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Resumo 
 
O artigo tem por objetivo discutir a noção de letramento – tradicionalmente relacionada à 
cultura escrita – ampliando-a para a ideia de letramento midiático. Este implica que os usos 
que os usuários fazem dos produtos midiáticos estimulam e exigem uma capacitação 
cognitiva. Para tanto, o texto divide-se em duas partes. A primeira discute o conceito de 
letramento, contextualizando-o na discussão sobre mentes oral e escrita. A segunda parte do 
texto mostra que o conceito de letramento não se aplica à complexidade das práticas de 
comunicação na cibercultura. Assim, propomos que letramento seja entendido não apenas 
como a habilidade de ler/escrever textos escritos, mas como a capacidade de mobilizar 
diversas competências cognitivas para leitura e produção de textos, com o uso dos diversos 
tipos de linguagens (oral, audiovisual, digital). 
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1. Introdução 
 

De maneira geral, pode-se definir letramento como uma presença quantitativa de 

pessoas que leem e escrevem dentro de uma cultura, ou seja, é a presença maciça da escrita. 

Também é possível entender o termo como um processo: letramento como o procedimento 

pelo qual uma sociedade se torna letrada. Assim, o conceito de letramento está relacionado 

à escrita: sendo ela um processo tecnológico e cognitivo que impacta tanto na produção de 

material intelectual quanto no próprio intelecto. É o uso de um alfabeto ou qualquer outra 

forma de escrita para registrar e transmitir um pensamento, uma imagem, uma ideia. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professora Doutora da Faculdade de Comunicação Social/UERJ. Pesquisadora do CNPq. Bolsista do Prociência 
(Faperj/UERJ). E-mail: fatimaregisoliveira@gmail.com. 
3 Doutorando do Programa de Pós-Graduaçào em Comunicação da UERJ. E-mail: gustavo_audi@yahoo.com.br 
4 Doutoranda do Programa de Pós-Graduaçào em Comunicação da UERJ – Bolsista Faperj. E-mail: ale.led@gmail.com 
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Goody e Watt (2006, p. 25) consideram que uma sociedade letrada é aquela em que 

seus avanços administrativos e tecnológicos estão indiscutivelmente ligados à invenção de 

um sistema de escrita.  

Desde o surgimento do alfabeto fonético na Grécia antiga, as sociedades humanas 

têm criado vários outros meios de comunicação e com eles diferentes códigos, não 

necessariamente com base na escrita. Com a entrada em cena, a partir da década de 1970, 

das redes e mídias digitais potencializou-se um hibridismo das tradições linguísticas. Na 

cultura digital, o formato da mensagem acumula as convenções e usos das diversas 

tecnologias de informação e comunicação (oral, escrita, audiovisual, digital). Além disso, 

essas mensagens circulam por diversos suportes e plataformas – como computador, iPad, 

iPod, celulares etc. –, exigindo que o usuário aprenda a utilizar diversos softwares, códigos 

e protocolos. Essas práticas de comunicação, sociabilidade e construção de textos na 

cibercultura são um espaço privilegiado para se observar como esses diversos processos 

também são alvo de um letramento, irredutível à cultura escrita, que vamos denominar de 

letramento midiático. 

A ideia de letramento midiático vem sendo adotada por autores como Henry Jenkins 

e Angela Ndalianis. Henry Jenkins traz este mesmo sentido de letramento ao estudar as fan 

fictions feitas por crianças: 
Entende-se por letramento não apenas o que podemos fazer com o material 
impresso, mas também com outras mídias. Assim como, tradicionalmente, 
não consideramos letrado alguém que sabe ler, mas não sabe escrever, não 
deveríamos supor que alguém seja letrado para as mídias porque sabe 
consumir, mas não se expressar (JENKINS, 2009, p. 237). 
 

Apesar de o autor utilizar o letramento midiático como uma ferramenta de 

aperfeiçoamento e aprendizagem para crianças, o mesmo se aplica ao indivíduo de maneira 

geral. É uma abordagem aberta, mas que se especifica ao incluir não só o ato de 

ler/consumir, como também o de escrever/criar. Desta forma, o letramento considerado aqui 

envolve mais que a leitura e a escrita tradicionais, engloba todas as tecnologias de 

informação e comunicação e suas peculiaridades formais e lógicas de utilização. 

Angela Ndalianis considera que as práticas de comunicação na cibercultura, as quais 

denomina de tecnotextualidades (2004, p. 4) intensificam o letramento mediático de modo 

nunca antes presenciado.  

Na esteira de Jenkins e Ndalianis, o que se pretende neste artigo é utilizar outro 

significado possível ao termo. Em vez de considerar a leitura e a escrita como processos 

únicos do letramento, associar a esses as demais competências necessárias para a 
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articulação com os diversos meios e artefatos midiáticos. Este texto têm como objetivo 

ampliar a noção de letramento. Assim, letramento passa a significar a habilidade de 

aprender a lógica e desenvolver as competências cognitivas necessárias para “ler e 

escrever” com recursos e protocolos de todo tipo de artefacto mediático, irredutíveis à 

cultura escrita.  

Para isso, o texto está dividido em duas seções. Na primeira, tratamos do conceito 

de letramento. Os principais autores que nos ajudam a embasar a discussão a respeito da 

passagem da cultura oral para a letrada são Eric Havelock (1963, 1996), Jack Goody e Ian 

Watt (2006), Walter Ong (1998). Nesta primeira parte ainda explicitamos que o conceito de 

letramento é associado à noção de mente escrita, pautada nas ideias de racionalidade, 

abstração mental, busca pela representação da essência do objeto, em contraposição à mente 

oral. Demonstraremos que o conceito de cultura letrada apoia-se na ideia de que o 

conhecimento é compreendido como um estoque de conteúdos e representações sobre o 

objeto, cuja essência pode ser transmitida através de gerações. Temos um saber abstrato e 

que opera por transmissão. 

Na segunda seção do texto, discutiremos como as práticas da cibercultura, por suas 

características intrínsecas de uso de diversas mídias e linguagens, estimula os sentidos, 

incentiva a criação e recombinação de todo tipo de produto mediático e potencializa seu 

compartilhamento por meio de diferentes suportes e plataformas de comunicação. Dessa 

forma, a cibercultura estimula o uso do corpo e um engajamento mais ativo do usuário que, 

conforme discutimos em outro texto (REGIS, 2014) é melhor definido pela ideia de 

competências cognitivas. Por apoiar-se em situações concretas, estimular corpo e 

engajamento, o letramento midiático se diferencia do letramento “tradicional”, 

frequentemente abstrato e descontextualizado. Nessa forma de letramento o saber depende 

do contexto concreto e opera por construção e não por transmissão de conteúdos. Nesse 

processo a mente opera como uma rede sociotécnica, fazendo amplo uso de objetos técnicos 

e interações sociais. 

 

2. O que é letramento? 

A passagem da oralidade para o letramento, e todas as mudanças socioculturais que 

a acompanharam, não é efeito apenas da invenção da escrita. Pensamento crítico, 

questionamentos aos mitos, necessidade de registros materiais não podem ser atribuídos 

apenas à criação de uma tecnologia comunicacional. Por sua vez, com o risco de se 
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aproximar de um determinismo tecnológico, não se pode negar a forte presença da letra 

durante os processos de transformação do pensamento. 

Três autores são importantes para pensar esta passagem da sociedade oral para a 

letrada: Jack Goody e Ian Watt (2006) e Eric Havelock (1963, 1996). Apesar de serem 

notadamente deterministas, é possível destacar de seus estudos afirmações bastante úteis. 

Havelock (1963) trata a mudança no sistema educacional grego a partir do século V 

a.C., através da descoberta, do homem grego, da psyche, uma individualidade crítica e 

independente da esfera social. Esta crise inicia a passagem de uma cultura oral (tradição 

poética, mnemônica) para uma cultura escrita (a partir do alfabeto grego). O autor estuda 

basicamente a República de Platão para demonstrar como foi possível esta revolução na 

cultura. 

No sistema educacional homérico (oralidade poética), a história, a organização 

social e as regras morais do grupo estão implícitas nos poemas e aparecem apenas como 

atos e eventos realizados por pessoas importantes ou com elas. Platão introduz o conceito 

de mimesis (imitação) para definir o “faz-de-conta” dramático. O sistema mnemônico 

necessita de um encantamento para que a informação seja gravada na memória. O indivíduo 

é tudo aquilo que viu, ouviu e se lembra; há somente retenção de modelos prontos. Em 

suma, ele se deixa levar pela tradição. 

Segundo o autor, para a revolução no sistema educacional ocorrer foi necessária 

uma mudança na tecnologia de comunicação. A renovação da memória através da escrita 

possibilitou ao leitor dispensar a maior parte da identificação emocional. Isso pôde liberar 

energia psíquica para análise e recomposição do que agora foi escrito. A escrita permitiu a 

criação de uma individualidade crítica e independente. Para Ong, “as palavras escritas 

refinam a análise, pois se exige mais das palavras individualmente” (1998, p. 120). 

Platão, segundo Ong, também fez diversas objeções em relação à escrita: 

a escrita é inumana, pois pretende estabelecer fora da mente o que na 
realidade só pode estar na mente. [...] Em segundo lugar, a escrita destrói a 
memória [...], enfraquece a mente. [...] Em terceiro lugar, um texto escrito 
é basicamente inerte. [...] Em quarto lugar, a palavra escrita não pode se 
defender como a palavra natural falada [...] a escrita é passiva, fora do 
contexto, em um mundo irreal, artificial (ONG, 1998, p. 94-95). 

 
Contudo, esta aparente contradição no valor da escrita não invalida em nada o 

pensamento do filósofo, pois seu papel está relacionado ao fim do ultrapassado método 

homérico e à descoberta de uma personalidade autônoma no sujeito. 
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Além da escrita, Platão associa a separação entre o indivíduo e a palavra lembrada 

ao crescente uso do método da dialética, em sua versão mais simples, que consiste em pedir 

ao orador que repita o que foi dito e explique o que quis dizer5. Esta intervenção perturba o 

imaginário poético. Assim, a dialética foi um instrumento para despertar a consciência de 

sua linguagem adormecida e estimulá-la a pensar de forma abstrata (pensar sobre Aquiles 

em vez de identificar-se com ele). Prioriza-se, portanto, pensar na ideia antes da sua 

aplicação – a existência da essência, para o grego, veio a presumir a existência do objeto. 

Platão tenta focar a estabilidade do abstrato em oposição à flutuação, às 

características móveis e ambulantes da situação concreta. As ações são e não são, elas 

passeiam nestes estados nas diferentes situações. Como atos e eventos são acontecimentos, 

eles se tornaram, foram. Já a essência, uma vez que existe, nada pode acontecer com ela – 

ela apenas é. A coisa abstrata, separada da situação concreta, não precisa mais ser 

visualizada; de fato, não pode ser vista. Os objetos abstratos do conhecimento não são 

demonstrações de situações ou casos específicos, são sempre idênticos a eles mesmos (não 

sofrem alteração) e, por isso, são atemporais. O objeto é isolado de seu tempo, lugar e 

circunstância e traduzido linguisticamente em uma abstração. Quando se torna possível 

conhecer a essência, os atos e eventos ficam irrelevantes. Devemos pensar e saber a própria 

abstração; Platão defende a valorização das coisas em si. Por exemplo, a tradição 

mnemônica é limitada a descrever os efeitos da lei, não a lei per se. 

Havelock utiliza Platão para explicar a mudança no objeto de estudo do grego. A 

psyche e sua valorização sobre a tradição poética, juntamente com a escrita, fizeram com 

que o conteúdo a ser aprendido consistisse nas abstrações isoladas, que existem por si só, 

pois são divorciadas de qualquer contexto imediato e situação específica. Portanto, o sujeito 

autônomo, que não mais lembra ou sente, mas sabe, pode agora ser confrontado com 

milhares de leis, princípios, tópicos e fórmulas abstratas puras que se tornaram os conteúdos 

do Saber. 

Uma interessante contribuição de Goody e Watt (2006) para as questões do 

letramento diz respeito à herança cultural. Para os autores (GOODY; WATT, 2006, p. 13), 

esta herança passada para a próxima geração envolve três itens: a planta material, incluindo 

                                                
5 Inclusive, como afirmado por Goody e Watt (2006, p. 49-50), uma das vantagens da fala é poder esclarecer possíveis confusões ou 
enganos através de perguntas e respostas. A outra vantagem apontada pelos autores é a adaptabilidade do orador, que pode alterar o tipo 
de fala de modo que possa ser mais apropriada a cada natureza. 
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fontes naturais disponíveis; meios padronizados de atuação; e a linguagem, como categoria 

de compreensão a ser assegurada. Havelock define a cultura a ser transmitida como o 
conjunto de diretrizes que regulam os padrões de conduta dos indivíduos. 
Na cultura letrada, este tipo de conhecimento toma forma como um corpo 
de leis e crenças, compreendendo a religião e a moral, procedimentos 
jurídicos de todos os tipos e também os direitos e deveres vigentes no 
interior da família (HAVELOCK, 1996, p. 188). 

 
Em uma cultura letrada, o conhecimento é materializado, traduzido para um meio 

físico e fixo e, portanto, torna-se aparentemente imutável. Na cultura oral, por sua vez, “as 

palavras podem acumular camadas sucessivas de sentidos historicamente válidos [...]. O 

sentido de cada palavra é ratificado em uma sucessão de situações concretas, acompanhadas 

por inflexões vocais e gestos físicos” (GOODY; WATT, 2006, p. 14). Assim, ocorre uma 

mutabilidade de sentido muito mais dinâmica. A memória ganha importância, pois é ela 

quem regulará aquilo que possui relevância social. 

Em uma das muitas visões sobre o assunto, acredita-se que a escrita foi difundida 

como ajuda à memória (GOODY; WATT, 2006, p. 31) – através do registro físico, 

diminuiu-se a necessidade de memorização. Segundo Havelock (1996, p. 190), a escrita 

grega começou como o oral registrado em outro meio, a transcrição do construído 

oralmente. Na tradição oral, os registros são alterados, pois trabalham com a visão da 

relevância social: o que for importante naquele momento é memorizado, o que não é 

esquecido (GOODY; WATT, 2006, p. 17). Esta função social da memória chama-se 

organização homeostática da tradição cultural em sociedades não-letradas. 

Desta forma, 
em sociedades orais, a tradição cultural é transmitida quase 
completamente através de comunicação face-a-face; mudanças em seu 
conteúdo são acompanhadas pelo processo homeostático de esquecer ou 
transformar essas partes da tradição que deixam de ser necessárias ou 
pertinentes. Por outro lado, sociedades letradas não podem descartar, 
absorver nem transmudar o passado da mesma maneira. Ao contrário, seus 
membros são confrontados com versões permanentemente registradas do 
passado e com suas convicções; porque o passado é, assim, fixo e isolado 
do presente, o inquérito histórico se torna possível (GOODY; WATT, 
2006, p. 76). 

 
Goody e Watt (2006, p. 61) citam Nietzsche para caracterizar o homem letrado 

como uma "enciclopédia ambulante", ser incapaz de valorizar o presente e sempre obcecado 

por um senso histórico. 

Em suma, a escrita colaborou com uma liberação da memória e raciocínio sobre a 

informação, seja para entendê-la, analisá-la ou questioná-la. A escrita pode não ter sido o 
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fator  determinante, mas contribuiu bastante com o pensamento racional em oposição ao 

mitológico. A linguagem abstrata da letra, apoiada ao método dialético valorizado no século 

V a.C., abriu caminho para a abstração. Além disso, permitiu uma nova interpretação sobre 

o passado, pois permitiu sua fixação.  

Apesar da afirmação de Havelock (1996, p. 188), que considera que a invenção do 

alfabeto grego separou as civilizações pré-helênicas de todas as seguintes, é possível 

perceber, desde fins do século XX, uma mudança de pensamento e subjetivação junto ao 

surgimento das tecnologias de informação e comunicação. São novas maneiras de registro, 

recuperação, transmissão e utilização da informação que ocasionam alterações nas formas 

de pensar e interagir socialmente. 

Da mesma forma que os gregos levaram um tempo para assimilar a escrita 

alfabética, dominando primeiro o sistema visualmente para depois conectar mais 

rapidamente a forma visual com os valores acústicos/fonéticos (HAVELOCK, 1996, p. 

205), a sociedade hoje passa por um período de “adaptação sintáxica”. No entanto, uma 

observação técnica mais direta sobre a linguagem já é possível. Por isso, torna-se viável 

estudar o letramento, já que se configura como uma habilitação, uma capacitação ao uso da 

ferramenta tecnológica. 

2.1 “Sintaxes” Tecnológicas 

Cada tecnologia possui suas características próprias. Tanto o oral e o escrito quanto 

o eletrônico são compostos por uma lógica de utilização peculiar que espelham uma 

realidade social. Como citado anteriormente, não existe determinismo, o “fenômeno” ocorre 

em espiral: a tecnologia influencia e é influenciada – há a pressão por uma mudança e esta 

mudança retroage na necessidade original. Importante neste “mutualismo originário” é a 

constatação de regras e convenções (sintaxes) que norteiam a utilização de cada tecnologia. 

A oralidade é caracterizada por utilizar como meio de transporte da informação 

cultural enunciados impressos na memória (HAVELOCK, 1996, p. 189). Para isto, tais 

enunciados são dispostos em forma metrificada, pois o ritmo auxilia a garantia na 

documentação. A poesia é, portanto, “uma invenção de antiguidade imemorial, destinada ao 

propósito funcional de prover um registro contínuo em culturas orais” (HAVELOCK, 1996, 

p. 189). Este complexo de práticas era chamado pelos gregos de mousiké. 

Segundo Havelock (1978, p. 111), o discurso era formado por unidades rítmicas 

chamadas de fórmulas, mas é possível estender o conceito para fórmula moral, que 

constitui uma declaração sintetizada de um fragmento de comportamento social. Uma 
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mesma fórmula moral é repetida em diversos contextos narrativos e as mesmas expressões 

verbais são repetidas em diferentes momentos. Assim, blocos básicos são reutilizados ao 

longo de toda a narrativa, seja para reforçar uma ideia ou facilitar a memorização. Janet 

Murray explica da seguinte forma: 

A composição oral de histórias baseia-se naquilo que nós, numa era de 
literatura, depreciamos como repetição, redundância e clichê, artifícios 
para padronizar a linguagem em unidades que tornam mais fácil, para os 
bardos, sua memorização e recuperação (MURRAY, 2003, p. 181). 

 
Os textos se dedicam a pronunciação e reiteração de um conjunto de aforismos, de 

fórmulas de comportamento, onde a sintaxe da máxima se torna emaranhada com a sintaxe 

da narrativa. Um sentimento é passado como parte de uma história de ação; o agente 

executa o aforismo ou o pronuncia em relação ao que está acontecendo no momento da 

ação. Só assim a memória oral, seduzida pelo conto, acomodará o modelo de 

comportamento a ser assimilado (HAVELOCK, 1978, p. 114-115). A narrativa é colocada a 

serviço de reportar o modo pelo qual as questões humanas eram normal e apropriadamente 

realizadas em uma cultura na qual relações sociais eram mais diretas e pessoais. 

De maneira geral, os métodos que a poesia usa para ser mais bem memorizada são a 

rima de som, métrica, rima de sentido, melodia (ritmo), performance, uso de conteúdo mais 

facilmente lembrado (superlativos, por exemplo), uso de narrativa (ações) e uso de tom 

formular (mesma forma usada várias vezes – redundância). Ong acrescenta outras 

características: 
Tendência oral para explorar o equilíbrio (a recorrência de sujeito-
predicado-objeto cria um ritmo que auxilia na recordação, um ritmo de que 
careceria uma mera sequência de nomes), em parte da tendência oral para a 
redundância, e parcialmente da tendência oral para antes narrar do que 
simplesmente justapor (os indivíduos não são imobilizados, como em um 
alinhamento militar, mas estão fazendo algo, isto é, “gerando”) (ONG, 
1998, p. 115). 

Por sua vez, a escrita possui suas próprias convenções e usos adequados. Goody e 

Watt afirmam que o “alfabeto torna possível ler e escrever facilmente e sem qualquer 

ambiguidade todas as coisas sobre as quais a sociedade possa falar” (2006, p. 31). Tal 

afirmação, extremamente simplista, ignora os fatores que concorrem para a produção de 

sentido (Cf. CERTEAU, 1998; CHARTIER, 2010) . Entretanto, a suposta fixidez da letra 

pode levar a conclusões deste tipo.  

Em contraposição à cultura oral, a mentalidade da cultura escrita se pautaria na 

racionalidade, pensamento crítico e abstrato. A cultura letrada não se prende às relações do 

quotidiano, as relações transcendem os limites de tempo e de espaço. Há ainda uma busca 
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pela representação da essência do objeto, ou seja, a palavra deixa de ser a ação para tornar-

se uma representação da ação. Há também a prevalência das relações de causalidade, 

doando  ao pensamento o efeito de linearidade.  

 

3. Do Letramento ao Letramento Midiático: Práticas de Comunicação e Competências 

Cognitivas na Cibercultura 

 
Com a coexistência das eras culturais, da sincronização de todas as linguagens até 

então inventadas pelo ser humano, a contemporaneidade é caracterizada por uma grande 

variedade de formas culturais (SANTAELLA, 2003). Logo, o que ocorre é uma mistura de 

meios e códigos linguísticos. Na cultura digital, a construção da mensagem permite o uso 

das diversas tecnologias de informação e comunicação (oral, escrita, audiovisual, digital). 

Além disso, há uma grande potencialização da participação do usuário por meio de 

produção e recombinação de todo tipo de textos e formatos mediáticos. 

Jenkins enumera algumas habilidades necessárias para as crianças participarem 

plenamente da cultura da convergência6: 

1) capacidade de unir seu conhecimento ao de outros numa empreitada 
coletiva; 2) capacidade de compartilhar e comparar sistemas de valores 
por meio da avaliação de dramas éticos; 3) capacidade de formar conexões 
entre pedaços espalhados de informação; 4) capacidade de expressar suas 
interpretações e seus sentimentos em relação a ficções populares por meio 
de sua própria cultura tradicional; 5) capacidade de circular as criações 
através da internet, para que possam ser compartilhadas com outros; e 6) 
interpretar papéis como meio de explorar um mundo ficcional e como 
meio de desenvolver uma compreensão mais rica de si mesmo e da cultura 
a sua volta (2009, p. 248-249). 

 
É possível extrair, das capacidades que Jenkins enumera, uma característica 

marcante das mídias eletrônicas/digitais: participação. Não se está afirmando que outras 

mídias não sejam participativas; autores que trabalham com a questão da leitura, como 

Roger Chartier (1996), Michel de Certeau (1998) e Umberto Eco (2004), têm uma posição 

muito diferente. Para eles, a leitura é prática criadora de sentidos, não reduzidas 

exclusivamente às intenções do autor. A materialidade dos suportes de textos e as formas de 

ler são decisivas na produção de sentido do texto. O conteúdo não está pronto, ele é uma 

obra aberta que ganha significado através do trabalho do leitor. Grosso modo, qualquer 

leitura pode ser considerada participativa, pois envolve esforço físico, como o movimento 

                                                
6 Como afirmado anteriormente neste artigo, a abordagem de Jenkins pode ser sobre o público infantil, no entanto, suas observações 
aplicam-se facilmente ao indivíduo contemporâneo de maneira geral. 
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dos olhos, cabeça, a postura corporal, se é lida em silêncio ou em voz alta etc., além da 

óbvia atividade mental de interpretação e simulação. Espen Aarseth faz uma boa 

comparação: 
Estes textos (hipertextos, jogos de aventura etc.) não são essencialmente 
diferentes de outros textos literários, porque (1) toda a literatura é, até certo 
ponto, indeterminada, não-linear e diferente em cada leitura; (2) o leitor tem 
de fazer escolhas a fim de dar sentido ao texto; e, finalmente, (3) um texto 
não pode realmente ser não-linear, pois o leitor pode lê-lo apenas uma 
sequência de cada vez, de qualquer maneira (AARSETH, 1997, p. 2). 
 

Os textos a que Aarseth se refere utilizam o formato estrutural enormemente 

influenciado pelo computador e sua linguagem na criação e distribuição de conteúdo. 

Nestes “novos” textos, apesar de essencialmente semelhantes aos outros, há o caráter 

ergódico: leitura cujo significado da obra é construído através do esforço não-trivial 

(movimentação física) do indivíduo ao examinar o texto (AARSETH, 1997, p.1). Ocorre 

um movimento seletivo para a construção física de sentido onde o usuário movimenta-se, 

escolhe, clica, pausa, carrega, apaga, compartilha, reescreve. Ou seja, o usuário é 

responsável direto pelo andamento da obra, fazendo parte essencial dela todos os elementos 

que permitem esta manipulação. Aarseth (1997) define esta organização mecânica do texto, 

pela qual o usuário possui uma gama de possíveis textualidades com a possibilidade de 

concretizá-las, inclusive, fora do campo mental, de Cibertexto. O foco na tradicional 

trindade autor/emissor, texto/mensagem e leitor/receptor é transferido para a relação 

cibernética entre os vários “participantes” da máquina textual. 

Esse estímulo à participação, concretizado pelos cibertextos, mobiliza e exige o 

aprimoramento de diversas habilidades, convidando-nos a repensar o conceito de 

letramento. O letramento midiático não se reduz ao domínio do universo da escrita e das 

habilidades de raciocínio lógico e reflexão sobre a essência do objeto.  

Uma vez que as linguagens literárias, radiofônicas, fotográficas, cinematográficas e 

televisivas foram integradas ao meio digital, passaram a circular entre todo tipo de mídias e 

gadgets (iPods, tabletes, celulares, computadores e outros), favorecendo a ampla 

disseminação de textos e informações. Além disso, a lógica da cultura digital potencializou 

as práticas de busca, exploração, apropriação, recombinação e criação de textos. Ao 

estimular a busca e exploração de conteúdos nos diversos suportes e plataformas, a 

comunicação digital potencializa o engajamento ativo do usuário. Ou seja, o internauta que 

escreve fanfictions, cria mashups e spoofs, colabora em softwares open source, precisa 

aprender e incorporar conteúdos, linguagens, softwares, protocolos etc; precisa saber 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 11 

remixá-los, compartilhá-los e utilizá-los em diferentes plataformas e suportes. Essas ações 

exigem não apenas o aprendizado de saberes abstratos; exigem que se explore softwares, 

ambientes, se aprenda funcionalidades de gadgets, se aprenda protocolos de comunicação 

em redes sociais, entre outras ações. Poderíamos dizer que a comunicação digital exige, 

além dos saberes teóricos, inteligência prática, capacidade de conexão/associação, 

criatividade e outras habilidades e recursos. Ou seja, exige um engajamento ativo que 

produza ações com sentido na vida concreta do indivíduo.  

Para realizar essas ações não basta ser letrado nos padrões da cultura escrita. É 

preciso colocar em ação um conjunto de saberes, habilidades e atitudes que vamos 

denominar aqui de competências cognitivas. 

Para entendermos o conceito de competências cognitivas, iremos primeiro definir o 

conceito de competência e depois, definir o conceito de processo cognitivo que guia nossas 

pesquisas. 

 

3.1 Competências 

Como apresentamos em outro texto (REGIS, 2014), o conceito de competência é 

bastante discutido no âmbito da psicologia cognitiva e das neurociências. Nesses campos, o 

conceito é estudado a partir de suas interseções com as ideias de habilidade e perícia, não se 

chegando exatamente a um consenso sobre seus limites e fronteiras e até que ponto são 

determinados pela genética ou refinados pelos processos de educação e sociabilização 

(CECI, BARNET & KANAYA, 2003, p. 70-71). Neste artigo, privilegiaremos uma 

discussão que tem florescido nos campos da administração, sociologia e educação. Os 

teóricos da administração observaram um descompasso entre a formação educativa e 

técnica dos trabalhadores e as necessidades efetivas do mundo do trabalho. Os estudiosos 

perceberam que mesmo uma excelente base de ensino formal e qualificação técnica não era 

suficiente para fazer face aos desafios de um mercado de trabalho dinâmico e complexo. 

Fleury & Fleury (2001, p. 185-6) observam que o termo qualificação refere-se meramente à 

capacidade técnica: definida pelos requisitos do cargo ou posição e pelos saberes ou estoque 

de conhecimentos, certificados pelo sistema educacional. Já o conceito de competência 

busca ir além da ideia de qualificação técnica e estoque de conhecimentos. Os autores da 

administração perceberam que a competência não se reduz à posse de um conhecimento ou 

know how específico, mas dependem muito do modo como no dia a dia mobilizamos os 
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conhecimentos para resolver problemas concretos em contextos sempre mutáveis. 

Competência, portanto, é a combinação de saberes, habilidades e atitudes.  

Fleury e Fleury destacam que a noção de competência aparece associada a ações 

como: “saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber 

aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica” (Fleury & 

Fleury, 2001, p. 187). Percebemos que a competência diferencia-se assim da ideia de 

cultura letrada – que privilegia o saber puro e abstrato. A pedagogia das competências 

considera as variações e afetos no campo das ações concretas. Desse modo, a aprendizagem 

não se restringe às atividades formais de sala de aula. Aprende-se lendo um livro; viajando; 

assistindo a um filme; jogando um videogame, conversando com os amigos. O importante é 

conjugar situações de aprendizagem para que o conhecimento seja efetivamente 

incorporado, construindo assim competências. Para isso, quanto mais concreto, mais 

interessante ao indivíduo e mais integrado à sua vivência, mais facilmente o conhecimento 

será incorporado para a construção de competências. 

Essa noção de competência mobiliza recursos cognitivos que não se reduzem aos 

processos da cultura letrada. Que recursos cognitivos são esses? 

 

3.2 Práticas de Comunicação e Competências Cognitivas  

Em outro trabalho, realizamos um mapeamento das principais formas de 

participação estimuladas pelas práticas de comunicação/leitura nos sistemas de mídia e 

entretenimento atuais. Essas práticas, que se pautam pelas características cibertextuais 

descritas por Aarseth, podem ser resumidas por: 
1) Maior participação em atividades de construção colaborativa de 
conteúdo e em ambientes de interação social; 2) Aumento na quantidade 
de informações distribuídas em diversas plataformas, exigindo que o 
usuário atue como um verdadeiro investigador: é necessária uma 
percepção seletiva acurada para explorar, pinçar e conectar os conteúdos 
de interesse no meio da abundância e da fragmentação; 3) Necessidade de 
selecionar tarefas e ordená-las devido à sobrecarga de estímulos e 
demandas; 4) Por fim, o estímulo para que se aprenda diversas linguagens, 
softwares e códigos midiáticos essenciais na cultura digital (REGIS, 
TIMPONI & MAIA, 2012, p. 117). 

 
O que podemos observar é que as práticas de criação, distribuição e leitura de 

conteúdos implicadas pelos cibertextos requerem habilidades pertencentes a um amplo 

repertório cognitivo. Além de atividades relacionadas às formas tradicionais de inteligência 

da cultura letrada, tais como lógica, resolução de problemas, análise, reconhecimento de 

padrões e tomada de decisão, essas (ciber)textualidades envolvem capacidades sensoriais, 
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perceptivas, linguísticas, criativas e sociais (REGIS, 2008). Essas capacidades implicam 

repensar o conceito de mente e processo cognitivo subjacente à cultura letrada. 

Pesquisadores de diversos campos das Ciências Cognitivas têm defendido a 

concepção de uma cognição corporificada e ancorada no mundo. Eles demonstram que a 

mente é o resultado de um longo processo biológico e cultural e que age como uma rede 

que envolve o cérebro/corpo e suas interações com humanos e não-humanos. Na esteira 

desses pesquisadores, vislumbra-se um conceito de cognição – ampliada –, irredutível às 

faculdades superiores da mente, como lógica, matemática, linguagem etc. A ideia de 

cognição ampliada propõe que:  
1) a mente é produto da longa evolução biológica e beneficia-se do “saber 
mais antigo” do aparato sensório-motor; 2) a cognição é corporificada e 
contextualizada, isto é, depende da experiência concreta do indivíduo e 
utiliza habilidades sensoriais e sociais; 3) o processo cognitivo opera de 
forma distribuída, uma espécie de rede sociotécnica, envolvendo 
cérebro/corpo e suas interações com humanos e não-humanos (interações 
sociais e objetos técnicos) (REGIS & MESSIAS, 2012, p. 42). 

 

A proposta da cognição ampliada fornece uma base teórica compatível com as 

diversas práticas de comunicação estimuladas pela cibercultura. Essas práticas, ao 

envolverem uma diversidade de conhecimentos, habilidades e o modo como se mobiliza 

esses conhecimentos, vão ao encontro dos processos de letramento midiático, ou seja, 

processos cuja “leitura e escrita” não se reduzem à mera acumulação de conhecimento e 

capacidade técnica da cultura escrita.  
É esse modo de construir competências, envolvendo um amplo repertório 
cognitivo e agentes humanos e não-humanos que denominamos aqui de 
competências cognitivas (REGIS, 2014, p. 11). 

 
Consideramos que as práticas de comunicação da cibercultura, ao estimular o 

envolvimento de nossos sentidos, o engajamento ativo do usuário, não se limita ao 

conhecimento com base em qualificação técnica e acúmulo de saberes abstratos. As práticas 

da cibercultura exigem a mobilização desses conhecimentos e uma constante atualização 

sobre um conjunto de linguagens, códigos e protocolos midiáticos que nos permite falar de 

um letramento midiático. 
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4. Considerações Finais 

 

Partimos da contextualização da passagem da cultura oral para a cultura escrita na 

Grécia Antiga. Vimos como o conceito de letramento está fortemente imbricado à ideia do 

desenvolvimento da escrita e de um pensamento crítico, abstrato, permanente e 

descontextualizado. Demonstramos como as práticas de comunicação que emergem com a 

cibercultura potencializaram o uso do sensorium humano (linguagens oral, escrita, 

audiovisual etc.) e um engajamento mais ativo dos usuários. Nesse sentido, podemos 

verificar que o tipo de participação implicada pelos cibertextos, evidenciam que produtos 

digitais, mobilizam o corpo e competências cognitivas que são irredutíveis às habilidades 

descritas pelo conceito tradicional de letramento. Denominamos esse processo de 

letramento midiático e entendemos que não se trata de uma mera preferência de 

terminologia, mas trata-se de uma mudança no que se entende por mente e processo 

cognitivo. Mostramos, por fim, que o processo cognitivo da cibercultura é corporificado, 

apoia-se em diversos tipos de saberes, habilidades e no modo como se mobiliza esses 

saberes em situações concretas e envolve a interação com humanos e não humanos, como 

em uma rede sociotécnica. 
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