


Lingüística e responsabilidade social 

Joana Plaza Pinto (Instituto de Estudos da Linguagem - UNICAMP) 

ll.2 - Pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individu
al ou coletiva1nente, envolva o ser humano, de forma direta ou indire
ta, e1n sua totalidade ou em partes dele, incluindo o 1nanejo de infor-
1nayoes e 1nateriais. 

, 

Etica 

· (Conselho .Nacional de Saúde, 1996, 16) 

Quais sao os critéríos de escolha dos objetos de estudo entre lingüis
tas? Ou rnelhor, o que está envolvido no processo de escolha de um deter-
1n inado assunto para pesq uisa lingüística? A servi90 de que ou de quen1 
estao os/as ·lingüistas? 

Essas perguntas certa1nente remetem a rela9ao bastante polem ica en
tre pesquisador/a e sociedade. Pole1n ica porque, entre tantos outros 1noti
vos, na maior parte dos 1neios acadetnicos a característica 1nais valorizada 
da pesq uisa científica é a neutralidade. Dessa fonna, o pesqui sador ou 
pesquisadora que inicia u1na pesquisa é convencido/a a se prontificar a ser 
" neutro/a", antes de qualquer outra coisa. Isso, <l ito de outro 1nodo, signifi
ca estar pronto a pesqui sar por pesquisar, "en1 non1e da ciencia", geralinen
te u1n objeto de pesquisa "por excelencia", e1n contraposi9ao ao estudo de 
" banalidades", de assuntos nao científicos. Essa fónnula "e1n no1ne da ci
encia" pode incorrer e1n duas interpreta96es diferentes. De un1 lado, pode 
significar que tudo pode ser sub1netido a pesquisa científica, sendo tuda 
vál ido para a ciencia, nao i1nportando a sua natureza ou eventual utilidade 
_prática. Por outro lado, pode-se identificar que a cienc ia, enquanto institui-
9ao financiada, acaba por desenvolver critérios hierárquicos de busca de 
objetos de pesquisa válidos, ou se ja, acaba por fazer valer 1nais a institui9ao 
científica e1n detrimento da visao idealizada sobre ciencia. Em- 1niúdos, 
1nes1no que tenhan1os tuna ·idéia de1nocrática sobre o que pesquisar, acaba-
1nos por aplicar políticas de sele9ao de pesqui sas. Essa dupla face irnbuída 
na expressao "e1n non1e da ciencia" se dissolve constante1nente, e costu
n1a1nos ver interesses políticos investidos de argu1nentos científicos. Assi1n, 
os critérios para sele9ao do financia1nento de tuna pesquisa qualquer con
tén1 tanto avalia96es de coeréncia e validade da proposta de pesquisa, quan
to avalia96es em torno de seus interesses sócio-econo1nicos. 

Essa característica da escolha dos objetos de pesquisa - a de ser ao 
1nes1no ten1po c ientífica strictu sensu e política - nao é estranha a un1a 
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análise kuhniana do problen1a, rnas poe en1 dúvida o preceito científico da 
neutralidade, quer dizet, da idéia de que a ciencia pode ser feita sem influ
encia de outras instancias sociais. 

Evidente1nente1 essa postura da neutralidade precisa justificar-se, e o 
argurnento 1nais freqüente é de que "a proxiJnidade interfere no resultado". 
Digamos que este argurnento se ja verdadeiro, devernos concluir que o· seu 
contrário é a solui;ao para o impasse? Ou seja, <levemos itnaginar que o 
distanciamento garante o resultado? Quanto n1ais afastado/a do seu objeto 
de pesquisa, n1ais autorizado/a está o/a pesquisador/a a proferir senten9as 
.válidas sobre tal objeto? 

Neste ponto, podemos perguntar: quais sao os critérios de escolha de 
um objeto de pesquisa lingüístico? Afinal, o que ou quern é pesquisado? A 
língua/linguagem ern si ou os/as falantes? Cotn o que deve1nos 1nanter dis
tanciamento, cotn a con1unidade ou co1n a Úngua/linguage1n? Neste ponto 
um problema do objeto da Lingüística está exposto: onde co1ne9a e acaba a 
língua/linguage1n? Quais sao os lin1ites do objeto de estudo, de tnaneira que 
nos fique claro como 1nanter a tal neutralidade? Pesquisa-se Kaxinawá ou 
pessoas que falatn Kax inawá? 

Aqui poderia caber urna distin9ao, já sugerida por Saussure ( 1995), 
entre que1n pesquisa tuna língua - lingüista - e quetn pesquisa as pessoas 
- antropólogo, etnólogo, sociólogo, e por aí vai. Pensando assim o objeto 
da Lingüística - cotno u1n sistetna devida1nente abstraído das pessoas que 
o falam - podemos concluir que o envolvirnento com a co1nunidade de 
fala nao interferiria na pretensa neutralidade. Ou seja, se pesquisa1nos lín
gua/linguagem em s i, nao há porque nos preocupannos se esta1nos envolvi
dos cotn a co1nunidade, e podernos agir livren1ente para ajudar a transfor
mar a situa9ao lingüística (ou social, ou cultural, ou educacional, etc.) de 
acorde co1n os interesses dos/as falantes pesquisados/as. De fato, esse ra
ciocínio parece devidamente sintonizado corn as duas idéias, urna de que se 
pretende u1na Lingüística ern si e para si, e outra que lingüista deve estar 
devidamente distante de seu objeto para analisá-lo corn mais propriedade. 

Evidenternente, toda essa questao repousa em tuna falácia. Ne1n lin
guagem/língua existe1n e1n s i para assirn serern pesquisadas, nen1 a "distan
cia" que os/as pesquisadores/as tornarn de seus objetos tem a ver com neu
tralidade. Ocorre que estas idéias de língua/linguagern, de neutralidade, e 
de urna defesa da Lingüística em si e para si, sao máscaras para disfar9ar o 
problema central: para que/quem serve a pesquisa científica? 

Até aqui apontei alguns pressupostos sobre pesquisa irnplícitos na 
delimita9ao do ca1npo de atua9ao do/a pesquisador/a. Em fun9ao de estar
mos ou nao de acordo corn esses pressupostos, podemos definir língua/ 
linguagem de maneiras diferentes. Por exe1nplo, podemos definí-las co1no 
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objetos e1n si, ou co1no partes integrantes de u1n objeto 1nais a1nplo chan1a
do "seres hu1nanos"·. Essa segunda defini9ao seria fruto da idéia de que 
que1n pesquisa língua/I inguage111 'de fato pesquisa seres hutnanos que as 
falatn. 

Te1nos utilizado urna barra na separa9ao de língua e linguage1n para 
evitar u1na pole1nica a 1nais: a distin9ao entre esses dois tennos. No entan
to, nesse rnomento nao pode1nos fugir da evidencia de que u1na das respos
tas cabíveis ao proble1na do objeto da pesquisa lingüística é fundan1entada 
nessa distin9ao, grosso n7odo traduzida da seguinte fonna: a Lingüística 
estudaria a língua (siste1na); enquanto a Sen1iótica ou Sen1iologia estudaria 
a 1 inguagetn (o uso das línguas e dos signos e1n geral na sociedade ). No 
entanto, essa distin9ao, aparenternente pressuposta na -resposta "lingüistas 
estudatn línguas e1n si", é de fato o argu1nento para essa resposta. lsto é, 
podemos afin~ar que numa fonnula9ao éo1no " lingüistas estuda1n línguas 
em si" está. pressuposta u1na destina9ao política para a pesquisa lingüística, 
e nao si1nples defini96es do que seja1n língua e linguagem. Corrente1nente, 
trata-se o proble1na de fonna inversa e defende-se que é a defini9ao de lín
gua/linguagem que define o papel político da pesquisa lingüística. O que 
ve1n pri1neíro? Decidir isso nao será f~íto se1n 1nuita pole1nica ou se1n a 
perpetua9ao do debate anterior de que teoría vetn antes da prática, ou a 
prática antes da teoría. Qualquer que seja o ponto final chegado neste caso, 
o que nos interessa aquí é que no fim ternos a in1brica9ao dos conceitos de 
língua e linguagern comos poderes políficos da pesquisa lingüística. Bour
dieu escreve: 

[ ... ] as rela96es lingüísticas sao se1npre rela95es de for9a sin1-
bólica através das quais as rela96es de for9a entre os locutores 
e seus grupos respectivos se atualizam sob urna fonna transfi
gurada. (Bourdieu, 1992, 118) 

Assirn , o discurso científico que to1na a própria linguagem como te
tna, tendo ern vista as rela95es de fon;a sirnbólica, atualiza, controla e reno
va as rela96es de poder estabelecidas na própria linguage1n. Ou seja, falar 
sobre linguage1n significa expor essas rela96es de poder, na rnedida e1n que 
distribuí os valores do discurso entre locutores/as definindo 1 o que pode ser 

1 Talvez seja possível argumentar que o melhor termo neste caso nao seja "definin
do'', pois lingüistas professam sua missao de "descrever a língua/linguagem como 
ela está", se1n definir regras para seu uso. No entanto, nao seria ir muito longe se 
lembrássemos a discussao sobre "o ponto de vista faz o objeto" (e até que ponto o 
altera?), e fóssemos adiante debatendo se a Lingüística nao seria tan1bé1n prescriti
va. Para se aprofundar nesse problema, confrontar Cameron (1995). 
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usado, por quem, em qual momento. O discurso sobre linguagem é de um 
valor performativo mareante na sua distribui<;ao das for<;as estabelecidas na 
própria linguagem. 

Cameron et al (1993), ao retomarem Foucault, polemizam em torno 
do papel controlador e perpetuador que os/as pesquisadores/as tem no sis
tema de poderes da sociedade. Isso que chamamos de verdade em ciencia 
organiza o que nós "sabemos" sobre os grupos sociais e fornece elementos 
para o controle social. As autoras vao adiante afirmando: "social science is 
a major contributor to opressive regimes of truth" (Cameron et al , 1993, 
89). Mas elas também defendem que esses regimes de verdade podem ser
vir de base para discursos de ·resistencia: "a classifica<;ao de certos indiví
duos como 'homossexuais ' expoe essas pessoas ao controle social, mas 
também lhes dá urna identidade definida que elas podem usar para organi-

- I 

zar 'direitos gays'". 
Essa pondera<;ao nos leva de volta ao valor performativo do discurso 

sobre língua/linguagem; a elabora<;ao de verdades sobre fen6menos lingüís
ticos expoe falantes ao controle social porque os separam em grupos hie
rárquicos e atribuem valores aos seus comportamentos lingüísticos. A no
<;ao de língua creola, por exemplo, legitima o olhar europeu de 'culturas 
primitivas'. De forma inversa, a atua<;ao de pesquisadores/as, no momento 
em que ajuda a organizar a situa~ao cultural e histórica dispersa de um po
vo, fornece-lhe regras de verdade para a legitima<;ao de sua cultura e a bus
ca de seus direitos territoriai s, econ6micos, culturais, etc. 

O limite entre urna posi~ao e outra, entre colaborar com o controle 
social de urna comunidade ou abrir espa~o para a luta pelos seus interesses, 
pode estar na tenue linha entre a seriedade e a neutralidade científica. Cien
tistas sociais que abrem mao de urna posi~ao passiva no desenrolar de sua 
pesquisa estao condenados a produzir um conhecimento desacreditado? 
Estao inaptos para proferir verdades sobre seu objeto? 

Essas perguntas devem ser respondidas na seqüencia de urna reflexao 
sobre outra pergunta: a decisao sobre o que é urna pesquisa válida é tomada 
por quem? 

As rela~oes de poder que sustentam pesquisas sociais sao também re
la<;oes econ6micas. Assim é que órgaos de fomento decidem diretamente o 
que é urna pesquisa válida, concedendo ou nao financiamentos. No caso do 
Brasil, tais órgaos estao, em sua maioria avassaladora, vinculados ao poder 
do Estado, que é um poder institucionalmente público. Se um poder público 
decide diretamen'te o que é urna pesquisa válida~ essa decisao deveria refle
tir os anseios da sociedade. No entanto, num conjunto social complexo 
como o nosso os "interesses da sociedade" sao múltiplos e muitas vezes 

9 

contraditórios. Deciair o que é urna pesquisa válida, entao, é entrar num 
\ 
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terreno difícil, onde objetivos conflituosos convivem. O aprendizado ofere
cido a pesquisadoras/es sobre a neutralidade e passividade <liante de ques
toes de responsabilidade social é um dos instrumentos para fragilizar a a~ao 
reflexiva que essas/es pesquisadoras/es poderiam oferecer sobre validade 
de pesquisa, sobre financiamento, sobre interesses sociais diversos, sobre 
impacto social, e daí em diante. 

Fragilizar as possibilidades que o fazer de urna pesquisa oferece, na 
decisao mesmo sobre o que é urna pesquisa, é urna forma eficaz de evitar 
que interesses divergentes sejam colocados em evidencia. Assim, essa fra-. . 

. giliza~ao permite que a deci.sao de poderes instituídos monopolizem inte-
resses, e mantenham pesquisadoras/es em "torres de marfim", preparados 
para colaborar indiretamente, ou até diretamente, como controle de grupos 
soc1a1s. · · 

E voltambs nas questoes anteriores: transgredir essa prática vigente 
de neutralidade e passividade significaria abrir mao do "comprorrtlsso com 
a verdade"? 

Existe, a meu ver, algo tao sério e importante quanto o com
promisso com a verdade [ ... ] Trata-se da responsabilidade do 
pesquisador para coma sociedade que lhe proporciona as con
di~oes necessárias para levar adiante as suas pesquisas. Trata
se da responsabilidade social do cie"ntista (do lingüista, no ca
so) num sentido muito mais profundo do que urna simples 
questao de "<lívida moral" em rela~ao aos informantes que tan
to nos auxiliam em pesquisas de campo. (Rajagopalan, 2000, 
39) 

Tendo em vista, entao, as imbricadas redes de interesses envolvidas 
em urna pesquisa, pesquisadoras/es ética e responsavelmente conseqüentes 
devem levá-las em conta, e nao relegá-las ao plano das "ciencias aplica
das". E nao se trata, <leste modo, de "devolver" as/os informantes um pro
duto desta pesquisa. Trata-se de ir além e abrir os olhos para as conseqüen
cias do trabalho e dos seus resultados. Trata-se de estar disposta/o a aceitar 
que o trabalho científico sobre língua/linguagem nao é urna descompromis
sada empreitada descritiva de "fatos" lingüísticos, mas urna atividade hu
mana intrincada nas redes simbólicas, económicas, sociais, culturais, que 
sao todas redes de poder. 
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