
LETRAMENTO E (IN) FLEXIBILIDADE 
COMUNICA TIV A' 

Ines Signorini 

Toda ruptura de dialogo ou todo desvio no controle arrui

nam a racionalidaae. Essa ruptura e denominada o segre

do. Tiio logo exista segredo, niio ha mais ciencia. Os 

saberes eficazes talvez, porem niio mais a racionalidade 

fundadora. (Serres, M. 1990, p. 84) 

Letramento, escolarizar;ao e sucesso na comunicar;ao social 

No Brasil, onde a hierarquizac;ao socioeconomica se repro
duz nas desigualdades de acesso a escrita e a cultura letrada, o fator 
letramento (ver Kleiman, neste volume) tende a ser vista como 
uma credencial para o sucesso nas varias formas de ac;ao na 

I. Este estudo e parte de um projeto mais amplo denominado de Letramento e 
comunicar,:iio intercultural, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientffico e Tecnol6gico (CNPq), na condiyao de Projeto Integrado, e do projeto 
denominado de lnterar,:iio em sala de au/a: subs(dios para a autoformar,:iio do 
professor, financiado pela Fundayao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo 
(Fapesp), na condi<;:ao de Projeto Tematico. 
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comunidade atraves da linguagem e, por conseguinte, nas varias 
formas "civilizadas", ou legitimas, de exercicio de poder e de 
controle sobre situa96es e individuos. E como e a escola o princi
pal, senao unico, meio de acesso ao letramento do tipo valorizado 
pela sociedade burocratica, esse fator tende a ser confundido com 
a escolariza9ao: quanto maior o nivel de escolariza9ao, maior o 
grau de letramento e melhor a pe,formance do individuo na 
comunica9ao social; ou, inversamente, quanto mais baixo o nivel 
de escolariza9ao, menor o grau de letramento e mais insatisfat6ria 
a pe,formance do individuo na comunica9ao social. 

Nesse sentido, a sobrevivencia na escola e comumente vista 
como sinonimo de aquisi9ao dos hens culturais de prestigio - ser 
"estudado" e ser "educado", "mais elev ado" - e, ao mesmo tempo, 
como sinonimo de aquisi9ao dos recursos necessarios ao sucesso 
na a9ao social de base discursiva, independentemente dos contex
tos situacionais em jogo - ser "estudado" e saber falar "direito", 
e raciocinar/ agir/ avaliar "certo". 

Da mesma forma, tanto o nao-acesso a escola quanto o 
fracasso escolar sao vistos como sinonimos de deficit <lesses 
mesmos hens culturais - nao ser "estudado" e ser ignorante, e nao 
"saber <las coisas" - e, ao mesmo tempo, como sinonimos de 
deficit de recursos necessarios a a9ao social de base discursiva -
nao ser "es tu dado" e nao falar "direito", e es tar sempre vulneravel 
diante da multiplicidade de situa96es e interlocutores do cotidiano 
e, consequentemente, estar sempre sujeito ao fracasso na conse
cu9ao de objetivos pr6prios. 

Letramento escolarizado e flexibilidade comunicativa 

As rela96es de causa e efeito, assim instituidas, entre poder 
social e saber escolarizado - o "estudado" pode ( ou consegue) 
porque sabe; o "nao-estudado" nao pode ( ou nao consegue) porque 
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nao sabe - sao de natureza ideol6gica (Street 1984) e es tao 
historicamente relacionadas com o racionalismo iluminista e a 
universaliza,;ao da racionalidade cientffica e tecnol6gica nas cha
madas sociedades ocidentais modemas (Habermas 1984). A con
cepr;ao contemporanea de progresso e de desenvolvimento, 
frequentemente associada a taxas de escolariza,;ao - ou de anal
fabetismo - e prova disso. 

Nessa perspectiva, todo projeto visando progresso e desen
volvimento humano e/ ou social tern como principio, estruturador, 
explicitado ou nao, esse processo de universaliza,;ao da raciona
lidade cientifica e tecnol6gica, vista como necessaria e suficiente 
a emancipa,;ao individual e coletiva. 

E o que se pode verificar na passagem abaixo, extraida de 
um texto publicitario veiculado pelarevista Veja de 28.09.94. Este 
texto e um exemplar de uma serie de textos de divulga,;ao de uma 
campanha patrocinada pelo Fundo das Na96es Unidas para a 
Infancia (Unicef) e pela Funda,;ao Odebrecht em favor de um 
compromisso de eleitores e candidatos para com a educa,;ao 
basica. 0 slogan da campanha, iniciada antes das elei96es presi
denciais de 3 de novembro, e o seguinte: "S6 a escola corrige o 
Brasil". E o padrao de correr;ao proposto e justamente o da 
racionalidade cientifica e tecnol6gica, que rege o mundo dito 
"primeiro" - o dos paises desenvolvidos - e que se contrap6e, 
nesse contexto, a uma racionalidade outra, supostamente inade
quada - a das solu96es "erradas", termo utilizado em outro texto 
da mesma campanha-masque pode ser "corrigida" pela primeira. 
E essa racionalidade outra e a que rege o mundo dito "terceiro" -
o do Brasil que fracassa na escola e "na corrida pelo desenvolvi
mento": 
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Num espa90 de 30 anos, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul 

reverteram indicadores sociais e economicos piores que os nos

sos, apostando firme na universaliza9lio de um ensino fundamen

tal de qualidade. Fizeram da porta da escola a entrada para o 

primeiro mundo, formando uma gera9lio de cidadlios capazes de 

contribuir decisivamente para o desenvolvimento de seus paises. 

E a prova de que o Brasil tambem pode mudar a situa9lio nlio 

esta a pen as no exemplo dos tigres asiaticos. (p. 118) 

Porque a educa9lio tambem define quern sera vitorioso na corrida 

pelo desenvolvimento. (p. 119) 

E, na condic;:ao de "veiculo" do saber cientifico e tecnol6-
gico, o discurso dito "objetivo", ou transparente (explicitude e 
clareza), espelhado na escrita academica, vai encarnar essa racio
nalidade no nivel da linguagem. Dentre as praticas associadas a 
esse tipo de discurso, vai ser o dialogo de carater instrucional, ou 
a explicac;:ao de base discursiva, o principal meio de transmissao 
ou "repasse" do saber cientifico. 

Nesse sentido, sera automaticamente atribuida ao especia
lista de nivel medio ou superior, mais farniliarizado com o discurso 
instrucional de carater objetivo, uma competencia tecnico-peda
g6gica em sua area de especializac;:ao, dificilmente questionavel 
por um interlocutor nao-especialista ou de menor grau de escola
rizac;:ao. Ao especialista cabera sempre o papel de gerenciador de 
projetos e programas destinados ao "repasse" de conhecimentos 
de base cientifica. Na condic;:ao de escolarizado, tido como exem
plarmente versado na tradic;:ao letrada de prestigio, ao especialista 
tambem sera atribuida a flexibilidade comunicativa necessaria a 
comunicac;:ao com interlocutores com escassa ou nenhuma base 
comum de conhecimentos, bem como com diferentes crenc;:as e 
valores relacionados ao objeto de conhecimento. 
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Sao inumeras as situa~6es, porem, em que se pode verificar 
que o universo ideol6gico-cultural em que se move o letrado via 
escolariza~ao aponta antes para uma certa dificuldade em adap
tar-se a situa~6es na comunica~ao social que fogem as expectati
vas ditadas pela comunica~ao entre pares sociais. Seu sucesso na 
pratica comunitaria tende a se confundir, muito frequentemente, 
com o uso de estrategias legitimadas de manipula~ao e controle, 
nao, acessiveis ao interlocutor. A referencia letrada, por ser social
mente valorizada, tende a ser imposta, e mais dificilmente nego
ciada, nos termos previstos pelos modelos dial6gicos assentados 
na ideia de coopera~ao (Mey 1987). 

E justamente essa dificuldade que faz com que um coorde
nador de programas de saude publica, por exemplo, prefira traba
lhar com "a enfermagem" e nao com o medico:2 "num e com 
elitismo que a senhora fala/ que a senhora fala com as massas"; 
ou que faz com que um planejador de projetos de desenvolvimento 
economico veja na intera~ao tecnico/ agricultor um ponto de 
estrangulamento no processo de "repasse" de tecnologia: "ai 
nesses se:is anos queu to a frente desse programa a( ... ) parte de 
difusao da do tecnico para o produtor e dificil/ e e e mui:to 
complicado". 

Nosso objetivo nesse trabalho ea) ode melhor compreender 
a no~ao de flexibilidade comunicativa em contextos interculturais 

2. As conven96es de transcri9ao foram adaptadas de Marcuschi (1986): 
/ .. ./ : tumos nao-transcritos 
( ) : fala reconstituida 
( ... ) : fragmento nao-transcrito 
(( )) : comentarios do analista 
[ ] : especifica9ao de referencia; sobreposi9ao de vozes 
I I: jatos de fala; interrup9ao brusca em final de turno 
: : : alongamento de vogal 
(+) : pausa 
mai usculas: enfase 
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de "repasse" de conhecimentos e b) o de identificar e "descrever 
as implica96es do letramento via escolariza9ao para a aquisi9ao 
dessa flexibilidade na comunica9ao social. 

A questao da flexibilidade comunicati va seni tratada a partir 
da teoria contextualista de analise do mal-entendido na comuni
ca9ao intercultural, proposta por Gumperz (1982a e b; 1992). 0 
modelo gumperziano sera revisto em fun9ao dos estudos linguis
ticos do dialogo como problematic talk (Coupland et al. 1991), do 
perspectivismo neo-vygotskiano (Hundeide 1985; Rommetveit 
1985) e da teoria do dialogo como constru9ao intersubjetiva 
(Wittgenstein 1968; Duranti 1986; Parret 1988). 

A questao do letramento escolarizado sera tratada a partir 
dos estudos sobre letramento em sua concep9ao ideol6gica (Pos
tman 1970; Street 1984; Gee 1986, 1990). 

A base empirica deste trabalho e constituida por dados de 
observa9ao e de avalia9ao de programas institucionais de difusao 
de tecnologias agricolas, de aprimoramento da saude publica e de 
forma9ao em servi90 de professores de 1° grau, desenvolvidos no 
interior da Paraiba a partir de 1984, conforme descrito a seguir. 

Metodologia e descri(;ao da base de dados 

A escolha de programas institucionais como contexto para 
a coleta de dados se deveu em primeiro lugar a fun9ao emancipa
t6ria oficialmente atribuida a esses programas, e, em segundo 
lugar, a base tecnocientifica dos conhecimentos que orientam o 
planejamento <las a96es programadas e tambem constituem o 
conteudo instrucional a ser "repassado" a popula9ao-alvo. 

Na area tecnol6gica, foi focalizado o Programa de Desen
volvimento Cientifico e Tecnol6gico do Nordeste (PDCT/NE), 
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criado e implementado pelo CNPq desde o inicio da decada de 
1980, com recursos nacionais e estrangeiros. Na area medico-sa
nitaria, foram considerados os programas estaduais e municipais 
de saude publica, desenvolvidos ao longo dessa mesma decada no 
municipio de Campina Grande (PB) e arredores. E na area de 
ensino, foram considerados os projetos de forma9ao em servi90 
de professores de 1 ° grau da rede publica de ensino da cidade de 
Campina Grandee arredores, desenvolvidos ao longo da decada 
de 1980 pela UFPb, com apoio do MEC/ SFBU/FNDE e govemos 
estadual e municipal. 

Alem dos dados de observa9ao (grava96es em audio e 
diario) das a96es rotineiras de tecnicos e agricultores envolvidos 
num dos subprogramas do PDCT/NE,3 e de universitarios e pro
fessores em projetos de forma9ao em servi90 de professores de 1 ° 

grau,4 tambem constituiram nosso corpus de analise avalia96es 
orais e escritas dos tres tipos de programa acima especificados. 

As avalia96es orais foram coletadas atraves de entrevistas 
informais, gravadas em audio, e as avalia96es escritas foram 
coletadas em artigos e relat6rios (Madeira 1988; Azevedo e Matos 
1991; Schulze e Ramalho 1991; Ramalho e Schulze 1991), bem 
como em questionarios de avalia9ao, normalmente utilizados pe
las institui96es responsaveis pelos programas. Dado o objetivo 
especffico deste trabalho, foram de particular interesse as avalia-
96es centradas nos problemas de implementa9ao, em campo, das 
a96es programadas. 

3. Trata-se do Subprograma Gerac;ao e Adaptac;ao de Tecnologia para o campo (GAT) 
do PDCT/NE na Paraiba. 

4. Trata-se dos projetos Desenvolvimento de Estrategias de Leitura e Avalia,iio de 
Reda,oes Esco/ares de 5° e 6° series (UFPb/MEC/SESU/FNDE, 1986-1987); 
Produ,iio Oral e Escrita no 1° grau (UFPb/MEC/SESU/FNDE, 1988-1989) e 
Ensinando a Escrita na Esco/a: letramento do Aluno e Auto1orma, iio do Professor 
(DLA/IEUUnicamp 1991-1993). 
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Nessas avalia96es, foram identificadas e descritas as dife
rentes perspectivas de analise, construidas a partir das diferentes 
posi96es de planejador, implementador e beneficiario das a96es 
avaliadas, e a partir das diferentes condi96es de letrado mais ou 
menos escolarizado (especialista de niveis media e superior) e de 
nlio-letrado com pouca ou nenhuma escolariza9lio. 

Os inf ormantes 

0 grupo de especialistas, pornos entrevistados, e constitui
do por professores universitarios (Economia, Engenharia Agrico
la, Agronomia, Sociologia Rural e Letras) e demais profissionais 
responsaveis pelo planejamento, coordena9lio e trabalho de campo 
dos programas visados (soci6logo, antrop6logo, psic6logo social, 
medico, tecnico em desenvolvimento, agronomos, tecnicos agri
colas e zootecnicos). 

Na condi9lio de representantes de grupos socioprofissionais 
fortemente marcados pela cultura letrada de perspectiva escolar e 
consensualmente aceitos como experts capacitados para o "repas
se" de saberes gerados por centros de prestigio, como a universi
dade e os institutos de pesquisa cientffica e tecnol6gica, esses 
especialistas projetam em suas avalia96es a perspectiva oficial 
desenvolvimentista, tanto na avalia9lio de problemas tecnicos e 
metodol6gicos quanta na de problemas de comunica9lio intercul
tural, presentes em todos os programas focalizados . 

0 principal interesse dessas avalia96es, porem, reside no 
fato de enfatizarem os prejuizos advindos das dificuldades de 
comunica9lio enfrentadas em varios niveis de funcionamento dos 
programas: rela9lio pesquisador/ tecnico; tecnico/ agricultor; me
dico/ enfermagem; enfermagem/ usuario; pesquisador/ professor; 
professor/ aluno. 
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Segundo os informantes, essas dificuldades levaram, em 
graus variados, a uma reorientac;:ao das ac;:oes programadas, com 
vistas a obtenc;:ao de maiores chances de sucesso a medio e longo 
prazos. Em suas vers6es mais radicais, essa busca de melhor 
adequac;:ao a "realidade dos fatos e das pessoas" significou uma 
problematizac;:ao da pr6pria racionalidade da tarefa proposta no 
inicio, conforme demonstram os depoimentos abaixo, de univer
sitarios de areas diferentes: 

os pesquisadores partem de um pressuposto que conhece o 

problema e que a solu1rao e aquela/ mais nem sempre o problema 

e aquele" (Agropecuaria) se esse programa tive que se renovado/ 

de cara eu acho que a gente teria que da uma repensada no que 

diz respeito a cultura a se ( ... ) irrigada ( +) a gente tern que ( ... ) ir 

muito mais pro !ado da ( ... ) expectativa do produto/ o que que 

ele que planta/ ta entendendo? (Agronomia) 

acho que o caminho num e por ai nao/ num ea gente chega e coloca 

o novo nao/ acho que deveria se o contrario/ a gente chega sem leva 

nada e pega o que elas [as professoras] fazem num e? (Letras) 

As avaliac;:oes de "beneficiados" pelos programas de repas
se de tecnologia agricola e de formac;:ao em servic;:o de professores 
de 1 ° grau nos serviram de contraponto na explicitac;:ao dos niveis 
de manifestac;:ao e da natureza do confronto a que faz referencia o 
grupo de especialistas em seus depoirnentos. 

As entrevistas com os especialistas foram gravadas em 
audio durante os meses de novembro e dezembro de 1991 e janeiro 
de 1992, nas cidades de Recife (PE), Campina Grande, Joao 
Pessoa e Boqueirao (PB).5 As demais foram gravadas a partir de 
1988, em datas e locais diversos. 

5. Grava~oes feitas nas Coordenaf6es Regionais e locais dos programas do PDC/NE, 

OS SIGNIFICADOS DO LETRAMENTO 169 



A maior parte dos depoimentos de pequenos proprietarios 
rurais consta de um dos relat6rios de avalia9ao do PDCT/NE 
(Madeira 1988) e, em fun9ao disso, as passagens citadas seguem 
as conven96es de transcri9ao originalmente adotadas pelo autor 
do relat6rio. Todas as demais seguem o padrao proposto por 
Marcuschi (1986). 

Flexibilidade na comunicarifo social 

A concep9ao gumperziana 

A no9ao de flexibilidade comunicativa foi proposta por 
Gumperz (1982b) no quadro mais geral de um modelo sociolin
guistico da comunica9ao interacional centrado na descri9ao de 
processos emergentes de contextualiza9ao e de negocia9ao do 
sentido (1982a; 1992). A principal contribui9ao desse modelo ea 
de introduzir, nos estudos sobre comunica9ao intercultural (a 
partir de Goffman e Garfinkel) a perspectiva sociointeracionista 
de constru9ao/ reprodu9ao da realidade social atraves da lingua
gem. Nesse sentido, categorias sociolinguisticas tradicionais, 
como identidade social (genero, idade, classe social) e etnicidade, 
por exemplo, deixam de ser compreendidas como categorias abs
tratas dadas a priori e atuando deterrninisticamente sobre o pro
cesso interacional e passam a ser compreendidas como dados 
contextuais dinarnicos, maleaveis e localmente (re) produzidos. 

170 

na Federayao das Industrias do Estado da Parafba e nas Universidades Federal da 
Paraiba e Federal Rural de Pernambuco. Alem dos que nos concederam as 
entrevistas, agradecemos a colaborayao da funcionaria Ana R. Suassuna 
(Subunidade de Execuyao do PDCT/NE em Campina Grande), que participou da 
coleta de dados, e das professoras Margot Barbosa e Deolinda Ramalho (UFPb, CG), 
que nos cederam dados de avaliayao do Subprograma GAT. 
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Segundo Gumperz, flexibilidade comunicativa e a habili
dade necessaria para se interagir satisfatoriamente com desconhe
cidos (sem experiencia comum) oriundos de horizontes socio e 
etnoculturais diversos. Essa habilidade consiste basicamente, se
gundo esse mesmo autor, na manuten9ao da sincronia e da coope
ra9ao entre os interactantes, atraves da monitora9ao adequada de 
uma "constela9ao" de sinais simultaneos de fun9ao linguistica (si
naliza9ao do conteudo proposicional) e metalinguistica (sinaliza9ao 
do tipo de atividade, dos padroes de expectativas) empiricamente 
detectaveis e interpretaveis em niveis perceptual (auditivo, visual), 
inferencial (direto e indireto) e avaliativo (parcial e global). 

Esses sinais, ou "pistas contextualizadoras" (1982a) empi
ricamente detectaveis e que remetem a pressuposi96es contex
tuais, sao mecanismos de natureza gradual e escalar ( em 
contraposi9ao a unidades discretas) de sinaliza9ao de conven96es 
simb6licas culturalmente deterrninadas e, conforme assinala 
Gumperz, dificilmente adquiridas via leitura ou via escolariza9ao, 
uma vez que sao ti das como dadas, isto e, como fazendo parte da 
base tacita de conhecimentos de uma tradi9ao interpretativa, esta
belecida e mantida atraves de redes de rela96es interpessoais. Tais 
conven96es regem os processos sociolinguisticos subconscientes 
e automaticos de interpreta9ao e inferencia e, portanto, refletem a 
identidade social do falante e remetem a uma base axiol6gica 
(cren9as e valores) de raiz comunitaria (1982b). 

Desse modo, diferentes "modos de dizer", diferentes "esti
los conversacionais" (Gumperz 1982b; Tannen 1984, 1986a e b), 
na medida em que envolvem diferentes estrategias comunicativas 
ou ret6ricas, remetem a diferentes "constela96es" de tra9os rele
vantes para a interpreta9ao e a monitora9ao das cadeias inferen
ciais, bem como a diferentes conven96es de contextualiza9ao, isto 
e, a diferentes expectativas interacionais socioculturalmente con
vencionalizadas. 
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A questao do mal-entendido na comunica9ao intercultural 
e vista, portanto, como uma consequencia de uma sele9ao equivo
cada das pistas contextualizadoras e/ou de incongruencias nas 
conven96es de contextualiza9ao. Nesse sentido, o mal-entendido 
e tido como a) uma perturba9ao dos processos normais, ou previs
tos, de contextualiza9ao, que deve, portanto, ser evitado e/ou 
reparado; e b) como uma perturba9ao ao mesmo tempo inevitavel 
e justificavel em fun9ao do carater deterministico atribuido as 
conven96es tacitas de contextualiza9ao, culturalmente determina
das. Desse modo, a flexibilidade comunicati vase traduz justamen
te pela a) consciencia da diferen9a e de suas consequencias 
inevitaveis; e pela b) explicita9ao do implicito culturalmente 
determinado, para que possa ser negociado (1982, p. 14). 

Mas, como hem salienta Mey (1987, a partir de Barthes ), 
fen6menos relacionados com o poder social - estrutura hierarqui
zada das rela96es sociais - sao constitutivos da comunica9ao e vao 
balizar as possibilidades de a9ao dos interactantes. Consequente
mente, os termos dessa negocia9ao vao ser ditados pela referencia 
de maior poder sociopolitico presente na intera9ao. Ao inves da 
transparencia e da neutralidade previstas pela perspectiva "pollianes
ca" (Coupland et al. 1991) de apreensao do mal-entendido, que 
subjaz ao modelo gumperziano, o que se tern de fato e opacidade 
gradual e ambiguidade estrategica (Signorini 1992) de a96es media
das por todo tipo de preconceito de cunho cultural e ideol6gico, seja 
ele favoravel ou nao a determinada posi9ao ou perspectiva. 

A concep9ao anti-idealista 

Uma concep9ao mais realista - ou "anti-idealista", segundo 
a expressao de Coupland et al. - da comunica9ao social nao vai 
caracterizar o mal-entendido como um desvio de um ideal de 
abertura, honestidade e clareza, mas sim como uma norma, uma 
vez que as no96es de coopera9ao, abertura e compartilhamento 
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sao de natureza ideol6gica (provavelmente de origem ocidental, 
branca e de classe media, segundo Brown e Rogers) e que "a 
ausencia de problemas superficiais de troca de sentido nao e sinal 
de ausencia de mal-entendido em niveis mais profundos" (1991, 
pp. 6-7): compartilhar um c6digo linguistico falsamente sugere 
um terreno comum e uma "naturalidade" da comunica9ao que 
impedem aos falantes a visibilidade de eventuais desalinhamentos 
(1991, p. 7, a partir de Habermas). 

Desse modo, a questao da flexibilidade comunicativa nao 
pode, pois, ser colocada em termos de uma leitura mais avisada, 
ou mais competente, dos mecanismos linguisticos e paralinguis
ticos de sinaliza9ao das conven96es de contextualiza9ao, e muito 
menos em termos de uma explicita9ao problematica e dificil, 
quando nao impossivel, dessas conven96es, uma vez que as estra
tegias comunicativas ou ret6ricas "sao essencialmente opacas, po
lemicas e comprometidas com o poder" (Parret 1988, p. 52), ea base 
cultural de convencionaliza9ao e plurivoca e nao monolitica. 

Como assinalam Coupland et al. ( 1991, p. 8, a partir de 
Browne Rogers, no mesmo volume), "as rela96es bemsucedidas 
nao exigem nem harmonia nem disc6rdia, mas sobretudo os 
recursos para se administrar essas duas polaridades": mal-enten
didos nao sao falhas em si, mas uma parte constitutiva do projeto 
de se criar um "consenso operacional" e, nesse sentido, podem 
contribuir positivamente para a progressao do dialogo e a incre
menta9ao da comunica9ao social. 

A principal contribui9ao dessa perspectiva antiidealista 
para a compreensao do problema especifico da comunica9ao 
intercultural do tipo focalizado neste trabalho - "repasse" de 
conhecimentos envolvendo letrados escolarizados e nao letrados 
- e justamente a de integrar a questao do mal-entendido a pr6pria 
dinamica da compreensao (Kleiman 1992a). Criar um "consenso 
operacional" significa orientar-se para um contexto acional comum, 
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isto e, relativo a comunidade de ac;:ao, nao necessariamente a comuni
dade s6cio-etno-linguistica ou de discurso; e exige a negociac;:ao de 
tens6es e nao a eliminac;:ao ou a neutralizac;:ao das diferenc;:as. 

Nesse sentido, a flexibilidade comunicativa continua sendo 
uma habilidade necessaria para se manter ou restabelecer o dialo
go em situa96es que fogem aos padroes rotineiros da interac;:ao 
entre pares, s6 que atraves justamente dessa busca de um horizonte 
consensual para a ac;:ao e nao atraves do (r) estabelecimento de um 
consenso tido como ja existente ou de uma compreensao anterior 
que foi perturbada. A ideia do mal-entendido e da incompreensao, 
como desvio de uma norma de compreensao e entendimento, 
aponta justamente para essa crenc;:a num ideal de compreensao e 
entendimento que sempre pode - e deve - ser reconstituido. 

Em func;:ao, porem, das condi96es sociais que sao constitu
tivas da linguagem como instituic;:ao social, esse ideal de com
preensao e entendimento s6 pode ser projetado num acordo futuro, 
a ser construido na pratica concreta das rela96es sociais, como 
condic;:ao para a comunicac;:ao cooperativa dentro de uma socieda
de dividida e hierarquizada: 

A coopera~ao lingufstica pressupoe igualdade social: porem, 

longe de ser uma precondi~ao, esse estado de coisas e um 

programa, um objetivo para nossas atividades. (Mey 1987, p. 

288, a partir de Habermas). 

Inserir a comunicac;:ao intercultural no rol dessas atividades 
significa transforma-la numa forma de trabalho conjunto e, con
sequentemente, transformar a interac;:ao verbal numa ac;:ao coletiva 
em que a responsabilidade ou o poder - de atribuic;:ao de sentido 
esta antes na parceria que em qualquer um dos participantes. 0 
modelo interativo apresentado por Duranti (1986, a partir de 
Bakhtin, Gadamer e Wittgenstein) nos parece uma contribuic;:ao 
interessante a esse respeito. 
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A concepc;:ao dial6gica 

Segundo esse modelo, a interac;:ao verbal e uma ac;:ao cole
tiva envolvendo atores sociais, "cujo produto final (ou seja, o 
texto, ou o evento de fala resultante) e qualitativamente diferente 
da soma de suas partes ( ou seja, enunciados individuais de falantes 
individuais)" (1986, p. 239). 

Nessa perspectiva, a linguagem como sistema comunicati
vo nao e um dado a priori a ser descoberto ou reconstituido. 
Mesmo como c6digo ou gramatica, e de natureza intersubjetiva, 
nao pertencendo ao individuo: ao mesmo tempo em que e parcial
mente constituido e assumido como dado, precisa ser realizado 
concretamente em atos de comunicac;:ao para que se constitua 
como "real, possivel e significativo" para determinados atores, em 
determinado tempo e lugar. Dessa forma, da-se a "coconstruc;:ao 
da ordem sociocultural que e tanto pressuposta quanto realizada 
atraves da fala" (1986, p. 242). 

E essa coconstruc;:ao da ordem social se traduz em termos 
interacionais pela func;:ao de "coautoria" atribuida ao interlocutor: e 
a audiencia que constitui, confirma e sustenta um evento de fala, na 
medida em que e a audiencia que estabelece a coerencia e a autenti
cidade do que e dito, nao em relac;:ao as intenc;:oes do falante, mas em 
relac;:ao ao contexto em que se insere a atividade interacional. 

Isso implica, evidentemente, que as estrategias de interpre
tac;:ao sao mediadas pela posic;:ao social dos interactantes, a qual e 
definidora de suas perspectivas de referenda (Rommetveit 1985; 
Hundeide 1985), e tambem do vies ideol6gico-cultural que vai 
orientar localmente avaliac;:6es e eventuais (des) alinhamentos. 
Assim compreendida, a interpretac;:ao nao vai estar imune ao 
estere6tipo e ao preconceito, da mesma forma como a atividade 
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interacional nao vai poder ser automaticamente excluida do rol 
das praticas sociais de discrirninar;ao e opressao. 

Ainda segundo esse modelo, a questao da compreensao e 
colocada em termos de "recontextualizar;ao", no sentido herme
neutico do termo: uma construr;ao de sentidos que jamais reco
brem os originalmente intencionados, por mais que deles se 
aproximem, uma vez que, mesmo quando nao mudam os atores, 
sao o espar;o e o tempo que estao em movimento. Como lembra 
Duranti, a meta.fora da espiral hermeneutica, ao inves do cfrculo, 
e urna tentativa de descrir;ao desse processo. 

A flexibilidade comunicativa no caso de mudanr;a de au
diencia (parceiros que nao sao pares sociais, ou que nao sao os 
destinatarios originais) vai consistir, entao, na habilidade de a) se 
redefinirem situa96es em funr;ao do interlocutor, e, sobretudo, de 
b) se assumir a coautoria do interlocutor em qualquer nova ordem 
sociocultural a ser estabelecida e sustentada pela atividade intera
cional. 

A perspectiva letrada escolarizada 

Muitas sao as crenr;as - ou rnitos, na acepr;ao barthesiana 
do termo-, ligadas a escrita ea cultura letrada e ja apontadas pelos 
estudiosos do letramento, que contribuem para a dificuldade do 
letrado escolarizado em negociar as regras do jogo na comunica
r;ao social, notadamente quando seu interlocutor nao dispoe dos 
mesmos recursos persuasivos. Isso porque a essas crenr;as se 
Vincula todo urn sisterna de conceitos, conven96es e praticas que 
regulam o comportamento e as atitudes do falante na sociedade 
como um todo (Street 1984 ). Por estar profundamente enraizada na 
tradir;ao cultural patrocinada pela escola e demais institui96es ofi-
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ciais, essa base de cunho ideol6gico, ao mesmo tempo em que 
permeia a atividade interpretativa do letrado escolarizado, ja se 
incorporou ao senso comum e passa desapercebida (Signorini 
1994). 

Conforme os dados por n6s analisados, tres dessas cren\'.as 
sao de particular importancia quando se tern em mente problemas 
relacionados a aquisi\'.ao de flexibilidade comunicativa na intera
\'.iiO do tipo aqui focalizado. 

A primeira ea cren\'.a no letramento como fator de capaci
ta\'.ao psicocognitiva do falante (Luria 1976; Scinto 1986): o 
acesso a escrita permite o desenvolvimento de faculdades cogni
tivas superiores (capacidade de abstra\'.ao, raciocinio 16gico) ao 
inves de habilidades especfficas, relacionadas a praticas determi
nadas (Scribner e Cole 1981). 

Em fun\'.ao, pois, dessa cren\'.a, o letrado, e portanto o 
escolarizado, estara melhor capacitado que o nao-letrado (ou o 
menos escolarizado) para raciocinar/ agir/ avaliar de forma menos 
"grosseira" e assim ter uma "forma" nao tao "precaria de entende 
o que ta se passano a seu red6", segundo os termos de um 
especialista. 0 que vale dizer que ele estara melhor capacitado 
para raciocinar/ agir/ avaliar de forma mais racional, mais "16gi
ca", e, a partir dai, de forma mais razoavel, isto e, mais pr6xima 
da verdade, no sentido ontol6gico e epistemol6gico do termo. A 
ele cabera sempre a responsabilidade - ou o poder - de definir 
situa\'.6es e problemas e empreender anilises mais complexas e 
mais conscientes (no sentido de consequentes). 

E como a verdade nessa perspectiva tende a ser confundida 
com uma realidade extema e independente, e nao com um efeito 
de sentido, ou seja, um "fazer-parecer verdadeiro" (Parret 1988, 
pp. 65-76), ao "dono da verdade" nao carece nenhum "fazer 
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persuasivo", nenhuma "solicitac;ao de consenso" junto ao seu I 
interlocutor. 

Quando ao fator letrarnento se agrega o do conhecimento 
cientifico, como no caso dos especialistas do corpus, o "sabe dos 
livro" a que se referem os agricultores, tido como universal e 
verdadeiro, e mais um argumento na legitimac;ao das relac;oes de 
poder e controle presentes na interac;ao. E o que aponta o relato de 
um coordenador de prograrna de gerac;ao e adaptac;ao de tecnologia 
para o carnpo: "pa [para] o menino ( ... ) o estudante eu disse pra ele 
que se fosse explora o semiarido na Russia ( +) em Cuba ( +) no Brasil 
ou no Estados Unido/ a caprinocultura seria daquele jeito". 

Mesmo se, raramente, um tecnico, ou mesmo um professor, 
costuma ser tao contundente, essa maneira de ver as coisas subjaz 
a pr6pria concepc;ao dos programas tecnol6gicos - "pacotes que 
vem fechado", segundo voz geral-e ao discurso da grande maioria 
dos informantes, inclusive dos que admitem a necessidade de se 
repensar a experiencia. E os agricultores "beneficiados" parecem 
compreender isso. Ante a postura de seus instrutores, a unica saida 
e resistir e evitar o confronto: 

Os homi vem e num que nem sabe. Vai logo dizeno: Cai assim, 

bota assim, pranta assim (risos). Tern uns que dize cum jeitim, 

de, ne? Mai manso. Tern uns, Clima qui o povo diz, ne? Assim, 

grosso ( ... ) Fica tudo af manda no e eu queto, queto qui nem boi 

capado, queto ... pensano ... 

Noi fica queto, que sim sinho num Cai mal, ne? Num da dinfrenta 

us homi nao. To pa ve caba (risos) incara (risos) boi bravu ... 

(Madeira 1988, pp. 24-59) 

Na realidade, esse confronto nao se da apenas no nivel do 
comportarnento e da linguagem. Como lembram Scollan e Scollan 
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(1981 ), o acesso a cultura tecnol6gica implica de fato o acesso a uma 
nova "forma de consciencia", a da consciencia dita "modema", que 
se inscreve num horizonte ontol6gico, epistemol6gico, e mesmo 
etico, nao-universal, o que faz com que programas como o acima 
focalizado sejam de fato programas de acultura<;ao, em que esta 
diretamente em jogo a questao da identidade do aculturado: 

Num tern tero [tecnico], num tern gromo [agronomo], num tern 

meuco [medico], num tern ... sei nao. ( ... ) S6 caba [cabra] 

acunsegui [vivenexis mato], qui caba, ( ... ) ecaba e ficacaba e nu 

su6 da terra, ( ... ) Us horni s6 sabe s6, e sabe manda, e ... (risos) 

(Madeira 1988, p. 57) 

Como lembra Goodwin (1986), nao basta a presen<;a fisica 

para que se constitua uma audiencia, ao mesmo tempo em que nao 
basta a competencia de um expert para que se definam as regras e 
os sentidos na intera<;ao. 0 riso ea troca de olhares, frequentes nos 
depoimentos dos agricultores, como ilustram as duas passagens 

acima, sinalizam justamente uma cumplicidade criada entre pares 

para se resistir ao papel de co-participante de uma empreitada que, 
para a maioria, s6 interessa aos "horni". 

Quando, porem, o especialista se da conta disso, ele tende 

a assinalar as diferen<;as de perspectiva e o conflito na recontex

tualiza<;ao da pr6pria fala em termos de "atraso", precariedade de 
"entendimento", dificuldade de "discemimento" do agricultor que 
ainda nao se convenceu de que "produtividade e sin6nimo de 
tecnologia", de que "a pequena propriedade e uma empresa" e de 

que, por causa disso, "ele tern que raciocina em termo de dinheiro" 
e "deve tea sensibilidade de investimento". 0 modelo interativo 

de referencia e, portanto, o que considera o mal-entendido, ou a 

nao-compreensao, como um desvio, uma perturba<;ao a ser repa-
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rada, um consenso a ser restabelecido, conforme descrito na se9ao 
3, anteriormente. 

Frequentemente, a rea9ao do agricultor e a perplexidade, 
como no caso de um "beneficiado" que nao pode arcar com as 
despesas dos equipamentos de irriga9ao: "Todo mundo, todo 
mundo sabe que noi num pode guenta o oleo, as coisa ... Cuma e 
quius horni fai que num sabe?" (Madeira 1988, p. 24). 

Uma segunda cren9a, diretamente relacionada com a ante
rior, diz respeito a concep9ao do letramento como um fenomeno 
unico, de impacto psico e sociocognitivo uniforme, inde
pendentemente dos modos de socializa9ao do falante. A questao 
dos tipos de letramento e das diferentes formas de impacto do uso 
da escrita e assim assirnilada a dos graus e efeitos da escolariza9ao. 
A diversidade de praticas sociodiscursivas que caracterizam os 
varios tipos de letramento (Heath 1983; 1986) e, pois, reduzida as 
de prestigio na tradi9ao escolar, isto e, a heuristica da resolu9ao 
de problemas e a prosa expositiva, ou "discurso 16gico descontex
tualizado" (Scinto 1986). 

A principal consequencia disso e que essas praticas escola
res, tambem prestigiadas pela sociedade burocratica, passam a 
deterrninar os padroes discursivos reguladores do aceitavel e do 
nao-aceitavel, do pertinente e do nao-pertinente (relevancia) na 
comunica9ao social. Da mesma forma, saber ou nao manipular os 
meios linguisticos necessarios passa a ser uma prova da capacida
de individual de reflexao e de dominio do conhecimento. 

No tipo de contexto referido no corpus, o discurso instru
cional tern como principal referencia a explica9ao nos moldes do 
discurso didatico-pedag6gico (descentramento, explicitude), que 
preve a manipula9ao de significados gerais e descontextualizados 
e de toda uma simbologia padronizada. E a intera9ao instrutor/ 
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instruido tern o contexto escolar (rela9ao professor/ aluno) como 

"epis6dio social prototipico" (Hundeide 1985) regulado por nor

mas especificas sobre distribui9ao dos papeis, dos direitos e dos 

deveres, e sobre o que deve ser valorizado. E essa e uma defini9ao 

da situa9ao que vai ser imposta, transformando a rela9ao dita 

neutra e desinteressada ( concep9ao pollianesca) de ensinar/ apren

der - ou "repassar"/ apreender - numa rela9ao assumidarnente 

autoritaria, do tipo mandar/ obedecer, conforme apontam os agri

cultores acima citados: "Us homi s6 sabe s6, e sabe manda". Nesse 

sentido ha uma desqualifica9ao do interlocutor e, consequente

mente, da parceria, nos termos previstos pelo modelo dia16gico 

acima descrito. 

De fato, sob muitos aspectos, as queixas dos especialistas 

relativas a falta de interesse e "considera9ao", ao "desleixo", a falta 

de seriedade do "beneficiado" no cumprimento das tarefas que lhe 

sao impostas remetem tambem ao paradigma escolar do fracasso 

individual na aquisi9ao de controle consciente e deliberado de um 

conhecimento racional e 16gico sobre o mundo, no caso o conheci

mento cientifico e tecnol6gico. Sao tidos como prova desse fracasso 

o relat6rio "indecifravel" dos dados de produ9ao, por exemplo, ou a 

sonega9ao elou vagueza das informa96es sobre ganhos, ou ainda o 

preenchimento aleat6rio de formularios de avalia9ao. Como a norma 
desses textos esta condicionada aos objetivos funcionais determina

dos pela burocracia institucional, esse "descontrole" p6e em risco 

esses objetivos, o que vale dizer, p6e em risco a pr6pria consistencia 

dos prograrnas a nivel institucional. 

A passagem abaixo, extraida de uma entrevista de avalia9ao 

de um subprograrna do PDCT/NE na Paraiba, envolvendo uma 

soci6loga (S) e um pequeno proprietario (I), e interessante a esse 

respeito. 
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/.../ 

S: ( ... ) seu J.V. I o o o que e que o senho:: entende por / 

tecnologia / heim? 

I : rnhm: : tecnologia eu nao entendo (++) praticamente quase 

nada (+) ne? 

S: sim (+) mais o que e que e pra o sinho (+) tecnologia? 

I : tecnologia eh: uhm:: eu acho assim: que deve ( ++) que E ( +++) 

aquilo que os (+++) os (++) tecno ah::(+) aplica (com a) gente 

ne? 

/ .. ./ 

Da mesma forma como o tipo de pergunta remete as saba
tinas escolares - "o que e que o senho:: entende por" - , os objetivos 
previstos por S para essa pergunta - verificar se houve assimila~ao 
do conceito e, consequentemente, dos postulados epistemol6gicos 
subjacentes - colocam em cena a cren~a pedag6gica na correspon
dencia entre manipula~ao da linguagem e "apropria~ao" do conhe
cimento. Nesse sentido, as hesita~oes do entrevistado vao 
demonstrar inseguran~a na "materia", como no jargao escolar, e 
nao no tipo de jogo de linguagem a que esta sendo exposto. 

Essa dificuldade do "beneficiado" nao-escolarizado em desin
cumbir-se de tarefas que exigem familiaridade com praticas tipica
mente letradas e tambem verificada no programa de forma~ao em 
servi~o de professores primarios, conforme o depoirnento abaixo: 
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/ .. ./ 

a gente coloco otra condi¥ao tambem ( ... ) quela passaria traria 

pra gente o piano tambem/ a a visao dela o piano preparado/ ( ... ) 

porque ela nao faiz ela nao fez, um piano segue no anode oitenta 

e novene?( ... ) a gente dizia mais M . fa¥a o seguinte/ voce ( ... ) 
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num fez o piano fa~a um relato do que voce ta fazeno/ pra gente 

te uma no~ao do que re faiz/ !he orienta 

/ .. ./ 

De fato, entre professores primarios, nem sempre o nivel de 
letramento esperado e compatf vel com o grau de escolariza9ao 
(Kleiman 1992b), o que faz com que mesmo praticas tfpicas dos 
cursos de Magisterio, como e o caso do piano de aula e do relato 
de atividades, nao sejam assim tao familiares quanto se poderia 
esperar. E, como no caso do agricultor acima, nao saber fazer o 
piano ou o relato pode significar, aos olhos do instrutor, nao saber 
como dar aula ou desenvolver determinada atividade. Nesse sen
tido, nao jogar as regras do jogo e tambem uma forma de resisten
cia a esse tipo de controle: "pra gente te uma no9ao do que ce faiz/ 
lhe orienta". 

Uma terceira crern;a, tambem relacionada com as anterio
res, e de grande importancia para a compreensao da perspectiva 
escolarizada, e a crern;a na transparencia e universalidade da 
linguagem como instrumento mediador do sentido. A polissemia 
inerente ao simb6lico e neutralizada pelos processos institucionais 
de estabiliza9ao, principalrnente pela padroniza9ao dos usos pu
blicos da escrita, que passam a representar a pr6pria racionalidade, 
deslocada do sujeito para as coisas do mundo e, isomorficamente, 
para a linguagem. 0 discurso cientffico, por ser prototfpico na 
busca dessa isomorfia, serve de referencia aos demais. E a princi
pal consequencia disso e que a explicitude e o descentramento na 
linguagem, atributos do discurso objetivo, passam a ser tidos como 
indices seguros de clareza de raciocfnio (racionaliza9ao) e justeza 
de prop6sitos (neutralidade), no que diz respeito ao sujeito, e de 
conformidade com a realidade das coisas (verdade), no que diz 
respeito ao referente. 0 modelo interativo de referenda e o da 
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comunicac;:ao cooperativa, isto e, desinteressada e neutra, entre 
parceiros sociais. 

Um problema apontado por todos os especialistas em seus 
depoimentos diz respeito justamente a falta de clareza, ou de 
"objetividade", tomada como dissimulac;:ao ou falta de confianc;:a, 
na relac;:ao com seus interlocutores. A passagem abaixo, extraida 
da entrevista com um tecnico de nivel medio, em que ele faz 
referencia a sua experiencia anterior na Fundac;:ao Nacional do 
Indio (Funai), e significativa a esse respeito. 

184 

/ .. ./ 

I:( ... ) o indio niio/ se voce guise( ... ) uma determinada coisa/ se 

ele niio qujse ( +) ele diz niio e acabo 

/ .. .! 

I : ( ... ) se ele ve que alguma coisa/ acha quele acha que num da 

certo/ ele diz niio ( +) 

S: voce acha mais facil o pior? 

I : eu acho milh6 ( +) e ai que sabe com quern ta lidano/ o que e 

que voce ta fazeno _ne? 

_ voce acha mais( +) 

franca a relai;;iio? 

I : e e e a relai;;iio fim bem milh6/ e essa relai;;iio que a gente teve 

cum agricuto da gente e muito ruim ( +) e o agricuto ele/ ele ele 

consegue mascara ate ( ++) a: ( +) a produtividade/ a produi;;iio 

que vare teve ( +) 

/ .. ./ 

I:( ... ) eu sei quele tern medo/ mai mesmo quele num aceite (+) 

mesmo quele num aceite ( +) ele di/ ele ira/ ele: aceita sem aceita 

/ .. ./ 
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0 fato de o agricultor nao respeitar a convern;ao da explici

tude - "ele: aceita sem aceita" - , tomada como manifesta9ao de 
consistencia e clareza de inten96es (Olson 1986) no caso do fndio, 
provoca, aos olhos indignados do tecnico, uma especie de opaci
fica9ao generalizada, em que tudo precisa ser decifrado, desde os 

dados de produ9ao ate o significado de um aceite - o "sim sinho" 
que, segundo um agricultor ja citado, "num fai mal" . E, em fun9ao 

disso, e opacificado, ou "mascarado", tambem o sentido das a96es 
- "o que e que voce ta fazeno" - e tomam-se ambiguos OS papeis 

e as identidades sociais que se atribuem mutuamente os interlocu
tores - saber "com quern ta lidano". 

Se a experiencia com o fndio nao lhe parece tao frustrante 
e porque as expectativas na intera9ao estao voltadas para a alteri

dade, a diferen9a, e nao para a semelhan9a, a cumplicidade de 
presurnidos parceiros de uma mesma sociedade. 0 fato de a grande 
maioria dos especialistas do corpus ser de origem rural - os 

tecnicos agricolas sao todos filhos de agricultores - s6 faz refor9ar 

essa hip6tese. A ideia e sempre a de que ha um consenso previo a 

ser reconstituido atraves da demonstra9ao de evidencias disponi
veis e nao de um horizonte consensual a ser construido atraves do 
"fazer persuasivo" como referencia para as a96es presentes e 

futuras. 

Ao pautar-se pela referencia do discurso objetivo, a pers
pectiva escolarizada exclui de suas cogita96es tanto o aspecto 
politico quanto o aspecto hist6rico dos significados em jogo e 

institucionaliza a visao informacional, que idealiza a comunica9ao 

linguistica (concep9ao pollianesca) e reduz os usos da linguagem 

a circula9ao de informa96es. Dessa forma, a reivindica9ao do 
tecnico acima de explicitude e verdade no dizer e nas inten96es de 
seu interlocutor pode ser vista antes como sendo de fato um desejo 

de maior explicitude na distribui9ao dos papeis, isto e, na distri-
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buic;ao dos direitos e dos deveres de seu interlocutor- afinal, quern 
sabe e quern nao sabe, quern pode e quern nao pode, quern manda 
e quern obedece? Nesse sentido, saber "com quern ta lidano" e 
saber "o que ta fazeno" equivalem a saber qual e o jogo e quais as 
regras que estao valendo. 

De fato, em situac;6es interculturais desse tipo ha uma 
racionalidade funcional de base comunitaria que e questionada a 
partir de uma racionalidade outra, instrumental, relacionada a tradi
c;ao epistemol6gica da ciencia e da tecnologia. E essas duas referen
cias vao determinar papeis, regras e perspectivas diferenciadas: 

Quero ve se eles, cum todo o sabe deles (risos) cunsegue (risos) 

vive aqui nessis mato, sem bomba (risos), sem oleo, sem cano 

(risos) ( ... ) Sabe e ensina, quero ve vive! (Madeira 1988, p. 25) 

A importiincia dessa diferenc;a pode ser ilustrada pelas 
dificuldades, encontradas tanto pelo medico quanto pelo agrono
mo, de fazer o interlocutor nao-escolarizado acreditar no rnicr6bio 
e, a partir dai, leva-lo a adquirir determinados habitos de higiene, 
como lavar as maos, escaldar mamadeiras ou filtrar a agua de 
beber. Enquanto o agronomo lanc;a mao de uma referencia tipica
mente letrada - "se ele subesse o que era aquela doenc;a/ visse 
olhasse pro rnicrosc6pio/ visse os bichinho la andano/ ai eles 
sentiam medo" -, o medico prefere a referencia religiosa - "entao 
e o seguinte/ ( ... ) todo mundo aqui acredita em Deus?/ ( ... ) e o 
seguinte/ se voce acredita em Deus voces tern que acredita". 

E importante observar nesse exemplo que se nao e neces
sario ao medico acreditar em Deus para fazer a analogia com o 
que nao se pode ver, muito menos e necessario ao agronomo ter 
visto no rnicrosc6pio o rnicr6bio para acreditar nao s6 na existen
cia dele como tambem na validade do metodo cientifico de inves-
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tiga<;ao e comprova<;ao de fenomenos que nao se podem observar 
a olho nu. A diferen<;a aqui e uma questao de perspectiva ou 
"posi<;ao interpretativa", no sentido atribuido a esse termo por 
Hundeide (1985, a partir de Mannheim e Wittgenstein): o medico 
busca a verdade condicionada dialogicamente pela comunidade 
alvo do conhecimento a ser repassado - isto e, a popula<;ao de um 
lugarejo -, enquanto o agronomo busca a verdade condicionada 
dialogicamente pela comunidade fonte desse conhecimento - isto e, 
a comunidade tecnocientifica. Nesse sentido, enquanto o medico 
busca redefinir o problema em fun<;ao da audiencia, o agronomo 
perde de vista seu interlocutor real para projetar um interlocutor de 
sua pr6pria comunidade interpretante e, com isso, busca a reconsti
tui<;ao da intera<;ao entre pares e do consenso original. 

A legitimidade ainda atribuida pela comunidade-alvo ao 
poder exercido pelo medico e nao mais atribuida ao poder preten
dido pelo tecnico, em fun<;ao de uma hist6ria de fracassos dos 
programas institucionais de desenvolvimento economico, e um 
componente importante para esse "contrato fiduciario", segundo 
a expressao de Parret (1988). 

Outro aspecto importante desse exemplo e o deslocamento 
da no<;ao de verdade, que fundamenta o discurso e o fazer cienti
ficos, para a de validade, que fundamenta justamente o fazer 
cooperativo previsto pela concep<;ao dial6gica da constru<;ao da 
parceria. 

0 vies da escolariza<;ao, com suas praticas de apreensao de 
sentidos via texto escrito - principal fonte do conhecimento esco
larizado -, faz com que a verdade do especialista se traduza muitas 
vezes em termos de fidelidade a estruturas conceptuais altamente 
padronizadas, que moldam os horizontes de possibilidades numa 
deterrninada area de investiga<;ao ou atividade profissional, assim 
como os tipos de a<;ao que lhe sao compativeis. Quando o espe-
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cialista da area tecnol6gica se diz incapaz de lidar com os proble
mas sociais dos agricultores, quando o medico nao se ve falando 
para as massas, ou quando o professor nao consegue conviver com 
os dialetos populares, e desse horizonte de possibilidades que se 
esta falando. 

Transforma9ao na e pela praxis 

E consenso entre os especialistas aqui focalizados a neces
sidade de uma mudan9a de estrategia em suas pr6prias a96es junto 
aos "beneficiados" de programas de repasse ou difusao de conhe
cimentos. E essa necessidade, segundo eles, s6 pode ser detectada 
a partir da experiencia de alguns anos no trabalho de campo. 

A analise das imimeras sugest6es apresentadas nos permite 
verificar duas tendencias parcialmente compativeis, segundo os 
depoimentos. A primeira voltada para a transforma9ao - pela 
palavra - de um determinado estado de coisas, no caso o "benefi
ciado" na condi9ao de interlocutor desprovido do saber verdadeiro 
e refratario "ao novo". essa transforma9ao pode se dar com ou sem 
a ajuda dos meios de comunica9ao de massa e de assistentes 
sociais. A segunda tendencia esta voltada para a transforma9ao -
pela pratica interativa em programas interdisciplinares- das a96es 
de "beneficiados" e beneficiadores, claramente refratarios uns em 
rela9ao aos outros. 

As sugest6es voltadas para a primeira altemativa sao as 
mais frequentes entre os profissionais da area tecnol6gica e reme
tem mais diretamente para a perspectiva escolarizada, discutida 
na se9ao anterior: a solu9ao e "fazer a cabe9a" (inculca9ao) do 
interlocutor, "incutir uma teoria", de preferencia antes do inicio 
dos trabalhos em campo, e, se possivel, contar com o "apoio" de 
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assistentes sociais atuando junto as familias, se for o caso, numa 
especie de retaguarda. 

Isso porque, segundo um pesquisador, "o uso da tecnologia 
preve consciencia intima da pessoal/ e pra ela te essa consciencia 
ela precisa te mecanismo de compreensao/ que se chama instru-
9ao". A "parte social", extema a problematica psicocognitiva, 
apesar de "importantissima", nao e de competencia dos que se 
encarregam da "parte tecnica", e deve ser "trabalhada" paralela
mente, por especialistas na area. 

Por conservarem a visao informacional da comunica9ao, 
apesar de atentas a questao ideol6gica, ou "de consciencia intima", 
as sugest6es relativas a como abordar o interlocutor buscam 
rninimizar as dificuldades atraves de um cuidado maior com a 
linguagem e com os comportamentos considerados autoritarios -
"tern de ir mais de leve", nos termos de um informante. Para isso, 
sao previstos treinamentos especiais para os tecnicos executores. 

Quanto a sugestao de se atender antes de mais nada as 
expectativas do "beneficiado"e de se evitarem os "pacotes" im
pastos "de cima pra baixo", as opini6es se dividem. A maioria, 
porem, dos que apontam a primeira altemativa, acima descrita, de 
reorienta9ao dos programas, parece consentir nessa escuta do inter
locutor, desde que ela nao subverta seus interesses e convic96es. A 
certeza subjacente e a de que "a essas altura de: num sei quantos ano 
de Sudene/ num sei quantos ano de Emater/ de Secretaria de 
Agricultu/ de varios diagn6stico/ voce dize que num sabe qual os 
pacote mais indicativo pra o serni-arido (+) e um absurdo". 

As sugest6es voltadas para a segunda altemativa acima 
citada, de reorienta9ao dos programas referidos pelos especialis
tas, sao menos frequentes no corpus e nao excluem, em alguns 
casos, expedientes preparat6rios de inculca9ao, sobretudo a "edu
ca9ao no sentido amplo" atraves dos meios de comunica9ao de 
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massa. Mas o que as distingue em relac;:ao a primeira alternativa e 
a preocupac;:ao com os dois polos do processo comunicativo. 
Trata-se, na realidade, de uma proposta articulada pelos informantes 
das areas sociais (sociologia rural, psicologia social, antropologia) 
que participaram de projetos de avaliac;:ao dos programas em foco. 

Nessa proposta, a principal referencia e a metodologia 
freireana de conscientizac;:ao e organizac;:ao das massas (Freire 
1975) em sua versao cat6lica progressista, que funciona como 
"alternativa contrastante" (Hundeide 1985) a oferecida pelos pro
gramas oficiais, na medida em que permite a confrontac;:ao de 
posic;:oes e perspectivas diferenciadas: 

/ .. ./ 

mun vem uma coisa assim/ uma tecnologia pronta pra eles testarem 

ou adaptarem ou transferirem nao/ ( ... ) eles reunem o pessoal e 

conversa conversa conversa/ ve quais sao os anseios da comuni

da:de/ que queles tao precisano/ que que ces queremmermo?/ born 

voceis pense direitinho ( ... ) entao vamo se organiza pra consegui: o 

posto de saude/ num vai assim BUFEJ cai do ceu nao 

/ .. ./ 

E interessante observar aqui a proposta de redistribuic;:ao de 
papeis e uma inversao nas relac;:oes de poder: o especialista passa 
a condic;:ao de consultor, nao mais de gerente (poder de decisao, 
controle) ou de protagonista (poder de implementac;:ao, testagem), 
e cede a terceiros, nao especialistas, seu papel de tutor no processo. 
0 interlocutor-alvo, no caso o agricultor, e alc;:ado a posic;:ao de 
protagonista - "ve quais sao os anseios da comunidade" - e vai 
ser acionado num contexto interacional familiar - o da "conversa 
conversa conversa" -, em contraposic;:ao as praticas letradas buro
craticas do tipo questionario, formulario, entrevista. Mas essa 
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sugestao de um trabalho conjunto com a igreja "pra pega a 
vivencia queles tern/ a experiencia queles tern" desautoriza o 
especialista - isto e, o guardiao do conhecimento cientffico e de 
todos os padroes de valores e crern;as subjacentes a cultura letrada 
- como aquele que - em principio - esta melhor capacitado para 
raciocinar/ agir/ avaliar da forma mais competente na difusao 
desse mesmo conhecimento. 

Prova disso sao as rea96es, veladas ou nao, a esse tipo de 
sugestao, em contextos como a universidade e os centros de 
pesquisa. Os dois fragmentos abaixo, extrafdos de uma entrevista 
com um ex-coordenador do modulo de pesquisa de um dos pro
gramas referidos no corpus, nos permitem verificar os limites de 
uma discussao em que se tenta explicitar interesses e "posi96es 
interpretativas" dificilmente negociaveis. 

/ ... / 

S: ( ... ) voce TEM compromisso/ pelo queu entendi/ seu com

promisso e com aquilo que voce disse ( +) fazeno experimenta'<ao 

com o ((incompreensfvel)) de obter determinados resultados 

I: isso ( ... ) e alem disso (+) o que comprova que aquele homem 

a ( ... ) nfvel dele (+) tern condi'<oes de trabalha com aquelas 

tecnica 

S : ( ... ) mas voce vai comprova pra ele o pra os os os os 

((incompreensfvel))? porque de uma certa forma (+) voce tern/ 

coleto/ voce s6 pode se da bem ne? 

I: sim mais e e e e na realidade a a minha primera tarefa e mostra 

pra o povo (da extensao) que aquilo e viavel ( ... ) eles trabalha 

jun to ao agriculto ( +) certo? ( ... ) quando o pessoal [ de outras 

areas] diz isso/ que num e viavel/ eu digo (+) eu so um 

pesquisado entao/ voce me diga o que viavel 

/ .. ./ 
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E interessante observar no primeiro fragmento acima a 
hesita9ao do informante ao ter que admitir que nao corre os 
mesmos riscos que seu presumido interlocutor-alvo, no caso o 
agricultor- "sim mas e e e e na realidade ( ... )". Em fun9ao de uma 
possivel contradi9ao entre os objetivos afixados por projetos e 
programas, em que a questao da "melhoria de vida" e do "desen
volvimento economico" do "beneficiado" esta sempre presente, o 
informante explicita melhor o sentido de suas a96es: tanto no 
laborat6rio como no campo, a questao da viabilidade das "tecni
cas" testadas e uma questao academica, isto e, formulada a partir 
de uma tradi9ao epistemol6gica de prestigio, tida como universal, 
mas nao congruente com outras tradi96es, mesmo academicas mas 
de menor prestigio - como a antropol6gica por exemplo -, e muito 
menos com as do grupo social que lhe serve de sujeito de pesquisa. 

Nesses termos, seu interlocutor-alvo e outro especialista- "o 
povo da extensao [ extensao universitaria ]"-e seu "beneficiado", em 
ultima analise, e a pesquisa cientifica como institui9ao - "eu so um 
pesquisado". 0 tom de desafio do segundo fragmento acirna remete 

justamente as irnplica96es disso em termos de status e papeis atribui
dos aos representantes da institui9ao na pratica social. 

A interdisciplinaridade, tida como necessaria pelos inform
antes interessados em nao perder de vista o interlocutor no traba
lho de carnpo, exige tarnbem flexibilidade comunicativa na busca 
de convergencia de perspectivas entre especialistas oriundos de 
horizontes epistemol6gicos diversos. Mas o percurso nessa dire-
9ao parece tao dificil quanto o apontado para o trabalho no campo, 
como testemunha um coordenador regional do PDCT/NE: 
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durante esses seis ano/ ( ... ) eu nunca participei de uma reuniiio 

que num tivesse um um um atrito mais serio/ ta entendendo? e 
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a gente tern que encontrar uma forma de de de de que isso num 

seja dessa forma ( ... ) e eu tenho a impressao que daqui pra frente 

ainda vamo te muito problema em rela~ao a isso/ muito/ mais 

muitomesmo 

/ .. ./ 

Essa falta de entendimento entre especialistas de comu
nidades diferentes dentro da institui9ao causa constrangimento, 
conforme sinalizam as hesita96es do pesquisador, e sobretudo 
muita preocupa9ao: "daqui pra frente ainda vamo te muito 
problema em rela9ao a isso/ muito/ muito mesmo". Trata-se 
de uma disputa pelo controle do processo, frequentemente 
colocada em termos de competencia, no sentido de capacidade 
profissional, mas que, como afirma Serres, e antes uma conse
quencia da pr6pria divisao do trabalho cientifico: "de celula em 
celula, de disciplina em disciplina, a comunica9ao nao se reali
za. Logo, quanto mais se divide o trabalho cientifico, melhor 
ele e/ apropriado em sua globalidade. 0 especialista e uma 
especie que nao tern fala, que nao pode se fazer compreender 
pela especie vizinha" (1990, p. 84). 

Mas entre esses dois polos de referencia - a academia e a 
igreja - fica a versao menos pretensiosa de um tecnico agrfcola 
em sua tentativa de retomar o trabalho com o agricultor: 

1.../ 

e tenta tenta/ que dize e: concilia aquele trabalbo com a vida pra 

pra pratica daquela pessoa ne? ( ... ) tentando treina mais possivel 

ele de acordo com as condi~oes dele ne? 

1.../ 

Mas ao tentar "conciliar" suas a96es com as praticas habi
tuais, a "receptividade" e as condi96es de vida de seu interlocutor, 
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o informante corre o risco de perder o controle absoluto (previsi
bilidade, pariimetros de aferi9ao) do processo, j a que essa variavel 
- o interlocutor como alteridade e nao como semelhan9a - passa 
a serum elemento constitutivo desse mesmo processo. E esse e 
um passo importante no percurso de aquisi9ao de maior flexibili
dade comunicativa, pois assumir a alteridade do interlocutor im
plica assumir a relatividade do pr6prio campo de visao. 

Consideraroes finais 

0 letramento via escolariza9ao e um processo que parece 
trazer em seu bojo a consolida9ao progressiva de posi96es e 
perspectivas - e, consequentemente, de sentidos - que dificultam 
as acomoda96es necessarias a aquisi9ao de maior flexibilidade 
comunicativa, nos termos definidos na se9ao 3, acima. E essa 
consolida9ao pode ser verificada no corpus ao se analisarem os 
depoimentos de especialistas de niveis medio e superior, cujos 
modos de raciocinar/ agir/ avaliar na comunica9ao social reprodu
zem uma "16gica" comum, apesar das diferen9as a nivel de conhe
cimento cientifico e de grau de escolariza9ao. 

0 especialista de nivel superior, em fun9ao de seu status na 
sociedade, se mostra menos vulneravel em suas convic96es e 
praticas, alem de dispor de um arsenal maior de instrumentos para 
justificar de maneira mais objetiva - ou mais cientifica - essas 
convic96es e praticas. Nesse sentido ele parece sempre mais 
coerente - ou mais convincente - em suas formula96es - ou em 
seu "fazer parecer - verdadeiro" - que a maioria dos de nivel 
medio. 

Mas na verdade, tanto um como outro, na condi9ao de 
guardiaes da cultura letrada de prestigio, costumam estar mergu-
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lhados, em diferentes graus, num mundo de natureza simb6lica, 
homogeneizado nae pela linguagem e, portanto, coerente e fecha
do, voltado para uma determinada comunidade interpretante, isto 
e, para modos especificos de/ atribui9ao de sentido. E e a partir 
dessa referencia lastreadora que cada um se ve e ve seu interlocu
tor. Todas as distor96es dai provenientes tendem a ser considera
das em, termos de desvio, de forma a que a ordem instituida no e 
pelo discurso - teoria, tecnica, tecnologia, metodologia etc. - nao 
desmorone. Nesse sentido, a inser9ao de qualquer forma de alte
ridade pode significar uma amea9a de desestabiliza9ao nem sem
pre tolerada. 

Como a busca de uma maior flexibilidade comunicativa 
significa, na pratica, tentar justamente inserir o interlocutor em 
sua alteridade-modo de vida ou modo de raciocinar/ agir/ avaliar 
no cotidiano - nesse mundo homogeneizado, significa tarnbem 
correr o risco de tomar vulneravel todo um edificio feito de leis e 
raz6es, inclusive a base de natureza ideol6gico-cultural, direta
mente relacionada com a distribui9ao do poder na sociedade e na 
intera9ao comunicativa. Nesse sentido, toda a9ao visando a esse 
objetivo tern uma dimensao politica indiscutivel, dificilmente 
assumida pela perspectiva informacional (pollianesca) cultivada 
institucionalmente. 

Em todo o corpus, quern parece melhor ter compreendido 
isso e o ja citado ex-coordenador de programas de saude publica, 
que ilustra de forma bastante inusitada a necessidade de se convi
ver com o interlocutor, antes de qualquer tentativa de ensinar ou 
"repassar" o que quer que seja: depois de "arnanhecerem" no 
lugarejo, sem que a popula9ao tivesse sido prevenida antes, as 
enfermeiras "tinham que trabalha no luga pra consegui cafe"; a 
tarefa especifica de um profissional da saude - a vacina9ao, no 
caso citado - s6 era iniciada depois de terem conseguido o cafe e 
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conversado sobre o objetivo da visita. Segundo o informante, 
nenhum medico ou enfermeiro de nivel superior poderia participar 
desse tipo de trabalho - "a gente tern que luta cum pessoal 
acessi vel". 

Mas esse processo de recuperar;ao do valor de mediar;ao 
intersubjetiva pr6pria do signo linguistico e antes um percurso, 
uma lenta transformar;ao - que nao exclui a opacidade, muito 
menos o mal-entendido ea vagueza - de objetivos e expectativas 
em funr;ao de "horizontes de realidade" projetados mais por 
programas de ar;ao, como salienta Mey, que por certezas absolutas. 
Quanto maior o grau de confronto entre conven96es, crenr;as e 
valores na interar;ao, mais acidentado e o percurso e, consequen
temente, mais significativas as mudanr;as que venham a ocorrer. 
Nesse sentido, a comunicar;ao intercultural pode, ser geradora de 
conhecimentos importantes sobre os mecanismos de transforma
r;ao social atuantes no dialogo. 
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