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I - Introdução

As relações entre a oralidade e a escrita podem ser examinadas de diferentes pontos de vista, como nos mostra Soares (1995), demarcando diferentes campos de estudo e possíveis convergências entre diferentes disciplinas, como a antropologia, a lingüística, a história e a psicologia. 
Sumariamente, pode-se dizer que a antropologia desde o seu surgimento como ciência humana, chamou a atenção para a existência de diferentes processos de construção e reprodução do conhecimento em sociedades não tocadas pela escrita. 
A lingüística Para Saussure (s.d.), a escrita ocupava um lugar secundário. Contrário à posição dominante no período, combate a idéia de que as línguas que não possuem escrita são mais sujeitas a transformações do que as línguas que possuem registro escrito. Língua tem, pois, uma tradição oral independente da escrita e bem diversamente fixa; todavia, o prestígio da escrita nos impede de vê-lo (p. 34-35). As argumentações de do autor são extensas e demonstram por que ao longo da história a escrita acabou ocupando esse lugar de proeminência em relação à linguagem oral. O que podemos observar é que todas as categorias de oposição entre o oral e o escrito assinaladas por Saussure (acústico/visual; permanente/evanescente; natural/artificial) serão retomadas posteriormente pelos autores contemporâneos que acentuam essas características, dessa vez, para enfatizar as conseqüências cognitivas e culturais da introdução da escrita. Importante notar que, do ponto de vista da constituição da lingüística como disciplina, a atenção à escrita em detrimento da linguagem oral representava, inclusive, a possibilidade de emergência de erros metodológicos: “é como se acreditássemos que para conhecer uma pessoa, melhor fosse contemplar-lhe a fotografia” (idem, p. 34). colocou em foco a questão da linguagem, privilegiando a estrutura das línguas faladas como objeto de estudo, em sua dimensão tanto sincrônica quanto diacrônica. 
A história, questionada em sua tradicional dicotomia entre história e pré-história, abandonando uma perspectiva estritamente evolucionista, vem procurando estudar os complexos processos de mútua determinação entre a linguagem oral e a escrita nas formas de produzir, reproduzir e armazenar conhecimento sobre as relações entre os diferentes atores sociais. No campo da história das práticas de leitura, a problemática da oralidade e da escrita tem sido uma das temáticas centrais. Por exemplo, Roger Chartier (1990), ao reconstruir a história da leitura na Europa, chama a atenção para a existência de uma “leitura camponesa”, que se caracteriza pela articulação entre o universo da oralidade e o campo da escrita que, nos primórdios da imprensa, se expandia no velho mundo. Essa maneira particular de se relacionar com o texto escrito seria definida por uma assimilação das ações de leitura às práticas orais de recitação, de canto. Do mesmo modo, Harvey Graff (1990) aponta para a importância de compreender as diferentes formas de articulação entre a oralidade e a escrita existentes ao longo da história e em diferentes contextos sociais. 
Por sua vez, o problema da relação entre a cultura oral e a escrita vem sendo objeto de diferentes estudos na psicologia, desde os primeiros trabalhos realizados por Vygotsky e Luria no início da década de trinta. No campo da psicologia, ressalta-se o modelo histórico-cultural na medida em que se propõe uma forma de articulação entre a cultura, a cognição e os diferentes sistemas de mediação simbólica criados pelo ser humano.  No entanto, como ressalta Olson (1997), ainda estamos longe de poder articular os resultados das pesquisas que têm sido realizadas nesses diferentes campos de estudos, por não dispormos de um arcabouço teórico capaz de realizar tal empreendimento. 
Um dos trabalhos mais recentes que retoma esse problema e dá um novo impulso à pesquisa sobre as relações entre culturas orais, escritas e processos cognitivos foi realizado a partir de uma pesquisa conduzida por uma equipe de psicólogos e antropólogos sobre os Vai da Libéria, coordenada por Michael Cole e Silvia Scribner (1981). Esse trabalho permitiu a construção de uma nova abordagem sobre as relações entre linguagem e cognição e uma nova perspectiva de análise sobre as conseqüências da aquisição da escrita. 
Jerome Bruner, Patrícia Greenfield e R. Olver (1967), por sua vez, realizaram importantes contribuições nesse campo, desenvolvendo pesquisas entre os Wolof na Nigéria, amparando-se no conceito de “amplificadores culturais” desenvolvidos por Bruner. O mesmo problema receberá um novo tratamento por Jerome Bruner em Acts of meaning (1990), uma vez que o autor introduz novos elementos à discussão a partir da introdução dos conceitos de gênero narrativo na definição de modos de construção dos significados e modos proposicionais (Bruner, 1996). 
O estudo dessa temática é de fundamental importância para a compreensão dos fenômenos pertinentes à apropriação da linguagem escrita por parte de segmentos pouco letrados de nossa sociedade e por grupos pertencentes a tradições fundamentalmente orais, que estão passando contemporaneamente por processos de transformação nos modos tradicionais de produzir, armazenar e transmitir seus bens simbólicos em função da presença da escola e do contato com a linguagem escrita, através da escola e do estreitamento das relações com a sociedade circunstante.
Desse modo, afirmamos mais uma vez que a compreensão dos processos cognitivos próprios às culturas orais, ainda pouco tocadas pela escrita e, por sua vez, as transformações culturais, cognitivas e sociais decorrentes do processo de escolarização fundamental e do conseqüente processo de extensão do uso da escrita são as principais razões para retomarmos essa discussão neste momento.
O objetivo deste trabalho é acompanhar a construção da argumentação de Jerome Bruner, na expectativa de poder revelar possíveis transformações conceituais em sua obra a respeito do tratamento teórico das relações existentes entre cultura, linguagem e cognição, tomando como foco central o problema da relação entre culturas orais, culturas escritas e processos cognitivos.
II - Dos amplificadores culturais aos modos de construção de significados narrativos e proposicionais no modelo de Jerome Bruner
De acordo com Clifford Geertz Em um comentário a respeito do livro The culture of education, na New York Review of Books, 1997, Clifford Geertz (1997) afirma que: “is surely one of the most extraordinary and productive careers in the human sciences, a career of continuos revolutions than even he altogether appreciates”., Jerome Bruner “é uma das maiores expressões das ciências humanas de nosso tempo”, uma das carreiras mais produtivas e revolucionárias da moderna psicologia norte-americana. A importância de sua obra é inegável para a psicologia contemporânea, entre outras razões pelo fato de estar comprometido com as transformações do sistema educacional e com a construção de uma psicologia interpretativa, cujo objetivo teórico central pode ser definido nos seguintes termos: “construir uma ciência mental em torno do conceito de significado e dos processos pelos quais são criados e negociados com a sociedade” (Bruner, 1990, p. 11).
Nosso objetivo, ao resgatar elementos de sua teoria, é pensar em que medida os seus desenvolvimentos mais recentes (Bruner, 1996) nos permitem construir soluções alternativas ao modelo construído por Vygotsky e Luria para a relação entre cultura oral, escrita e construção do conhecimento.
De um modo geral, o trabalho de Jerome Bruner (1996) remete a pelo menos duas leituras desse problema. Uma primeira estaria vinculada aos conceitos desenvolvidos na década de sessenta, momento em que procurou integrar a matriz piagetiana com a tradição sócio-histórica e a moderna psicolingüística americana no estudo da origem do processo de representação (motora, icônica e simbólica). Essa síntese teórica é aplicada ao estudo da origem e desenvolvimento do ser humano do ponto de vista ontológico e filogenético. Nessa direção é formulado o conceito de “evolução através de prótese” (p. 56). 
A série de trabalhos publicada em Studies in cognitive growth (1967) reúne estudos de diferentes colaboradores, realizados num período de seis anos, com o objetivo de discutir os processos de desenvolvimento do intelecto em diferentes contextos. Bruner teve, assim, a oportunidade de se envolver com projetos educacionais no Leste e Oeste da África, desde o início da década de sessenta e, portanto, pôde observar diferenças sensíveis entre os processos de socialização primária das crianças em suas culturas de origem e na escola fundamental. Acompanhou, ainda, estudos sobre o desenvolvimento de crianças no México e aprofundou o seu conhecimento das diversidades culturais num projeto de pesquisa no Senegal realizado ao lado da Dra. Patrícia Greenfield.
De acordo com os conceitos desenvolvidos nesse momento, a evolução do ser humano se realizaria, principalmente, através do implemento de sistemas exteriores que amplificariam a sua capacidade motora, sensorial e perceptiva, incluindo uma infinita variedade de ferramentas, instrumentos e sistemas de signos, mais ou menos convencionais, que são transmitidos pela cultura, entre os quais encontram-se a linguagem de sinais, a linguagem oral e a escrita. 
Uma segunda contribuição pode ser identificada em sua publicação Acts of meaning (1990), na qual o autor aprofunda o seu diálogo com a antropologia e formula os princípios do que chama de “Folk Psychology”, fundada nas formas canônicas de construção de significados implícitos na vida do ser humano. Nesse esforço de compreender as formas fundamentais de construção de significados que caracterizam o funcionamento do sujeito na cultura, identifica na forma da narrativa Embora estejamos identificando o problema da narrativa no texto Acts of meaning (1990), sabemos que essa problemática já estava sendo formulada pelo autor desde o início da década de oitenta, conforme esclarece em Realidade Mental e Mundos Possíveis (1998). um dos princípios organizadores da subjetividade, uma das formas privilegiadas de inscrever a particularidade, a intencionalidade e o desejo no interior de um universo de símbolos compartilhados em contextos particulares de regras de convivência definidas. 
O homem, afirma Bruner, “cresce pelo processo de internalização dos modos de agir, imaginar e de simbolizar que existem em sua cultura, modos que amplificam suas potencialidades. Ele, então, desenvolve estes poderes de modo que reflete os usos para os quais ele as coloca” (tradução nossa) “is seen to grow by the process of internalizing the ways of acting, imagining, and symbolizing that ‘exist’ in his culture, ways that amplify his powers. He then develops these powers in a fashion that reflects the uses to which he puts (them) (Bruner, 1967, p. 320-321).
Desde os trabalhos realizados na década de sessenta até o seu mais recente trabalho, Bruner insiste em denunciar que a psicologia possui uma dificuldade epistemológica central que a impede de compreender claramente o lugar da cultura nos processos de constituição do psiquismo, o que nos tornaria lentos para alcançar plenamente o que a emergência da cultura significa para a plena realização da espécie. Nesse sentido, coloca a cultura em relação à evolução biológica, afirmando que essa instância constitui apenas o substrato que define as possibilidades de realização do processo de adaptação, que só é plenamente realizado através da conquista do universo simbólico compartilhado pela sociedade. Conclusão que parece óbvia para a antropologia, mas não o é para a psicologia, afirma (Bruner, 1990). Evidentemente não podemos esquecer que o problema da articulação entre o biológico e o cultural é uma questão que vem recebendo diferentes tratamentos na psicologia e é objeto de intensos debates na academia. Entre nós, são mais conhecidas as soluções apresentadas por Skinner, Piaget, Wallon e Vygotsky. Mas é importante lembrar, quando retomamos as idéias de Bruner, as diferentes contribuições para a solução desse problema construídas pela perspectiva pragmatista americana, entre as quais destacam-se na psicologia as de William James, George Herbert Mead e John Dewey, todos referências imprescindíveis para compreender as soluções teóricas desenvolvidas por Bruner.
A formação do homem não pode ser compreendida apenas como um produto de processos genotípicos definidos ao longo de processos naturais de seleção e constituição da espécie, mas, e, sobretudo, de um acabamento simbólico que o lança para fora do mundo estritamente natural para um universo cultural criado por ele mesmo e do qual depende a sua plena realização.
Dominar os mecanismos de produção dos bens materiais e simbólicos e compreender as diferentes formas de interação, bem como os meios e os processos de sua construção, definem a tarefa do ser humano e o mundo da cultura, sem o qual é impossível compreender a natureza mesma do homem. Até aqui, podemos dizer que as idéias de Bruner não diferem nem acrescentam algo ao que já foi exaustivamente discutido pelos psicólogos soviéticos Vygotsky e Luria. 
A fórmula de Bruner (1990) pode ser resumida em uma de suas frases conclusivas: “a cultura agora transforma-se no mundo para o qual nós temos de nos adaptar e nas ferramentas para realizar este processo  “culture now became the world to which we had to adapt and the tool kit for doing so” (Bruner, 1990, p.12). (Tradução nossa, p. 12). Nesse sentido, do ponto de vista metodológico, a presença da cultura possui um lugar central para a construção da psicologia, que não pode ser pensada como uma disciplina do indivíduo isolado. Ainda permanecemos em terreno conhecido. 
No entanto, se prestarmos atenção na maneira como Bruner coloca o problema do acesso à cultura, veremos que a palavra utilizada é adição. Os processos simbólicos seriam uma estrutura fundante, mas aditiva. Esse ponto é que define o seu conceito de cultura como “amplificador”, e as ferramentas culturais e/ou sistemas simbólicos e de signos, como a linguagem gestual, oral ou escrita, como simples amplificadores. 
O conjunto de ferramentas de qualquer cultura pode ser descrito como um conjunto de dispositivos protéticos pelos quais os seres humanos podem exceder ou mesmo redefinir os limites naturais do funcionamento humano (tradução nossa). “The tool kit of any culture can be described as a set of prosthetic devices by which human beings can exceed or even redefine the ‘natural limits’ of human functioning” (Bruner, 1990, p. 21).
Assim, a evolução humana seria compreendida pela crescente incorporação de aspectos externos, como as técnicas de produção e as ferramentas necessárias à sua realização. Ora, como afirmam Cole e Griffin (1980) O artigo ao qual estamos fazendo referência, “Cultural Amplifier Reconsidered”, é extremamente importante do ponto de vista teórico, uma vez que os autores não realizam apenas uma crítica a Bruner e ao conceito de amplificadores culturais, mas uma autocrítica com base numa análise da história de suas leituras da obra de Vygotsky e Luria., a idéia de amplificação nos remete a uma dimensão quantitativa da cultura. Nesse ponto, o modelo apresentado por Bruner representa uma leitura de Vygotsky que subtrai as dimensões qualitativas implicadas na construção das funções psíquicas superiores. Sendo assim, a linguagem oral e a escrita seriam pensadas como instrumentos amplificadores que possuiriam amplitudes diferentes. 
A linguagem oral teria uma amplitude que não ultrapassaria o seu contexto imediato de uso, uma vez que não possibilitaria ao ser humano criar disposições permanentes para sustentar os processos de construção de significados. Suas limitações seriam óbvias e o seu alcance não ultrapassaria o seu contexto presente de realização.
Além do mais, o limite para o uso da linguagem oral estaria contingenciado por determinados estilos de socialização, típicos de sociedades tradicionais nas quais os processos de transmissão dos padrões culturais necessários à reprodução da cultura, seriam transmitidos no contexto da própria ação, em que a criança e o adulto participariam de forma direta.
Todo mundo instrui entre os Tallensi: adulto para criança, crianças mais velhas para as mais jovens, pares entre si; mas a instrução está sempre no contexto da ação em progresso. Não há virtualmente nada por meio de métodos padronizados e deliberados para o treinamento de crianças... Mas porque muito do significado está sendo aprendido é intrínseco no contexto no qual o aprendizado ocorre, há pouca necessidade para a formulação verbal (tradução nossa). “Every body instructs among the Tallensi: adult to child, older child to younger, peers among one another; but the instruction is always in the context of the action or endeavor in progress. There is virtually nothing by way of standartized and deliberate methods of training children... But because so much of the ‘meaning’ of what is being learned is intrinsec in the context in which the learning occurs, there is very little need for verbal formulation” (Bruner, 1967, p. 61).
As formas de linguagem seriam, ao mesmo tempo, orientadas para e prisioneiras de um contexto que se limita ao presente, aos processos de transmissão do conhecimento que ocorrem no contexto da própria ação. Bruner (1966) acrescenta uma observação em que as crianças Tallensi, às quais está fazendo referência, raramente precisam perguntar “por que”, em função de que a maioria das coisas que estão aprendendo estão ocorrendo na situação real.
Com a complexificação da sociedade, a partir da conquista de novos meios tecnológicos e da emergência da divisão social do trabalho, ocorreriam, necessariamente, duas mudanças profundas. A primeira é que a quantidade de conhecimento e habilidades dentro da cultura cresceria mais do que qualquer indivíduo isolado possa assimilar e acumular. A segunda é que a unidade entre o mundo adulto e o mundo infantil, presentes nas culturas tradicionais, seria rompida. A conseqüência desses dois processos seria a necessidade de criação de formas de transmissão cultural separadas do contexto. 
A escola tornaria-se a instituição especializada nessa modalidade de transmissão de conhecimento, mas não a única. Essa seria a principal característica da instituição escolar e de seu processo de ensino. A escola seria, por definição, uma instituição retirada do contexto imediato da ação. Esse desengajamento é que propiciaria a emergência de um outro regime simbólico fundado na necessidade da abstração e do distanciamento da atividade concreta do homem.
A compreensão verbal, a habilidade para dizer e enumerar acontecimentos torna-se o critério do aprendizado em tal contexto, em contraste com o conceito de “yam” o qual de acordo com Fortes conota sabedoria e fonte de recursos sobre como se comportar, ambos, prática e moralmente (tradução nossa). “Verbal understanding, the ability to say and to enumerate instances becomes the criterion of learning in such a context, in contrast to the concept of ‘yam’ which according to Fortes connotes wisdom and resourcefulness about how to behave – both practically and morally” (Bruner, 1967, p. 63).
A escrita, em suas diferentes formas de organização e uso, seria um instrumento permanente, pertinente e adequado ao contexto no qual a ação é separada do processo de simbolização, possibilitando a construção de significados independentes do contexto imediato de uso. Portanto, um amplificador muito mais potente, mais vigoroso do que a linguagem oral. O que nos chama a atenção nessa formulação é a sua consonância com as argumentações de Havelock (1996a e 1996b; Ong (1982), que também concebem a linguagem oral e a escrita como tecnologias da comunicação, que se diferenciam basicamente pela oposição entre um modo densamente contextualizado, a linguagem oral, e um modo mais abstrato, a escrita. 
De acordo com Bruner, a principal tarefa da escola seria possibilitar o desprendimento da linguagem de seu contexto imediato de uso. A escola criaria possibilidades de uso da linguagem fora do contexto imediato da ação, uma vez que os conteúdos que são objeto de ensino não estão imediatamente presentes. Nesse sentido, mesmo a linguagem oral do professor, no interior da escola, deveria ser desenvolvida a partir da escrita, constituindo-se também em uma modalidade altamente abstrata. 
Neste ponto do desenvolvimento cognitivo, a representação adquire a habilidade de ir além dos limites de habilidades supridas por um sistema icônico... um caminho é aberto para o desenvolvimento daqueles estágios de operações formais dos quais falava Piaget (tradução nossa). “At this point of cognitive development, symbolic  representation acquires the ability to go beyond the limits of possibilites provided by an iconic system... a way is opened for the development of those stages of formal operations of which Piaget spoke” (Bruner, apud Tulviste, 1991, p. 56).
Tulviste (1991), ao discutir as contribuições de Bruner para a explicação do problema da evolução do pensamento verbal, adverte que esse esquema de análise apresenta alguns problemas, uma vez que “mesmo nas culturas tradicionais quando lendas, mitos, etc. são ditos, os objetos referidos não estão próximos – ou podem não existir. (...) Conseqüentemente mesmo aqui as palavras são extraídas de um contexto situacional e inseridas num contexto sintático, isto é, ocorre o fenômeno que Bruner conecta somente com a escolarização (p. 57). “even in tradicional cultures when tales, myths, etc. are told, the objets spoken of are not nearby (or may not be exist)... Consequently even here words are extracted from situacional context and inserted into a syntactic context, that is, the fenomenon occurs that Bruner connects only with schooling” (Tulviste, 1991, p. 57).
Importante notar que a crítica feita por Tulviste ao esquema de análise que identifica nos usos não escolares da linguagem oral uma espécie de limitação dos significados compartilhados ao universo do necessário, deixando para as linguagens escrita e oral escolares a capacidade de transitar no universo dos possíveis, também pode ser aplicada aos modelos de Vygotsky, Havelock e Ong, uma vez que, apesar de suas diferenças, afirmam a existência de um processo evolutivo da cultura e do pensamento, cujo centro está na progressiva descontextualização dos sistemas de mediação simbólica que possibilitam a construção, de um lado, dos conceitos espontâneos e, de outro, dos conceitos científicos.
Peter Denny (1995), estudando o processo de constituição do pensamento humano, afirma que a idéia de abstração implica não apenas no caráter descontextualizante estudado por Luria, e posteriormente por Bruner e Greenfield, em sua pesquisa entre os Woolof. De acordo com Denny, a abstração implica na idéia de generalidade e de insubstancialidade. Por exemplo: a diferença entre “beleza e cadeira”. Nos seus termos:
Pelo que se sabe, não existem totais diferenças interculturais na generalidade dos conceitos; todas as culturas empregam conceitos bastante gerais, e todas as línguas possuem certos morfemas que os expressam... De maneira similar, com relação à insubstancialidade, todas as línguas e todas as culturas possuem um rico conjunto de conceitos para a designação de coisas insubstanciais (p. 86).
A conclusão epistemológica importante a ser formulada é que para afirmar a influência da escrita na cultura e nos processos cognitivos dos sujeitos não é necessário abraçar uma perspectiva etnocêntrica que subestima o saber das sociedades e das culturas que antecederam a escrita e foram responsáveis pela sua criação. 
Vejamos, no entanto, se o desenvolvimento mais recente da teoria de Bruner aponta para novas possibilidades de interpretação da relação entre oralidade e escrita, cognição e cultura. É o que passaremos a examinar neste momento.
Bruner (1996), retomando a discussão do processo através do qual o sujeito se torna um participante ativo de sua cultura, constrói quatro grandes procedimentos, ou formas  de construção de significados, de situar eventos, expressões verbais, que seriam absolutamente necessárias para a reprodução da cultura. Esses procedimentos constituem formas de atividade cognitiva necessárias para viver numa determinada cultura. Cada uma delas é sustentada por um corpo de teorias e crenças populares (Folk Psychology) e determinadas pelas condições biológicas e culturais à disposição de cada indivíduo e da espécie.
O primeiro modo de construir significados estaria dirigido para o estabelecimento, formação e manutenção da intersubjetividade. Surgiria da capacidade inicial do homem de “ler” outras mentes. A crença na consciência e na intencionalidade do seu semelhante seria a origem de uma teoria popular altamente complexa sobre o conteúdo e o funcionamento das mentes dos seus pares, que compartilham o mesmo espaço e tempo. Essa forma de construção assumiria o caracter básico, pois, sem tal teoria compartilhada, não haveria pressuposição sobre a intenção do outro, incluindo suas intenções comunicativas, suas crenças, seus sentimentos etc. 
Sem essa intersubjetividade não poderíamos desenvolver as convenções e as condições para gerenciar atos ilocucionários da fala e alcançar a distinção entre o que foi dito e o que significa, nem dominar o rico léxico dos verbos. Todo esse processo intersubjetivo dependeria enormemente das interpretações e das negociações contextuais que seriam permanentemente realizadas no cotidiano de uma determinada cultura. E essas negociações dependeriam do estabelecimento de convergências que seriam imprescindíveis para o estabelecimento dos vínculos sociais.
A segunda forma de construção de significados se referiria aos eventos e às ações, mais precisamente sobre a intencionalidade intrínseca a todas as formas de ação ou elocução. Questões como: quem é o agente, quais são os objetivos, quais são os instrumentos utilizados e em que contexto a ação ganha sentido (espaço e tempo) deveriam ser respondidas por essa modalidade de construção de significados. Se o primeiro modo diz respeito às crenças compartilhadas, o segundo diz respeito às ações compartilhadas e à sua inteligibilidade.
O terceiro modo de construir significados diria respeito às particularidades em contextos normativos. Esse seria o terreno dos significados relativos às obrigações, aos padrões gerais de conformidade e, sendo o processo responsável pelo estabelecimento das divergências, do que escapa às normas constituídas. Esse é o modo normativo. O veículo lingüístico adulto para a construção dos significados normativos diz respeito à natureza e aos limites da obrigação, ao território que se estabelece além das escolhas individuais e/ou de instituições particulares. Representa a imposição de normas, regras que constrangem os dois primeiros. Define as expectativas através de normas, o que é apropriado, a intenção correta, a linha de ação pertinente e assim por diante.
A articulação desses três modos de construir significados definiria o âmbito que pode ser captado e expresso na narrativa: “A story in its very nature involves action by an agent in a setting where normative expectations have been breached or otherwise brought into question” (Bruner, 1996, p. 97).
Neste ponto de nossa discussão, podemos avançar esclarecendo em que medida esta proposição pode representar uma solução diferente para o problema do lugar da oralidade e da escrita, tanto do ponto de vista cognitivo quanto cultural. Esses três modelos de construção de significados podem fazer parte tanto de contextos orais, como de comunicações escritas. Com a idéia de modos narrativos Carol Feldman (1995) apoiando-se justamente na teoria dos modos narrativos desenvolvida por Jerome Bruner (seu marido), desenvolve argumentos fundamentais contra a idéia compartilhada por Olson, Havelock, Goody, e Ong de que a escrita seria fundamental para criar uma consciência a respeito da própria linguagem. Carol Feldman trabalha em seu texto uma série de exemplos, oriundos de trabalhos etnográficos em culturas orais puras, dos Ilongot, por exemplo, abundantes em formas de linguagem intencionalmente construídas, com padrões complexos, distintos da conversação, que exigiriam a construção de conhecimento metalingüístico em diferentes níveis. O que nos importa aqui é estabelecer a sua vinculação com a teoria da narrativa de Jerome Bruner. de construção de significados, o autor propõe uma nova solução para o binômio contextualização/descontextualização, uma vez que tanto as narrativas orais, quanto as narrativas escritas possuiriam as mesmas características e implicariam ambas em abstração e análise, algo mais do que a particularidade dos eventos e dos contextos imediatos aos quais se referem. Ambas pressupõem um esforço do tipo interpretativo para que os significados possam ser desvelados.
Explorando o conceito de Mimesis Havelock, em Preface to Plato (1996b), refere-se à mimesis como processos implicados nas formas orais gregas de Poesia e de Drama, em que se solicitaria do ouvinte um processo de identificação com o conteúdo que está sendo narrado, e não uma posição analítica, distanciada, própria da prática filosófica. elaborado por Aristóteles em sua Poética, Bruner (1990), Paul Ricoeur (1976, 1983), elabora uma rica discussão a respeito da relação entre a oralidade e a escrita no contexto de uma teoria filosófica da interpretação. afirma que esse processo não pode ser confundido com uma cópia da realidade, uma vez que implica em dar à realidade um novo sentido:
Mimesis, ele nos diz, “é uma espécie de metáfora da realidade”. Refere-se à realidade não para copiá-la, mas para dar-lhe uma nova leitura. É em virtude desta relação metafórica, ele então argumenta, que a narrativa pode proceder até com “a suspensão da demanda referencial da linguagem ordinária” – isto é, sem obrigação de “encaixar o mundo da realidade extralingüística” (tradução nossa). “Mimesis, he tells us, ‘is a kind of methaphor of reality’. It refers to reality not in order to copy it, but in order to give it a new reading. It is by virtue of this methaphoric relationship, he then argues, that narrative can proceed even with ‘the suspension of referencial claim of ordinary language’ – that is, without obligation to ‘match’ a world of extralinguistic reality (Bruner, 1990, p. 46).
O que estamos sugerindo é que, talvez, a idéia de narrativa como gênero, como processo modelar de construção de significados, possa oferecer outras possibilidades heurísticas para compreender a relação entre a linguagem oral e a escrita. A oposição agora não aparece entre uma forma concreta e outra abstrata. Trata-se de uma questão de gêneros distintos de construir e compartilhar significados.
A diferença radical diria respeito à introdução do quarto modo de construção de significados, cuja característica básica é ser proposicional, ou seja, um modo de construir e compartilhar significados que independem plenamente de seus contextos de surgimento. Trata-se, sobretudo, de proposições de caráter matemático, cuja realização implica em uma única solução. Essa modalidade não comportaria formas de interpretação diferentes. A lógica proposicional implicaria a existência da contradição e de verdades universais independentes do lugar e do contexto em que foram formuladas. 
Por outro lado, Bruner (1996) afirma a existência de uma solução de continuidade evolutiva entre a linguagem oral e a escrita, apoiando-se em uma teoria biológica da evolução postulada por Merlin Donald, o qual afirma que a comunicação oral é o principal grau na externalização da memória.
Em sua consideração, os principais dispositivos de memória externa em culturas orais tornam-se a estória ou a narrativa. E a estória da narrativa aborígene revela que as narrativas criam quadros ou talvez, vice versa (tradução nossa). “On his account, oral culture’s chief ‘external memory devices’ becomes the story or narrative. And the story of aboriginal narrative reveals that narratives beget genres or perhaps vice versa” (Bruner, 1996, p. 102).
De acordo com Donald, depois de dominar as formas narrativas, o próximo grande passo dado pelo ser humano em direção à externalização da memória seria possibilitado pela escrita, constituindo-se, assim, no veículo por excelência da reflexão ou da metacognição. Bruner (1996) coloca a linguagem oral e escrita numa escala evolutiva biológica e cultural, citando mais uma vez Merlin Donald nos seguintes termos:
Homo sapiens agora tem três modos de representar o passado de um modo externalizado: através da mimesis ritualizada, da habilidade acumulada nas narrativas orais e na representação escrita externa (tradução nossa). H. Sapiens now has tree ways of representing the past in an externalized way: through ritualized mimesis of accumalated skill, oral narrative, and external literate representation (Bruner, 1996, p. 102)
No entanto, suas conclusões são relativizadas na medida em que afirma a possibilidade da validade de todas as formas de construção de significados. Nesse sentido, ao mesmo tempo que não nega a necessidade de formulação de uma teoria que compreenda e explique o ser humano do ponto de vista da evolução, tanto biológica quanto cultural, não afirma a hierarquização que submete os modos narrativos aos proposicionais e vice-versa. 
Acredita-se que essas novas demarcações, desenvolvidas mais recentemente por Bruner, superem a dicotomia existente em sua teoria dos amplificadores culturais, bem como a dicotomia existente na teoria original de Vygotsky e de Luria, na qual o saber criado e transmitido no interior das culturas orais, sem a presença da escrita, seria concreto e pré-lógico, responsável, no seu limite, pela construção do conhecimento espontâneo, em que os conceitos, apesar de estruturados, estariam marcados pela sua dependência estreita ao contexto, por sua particularidade; ao contrário, o saber construído e transmitido através da escrita seria conceitual e abstrato.
Não queremos com essa afirmação negar a fecundidade e profundidade da teoria vigotskiana sobre a relação entre os conceitos espontâneos e científicos, pois, desafiando os cânones da ciência cognitiva contemporânea, convivem, muitas vezes, sem apresentar conflitos necessários, como referências cotidianas nos indivíduos.
Ao confessar os erros dos cientistas cognitivistas cometidos no passado ao privilegiar apenas um modelo do psiquismo, Bruner afirma que estamos vivendo o momento de pensar mais vigorosamente diferentes formas de compreender, diferentes formas de construir significados, igualmente complexas, algumas das quais foram sugeridas neste texto. 
A ciência cognitiva, afirma Bruner enfaticamente, deveria transformar-se no repositório de nossos conhecimentos sobre os possíveis usos da mente, no lugar de se restringir apenas à legitimação de uma forma de construir e compartilhar significados, típica da ciência matemática moderna.
Para terminar, importa acrescentar que estamos conscientes das repercussões epistemológicas implícitas nas diferentes formas de construção de significados formuladas por Bruner, embora não fosse nosso objetivo neste texto aprofundá-las. Estas, certamente, estão entre as preocupações centrais de seus textos mais recentes, que apontam para uma necessária relativização do conceito de verdade implícito no fazer científico desde Galileu e Newton, não para negar o esforço da ciência física e matemática, mas para afirmar o sentido próprio do fazer científico no terreno das humanidades. 
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