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PARA COMEÇAR

Escrever sobre letramento, sobretudo no Brasil, parece-nos uma ta-

refa complexa e de grande responsabilidade. Afirmamos isso diante das
tantas realidades que envolvem o tornar-se letrado1 nestes dias. Diferen-
tes estudos permitem-nos perceber a complexidade do quadro do

letramento em nossa nação: além do desafio do letramento infantil, veri-
ficamos o iletramento funcional de adolescentes e adultos, sem esquecer
do analfabetismo de adultos (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO;

AÇÃO EDUCATIVA ; IBOPE, 2005; FINGER-KRATOCHVIL;
BARETTA; KLEIN, 2004, 2005; SCLIAR-CABRAL, 2005; SOARES,
2002). Paralelamente a essas questões, encontramos a realidade digital

que se impõe a cada dia. Não há como ignorá-la. Ao mesmo tempo que
precisamos dar conta das habilidades do tornar-se letrado em seu sentido
estrito, vemos somadas ao conceito � e às demandas � novas habilidades

ligadas às novas Tecnologias da Informação e Comunicação � doravante
TICs �, deparando-nos, assim, com: a) a natureza dinâmica que elas im-
põem à construção do cidadão integral e integrado a seu meio (LEU,

2000b) e, ao mesmo tempo, com b) as enormes disparidades na disponi-
bilidade e aplicação das TICs no processo ensino-aprendizagem do
letramento (ANDERSON, 1999; INTERNATIONAL READING

ASSOCIATION, 2002).

Por essas razões, neste artigo buscamos discutir algumas questões
que se impõem no processo de construção do letramento (ou letramentos?)

1 Opto pela expressão tornar-se letrado, ao invés de ser letrado, por julgar que o letramento é
processo contínuo e diante das  habilidades que tem sido constantemente revistas.
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dos alunos em contexto escolar, salientando a importância de investir-
mos no desenvolvimento de habilidades de leitura, sejam elas relativas ao
letramento do livro ou das TICs e na formação de um aprendiz estratégi-

co e crítico.

OLHANDO PARA O PASSADO, PENSANDO O FUTURO

Ao estudarmos algumas referências da vasta literatura que trata do
tema letramento (STREET, 1984; GRAFF, 1987; WAGNER; VENEZKY;
STREET, 1999; ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION

AND DEVELOPMENT, 2002a, 2002b; SOARES, 1992, 2002, 2003;
RIDGWAY, 2003; SCLIAR-CABRAL, 2003, 2005, entre outros), perce-
bemos que os termos dinamismo e mudança poderiam ser usados para

resumir a trajetória do pensamento de pesquisadores e agências regula-
doras internacionais e nacionais, e.g. a Unesco, a respeito do assunto.

A literatura mostra que as definições e implicações do �ser� letrado
têm sido alteradas ao longo da história. As competências consideradas

suficientes em determinada época e/ou sociedade deixaram de ser em outra,
ocorrendo uma ampliação e complexidade das demandas relativas ao do-
mínio da língua escrita. Afinal, o processo de letramento é multifacetado

e envolve uma gama, relativamente extensa, de capacidades e habilida-
des. Sendo assim, cada dia mais, assumimos a existência de níveis de
letramento e a instauração de novos letramentos (INSTITUTO PAULO

MONTENEGRO; AÇÃO EDUCATIVA; IBOPE, 2005; LEU, 2002; LEU
et al., 2004; SOARES, 2002; ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT, 2002a, 2002b), embora definir

precisamente o que compreendem esses novos letramentos represente uma
tarefa em curso, isso se, em algum momento, for possível completá-la
(LEU et al., 2004). Em outras palavras, o processo de letramento deixou

de ser visto apenas como uma técnica a qual pertence um conjunto de
habilidades relativas à língua escrita e passa a ser estudado como um
conjunto de processos e subprocessos que compõem capacidades, habili-



||||| 207

dades e estratégias relativas à lecto-escritura, envolvendo múltiplas lin-
guagens, em um determinado tempo e contexto social.2

Visto dessa forma, o letramento é um processo que se inicia, para

alguns, antes mesmo de chegarem à escola; todavia, para a maioria das
pessoas, instaura-se e sedimenta-se por meio dessa instituição, prolon-
gando-se vida afora pelas competências que se desenvolverão nos indiví-

duos na continuidade do exercício das habilidades de ler e escrever diante
das exigências que se põem, seja na esfera doméstica, social, pessoal seja
do trabalho.

Em uma sociedade cada vez mais grafocêntrica, o domínio das com-

petências do letramento é sinônimo de inclusão social. Todavia, diante
de tantos aspectos que envolvem a questão, notamos que critérios e cate-
gorias se diferenciam (e se distanciam) na mensuração do letrado por

diferentes organizações. Para exemplificar, comparemos uma categoria e
correspondentes critérios relacionados a uma das competências do
letramento � a leitura � pesquisada pelo 5º Indicador Nacional de

Alfabetismo Funcional (INAF5), publicado pelas ONGs Instituto Paulo
Montenegro e Ação Educativa, em setembro de 2005 e pelo Programa
internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), 2000, publicado pela

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), em
2002. Para o primeiro, o �alfabetizado nível básico� precisa ser capaz de
�ler um texto curto, localizando uma informação explícita ou que exija

uma pequena inferência� (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO; AÇÃO
EDUCATIVA; IBOPE, 2005, p. 5) e, adiante, afirma ser difícil garantir
esse nível de competência sem o sujeito ter cursado a 8ª. série. O PISA,

por sua vez, foi desenvolvido para testar as habilidades de estudantes,
aos 15 anos de idade, que para o contexto brasileiro equivale, aproxima-
damente, aos 8 anos de escolarização básica. Entretanto, ao comparar-

mos as habilidades esperadas, perceberemos que o alfabetizado nível bá-
sico do INAF5 não dá conta das habilidades esperadas para o nível mais

2 Uma discussão mais detalhada sobre alguns desses aspectos encontra-se no primeiro capítulo
da dissertação de mestrado de Claudia Finger-Kratochvil, intituladaCartilhas: auxílio ou
empecilho para o letramento?, defendida em 1997.
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elementar do PISA. O �alfabetizado nível pleno�, diante da descrição das
habilidades, aproxima-se mais da expectativa daquele nível, mas está longe
do que esperamos de um aluno com habilidades plenas, apresentadas no

nível 5 do PISA.3 Essa questão torna-se preocupante especialmente por-
que é a partir dos fundamentos do letramento do livro (LEU, 2000a) que
serão construídas as novas habilidades necessárias às novas formas de

informação e comunicação e, se nessa etapa já constatamos certo
distanciamento, este, certamente, alarga-se quando tratamos dos novos
letramentos (ANDERSON, 1999, p. 462).4

Tal quadro, no entanto, não pode nos paralisar. Precisamos ter em
mente que o desafio a enfrentar é maior e, portanto, é necessário que
conheçamos mais e melhor o que compreende o processo do tornar-se

letrado num momento em que as habilidades construídas para o
letramento do livro já não são mais suficientes.

Por essas razões, conforme mencionamos anteriormente, buscamos
discutir por que não há mais como barrar a entrada dos novos letramentos

na sala de aula, refletindo sobre o que importa ensinar � habilidades,
estratégias � em tempos em que o letramento tornou-se um conceito
dêitico e extremamente dinâmico.

O QUE FAZER DIANTE DAS NOVAS TECNOLOGIAS?

Talvez um dos aspectos que mais inquieta pesquisadores, educado-
res, pais, entre outros é a adoção de uma postura diante da tecnologia e

de suas relações com o letramento. Afinal, como devemos lidar com as

3 Recomenda-se a consulta da obra Reading for Change da OECD (2002b), a fim de visualizar
e compreender as habilidades esperadas em cada uma das esferas e níveis dessa mensuração.

4 Temos ciência de que o INAF5 necessita aproximar-se mais dos critérios estabelecidos para
o letramento de adultos, como os níveis apresentados em Hauser e outros (2005, p. 6).
Todavia, ainda assim, é latente a distância que separa o conjunto de habilidades entre as
mensurações; fato que preocupa porque uma porcentagem de jovens ainda se encontra no
contingente dos sujeitos testados.
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mudanças que se materializam no mundo do conhecimento e da comuni-
cação? Segundo Bruce (1997, p. 290-292), algumas possibilidades se
põem: a) neutralidade � alguns assumem que nenhum posicionamento é

necessário, pois concebem tecnologia e letramento como instâncias per-
tencentes a domínios diferentes; b) oposição � outros colocam-se do lado
oposto, adotando uma postura de resistência; para eles o controle, fisca-

lização e estratificação social dos usos da tecnologia superam, em muito,
os seus benefícios; c) utilitária � contrastivamente, os partidários dessa
postura aclamam as maravilhosas ferramentas oferecidas pela tecnologia

para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, inclusive para o
letramento; d) cética � esta postura contrapõe-se a anterior, afirmando
não existirem tantas maravilhas e, embora não atribua, de fato, prejuízos

à tecnologia, exceto em seu discurso, em resposta à posição utilitária,
atravanca as mudanças almejadas; e) transformacional � os defensores
desse ponto de vista creem que as novas tecnologias transformarão radi-

calmente as definições de letramento e, mesmo assumindo tais transfor-
mações positivamente, não ignoram as dificuldades ao longo do cami-
nho; f) estética � tal posicionamento é adotado por muitos artistas que

consideram as TICs como oportunidades ricas para a criatividade em meios
eletrônicos.

Contudo, essas posturas parecem elucidar que, se a tecnologia con-
duz a mudanças, o curso destas não é simples de ser predito. Afinal, esta-

belecer hoje as habilidades necessárias ao sujeito letrado do futuro é tare-
fa difícil. Assim sendo, todas essas posturas, formam, de acordo com Bruce
(1997) uma lista incompleta das tantas que podemos assumir perante as

novas TICs. As diferenças entre elas são grandes, mas num ponto apre-
sentam acordo: constroem tecnologia e letramento como domínios dis-
tintos. Em seus posicionamentos, o ponto de contato � e, portanto, onde

diferem entre si � diz respeito ao modo como esses domínios se relacio-
nam.

Para esse pesquisador, precisamos abandonar o mito da autonomia

tecnológica. Em sua concepção, tudo, tratando-se de tecnologia � design,
distribuição, uso e, até mesmo, a forma como interpretamos seus efeitos
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�, está ideologicamente embebido. Por isso, crê que nessa relação entre
tecnologia e sociedade � portanto, letramento e suas práticas � se estabe-
lece o que denomina reflexividade: à medida que pensamos e usamos as

tecnologias, nós as transformamos, mas, na mesma proporção, elas nos
mudam e ressignificam nossas práticas; a relação entre a tecnologia e o
letramento é transacional. Bruce (1997, p. 3033, tradução nossa), ao

aplicar a teoria de Rosemblatt (1978), afirma que

[...] cada encontro com os fenômenos são um evento
único, nem determinado totalmente por processos
extrernos nem independente deles. No caso das
tecnologias do letramento, uma consideração
transacional nos revela que as tecnologias não transfor-
mam nem determinam as práticas de letramento. Ao
invés disso, elas são parte da reconstrução contínua dos
letramentos. Como tal, elas são também construídas a
partir do desenvolvimento das próprias práticas de
letramento. Uma consideração transacional não é uma
postura alternativa, mas pelo contrário, uma concepção
de uma relação constitutiva mútua entre as tecnologias
e as práticas sociais.

 Assim, as TICs tornam-se parte de um sistema de relações, dificul-
tando cada vez mais a demarcação do que é tecnológico e do que é social.

Considerando essas idéias, é-nos árduo imaginar um mundo em que haja
ausência de tecnologia, ou, ainda, onde possamos tratá-la como algo que
está �lá fora� (BRUCE, 1997; LEU et al., 2004).

Não há dúvidas de que o mundo do trabalho está sofrendo transfor-

mações e podemos afirmar que o contexto social estimula muitas das
mudanças das TICs e do letramento que estamos vivenciando. A palavra
de ordem nos espaços de trabalho é informação: acesso e habilidade para

utilizá-la de forma efetiva na resolução de problemas em uma economia
globalizada. Por essas razões, várias mudanças têm ocorrido no sistema
organizacional dos espaços de trabalho e das relações de produção. Aban-

donamos os modelos verticais em prol dos horizontais, privilegiando o
trabalho em grupos. Nestas células interessa identificar os problemas,
localizar informações pertinentes e úteis, avaliá-las criticamente e

sintetizá-las, a fim de resolver o problema e, por fim, comunicá-la rapida-
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mente para que todos estejam informados. O capital intelectual existen-
te entre os colaboradores é a maior preciosidade de uma corporação (LEU
et al., 2004). Perante esse quadro, percebemos que as habilidades de ra-

ciocínio, linguagem e sociabilidade carregam consigo valoração talvez
nunca antes imaginada e, quando somadas às possibilidades oferecidas
pelas TICs, impelem mudanças nas práticas de letramento e, por conse-

qüência, pedem revisão de conceitos, capacidades e habilidades pertinen-
tes ao tornar-se letrado.

Um dos resultados dessa nova realidade é a mobilização de vários

governos mundo afora para preparar seus jovens, desde a infância, para o
domínio do letramento na era da informação. Austrália, Reino Unido,
Canadá, Irlanda, Finlândia, Nova Zelândia, Estados Unidos são alguns

exemplos de nações que têm reconhecido a importância de preparar seus
cidadãos para as exigências que se apresentam e, portanto, têm se mobi-
lizado para implantar políticas e ações que instaurem o desenvolvimento

das habilidades e estratégias e disposições necessárias (LEU et al., 2004;
INSTITUTO PAULO MONTENEGRO; AÇÃO EDUCATIVA; IBOPE,
2005, 2007). Três padrões comuns podem ser vistos nesse intuito:
a) a implementação de um sistema rigoroso de avaliação à medida que se

elevam os padrões ou os níveis de referência para a leitura e a escrita;
b) a integração das Tecnologias da Informação (TI) ou TICs pela primei-
ra vez como fio condutor do currículo; e, c) o desenvolvimento de recur-

sos amplos da Internet para alunos e professores (LEU, 2000a).

Entretanto, convém perguntarmos se esse movimento não é precipi-
tado e questionarmos se mais pesquisas que fundamentem os investi-

mentos e a mobilização em torno do tema não são necessárias. Há críti-
cos como Oppenheimer (1997) e Cuban (2000; 2001) que nos fazem
pensar em que medida o clamor de vozes que afirmam um prodigioso

caminho para aqueles que tiverem acesso às TICs � pois aprenderão mais,
melhor e mais rápido �, de fato, é real. Além disso, vários críticos creem
que a escolarização tem outros propósitos do que apenas a preparação

para o mercado de trabalho e que há necessidade de repensarmos que
papel as TICs podem ter no contexto escolar. Salientam que decidir sobre
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o que deve ser ensinado é algo muito delicado, exatamente, pelo dinamis-
mo das mudanças que ocorrem no campo das tecnologias.

Ao observarmos as mudanças, atentos ao que será ensinado, parece-

nos claro que não ocorrerão transformações que nos conduzam a estágios
anteriores de uso da tecnologia; sendo assim, é necessário admitirmos
que nosso mundo está permeado pela tecnologia. De acordo com Bruce

(1997), o próprio livro e sua circulação dependem totalmente da tecnologia
� embora, para muitos, ele seja um emblema de antitecnologia. Para ele,
ainda carecemos entender que as tecnologias já estão e fazem parte das

práticas de letramento. Leu (2002, p. 6, tradução nossa), ao comentar o
assunto, afirma:

Talvez a simples observação a respeito da natureza
mutante do letramento forneça dados mais poderosos
do que qualquer conjunto de estudos eficazes. Se, por
exemplo, conclui-se que as TICs tem se tornado centrais
para o sucesso no local de trabalho ou na educação su-
perior, por que nós deveríamos desperdiçar tempo e ener-
gia demonstrando sua eficiência sobre as tecnologias
anteriores? Fazer isso significa um imenso esforço de
pesquisa para demonstrar o óbvio.

Há, porém, algumas outras ponderações que podem nos auxiliar a
refletir sobre o tema. A primeira delas é a consideração de Leu (2002)

sobre as mudanças experimentadas por muitos alunos que terminam o
ensino médio hoje. Esses alunos começaram sua escolarização com o
letramento do lápis e papel e com a tecnologia do livro, mas acabaram

encontrando demandas de letramento vindas de uma grande variedade
de informações e tecnologias digitais: processadores de texto, CD-ROMs,
brousers, e-mail, entre outros. Muitos desses meios de tratamento da in-

formação e de comunicação eram inimagináveis no início da escolarização
desses alunos. Considerando, então, a rapidez das mudanças
experienciadas por eles, é muito provável que mudanças mais significati-

vas irão se pôr àqueles que iniciam hoje a escolarização. Todavia, é im-
possível prevermos, com absoluta acuidade, quais serão as demandas e/
ou as habilidades necessárias.
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Além disso, encontramos muitos sites criados em instituições mundo a
fora que são indícios das mudanças que estão ocorrendo na natureza do ler,
escrever e do ensino-aprendizagem do letramento. Vários deles são citados

em trabalhos como o de Coiro (2003) e Leu (2002).5 Aproximando essas
questões da nossa realidade, chamamos a atenção para dois espaços. Um
deles, o �Tô ligado�6 busca, entre várias outras questões, dar oportunidade

para as escolas públicas divulgarem seus projetos. Por meio da consulta, cons-
tatamos os espaços criados pela Escola do Futuro da Universidade de São
Paulo (USP) que evidenciam o desenvolvimento de novos letramentos. Ou-

tro site que revela o processo de mudança instaurando-se é Educarede,7 em
que encontramos páginas das escolas de várias partes do Brasil, apresentan-
do informações sobre seu espaço e ambiente, seus projetos etc.

Se admitirmos que as novas TICs permeiam as relações sociais de
várias formas e em várias medidas, de fato, havemos de tomar uma postura
que nos auxilie a trabalhar com essa realidade que vem sendo tecida, fio a

fio, dia a dia, reconhecendo que não há como separar a instância social da
instância tecnológica; e, por isso, precisamos tornar-nos sensíveis às suas
repercussões nas práticas de leitura, escrita e nas atividades de aprendiza-
gem. Nas palavras de Bruce (1997, p. 300-301, tradução nossa):

As tecnologias participam intimamente na construção
de todas as práticas de letramento. Elas não estão sepa-
radas dos textos e da construção de sentido. Nós produ-
zimos textos por meio da tecnologia do papirus, do pa-
pel, do quadro-de-giz, ou da tela eletrônica. Nós tam-
bém redefinimos continuamente o que se conta como
texto por meio destas tecnologias: Romancistas escre-
vem hipertextos, publicitários escrevem multimídias e a
enciclopédia de papel transforma-se em mídia digital.
[...] nós disfarçamos o fato de que ambas, a leitura do
livro e a leitura no computador, são amálgamas comple-
xas de tecnologia com outras práticas socioculturais.

5 Para conhecer outros sites e fontes úteis e interessantes na Internet veja ainda Leu (1999) e
Leu (2000a).

6 Disponível em: www.toligado.futuro.usp.br

7 Disponível em: www.educarede.org.br
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Com certeza, isso não implica em afirmar que a leitura do impresso
tradicional e do material digital são processos iguais e/ou que a tecnologia
é apenas uma ferramenta, mas queremos chamar a atenção para a

indissociabilidade das duas instâncias, sobretudo, em se tratando das
habilidades de leitura. Considerando, então, as mudanças constantes,
importa estudar as condições nas quais as novas tecnologias levam a gan-

hos na compreensão e aprendizagem (LEU, 2002).

O QUE SABEMOS SOBRE AS NOVAS FORMAS DE
LETRAMENTO OU NOVOS LETRAMENTOS?

Conforme Leu (2002) aponta, sabemos pouco sobre as novas for-
mas de letramento porque a comunidade que estuda o tema ainda não
percebe como importante as mudanças que se põem para as tarefas de

leitura e escrita. Consequentemente, o que sabemos tem sua origem nas
comunidades da Tecnologia da Informação (TI) e da Comunicação Medi-
ada pelo Computador (CMC); todavia, os dados são apenas relacionados,

de forma indireta, às questões do letramento no contexto de aprendiza-
gem em sala de aula.

Outra razão por que sabemos pouco, mencionada acima, é a nature-
za dinâmica das TICs, que criam uma nova qualidade ao letramento: o

ser dêitico. Essa faceta acentuada pela contínua mudança

[...] se perpetuará no futuro, mas em um passo muito
mais rápido à medida que as novas tecnologias constan-
temente aparecerão, requerendo novas habilidades e
novas estratégias para seu uso efetivo. Assim como o
letramento torna-se crescentemente dêitico, as mutantes
construções do letramento acerca das novas tecnologias
exigirão que nos mantenhamos atualizados sobre as
mudanças, a fim de prepararmos os alunos para uma
concepção consideravelmente diferente do que significa
tornar-se letrado (LEU et al., 2004, p. 1.591, tradução
nossa).
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Embora ainda saibamos muito menos do que necessitamos e/ou gos-
taríamos sobre os novos letramentos, a literatura aponta para uma série
de mudanças que serão necessárias ao processo ensino-aprendizagem das

quais salientamos duas neste trabalho: a) a importância de um aprendiz
estratégico; b) a necessidade de um ensino dedicado às habilidades ve-
lhas e novas do letramento, que serão amalgamadas nas seções que se-

guem.

O QUE É SER ESTRATÉGICO?

Ensinar alguém a ser estratégico, ou seja, ser capaz de auto-regular
sua aprendizagem de acordo com as necessidades que se põem durante o
processo, é alvo fundamental do processo educacional em qualquer grau

ou estágio da aprendizagem. São as habilidades do ser estratégico que
permitirão e propiciarão a continuidade do desenvolvimento do apren-
diz. Isso tem um valor todo especial quando o assunto é letramento e, de

forma mais específica, leitura, pois o desenvolvimento de capacidades e
habilidades é processo contínuo.

A primeira questão a se pontuar sobre o comportamento estratégico
é que ele não ocorre ao acaso. Um comportamento bem sucedido sem o

envolvimento necessário de uma intenção e de uma seleção, dentre um
leque de alternativas, não pode ser considerado estratégico. Acaso ou sor-
te não entram para definir estratégia. Comportamento estratégico requer

esforço e/ou escolha.

Segundo Paris, Lipson e Wixson (1994), três pontos são necessários
para definirmos um comportamento estratégico: um sujeito capacitado,
um objetivo atingível e uma ação possível que o sujeito pode realizar para

atingir um estado final desejável. Isso implica que o sujeito deverá seleci-
onar uma alternativa de ação que ele julgar, por alguma razão, mais ade-
quada do que as outras para chegar a um objetivo estabelecido. Dessa

forma, por serem ações conscientes e deliberadas, estão abertas à
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introspecção; ou seja, elas podem ser julgadas, em público ou em particu-
lar, pela sua utilidade, pela sua força e pela sua apropriação (PARIS;
WASIK; TURNER, 1991).

Em certo sentido, �estratégias são habilidades em exame� (PARIS;
LIPSON; WIXSON, 1994, p. 790, grifo do autor, tradução nossa). De
acordo com os autores, as habilidades são mudanças contínuas na

performance de acordo com vários critérios, julgados segundo os padrões
aceitos como esperados. As estratégias são habilidades que foram tiradas
de seu contexto automático para inspeção detalhada e, dessa forma, fo-

ram desfossilizadas, passando a ser realizadas de modo deliberado.

O pensar sobre o próprio pensar é o cerne do comportamento estra-
tégico. O pensamento reflexivo que se estabelece quando se observa re-
trospectivamente os sucessos e os fracassos tidos diante de uma tarefa,

racionalizando-os, é um marco importante no comportamento estratégi-
co e, por consequência, no processo de aprender a aprender. Embora o ser
um leitor estratégico possa ser incômodo, pois demanda tempo e esforço

para avaliar objetivos, planos e ações disponíveis durante a leitura (o que
pode impedir a leitura automática), há um grande valor nisso porque a
leitura torna-se pública; ou seja, é possível ao leitor analisar e discutir seu

próprio comportamento.

Sob vários aspectos, o ensino acadêmico de habilidades de leitura pode
se assemelhar ao ensino de habilidades esportivas, por exemplo. Há neces-
sidade de análise do que precisa ser feito e como deve ser feito, bem como

a necessidade de prática dessas habilidades. À medida que elas são domi-
nadas, tornam-se automáticas. Entretanto, há ocasiões em que os aprendi-
zes necessitam reconsiderar o uso do componente estratégico da habilida-

de. Esse poderá ser reavaliado estrategicamente ao se perceber alguma fa-
lha no cumprimento do objetivo; por exemplo, quando for percebida a ne-
cessidade de (auto)correção em virtude da imperfeição na execução ou do

grau de complexidade da tarefa (não cabendo o uso das habilidades até
então dominadas). Em relação à leitura, essas questões podem ocorrer
�Quando palavras novas ou falhas na compreensão são detectadas, [e] os

leitores necessitam acessar a releitura, utilizando-se de pistas contextuais e
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assim por diante como auxiliares estratégicos para a compreensão.� (PA-
RIS; LIPSON; WIXSON, 1994, p. 791-792, tradução nossa).

Em tarefas de leitura, discutir, compreender e aplicar ações estraté-

gicas são questões especialmente importantes ao longo do início da apren-
dizagem, para se detectar o problema e encontrar possíveis soluções e
quando a capacidade de processamento foi excedida (PARIS; LIPSON;

WIXSON, 1994). Para que isso ocorra, os mecanismos de auto-regulação,
e.g. o monitoramento,8 precisam ter seu desenvolvimento assegurado.

CONHECIMENTOS DECLARATIVO, PROCEDIMENTAL E
CONDICIONAL E COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO

Dois tipos de conhecimento adquiridos pelos aprendizes durante sua
passagem de iniciantes para expertos foram levantados por psicólogos
cognitivistas e do desenvolvimento: o conhecimento declarativo e o

procedimental, considerados fundamentais para tornar-se estratégico. O
primeiro envolve proposições relativas à estrutura e aos objetivos da tarefa.
Em outras palavras, é o saber QUÊ. �Por exemplo, eu sei que a maioria das

histórias apresenta o cenário e as personagens no parágrafo de abertura e
eu sei que meus objetivos de compreensão diferem ao ler jornais e ao ler
livros textos� (PARIS; LIPSON; WIXSON, 1994, p. 797, grifos do autor,

tradução nossa). Além disso, o conhecimento declarativo envolve as cren-
ças sobre a tarefa e as habilidades que o próprio aprendiz tem de si.

O segundo, o conhecimento procedimental, relaciona-se ao COMO,
pois envolve informações sobre a execução de várias ações: saber como

ler para obter a idéia central (skim) ou para buscar uma informação pre-
cisa (scan), como sintetizar, e assim por diante, na leitura. É importante
frisar que o aprendiz tem ao seu dispor um repertório de comportamen-

tos e ele os seleciona para atingir objetivos diferentes.

8 Alguns autores denominam esse processo também por monitoria, ou seja, a capacidade, que
os indivíduos desenvolvem, de monitorar sua própria produção linguística e a fim de verificar
se seus objetivos realizam-se de forma adequada.
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Entretanto, esses dois tipos de conhecimento não são, por si só, su-
ficientes para garantir que os aprendizes irão ler de maneira estratégica.

Eles simplesmente enfatizam o conhecimento e as habi-
lidades requeridas para a performance e não se dirigem
às condições sob as quais se pode desejar selecionar ou
executar ações. Devido ao comportamento estratégico
envolver intencionalidade e autocontrole, qualquer aná-
lise que ignore as motivações dos aprendizes é incom-
pleta (PARIS; LIPSON; WIXSON, 1994, p. 797, tradu-
ção nossa).

Diante dessas questões, constatamos a necessidade de introduzir

um novo termo que captura essa dimensão do conhecimento estratégico:
o conhecimento condicional. Esse envolve o conhecer QUANDO e POR
QUE aplicar várias ações.

Um certo procedimento precisa ser aplicado seletivamente a um

objetivo particular, a fim de ser uma estratégia. O conhecimento con-
dicional descreve as circunstâncias de aplicação desses procedimentos.
Ou seja, descreve quando e por que certos procedimentos devem ser

aplicados. �Um experto com conhecimento procedimental completo
poderia não ajustar o comportamento à demanda de mudança na tare-
fa sem o conhecimento condicional� (PARIS; LIPSON; WIXSON,

1994, p. 798). De certa forma, o conhecimento condicional ajuda o
sujeito a orquestrar e modular os conhecimentos declarativo e
procedimental, por meio do ajuste correto daquela informação, a uma

tarefa e a contextos particulares. Assim, com esses três tipos de conhe-
cimento, um sujeito competente pode selecionar ações úteis para atin-
gir objetivos específicos.

Levando em consideração a perspectiva dêitica do letramento e a

crescente importância da leitura e da escrita, o conhecimento estratégico
se tornará fundamental (LEU, 2000b). O ambiente rico e complexo ofe-
recido pela Internet, por exemplo, requer cada dia mais um indivíduo

capaz de julgar o que é relevante, como a informação pode lhe ser impor-
tante, e quando e por que lhe será útil.
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A contínua mudança das tecnologias do letramento sig-
nifica que nós precisamos ajudar nossas crianças a apren-
der como aprender as novas tecnologias do letramento.
Na realidade, a capacidade de aprender continuamente
as tecnologias mutantes do letramento pode ser um alvo
mais crítico do que aprender qualquer tecnologia do
letramento em si mesma (LEU, 2002, p. 4, tradução
nossa).

Por essas razões, precisamos saber quais conhecimentos estão impli-

cados nos novos letramentos e que ações e reações são estratégicas para a
leitura, por exemplo. Isso nos proporcionará maior perspicácia ao planejar-
mos o processo ensino-aprendizagem, tornado-o mais eficiente e eficaz.

INVENTARIAR ESTRATÉGIAS E HABILIDADES: NOVO
DESAFIO

Ao discutirmos o letramento impresso e os novos letramentos, bem

como a necessidade de um aprendiz estratégico, a questão habilidades
torna-se um ponto que requer nossa atenção. Afinal, em que direção de-
vemos canalizar nossos esforços no desenvolvimento de um sujeito capaz

de aprender continuamente e, portanto, capaz de ser considerado letrado
hoje � em seu mais dêitico sentido (LEU, 2000b; INTERNATIONAL
READING ASSOCIATION, 2002)? Talvez a resposta esteja no desen-

volvimento de estratégias que deverão tornar-se habilidades e que pode-
rão modelar-se e reinventar-se à medida dos novos desafios e mudanças
do letramento. Por essas razões, arrolamos algumas que ficaram bastante

evidentes a partir da literatura consultada, mas que, certamente, não são
as únicas e, portanto, não temos a pretensão de estar apresentando um
elenco exaustivo. Além disso, queremos focar as habilidades que se relaci-

onam à tarefa de leitura, por compreendermos a impossibilidade de abar-
carmos, neste trabalho, as relacionadas à escrita.

Para abordarmos as habilidades que vários autores têm mencionado
como necessárias aos novos letramentos (COIRO, 2003; LEU, 2002;
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SUTHERLAND-SMITH, 2002; LEU et al., 2004), em primeiro lugar, é
preciso expandirmos nossa compreensão de texto, um dos elementos que
figuram no processo de construção de sentido em leitura em contexto

instrucional de sala de aula (RUDDELL; UNRAU, 2004). A visão de
leitura que os textos impressos nos possibilitaram construir é distinta da
que precisamos para trabalhar com os textos eletrônicos. Esses represen-

tam novos desafios aos leitores em virtude das características de que dis-
põem e que, por sua vez, requerem processos diferentes de compreensão,
bem como um conjunto diferente de estratégias instrucionais (COIRO,

2003). Tais textos podem ser caracterizados como �redes hipertextuais
que exploram novos tipos de constituição de histórias e uma diversa gama
de novos formatos.� Os chamados �textos da WEB são tipicamente não-

lineares, interativos e incluem mídias de múltiplas formas� (COIRO, 2003,
p. 459, tradução nossa). Essas características exigirão uma postura dife-
renciada do leitor diante do texto e, por conseqüência, uma revisão das

habilidades e estratégias que eram aplicadas ao letramento impresso.
Exatamente essa questão queremos discutir a seguir.

A VELHA MOCHILA DESBOTADA: ESTRATÉGIAS E
HABILIDADES DO LETRAMENTO IMPRESSO

As habilidades fundamentais do letramento impresso não se tornam
obsoletas ou descartáveis quando passamos a tratar das TICs e dos novos

letramentos que se instauram a partir desse imbricamento. O conjunto
de habilidades, que tem definido todos os esforços na área da pesquisa e
da prática, continua sendo importante, para não afirmar que se tornou

ainda mais, porque a) a partir dele são construídas as habilidades novas e
b) as capacidades de ler e escrever passam a ter imenso valor nesse novo
contexto de informação e comunicação.

Leu e outros (2004, p. 1.590) apontam algumas das habilidades

que formam esse conjunto: e.g. �a consciência fonológica, o reconheci-
mento da palavra, o conhecimento e habilidade da decodificação, o co-



||||| 221

nhecimento do vocabulário, a compreensão, e as inferências�. Contudo,
esse conjunto pode ser ampliado por algumas estratégias, tais como, o
saber ler para obter a idéia central (skimming) ou para localizar um dado

específico como uma data no texto (scanning); ou, ainda, ler saltando
trechos (skipping). Entre as formas de abordar o texto, inclui-se também
a leitura estudo, feita de forma lenta e cuidadosa. Essas quatro estratégi-

as são as mais mencionadas por professores e alunos em pesquisas, mas
há outras que são complementares como os retornos ao texto e subsequente
releitura de trechos, leitura em voz alta, uso do contexto para inferir o

sentido de palavras desconhecidas, formulação de perguntas, revisão e
análise preliminar das tarefas de leitura, ativação do conhecimento pré-
vio, checagem e revisão de interpretações iniciais etc. (DAVIES, 1995).

Mesmo sem ser exaustiva a lista apresentada, parece-nos claro que,
sem os fundamentos do letramento impresso, o desafio de dominar as
habilidades nos novos letramentos torna-se impraticável. Seria tentar

construir uma ponte sem seus alicerces. Todavia, não há razão para tal
porque o letramento do livro continuará a coexistir com os novos
letramentos. Não haverá, necessariamente, uma substituição, mas, sim,
uma parceria a respeito da qual nos é difícil fazer qualquer previsão.

�INSTRUMENTOS� DE VIAGEM: INCREMENTOS AOS
ANTIGOS E ELABORAÇÃO DE NOVIDADES

Agências internacionais, como a International Reading Association

(IRA) (2002), pesquisadores (COIRO, 2003; LEU, 2002), professores e,
inclusive, alunos (SUTHERLAND-SMITH, 2002) têm apontado para as
mudanças na leitura com as TICs, sobretudo em relação à Internet.

No espaço dado às vozes dos alunos, em seu trabalho, Sutherland-

Smith (2002) revela que eles percebem que, na tela, o processo de leitura
é distinto. Uma das principais diferenças apontadas é a velocidade. A
atitude que alunos assumem diante do texto impresso é diferente da as-

sumida em ambiente virtual. Com os livros, eles adotam uma postura de
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entretenimento, enquanto que, na WEB, percebem que há um apelo para
o ser rápido, atitude que a autora batiza de filosofia pega-e-arranca. Tal
postura vai desencadear a necessidade de suporte em algumas instâncias

para que a leitura não perca seu direcionamento.

O apelo à rapidez para encontrar, avaliar, usar e comunicar a infor-
mação (LEU et al., 2004) demanda uma série de conhecimentos estraté-

gicos que deverão guiar o aluno. Mencionamos que os textos próprios da
WEB não são lineares. Assim, ao visitar uma página, o aluno é apresenta-
do a um conjunto de características interativas não disponíveis no im-

presso convencional. A fim de que sua busca tenha sucesso, por exemplo,
o aluno precisará aprender a, em primeiro lugar, fazer uma leitura rápida
da página (skimming) com o intuito de avaliar se ela vem ao encontro de

seus interesses. Essa habilidade é valiosa nesse contexto de leitura, pois
determina o tempo que o aluno vai dedicar, em princípio, à pesquisa. Ler
diligentemente todo o trecho de informação antes de avançar para o pró-

ximo, habilidade antes desenvolvida em contexto de sala de aula no
letramento do livro precisa ser desconstruída e redimensionada, diante
da leitura na tela, em situação de pesquisa, por exemplo. Os alunos de-
vem ser guiados a buscar palavras ou frases-chave que lhes são pertinen-

tes e reservar esse material no disco ou salvar a referência do site como
um marcador de página. Os alunos precisam entender que a leitura
escrutinadora das fontes (scanning) deverá ser feita em um segundo mo-

mento (LEU et al., 2004; SUTHERLAND-SMITH, 2002).

Outro aspecto relativo à interatividade e que importa esclarecer e
ensinar aos alunos são as vantagens, desvantagens, possibilidades e a to-

tal responsibilidade pela leitura durante a navegação. A primeira habili-
dade importante para a navegação é saber ir e voltar à página que lhes
interessa ou daquela de onde partiram. Isso já indica o quanto o caminho

a ser percorrido será único para cada leitor. Cada leitura, com certeza,
será diferente da leitura de outros colegas e, até, da que foi intencionada
pelo autor. A relevância dos caminhos a percorrer será definida por aluno,

de forma individual. Todavia, isso precisa ser feito de forma a enriquecer
a compreensão e, para tal, os alunos devem ter consciência de que o con-
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trole da progressão do seu texto está em suas mãos, devendo fazer uso
das habilidades de inferência e racionalização de pistas para distinguir os
diferentes tipos de links oferecidos, para avaliar a pertinência da consulta

de acordo com seus objetivos na navegação.

Durante o caminho que percorrerá e depois de �pegar e arrancar� a
informação que interessa, chegamos ao momento de avaliar o que foi

coletado. Conforme vários pesquisadores alertam, redes abertas de infor-
mação possibilitam que qualquer um publique o que bem entender. Isso
pode ser uma grande oportunidade, mas representa também uma grande

fragilidade, pois é possível acharmos posicionamentos políticos, religio-
sos, econômicos, ideológicos de diferentes naturezas apresentados de for-
ma extremada e com grande poder de persuasão. Por essas razões, uma

das habilidades mais valorosas do letramento impresso, que deve receber
muita atenção no processo ensino-aprendizagem e precisa acompanhar
os novos letramentos, é a análise e o pensamento crítico, também chama-

da de letramento crítico (critical literacy) (INTERNATIONAL READING
ASSOCIATION, 2002; LEU et al., 2004).

No letramento crítico, partimos do pressuposto de que, ao ensinar a
leitura e a escrita, não devemos considerar meramente o ensino das habili-

dades funcionais, mas, de igual forma, importa-nos dar aos alunos as ferra-
mentas conceituais necessárias para criticar e se engajar na sociedade que se
configura com desigualdades e injustiças (SHOR, 1999). Fazer nossos alu-

nos perceberem que as palavras carregam consigo modos de conceber o mundo
e que, qualquer que seja esse modo, ele pode ser questionado, revisto, não-
aceito e, até, transformado � de forma especial quando se trata de atitude.

São as nossas atitudes que poderão mudar a estrutura e não o inverso.9

Em nosso papel de educadores, assumiremos uma orientação de acor-
do com certa conduta, valores, e um posicionamento linguístico, longe de
ser um posicionamento neutro. Nas palavras de Bruner (1986, p. 121-

122, tradução nossa):

9 Essa era a palavra norteadora da feminista Betty Friedan. Ela pregava a mudança de atitudes.
Para mais informações consulte http://en.wikipedia.org/wiki/Betty_Friedan.
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[�] o meio de troca pelo qual a educação é conduzida �
a língua � não pode nunca ser neutra, [�] ela impõe um
ponto de vista não somente sobre o mundo ao qual se
refere, mas a respeito do uso da mente em relação a este
mundo. A língua necessariamente impõe uma perspecti-
va na qual as coisas são vistas e uma postura em relação
ao que nós vemos. [...] A mensagem em si pode criar a
realidade que ela incorpora e predispor aqueles que a
ouvem a pensar a respeito de uma forma particular.

Outro aspecto a ser observado é o desenvolvimento de estratégias

sociais de aprendizagem dos novos letramentos. Elas serão fundamentais
para o ensino do letramento tanto no contexto de sala de aula como em
outros ambientes, por duas razões em especial: a) será impossível alguém

dominar tudo a respeito de tudo e; b) muitas das trocas de informação e
conhecimento ocorrerão por meio das TICs.

Ao observarmos as TICs, percebemos o quanto são ágeis, poderosas
e complexas; por isso, diante das rápidas mudanças é quase impossível

alguém ser capaz de tornar-se letrado a respeito de tudo ou em tudo.
Alguém sempre saberá algo distinto e útil aos outros, configurando, as-
sim, um novo quadro no espaço ensino-aprendizagem. A troca de infor-

mações possibilitará a descoberta de novos potenciais para o letramento
e aprendizagem (LEU, 2000b).

Segundo Leu e colaboradores (2004, p. 1.597, tradução nossa), os

Modelos de ensino de letramento freqüentemente têm
focado no adulto cujo papel é ensinar as habilidades
que ele ou ela possui para um grupo de alunos que não
possui aquelas habilidades. Isso não é mais possível, ou
mesmo apropriado, em um mundo de múltiplos e novos
letramentos configurados pela Internet e outras TICs.
Na realidade, hoje, muitos alunos jovens possuem ní-
veis mais altos de conhecimento sobre alguns desses
novos letramentos do que a maioria dos adultos. É sim-
plesmente impossível para uma pessoa conhecer todos
os novos letramentos e ensiná-los de forma direta aos
outros.

Além disso, a comunicação que viabilizamos pelas TICs demanda

habilidades de envolvimento e troca social, pois muitas informações no-
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vas disponíveis na Internet encontram-se nas pessoas que povoam a rede
e não em textos isolados. Para chegar a elas, precisamos usar de nossas
habilidades de letramento, incluindo seus aspectos sociais; e, diante dos

novos contatos ao redor do mundo, um novo aspecto se descortina: a
abertura para o contato e a apreciação do novo em outras tradições cultu-
rais, levando à tolerância do diferente, inclusive dos diferentes modos de

saber existentes no mundo (LEU, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão proposta teve por objetivo auxiliar-nos a refletir e a bus-
car uma visão equilibrada sobre as novas TICs, o letramento e as diferen-
tes habilidades e estratégias envolvidas nesse processo e a sala de aula.

Assim, sem ceder ao apelo neoliberal das novas TICs, nem visualizar ex-
clusivamente o preparo dos alunos para o mercado de trabalho, precisa-
mos admitir que diversas mudanças se materializam, dia a dia, no espaço

da comunicação e informação. A relação entre as tecnologias e o letramento
parece, de fato, ser transacional. As mudanças operam-se nos dois senti-
dos e parece não haver razões para empregar-se qualquer esforço na deli-

mitação de fronteiras entre as áreas.

Percebemos a necessidade de mudar o foco, expandir a visão que
temos sobre a leitura e a escrita sob pena de marginalizarmos nossos
alunos não os preparando para os desafios que o futuro lhes reserva. Afi-

nal, eles estarão inseridos em um mundo no qual a leitura ocorrerá, em
grande medida, nas malhas das TICs. Para tal, precisamos rever a nossa
postura diante das tecnologias e dos usos que temos feito delas em sala

de aula na construção do letramento, lembrando que: a) o simples uso
das TICs não garante a aquisição das habilidades de que nossos alunos
necessitam; b) um ensino efetivo, na instituição/escola, pode contribuir

para minimizar as diferenças de acesso ao conhecimento, realidade bem
conhecida, principalmente nos países em desenvolvimento. Ao negarmos
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a entrada e o ensino dos letramentos das TICs , na sala de aula, corremos
o risco de contribuir para a criação de uma nova instância de iletramento.

Além das questões pontuadas, necessitamos investir mais na pes-

quisa a fim de conhecer melhor o conjunto de habilidades que compreen-
dem os novos letramentos e como podemos ensiná-las, colocando-as ao
alcance do maior número possível de alunos. Estudar mais para conhecer

melhor o(s) letramento(s) que se apresenta(m) com um componente
mutante se faz mister para o desenvolvimento das habilidades de um
aprendiz estratégico as quais poderão abrir portas, ainda hoje, sequer

projetadas.
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