmo 

resultado: em tarefas de classifica<;:ao de diferentes tipos de objetos, 

por exemplo, os sujeitos tendem a produzir agrupamentos muito mais 
bem estruturados do que sua explica<;:ao verbal a respeito indica; em 

diversas situa<;:oes de sala de aula os alunos demonstram generalizar 

a aplicabilidade de certas regras, evidenciando uma ad~ao "nao-re
fletida" de um principio como sendo universal: por exemplo, ao 
copiar da lousa uma lista de frases, os alunos as organizaram sob 

forma de um texto corrido, sem considerar que elas deveriam ser 
colocadas em linhas diferentes; isto aconteceu porque eles estavam 

preocupados em obedecer a uma instru<;:ao anterior da professora de 
que deveriam ocupar cada linha do cademo ate o final, inde
pendentemente das segmenta<;:oes feitas na lousa. 

Transformaroes culturais da sociedade letrada 

Partindo da ideia de que diferentes grupos culturais inseri
dos nas sociedades complexas parecem apresentar peculiaridades 
em seu modo de funcionamento cognitivo, fizemos uma breve 

discussao das contraposi<;:oes mais evidentes entre modalidades de 
pensamento que podemos chamar "letrada" e "nao-letrada". Nao 
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estamos postulando, evidentemente, a existencia de duas modali
dades intrinsecamente diversas de funcionamento psicol6gico, 
resultantes de fatores end6genos da constitui9ao de diferentes 
"tipos humanos". Ao contrario, conforme mencionado no infcio 
deste artigo, tratamos aqui de compreender como um modo espe
cffico de inser9ao no mundo social, que no caso dos grupos 
urbanos pouco letrados evidencia uma condi9ao de exclusao de 
determinados aspectos culturais da sociedade na qual estao inte
grados, pode ter consequencias para o funcionamento cognitivo 
dos individuos. E a explicita9ao dessas transforma96es culturais 
tipicamente letradas o objeto da presente se9ao. 

A pr6pria escrita como sistema simb6lico e, quase por 
defini9ao, um dos principais fundamentos do modo letrado de 
pensamento. Separando o produto escrito de seu autor e do tempo 
e do local de sua cria9ao, separando signo de significado, permi
tindo o exame repetido de registros graficos, a escrita favorece o 
pensamento descontextualizado e independente da experiencia do 
sujeito. Favorece tambem a consciencia metalinguistica, por con
sistir em suporte material da lingua, sobre o qual o sujeito pode 
refletir e construir conhecimento explicito, e a consciencia meta
cognitiva, pela possibilidade de verifica9ao do discurso escrito como 
produto de pensamento, de objetiva9ao da experiencia pessoal. 

A escrita fornece, tambem, ao seu usuario, instrumentos 
externos que facilitam a utiliza9ao de procedimentos de controle 
cognitivo (listas, calendarios, tabelas, instru96es escritas) e o 
pr6prio recurso do registro grafico que pode dar suporte a esses 
procedimentos (por exemplo, o "ticar" de itens de uma lista, a 
marca "x" para identificar o ponto de um texto onde a leitura ou a 
c6pia foi interrompida, o grifo de textos para assinalar partes 
relevantes). 
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Outro aspecto da hist6ria humana que pode ser relacionado 
com transforma96es no modo de pensamento e o desenvolvimento 
da ciencia formal. Essa modalidade de constru9ao de conhecimen
to (impossfvel, alias, sem a existencia da escrita) e a consequente 
cria9ao de instrumentos, artefatos e tecnologias, trazem consigo 
altera96es nas rela96es entre o homem e o mundo que tern impli
ca96es para o pensamento. Fazem parte da pr6pria essencia do 
empreendimento cientffico a constru9ao de categorias formaliza
das de organiza9ao do real e processos deliberados de generaliza9ao. 
Isto e, a compreensao daquilo que e particular, contextualizado, e um 
passo na busca de conhecimento de aplicabilidade universal, estru
turado em sistemas te6ricos com articula9ao intema explicita. 

A sociedade regida pelo desenvolvimento cientffico e tec
nol6gico e pautada por objetivos de predi9ao e controle, que 
envolvem planejamento em longo prazo, organiza9ao institucio
nal e tomada de decisoes com base em criterios que ultrapassam 
as necessidades individuais e imediatas. A plena inser9ao nesse 
tipo de sociedade favorece, assim, o pensamento descontextuali
zado e promove a constante intera9ao com modalidades de orga
niza9ao do real que nao fazem referencia a experiencia particular, 
individual. Promove, tambem a intera9ao com instrumentos e sfm
bolos que auxiliam em tarefas de controle da produ9ao cognitiva. 

Ainda outro aspecto cultural tipicamente letrado que tern 
claras conexoes com mudan9as no modo de funcionamento inte
lectual e a escola. Essa institui9ao tern o papel explicito de tomar 
"letrados" os membros da sociedade, fornecendo-lhes instrumen
tal para interagir ativamente com o sistema de leitura e escrita, 
com o conhecimento acumulado pelas diversas disciplinas cientf
ficas e com o modo de construir conhecimento que e pr6prio da 
ciencia. 
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A escola e, assim, um lugar social onde o contato com o 
sistema de escrita e com a ciencia como modalidade de constru9ao 
de conhecimento se da de fornia sistematica e intensa, potenciali
zando os efeitos <lesses outros aspectos culturais sobre os modos 
de pensamento. Alem disso, na escola o conhecimento em si 
mesmo e o objeto privilegiado da a9ao dos sujeitos envolvidos, 
independentemente das liga96es desse conhecimento com a vida 
imediata e com a experiencia concreta dos sujeitos. As praticas 
escolares favorecem, portanto, o pensamento descontextualizado 
e a a9ao metacognitiva. Favorecem, tambem, o aprendizado de 
formas de controle da produ9ao cognitiva, as quais sao componen
tes importantes das tarefas escolares. 

* * * 

A reflexao realizada neste artigo partiu da no9ao de que 
determinadas transforma96es culturais tipicas das sociedades le
tradas teriam efeitos no modo de funcionamento cognitivo dos 
membros dessas sociedades. Esses efeitos nao estariam igualmen
te distribuidos por todos os grupos culturais, mas dependeriam da 
modalidade de inser9ao dos individuos na sociedade e de sua 
intera9ao com essas formas culturais. Assim, individuos excluidos 
de uma rela9ao sistematica com a escrita, com a escola e com a 
ciencia estariam tambem excluidos das formas de pensamento 
"tipicamente letradas". 

Duas questoes merecem ser, ainda, brevemente discutidas 
para finalizar essa reflexao. Em primeiro lugar, conforme mencio
nado anteriormente, parece haver um acordo sobre a existencia de 
uma diferen9a entre formas letradas e nao-letradas de pensamento; 
e importante reiterar, entretanto, que essa diferen9a nao esta 
claramente definida na literatura, nao apenas pela falta de inves-
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tiga<;oes mais especificas a respeito do funcionamento cognitivo 
dos grupos "pouco letrados", mas tambem pela ausencia de uma 
teoria consistente sobre os processos intelectuais dos adultos 
plenamente inseridos na sociedade letrada. Nesse sentido, a mo
dalidade de pensamento a qual se opoe o pensamento denominado 
pouco letrado e, em grande medida, uma constru<;ao derivada do 
senso comum. 

Em segundo lugar, o alinhamento dos itens escrita, ciencia 
e escola, como sendo as principais formas culturais associadas as 
transforma<;oes do pensamento, remete a um mesmo tipo de 
desenvolvimento cultural, claramente ligado a pr6pria essencia do 
letramento. Parece ser relevante, entretanto, hipotetizar outras 
formas de atividade do homem no mundo que poderiam constituir 
fontes de diferencia<;ao de suas modalidades de a<;ao cognitiva. 
Uma delas e o tipo de trabalho realizado pelos sujeitos: rural ou 
urbano, isolado ou coletivo, que exige planejamento e tomadas de 
decisao pelo pr6prio sujeito como agente do processo ou que 
coloca o sujeito numa situa<;ao passiva, de realiza<;ao de tarefas 
mecanicas e pre-planejadas por outrem etc. 

Um exemplo de pesquisa empirica que evidencia a influen
cia do trabalho no desenvolvimento cognitivo e a investiga<;ao 
intercultural de Luria anteriormente mencionada (Luria 1990). 
Entre os camponeses incluidos nessa pesquisa, aqueles que traba
lhavam nas fazendas coletivas da Uniao Sovietica p6s-revolu<;ao 
demonstraram formas de opera<;ao cognitiva mais semelhantes as 
que descrevemos como tipicamente "letradas" do que aqueles 
camponeses envolvidos em modalidades tradicionais de trabalho 
individualizado. 0 trabalho mais modemo das fazendas coletivas 
provavelmente impunha certas demandas aos sujeitos - planeja
mento de a<;oes coletivas, tomada de decisoes com base em 
criterios que ultrapassam as necessidades e motiva<;oes indivi-
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duais, substitui9ao daquilo que e circunstancial e particular pelo 
que e previsivel, geral e compartilhado - que contribufam para a 
emergencia de novas modalidades de funcionamento intelectual. 

Outra forma de atividade que poderia ser postulada como 
relacionada a transforma96es cognitivas e o envolvimento em 
atividades politicas tais como militancia em partidos, movimentos 
da sociedade civil, organiza96es sindicais etc. Dados empiricos 
bastante contundentes a esse respeito tern sido coletados em 
pesquisa desenvolvida por Ivani Ratto (Ratto 1992 e neste volu
me). Esse tipo de atividade, por envolver o engajamento do 
individuo em projetos coletivos que transcendem os dados da 
experiencia concreta individual, favorece o desenvolvimento de 
uma perspectiva metacognitiva, isto e, que se debru9a sobre o real 
como objeto de reflexao e nao apenas de a9ao. A rela9ao intensa 
do sujeito com algum tipo de utopia parece promover seu desenrai
zamento dos dados contextuais do momento e do espa90 presentes. 

As quest6es acima discutidas parecem indicar que as carac
teristicas do funcionamento cognitivo consideradas relevantes nas 
complexas sociedades contemporaneas, e denominadas de "tipi
camente letradas", ligam-se sempre, de alguma forma, a ativida
des que favorecem a transcendencia, pelo homem, <las condi96es 
concretas de sua inser9ao no mundo. Podemos dizer, assim, que 
aquilo que tern sido denominado de o "modo letrado de funciona
mento intelectual" nao se relaciona necessariamente com o domi
nio <las capacidades de leitura e de escrita. Os individuos 
constroem suas possibilidades de a9ao sobre o conhecimento 
como objeto e de transito por dimens6es que superam as limita-
96es do contexto concreto da vida cotidiana seja em atividades 
mais diretamente ligadas ao letramento, seja em formas de traba
lho que promovem ou possibilitam reflexao e distanciamento de 
uma rotina automatizada, seja ainda na rela9ao intensa com pro-
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jetos de transformac;:ao social. Uma compreensao mais aprofunda
da dessas relac;:oes entre pniticas sociais e modos de funcionamen

to cognitivo, apenas esboc;:ada neste trabalho, contribuira para uma 
construc;:ao mais elaborada de uma psicologia do desenvolvimento 
que contemple o ser humano adulto em sua condic;:ao cultural 

especffica. 
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