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CICLOS APCEP - Literacia e alfabetização | 2019
Debate, histórias, casos e projectos | AQUI no facebookAPCEP.
DIA INTERNACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO
DIA INTERNACIONAL DA LITERACIA
Dia 8 de Setembro de 2019...
Entre 3 e 20 de Setembro CICLO APCEP
de debate, de casos, de ilustrações, de histórias, de
conversas sobre os temas da Alfabetização e da
Literacia.
CICLO 1: Conceitos | Alfabetização e literacia
CICLO 2: Literacia das crianças e sucesso escolar |
Literacia dos adultos: alfabetização, cidadania e
desenvolvimento |
Literacia e alfabetização de adultos e crianças
CICLO 3: Literacia e alfabetização de adultos, crianças e
comunidade | Ideias para futuro

CICLO APCEP 1 - CONCEITOS
Comecemos por alguma clarificação conceptual. Alfabetização e
Literacia...
Aceder à brochura em construção:
https://drive.google.com/…/1b-Yf6hCdZNG2KIK5mRehWmX9…/view…
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MAS ENTÃO ALFABETISMO
E LITERACIA SÃO A MESMA
COISA?
Em 1992 a OCDE lança o Alarme:
Muitos adultos, com vários anos de escolaridade, naturais
dos países onde vivem, não conseguem perceber um
texto escrito necessário no seu contexto de trabalho.
Emergência do conceito de Literacia
Competência que permite extrair o sentido de um texto escrito
necessário ao seu quotidiano.
Distingue do conceito de Alfabetização
Alfabetização é o processo de aprendizagem da leitura e da
escrita (diferente de escolarização)
Literacia é o produto (competência)

(1) OCDE (2002) - L'illetrisme des adultes et les résultats
économiques

© texto Lucília Salgado|
APCEP

O QUE DIZ
BENAVENTE?
As medidas orientadas para a redução do analfabetismo
literal não impediram, porém, que se fosse prefigurando
um novo tipo de analfabetismo afectando a população
adulta que, apesar do aumento dos anos de escolarização,
evidencia incapacidades de domínio da leitura e da escrita
vendo, por isso, diminuída a sua capacidade de
participação na vida social. Esta constatação inaugurou
uma nova era para a problemática do analfabetismo.
Ficavam para trás os tempos em que se considerava
alfabetizado todo o indivíduo capaz de escrever o seu
nome e de ler uma mensagem simples, ou que possuísse
um diploma escolar.
Ana Benavente e al (1994)

Em Portugal (1996) realizou-se também um Estudo
Nacional da Literacia coordenado por Ana
Benavente.
Os materiais do estudo foram inovadores e de acordo
com as práticas usuais de leitura em Portugal.
Os resultados revelaram níveis muito baixos. (ver
estudo referido)
Está em preparação, caso se garanta financiamento,
um novo estudo feito pela mesma equipa, 25 anos
depois.
O governo anterior não permitiu que se concluísse
em Portugal o estudo da OCDE sobre as
competências dos portugueses (PIAAC). Por isso os
resultados aparecem sem Portugal.

O QUE DIZ
ÁVILA?
PODE LER A VERSÃO PDF DE " A LITERACIA DOS ADULTOS:
COMPETÊNCIAS-CHAVE NA SOCIEDADE DO
CONHECIMENTO" https://repositorio.iscteiul.pt/bitstream/10071/577/1/A%20literacia%20dos%20ad
ultos_Patr%C3%ADcia%20Ávila.pdf

BROCHURA EM CONSTRUÇÃO
CONTRIBUTOS DO DEBATE

OLIVIA SANTOS SILVA
.
Analfabetismo, diferente de ignorância, é a forma mais extrema da iliteracia.
Não dominar o código escrito (literacia) e o cálculo matemático (numeracia)
dificulta (nem sempre impede) o acesso a outros níveis de desenvolvimento
de um número importante e de outras categorias de novas competências
imprescindíveis nas sociedades atuais... Não saber ler, escrever e ou
conhecer o cálculo matemático escrito, numa sociedade onde a escrita é
omnipresente e hegemónica, constitui um forte obstáculo no acesso a outros
patamares da literacia. Uma acentuada taxa de analfabetismo é, assim, o lado
mais sombrio de um país e um entrave à construção de uma sociedade que
se baseia na dignidade humana e na liberdade.
Como denunciou Paulo Freire, ainda nos anos 60/70, tem havido um conjunto
de concepções enviesadas sobre o analfabetismo, pensado e descrito como
erva daninha a ser erradicada, doença ou chaga social, vergonha, pouca
inteligência, manifestação de incapacidade, proverbial preguiça, etc. Esta
visão distorcida parece criar uma espécie de vergonha cívica e política. Ao
contrário, ele mostra a outra dimensão de expressão e de forma de uma certa
realidade social. Assim, segundo a sua concepção crítica, alfabetizar não
poderá reduzir-se ao mero ensino da técnica de ler e escrever, nem a actos
de repetição e memorização. Não deverá ser um processo mecânico, mas um
processo de reflexão crítica sobre o “eu“ e sobre o que levou a este “eu“.
Deve ser, em segundo lugar, refletir sobre o próprio processo de ler e
escrever e sobre o significado e o valor da linguagem, disponibilizando
simultaneamente aos alfabetizandos ferramentas de leitura e escrita e
instrumentos de compreensão e libertação da injustiça social que os levou à
situação educativa em que se encontram.

BROCHURA EM CONSTRUÇÃO
CONTRIBUTOS DO DEBATE

LUCÍLIA SALGADO
.

Por isso é que gosto de falar de alfabetização enquanto
processo pedagógico não falando do fenómeno social
alfabetismo ou analfabetismo. Em Portugal o conceito está
carregado de ideologia (sabemos por quê!). O modo como
entendemos a alfabetização tem mesmo a ver com a
interacção com os saberes e competências do adulto. Pela
positiva! Por isso não aceitamos este conceito bafiento de
analfabetismo! Vamos alfabetizar como? a partir do que a
pessoa sabe, do que é, do que tem!
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EMILIA FERREIRO E ANA TEBEROSKY
Uma espreitadela oportuna com Merleau-Ponty à
mistura..
"Partindo desse conhecimento, as crianças
seguem uma linha de evolução regular até a
aquisição da língua escrita, elaborando hipóteses
para compreender o funcionamento do código
escrito. Ainda para Ferreiro ”nenhuma prática
pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em
certo modo de conceber o processo de
aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem”
(1985, p.31). Então para que o professor seja
eficaz deverá adaptar seu ponto de vista ao da
criança." do blog Filosofia da Educação

DEPOIS DO 8 DE SETEMBRO - DIA INTERNACIONAL DA
ALFABETIZAÇÃO | LITERACIA | o debate continua e com
base nas propostas de Lucília Salgado, avançamos para a
alfabetização das crianças ....
Alfabetização das crianças | Trabalhando com Piaget, Emília
Ferreiro e Ana Teberosky
“partiram do pressuposto da teoria piagetiana – de que todo o
conhecimento possui uma origem – e, pelo método clínico de
Piaget, observaram 108 crianças e seu funcionamento do sistema
de escrita. Elas queriam entender como as crianças se apropriam
da cultura escrita, criando a obra intitulada de Psicogênese da
Língua Escrita, introduzida no Brasil por volta dos anos 1980
(Picolli;Camini, 2013).
•“O facto de questionarem e considerarem o que as crianças
sabem antes da alfabetização (da entrada na escola) modificou
toda a forma de pensar da época e ainda hoje tais ideias
embasam muitos profissionais. Diversas práticas construtivistas
foram lançadas no dia a dia da sala de aula por influência da
Psicogênese da Língua Escrita”(Picolli;Camini, 2013).
Foto Comunidade Cultura e Arte

PERGUNTAS ATREVIDAS
AS CRIANÇAS QUANDO NÃO APRENDEM É PORQUE:
1 - NÃO TÊM INTERESSE PELA ESCOLA
2 - OS PAIS NÃO APOIAM A APRENDIZAGEM
3 - OS PROFESSORES NÃO RECORREM A METODOLOGIAS
ADEQUADAS

APCEP

A
LITERACIA
HISTÓRICA
INTERESSA
PARA
ALGUMA
COISA NESTA MATÉRIA DA
LITERACIA DAS CRIANÇAS?

LETERACIA DAS CRIANÇAS

PORQUE NÃO SE PODE
APLICAR PIAGET NA
EDUCAÇÃO?

SERÁ MESMO? NA REVISTA EDUPSI DA UTAD...HÁ QUEM O
DEFENDA! AIE! ESSE CONSTRUTIVISMO....
http://edupsi.utad.pt/index.php/component/content/articl
e…

HOJE É DIA DE BIBLIOTECA. VAMOS À ESEC.
QUE OUTRAS BIBLIOTECAS RECOMENDAS
PARA CONSULTA SOBRE LITERACIA DAS
CRIANÇAS?
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APCEP
LETERACIA DAS CRIANÇAS

AFINAL O QUE É A
LITERACIA
EMERGENTE?

COM UMA ABORDAGEM SUGERIDA PELA Lucília Salgado
aqui vamos nós até ao Porto...na FPCEUP.. para dissecar o
tema...allons-y!
Conceitos principais
•O que é a literacia emergente?
•Importância do envolvimento da família para o
desenvolvimento da literacia
•Importância do jardim-de-infância para o
desenvolvimento da literacia
•Situações lúdicas à volta dos livros
•Bibliografia
https://www.fpce.up.pt/desenvolvimento_litera…/conceitos.
htm
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Estudo Compreensão da
Literacia[1] à das crianças
A emergência do conceito Literacia permitiu compreender as razões
por que muitas crianças não aprendem a ler à entrada para a
escola, estando esta dificuldade na base do insucesso escolar,
fenómeno precoce e seletivo: sociologicamente, aparece no início
da escolaridade (dois primeiros anos), maioritariamente em crianças
oriundas de meios de baixas qualificações escolares (A.
Benavente).
A ausência de relação com o código escrito na família não lhes
permite adquirir a necessidade e a vontade de ler, as
representações sobre a funcionalidade da leitura e da escrita (o que
é? para que serve?onde e como se lê?) e as concetualizações
sobre a leitura e a escrita (carateristicas do texto escrito). [literacia
emergentehttps://www.fpce.up.pt/desenvolvimento_literacia/conceit
os.htm ].Não tendo sido realizado um trabalho pedagógico prévio
(ver https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/11315/1/SALI_BEN
TO.pdf) estas crianças, na maioria das escolas, não conseguem
desenvolver a competência literacia que lhes permitiria, à partida,
conseguir uma escolaridade com sucesso. Os professores do 2º
ciclo do Ensino Básico assumem que as crianças não sabem ler, ou
não conseguem compreender o que lêem – não têm a competência
literacia adquirida, podemos agora dizer – mas não lhes é dada
nova oportunidade de aprendizagem porque já adquiriram a
certificação. Continua a confundir-se alfabetização com literacia.

E PARA CONCLUIR O TEMA DA LITERACIA E ALFABETIZAÇÃO
DAS CRIANÇAS
---Criando contextos alfabetizadores em idade pré escolar, estas
crianças podem:
Criar a necessidade e a vontade de ler
Desenvolver representações sobre a leitura e a escrita (onde,
como, para quê, se lê e se escreve)
Desenvolver concetualizações sobre a leitura e a escrita. (ver
E.Ferreiro e A. Teberosky)
(condição facilitadora da aprendizagem da leitura e da escrita)
Estas condições de literacia emergente podem ser desenvolvidas
nos jardins de infância ou em contextos comunitários.
http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/MESTRADOS_ESEC/SALI_BENT
O.pdf
A família pode ser apoiada para desenvolver a literacia familiar.
Ter-se-ão de mobilizar as pessoas que contatam com estas
famílias para apoiarem os seus filhos nestas atividades.
Os contextos de Educação de Adultos (RVCC) facilitam o
desenvolvimento da literacia familiar e criam nos pais novas
competências de aprendizagem, que envolvem os seus filhos, até
pelo exemplo, criando condições de literacia e apoiando a
escolarização.
http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/docs/Necessida_Potenc_educ_
Adultos.pdf
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MEMBROS DO GRUPO APCEP
Amanhã vamos entrar no tema da Alfabetização e
Literacia de adultos no Grupo APCEP - Associação
Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente. Vem
dar a tua opinião e sugerir temas de aprofundamento aos
restantes membros do grupo.
E já agora participar na co-construção de uma
BROCHURA que queremos realizar colectivamente.
Afinal também é para isso que o grupo serve.
Até já!
https://www.facebook.com/groups/educacaopermanente
/

ALFABETIZAÇÃO E
LITERACIA DE ADULTOS

HOJE EM PORTUGAL COMO EM
BELGRADO VAMOS ALBERTOMELAR A
ALFABETIZAÇÃO E LITERACIA DE
ADULTOS

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS, CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO - 1
Podemos definir a alfabetização
No relatório de uma Reunião de Especialistas sobre Avaliação da
Alfabetização, a UNESCO publicou uma definição da alfabetização
que reflete a ênfase no contexto e na utilização:
•“A alfabetização é a habilidade de identificar, compreender,
interpretar, criar, comunicar e assimilar, utilizando materiais
impressos e escritos associados a diversos contextos. A
alfabetização envolve um continuumde aprendizagem que
permite que indivíduos atinjam seus objetivos, desenvolvam seus
conhecimentos e potencial e participem plenamente na sua
comunidade e na sociedade em geral”
(UNESCO 2005: 21)
•Como a alfabetização é um conceito plural e dinâmico, nem esta
nem qualquer outra definição tem caráter permanente.
Nota: Esta publicação emprega os termos analfabeto e
analfabetismo para indicar a ausência da habilidade de ler e
escrever, sem as conotações pejorativas por vezes associadas a
esses termos.
In UNESCO (2009) O desafio da alfabetização global Um perfil da
alfabetização de jovens e adultosna metade da Década das
Nações Unidaspara a Alfabetização 2003 – 2012
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163170por.pdf
E HOJE? SOS!
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1123283067831875&id=100004505763955&__tn__=KR

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS, CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO
Alfabetização consiste na aquisição da competência Literacia.
Analfabeta será a pessoa que apenas não sabe ler e escrever,
reconhecendo-se que o adulto adquiriu muitas outras
competências ao longo da vida.
Alfabetização será o processo em que se ajuda a pessoa a
aprender a escrever e a ler, passando a escrito e reconhecendo o
que a pessoa é, o que a pessoa tem, o que a pessoa sabe.
--------------------------------------------------•Aquisição de outros conhecimentos, interagindo com os que já
possui, enriquecendo-os.
•Sendo a leitura e a escrita atos de comunicação, desenvolve-se a
competência literacialendo e escrevendo o que será necessário
fazer no quotidiano. Textos reais.
•Se possível, em contextos reais. Por isso a alfabetização de
adultos se integra noutros processos nomeadamente o
desenvolvimento local, comunitário.
•A alfabetização de adultos não pode ser dar o que não se
tevemas sim, cooperar no que se precisa hoje.
[não esquecer, hoje, a literacia digital]

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS, CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO
MEMÓRIAS DA ESCOLA PRIMÁRIA!
Afinal de contas como se aprendeu a ler e a escrever, ao
longo dos anos, nesta instituição tão relevante
denominada ESCOLA PRIMÁRIA.
Quem quer contar um episódio, uma situação, uma
experiência que seja ilustrativa desse contexto formal de
aprendizagem?

Educação de adultos - educação
permanente, como tudo aconteceu...
Em 1975, Alberto Melo assume, em Portugal, o cargo de Diretor
Geral da Educação Permanente . É esta a perspetiva que
desenvolve na Educação de Adultos sobretudo na resposta
comunitária à alfabetização .
Nota: Alberto Melo foi consultor da UNESCO, fundador da In Loco
(ADL), criador e coordenador do programa de RVCC
(Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências). É
Presidente do Conselho Executivo da APCEP texto do corpo

Em vez de campanhas de alfabetização,
reconhece a Educação Popular.
Reconhece e toma como parceiras do Estado as
iniciativas populares de alfabetização de adultos.
Apoia financeiramente e em materiais as
Associações de Educação Popular.
Reconhece os animadores voluntários das
associações.
Introduz novas formas de avaliação alicerçadas
nos saberes prévios, de vida, dos participantes.

A PROPÓSITO DO PLANO
NACIONAL DE LITERACIA
UM POUCO DE HISTÓRIA
Plano Nacional de Alfabetização e Educação
de Base de Adultos.
A Lei 3/79 manda elaborar um Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos.
Lucas Estevão procedeu a um estudo sistemático, ouviu múltiplos colaboradores que, procederam, nomeadamente, ao primeiro
estudo sociológico da Educação de Adultos em Portugal através de um questionário às Associações de Educação Popular e de
uma entrevista em profundidade a animadores de todo o país.

A implementação das políticas expressas no PNAEBA permitiram uma descentralização regional com autonomia financeira e
rede de coordenadores/animadores concelhios, o lançamento experimental de Projetos Regionais Integrados para adequação
às especificidades de cada Região, o início de uma Rede de Centros de Cultura e Educação Permanente, a criação de materiais
de apoio à alfabetização de adultos integrados nas dinâmicas comunitárias experimentais de formação de animadores e,
sobretudo a continuação do chamado Apoio à Educação Popular: a Associações e a Animadores locais.

O estudo referido permitiu identificar as características das atividades de alfabetização realizadas em contextos de educação
popular:
Não havia, à partida, separação entre práticas educativas e outras práticas sociais. A educação inseria-se no interior de outras
práticas de vida.
Assim, não havia separação entre alfabetização e aquisição de outros conhecimentos. Lia-se para aprender outras coisas não
disciplinarizadas.
Aprendia-se fazendo, realizando. Não existiam exercícios fúteis, sem significado para o próprio. Escrevia-se o que era necessário
comunicar, ao presidente da Câmara, aos outros participantes da associação, aos professores dos filhos.
A hierarquia entre quem ensina e quem aprende não existia, assim como não existiam formalismos escolares de ensino. A filha
que ensina o pai tem com este a relação familiar habitual.
Determinante igualmente é o contexto de aprendizagem, o quadro institucional onde se desenvolvem as actividades. As
associações, enquanto organizações efectivamente comunitárias, muitas vezes criadas e geridas pelos próprios participantes, não
constituíam elemento constrangedor à aprendizagem.
Salgado, L. (1995). Políticas e Práticas de Educação de Adultos em Portugal -- Perspectiva Multicultural. In A Educação de
Adultos em Contexto Multicultural.Lisboa: Universidade Aberta.

Manuel Lucas Estevão
Foi Diretor-Geral da Educação de Adultos
Coordenador do Plano Nacional de Educação de Adultos
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APCEP

EXPERIÊNCIAS...
Olivia Santos Silva Comecei a trabalhar na EA no início
de 1980... Vivi tudo isto... quanta história... tanta gente se
cruzou, tantos se apaixonaram por este projeto aberto e
multidimensional, tantas amizades se fizeram... tanto
crescemos, tanto mudámos, tanto fizemos crescer, tanto
fizemos mudar...

Celeste Simao Também trabalhei numa dessas
coordenações concelhias ... falta terminar uma parte do
que foi interrompido!
Celeste Simao Carlos Ribeiro fazer o mestrado na área da
educação/formação de adultos foi a forma que encontrei
de adquirir conhecimento mas também de deixar um
registo do que foi a minha passagem por uma dessas
Coordenações. Aprender com grandes mestres e
orientada pelo Prof Rui Canário foi uma experiência única
é marcante na minha vida profissional.
Olivia Santos Silva Celeste Simao Ainda vai a tempo. Há
sempre uma maneira... se nos deixarem

Este foi um dos grupos de Educação Popular referidos no livro de
Alberto Melo e Ana Benavente "Educação Popular
https://scontent.flis8-2.fna.fbcdn.net/v/t1.00/s110x80/71081195_10219372400091828_1000892817813274
624_n.jpg?
_nc_cat=100&_nc_oc=AQlXjegSQIceeN1MsswQquwESkRv5xrsEb3e
wi50G9CbEESlC70kJRkrLKKr77odm2o&_nc_ht=scontent.flis82.fna&oh=5514a2c0230698611378221f077a4662&oe=5E39D62D
em Portugal (1974.76)"

Lucília Salgado No relatório do Grupo de
Desenvolvimento 3 do Plano nacional de Literacia
dos Adultos (PNLA) diz-se "O direito de todos à
educação conduz à perspetiva de que o trabalho
com estes públicos não deve apenas assentar no
voluntariado, mas deve ser pago como se
processa em qualquer outro grupo social.
Este direito não deve ser entendido como “uma
esmola aos mais pobres” ou uma prática de
solidariedade social, mas sim como a resposta a
uma necessidade social como se processa aos
outros níveis.
O aproveitamento dos gestos de solidariedade e
respeito por estes públicos deve ser entendido
como condição facilitadora, mas não como
benevolato." Estes grupos, com modelos mais
adequados do que os programas escolares (que
também não existem) deverão ser reconhecidos,
apoiados e tidos como parceiros.

A experiência de um debate:
Realizámos uma primeira experiência de debate sobre um
tema central para a APCEP e para os seus membros e amigos,
apoiando-nos nas redes sociais e em particular no Grupo do
Facebook da associação.
O Dia Internacional da Alfabetização e da Literacia e a
intenção da APCEP dinamizar uma iniciativa participada foi o
ponto de partida.
Voltaremos certamente a tentar, neste ou noutros moldes.
A base proporcionada pela Lucília Salgado foi estruturante
deste processo e a participação de vários membros do grupo
foi particularmente enriquecedora.
Até breve
Carlos Ribeiro
Caixa de Mitos | APCEP

