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De que falamos, quando falamos de alfabetização e literacia?

Introdução
Comprometidos com o Programa Cidadãos Ativ@s financiado pelo Active
Citizans Fund /EEA Grants através da Fundação Calouste Gulbenkian e da
Fundação Bissaya Barreto, procurámos, num primeiro tempo, após a
aprovação do Projeto Literacia para a Democracia, elencar uma série de
problemas que deveríamos ter em consideração para nos lançarmos na sua
implementação.
Assim, damos conta do processo de reflexão, esclarecendo, no 1º CAPÍTULO
deste trabalho, os conceitos que nos mobilizaram assim como o que
implicavam na realização do projeto, apoiando-nos em dois projetos
claramente de alfabetização que a APCEP tinha em mãos: um na Região de
Coimbra em parceria com a Escola Superior de Educação (ESEC) e o outro no
Concelho de Oeiras, freguesia de Porto Salvo, no Bairro dos Navegadores.1
No 2º CAPÍTULO, dedicar-nos-emos ao trabalho realizado no Bairro dos
Navegadores, pela ALEM, pela APCEP e pelo Centro Qualifica de Paço d’Arcos.
Começámos por, em conjunto, preparar as atividades que iriamos desenvolver
no Bairro, tendo registado as reflexões após as primeiras semanas de
atividade. Com o material recolhido, foi possível elaborar aquilo a que
chamamos um primeiro projeto de investigação-ação a partir do qual se
fizeram ações de formação cujos conteúdos reunimos no que chamámos
Manual de fabetização. Surge, entretanto, a pandemia e foi necessário
reorganizar as atividades e respetivas reflexões “em tempo de pandemia”.
No 3º CAPÌTULO, reconhecendo então, que muito do conhecimento que
possuíamos, nos advinha de projetos em que há muitos anos, vários dirigentes
da APCEP se envolveram (PNAEBA, 1979) ou ainda se envolviam (PNLA),
decidimos expor aqui as suas principais conceções, paralelamente a muitas
outras, que associados da APCEP tinham vivido, a que chamámos de
Bibliotecas Vivas: estórias contadas por pessoas que se envolveram em
processos de alfabetização.
O 4ºCAPÍTULO, consta de uma nota final, página de síntese e de um artigo
que, de certo modo, sintetiza, o projeto Literacia para a Democracia, Espaços
de Literacia: da heterogeneidade dos destinatários aos modelos
significativos de aprendizagem, publicado nas Atas do Congresso Literacias
no século XXI (2021).

1

Procurava formar jovens implicados na ação junto das comunidades vulneráveis em que se inseriam
através do seu envolvimento em atividades de cidadania.
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apresenta-se, a seguir, o índice deste trabalho, encontrando os respetivos conteúdos
na página da APCEP cujo link se indica: http://www.apcep.pt/docs/SMAL.pdf

Setembro 2020
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2

(ver Associação ALEM –Associação de Literatura, Literacia e Mediação) https://alemliteratura.wordpress.com/
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1ª PARTE: CONCEITO DE LITERACIA
1

Literacia e Alfabetização:
conceitos divergentes ou complementares?
Alfabetização é o processo de um contexto de aprendizagem.
Literacia é o produto, é
a competência que consiste em extrair o
sentido de um texto escrito necessário ao
seu quotidiano.

2
Emergência do conceito de Literacia
Em 1992 a OCDE lança o alarme:3
Muitos adultos, com vários anos de escolaridade, naturais dos países onde
vivem, não conseguem perceber um texto escrito necessário no seu contexto de
trabalho.

OCDE (2002) - L'illetrisme des adultes et les résultats économiques ; Paris, OCDE. Editado
em Portugês OCDE (1994) Analfabetismo funcional e Rentabilidade Económica. Porto : ASA
3
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Os países industrializados debatem-se hoje com um novo problema que
consideravam apenas remetido para os países periféricos: a
incapacidade, de utilização do código escrito por camadas
significativas da sua população activa, nos seus vários contextos de
vida.
Esta forma de comunicação que se considerava adquirida com o acesso à
escolarização parece não ter sido resolvida com a expansão da escola
de massas. Cidadãos adultos, por vezes com mais de dez anos de
frequência de escola básica, revelam actualmente uma absoluta
incapacidade de recorrer à leitura e à escrita para a resolução dos
problemas do seu quotidiano.
O analfabetismo era considerado nos países industrializados, como problema
residual esperando-se a sua extinção natural ou resolvido por
medidas sociais destinadas a grupos marginais da população como
os idosos, deficientes de diverso tipo e imigrantes. Seria inimaginável
que em países que há algumas décadas ofereciam -- e obrigavam -a educação de massas a toda a sua população, se pudesse vir a
identificar, na população autóctone e considerada integrada, a
incapacidade de utilização funcional do código escrito.
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 & al (1994)

3
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Estudo Nacional de Literacia (1996)

http://www.cnedu.pt/pt/publicacoes/estudos-e-relatorios/outros/799-a-literaciaem-portugal-resultados-de-uma-pesquisa-extensiva-e-

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 de Passo Coelho não permitiu que se concluísse em
Portugal, o estudo da OCDE sobre as competências dos portugueses
(PIAAC). Por isso os resultados aparecem sem Portugal.

9

De que falamos, quando falamos de alfabetização e literacia?

2ª PARTE: LITERACIA DAS CRIANÇAS E CONSTRUÇÃO DO
SUCESSO ESCOLAR

4

Estudo Compreensão da Literacia4 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 emergente
https://www.fpce.up.pt/desenvolvimento_literacia/conceitos.htm ].
Não tendo sido realizado um trabalho pedagógico prévio (ver
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/11315/1/SALI_BENTO.p
df) estas crianças, na maioria das escolas, não conseguem desenvolver a
4

(ver Associação ALEM –Associação de Literatura, Literacia e Mediação)
https://alemliteratura.wordpress.com/
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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.

5
A 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).
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/emilia-ferreiro-anateberosky-e-a-genese-da-lingua-escrita
Em Portugal estes trabalhos foram desenvolvidos no ISPA e orientados por
Margarida Alves Martins.
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6

A Literacia familiar
O desenvolvimento da literacia aparece ligado ao (in)sucesso escolar das
crianças porque sendo o insucesso escolar um fenómeno
•

Massivo,

•

Seletivo

•

Precoce e

•

Cumulativo

Ana Benavente (1983)

desenvolve-se não aprendendo, a maioria das crianças, a ler à entrada para a
Escola do 1º CEB. Por esta razão se diz que é precoce, atingindo sobretudo as
crianças originárias de meios de famílias de baixas qualificações escolares
(seletivo). Massivo, porque são percentagens muito elevadas e cumulativo,
porque quem repete um ano tem tendência a repetir. Não se identificam as
razões na criança, maioritariamente porque não desenvolveram a literacia
emergente.
https://alemliteratura.wordpress.com/
Como apenas em 1975 se criaram condições para todas as crianças
frequentarem a escola,
há muitas famílias que ainda hoje não têm uma cultura de escolarização,
não
sabendo lidar com os processos escolares. A maioria dessas famílias
também
não possui competências de literacia (literacia familiar) que permita aos
filhos a criação de relação com a leitura e a escrita - como
possuem as famílias letradas
Sobretudo o
desenvolvimento da literacia
emergente.
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7
Literacia familiar e alfabetização das crianças

Estas condições de literacia emergente
podem ser desenvolvidas nos jardinsde-infância ou em contextos
comunitários.
http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/
MESTRADOS_ESEC/SALI_BENTO.pdf
A família pode ser apoiada para
desenvolver a literacia familiar. Terse-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 dão aos 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

Criando contextos alfabetizadores
em idade pré escolar, estas
crianças podem:
1. Criar a necessidade e a vontade
de ler
2. Desenvolver representações
sobre a leitura e a escrita (onde,
como, para quê, se lê e se
escreve)
3. Desenvolver concetualizações
sobre a leitura e a escrita. (ver
E.Ferreiro e A. Teberosky)
(condição facilitadora da
aprendizagem da leitura e da
escrita)
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8
3ª PARTE: LITERACIA DOS ADULTOS E ALFABETIZAÇÃO

Alfabetização, cidadania e desenvolvimento;

Este conceito permitiu ainda perceber melhor a Literacia dos adultos e a sua
implicação nos processos de alfabetização de adultos.
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9
Definir alfabetização de adultos
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 continuum
de 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 adultos na metade da Década das Nações
Unidas para 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__=K-R
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10
Como organizar o processo de alfabetização de
adultos, hoje?
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.
O que implica:
•

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 literacia lendo 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 teve mas sim,
cooperar no que se precisa hoje.
[não esquecer, hoje, a literacia digital]
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4ª PARTE: POLÍTICAS ADEQUADAS DE ALFABETIZAÇÃO
DE ADULTOS

11
A Educação Popular

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 Comissão Diretiva da APCEP (Associação
Portuguesa de Cultura e Educação Permanente)

•

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.
17
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http://aepzambujal.com/

Ver também
Guimarães, P. (2011). Políticas de Educação de
Adultos em Portugal (1999-2006). A
Emergência da Educação e Formação para a
competividade - Braga: Universidade do
Minho/Instituto de Educação.
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O Plano Nacional de Alfabetização e Educação de
Base dos Adultos
(PNAEBA)
A Lei 3/79 manda elaborar um Plano Nacional de
Alfabetização e Educação de Base de Adultos.

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

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.
Benavente, A; Gago, J.M.; Salgado, L. & Wall, K. (1980). Objectivos, Situações e
Práticas de Educação de Adultos em Portugal – 1979. Lisboa: ME/DGEA
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Karin Wall

Ana Benavente

José Mariano Gago

Lucília Salgado

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.
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13
Que resposta em 2020?
Em 2020 temos uma realidade muito diversa de pessoas que não sabem ler
nem escrever e com necessidade de aquisição/desenvolvimento da competência
Literacia.
Grupos tipo com características, competências e necessidades de resposta
bem diferentes.

Adultos, seniores que não aprenderam a ler antes de
1975

Jovens saídos do sistema escolar sem saberem ler.

Trabalhadores e desempregados

20
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Imigrantes

Refugiados

Ciganos

Afrodescendentes
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14
Alternativas
Praticamente todo o trabalho de alfabetização que hoje se faz em Portugal,
onde os adultos aprendem com prazer, é feito por grupos voluntários,
comunitários.

No estudo feito em 1979 perceberam-se as condições de sucesso referidas. Por
essa razão seria de retomar, como medida política, o reconhecimento, o
financiamento e a parceria com estes grupos.

A alfabetização de adultos não passa por escolas mas por inserção nas suas
comunidades de vida.

Passa também por reconhecer as competências dos adultos iletrados. Por essa
razão, aprender a ler e a escrever, desenvolvendo a competência literacia,
pode inserir-se num processo adequado de RVCC uma vez que se trata
de Reconhecer, Validar e Certificar as Competências adquiridas ao longo
da vida. Tal como se inserem as TIC nos RVCC, se pode integrar a
aprendizagem da leitura e da escrita na Linguagem e Comunicação. Não
se trata de preparar para “fazer a 4ª classe” mas sim fazer um RVCC
nível B1, uma vez que as pessoas terão adquirido as outras competências
ao longo da vida.

Nota: verificámos que o facto das pessoas, consideradas alfabetizadas (têm o
certificado do 1º CEB – ex- quarta classe!) desenvolveram
significativamente as suas competências de literacia ao fazer um
processo de RVCC bem feito. Acompanhando com o desenvolvimento da
literacia digital.
Salgado & al, 2012
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15
Pais e Filhos em Literacia
No quadro da implementação da política das Novas Oportunidades, verificou-se
que muitos adultos, de baixas qualificações escolares, procuravam obter
mais formação e muitos conseguiram envolver-se em práticas de RVCC e
obter certificação para as suas competências, desenvolvendo-as e
adquirindo outras novas. Para além das certificáveis, desenvolveram não
apenas a autoestima como a autoeficácia em vários domínios,
nomeadamente na procura de emprego e investimento no trabalho
profissional e comunitário. Tinham aprendido a identificar
competências…
Sabíamos que uma componente importante para aprendizagem da leitura e da
escrita nos primeiros anos de escolaridade era a literacia familiar. A
interação com a família com a escrita, ver os pais e famílias a ler e a
escrever em situações funcionais concretas. Então, o que estaria a
acontecer nas famílias em que um dos seus membros fazia um RVCC e
tinha filhos em idade escolar?
Fazerem os pais um RVCC poderia contribuir para evitar o insucesso escolar
dos seus filhos através do desenvolvimento da competência de literacia
das crianças?
Num estudo financiado pela ANQ foi possível concluir que, nestes contextos
familiares :
•

Existiam práticas de leitura e escrita com os filhos;

•

Que havia satisfação e prazer na leitura e na escrita em família;

•

Que os filhos tinham os adultos como modelos;

•

Que se criavam ambientes de literacia na família e passou a haver
hábitos de ler histórias;

•

Que existiam práticas lúdicas de literacia familiar;

•

Também práticas de literacia familiar no dia-a-dia e de literacia familiar
de ensino.

http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/docs/Necessida_Potenc_educ_Adultos.pd
f
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16
Enriquecimento da literacia na comunidade
PROBLEMA: as pessoas com baixas qualificações escolares desconhecem ou
rejeitam a importância da escolarização e da literacia e será necessário que
as pessoas das suas proximidades conversem com elas acerca dessas
necessidades sociais. Só a comunidade da sua confiança o poderá fazer.
•

Envolver a comunidade no apoio à literacia familiar. Sensibilizar os
líderes locais formais e informais que estão em contato com as famílias
de baixas qualificações escolares da importância da literacia dos filhos;

•

Promover atividades de educação de adultos específicas para as pessoas
com baixas qualificações escolares;

•

Envolver os jovens e os seniores das comunidades em atividades de
literacia emergente e de literacia com as crianças. Em todas as
atividades, mesmo de lazer, se pode ler e escrever. Não fazer a economia
da leitura.

•

Apoiar as comunidades de leitores e envolve-las nos projetos
comunitários.

•

Enriquecer todos os projetos comunitários, de vários grupos etários,
funcionalmente, com literacia, nomeadamente literacia digital.
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Conceitos, processos de alfabetização e problemáticas sociais

Implicações nas atividades
Necessidades e respostas educativas decorrentes da emergência
do conceito Literacia.
O aparecimento do conceito Literacia, através do cruzamento de vários processos de
investigação, desenvolvidos em contextos diversos, permitiu, identificar vários
estágios pedagógicos de intervenção. Ficou-se a saber:
A iniciação à leitura e à escrita, isto é, a alfabetização, não se restringe ao
entendimento tradicional de “juntar as letras” – desenvolvimento da consciência
fonológica - mas também à construção do projeto pessoal de leitor, que implica5:
▪
▪
▪

sentir vontade e necessidade de ler
desenvolver representações sobre a funcionalidade da leitura e da escrita
desenvolver conceptualizações sobre a leitura e a escrita

Por essa razão as atividades de alfabetização não são apenas de caráter linguístico
mas também culturais, de formação geral. Desde Paulo Freire que sabemos que a
aprendizagem da leitura e da escrita é facilitada pela formação global, significativa,
pela interação com o saber previamente adquirido. 6
▪

Hoje, nas atividades de literacia surgem também pessoas cuja língua
materna não é o português7. Será necessário aprenderem a ler e aprenderem
a falar uma língua estrangeira.8

5

Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Margarida Alves Martins; embora tenham escrito sobre a criança
sabemos hoje que os adultos deverão passar pelas mesmas fases e o que já vivenciaram pode não ser
suficiente. Esta componente é também importante na Educação de Adultos porque, por exemplo,
muitos adultos analfabetos viveram habituando-se a sobreviver sem a utilização da leitura e a escrita.
Aprender a ler e a escrever implica também aprender a utilizar no seu quotidiano a leitura e a escriita.
Implica desenvolver uma outra relação mais positiva, funcional e utilitária como texto escrito.
6 Por essa razão se começa pelas sílabas de palavras significativas e não pelas letras. A pessoa
iletrada conhece as sílabas. A literatura popular oral, tão rica nestas pessoas, demonstra-o. Penso no
gosto por rimar.
7
Raquel Matias (ISCTE)
5 Ana Benavente & al (1996) Estudo Nacional da Literacia; e recomendações da OCDE (1992) L’
IlIetrisme des Adultes et les Résultats Economiques.
8
Sabemos que Paulo Freire não terá conseguido utilizar o seu método na Guné-Bissau porque a língua
materna das pessoas não era, de facto, o português.
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▪
O desenvolvimento da literacia implica também responder a pessoas
escolarizadas que a) não sabem de todo ler e escrever ou b) precisam de
desenvolver a literacia porque não são capazes de a utilizar para responder às
necessidades do seu quotidiano.9 Estão também nesta situação os adolescentes
que abandonaram a escola ou estão em riscos de o fazer, muitos deles
enquadrados hoje pelas Escolas de Segunda Oportunidadade.10
▪
Temos, na sociedade, um grupo significativo de adultos que declara
precisar de desenvolver a sua literacia, tendo muitos, conseguido fazê-lo com a
realização (adequadamente) de um processo de RVCC11.
▪
Acrescentemos ainda a procura ou necessidade de literacia digital.
▪
Teremos ainda de responder ao desenvolvimento da literacia familiar12. Ao
introduzir a literacia na família estaremos a ajudar as crianças a construir o seu
projeto de leitor e a facilitar a sua aprendizagem e o sucesso escolar (intervenção
precoce). O adulto significativo serve-lhes de modelo, motivador de
apendizagem.13
Não existe, em Portugal, uma política de desenvolvimento da literacia, nem
destinada às crianças nem à população adulta.Em relação às primeiras, tal
inexistência evidencia-se, desde o início da escolaridade, nas taxas de insucesso
escolar no Ensino Básico e nos resultados de avaliação internacional das
competências em língua portuguesa. Relativamente aos adultos revela-se nos
níveis de analfabetismo da população adulta.
As crianças encontram a (não) resposta a este problema na escola do Ensino
Básico. Para os adultos, não existe oferta pública por parte do Estado. As poucas
tentativas existentes não respondem porque são demasiado marcadas pelo
modelo escolar, quer a nível organizacional, quer pedagógico. Esta oferta
inadequada é, muitas vezes, respondida pelas comunidades que dificilmente
conseguem atingir objetivos positivos porque, na ausência de formação adequada,
procuram seguir o modelo escolar, tentando também reproduzir as antigas
quartas classes.
A investigação, referente a estes públicos é parca e raramente chega às práticas
dos educadores.

9

Ana Benavente & al (1996) Estudo Nacional da Literacia; e recomendações da OCDE (1992) L’
IlIetrisme des Adultes et les Résultats Economiques
10 Despacho nº. 6854/ 2019
11 RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.
12 Lurdes Mata (1988), Literacia familiar: ambiente familiar e descoberta da linguagem escrita.
13

Lucília Salgado, Lurdes Mata & al (2010) As novas potencialidades da Educação de Adultos na
construção do sucesso escolar dos filhos
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Conceitos, processos de alfabetização e problemáticas sociais

Inovação comunitária no desenvolvimento da
literacia
A construção de novos modelos comunitários tem vindo a ser desenvolvida em
vários contextos territoriais pouco reconhecidos e/ou escritos. Não existe qualquer
financiamento público para estes projetos não seguindo o Estado o modelo
defendido desde os anos 80 na Europa:14 Em relação às atividades comunitárias
com sucesso as autoridades públicas deveriam reconhecê-las, financiá-las e tomá-las
como parceiras. 15
Apresentaremos seguidamente duas experiências comunitárias16 que procuram
responder ao conjunto dos problemas elencados na página anterior.

1.

Letras Prá Vida

https://www.esec.pt/investigar-transferir/transferenciade-conhecimento/letras-pra-vida
https://www.msn.com/pt-pt/?pc=UP97&ocid=UP97DHP
https://www.facebook.com/letraspravida
O projeto Letras Prá Vida, coordenado pela Escola Superior de Educação de
Coimbra (ESEC), concretiza uma aproximação do mundo académico à

14

Grosjean, É. (1987). Vie Associative et Developpement Culturel, Des Associations ,Espaces pour
une Citoyenneté Europeene. Bruxelles: Fondation Marcel Hicter & La vie Ouvrière.
15
Boaventura Sousa Santos (1999) Pela Mão de Alice – reconhece a sociedade providência como mais
eficiente na resolução dos problemas da comunidade. Parece ser o caso com a vantagem de ser
menos dispendiosa do que seguir o modelo organizaional escolar.
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comunidade, com uma abordagem de aprendizagem em serviço que pretende
responder aos desafios da literacia da população portuguesa adulta.
No âmbito do Projeto Letras Prá Vida, a ESEC celebrou protocolos com 30
parceiros: autarquias – Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia – Condeixa e
Vila Nova de Poiares, Penacova e a Cantanhede, Montemor-o-Velho, Seia, também
com a Escola Profissional de Cantanhede, entre outros parceiros como IPSS e
Associações. Estes parceiros, maioritariamente de índole local, permitem que a
oferta de educação de adultos não formal que este projeto desenvolve, chegue
onde as respostas educativas para pessoas adultas com baixos níveis de literacia
são escassas ou inexistentes, garantindo a descentralização das oportunidades
educativas. Numa realidade do interior, onde os níveis de analfabetismo,
sobretudo das mulheres, envergonham a sociedade portuguesa, o envolvimento
das organizações e comunidades locais é condição para que este desafio social
seja ultrapassado, não desculpando a demissão do Estado no seu dever para com
a Educação para todos e ao longo de toda a vida. Assim, os parceiros
empenhados contribuem com transportes, espaços, materiais, entre outros
apoios fundamentais à realização das atividades educativas do projeto.
Trata-se portanto de uma intervenção socioeducativa comunitária com pessoas
adultas que se baseia em processos de investigação–ação crítica e participativa,
essencialmente de natureza qualitativa, dos quais resultam dissertações de
mestrado, entre outras produções académicas, científicas e técnicas, que chegam
a dar suporte a orientações para as políticas de educação de adultos portuguesas
e até europeias.
O projeto conta também com o crescimento de uma comunidade de prática, que
reúne anualmente, no Encontro de Educação de Adultos Prá Vida, especialistas e
profissionais de educação de adultos, políticos, parceiros, professores, estudantes
e participantes do projeto, em torno da reflexão e práticas de educação de adultos
em Portugal.
Esta comunidade vai crescendo, pois vai integrando novos amigos críticos do
projeto, também pela ação de divulgação nos congressos, conferências e outras
reuniões científicas e técnicas.
As Licenciaturas em Animação Socioeducativa em regime diurno e pós-laboral e
Gerontologia Social, os Mestrados em Desenvolvimento Local e Educação de
Adultos e Gerontologia Social, na ESEC, incluem no seu plano de estudos
unidades curriculares relacionadas com educação de adultos, nas quais os
estudantes são convidados a envolver-se ativamente na dinamização do projeto,
integrando a sua equipa.
Depois de uma formação inicial, com um mínimo de 25 horas, que é constituída
por módulos referentes aos fundamentos da educação de adultos, às
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metodologias de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita em alfabetização
de adultos, à literacia digital crítica e às práticas emancipatórias de alfabetização
de adultos, a equipa continua a beneficiar de formação contínua e de
acompanhamento por parte da coordenação do projeto ao longo das atividades.
As atividades do projeto são diversificadas, incluem oficinas dedicadas à a
aprendizagem e aperfeiçoamento da leitura e da escrita, numa perspetiva
freireana de leitura crítica do mundo, as chamadas Letras Prá Vida; outras que
facilitam a aprendizagem do uso das tecnologias digitais para a inclusão digital,
enquanto utilizadores e cidadãos ativos, as Teclas Prá Vida; e ainda as oficinas
Músicas Prá Vida, nas quais a música é instrumento dominante ao serviço da
literacia, da participação e do bem-estar, porque tem grande potencial com
pessoas que apresentam compromisso da sua função cognitiva. Com vista à
socialização, ao fortalecimento do sentimento de pertença e dos afetos, e à
promoção das relações horizontais, os convívios e tertúlias, muitas vezes à volta
da mesa, em refeições partilhadas, são os Copos Prá Vida.
Grande parte dos cerca de 180 participantes são seniores e mulheres, alguns
institucionalizados em lares de idosos, que se encontram divididos por 14 grupos,
em 10 localidades na região centro de Portugal. Os grupos beneficiam da
diversidade dos seus elementos, seja ela étnica, cultural, etária ou dos níveis de
literacia. A diversidade é uma riqueza que possibilita a construção de uma
cidadania ativa, democrática, solidária e humanista.
Quando se iniciam as oficinas, em cada um dos contextos, por meio de uma
votação participada e democrática, cada grupo elege um nome de grupo, a partir
das propostas de cada um, pelo qual os participantes se passam a definir e
identificar enquanto membros daquela comunidade de aprendizagem. Estes
nomes traduzem a forma como eles se posicionam perante a aprendizagem e a
educação, como por exemplo, “Os Pensadores Sem Medo”, “A Esperança Não Tem
Idade”, “Os Pioneiros da Informática”, entre outros.
Com duas edições por ano, na primavera (de março a junho), e no outono (de
outubro a janeiro), as oficinas têm, normalmente, uma periodicidade semanal e
funcionam em espaços diversos cedidos pelos parceiros. Esses espaços são, por
exemplo, bibliotecas municipais, salas de convívio nas IPSS, associações e juntas
de freguesia, assim como antigas escolas primárias, que reabrem portas.
Acolhidos com afeto, os participantes são recebidos com alegria pelos elementos
da equipa que dinamizam as oficinas e, mesmo quando chegam marcados pelas
memórias negativas que alguns trazem da sua experiência da escola, ou da falta
dela, rapidamente percebem que não se trata de ensino tradicional, mas de
partilha intergeracional que começa com o que eles sabem. Por exemplo, em Vila
Nova de Poiares começam por ensinar a equipa como se faz a boa Chanfana,
prato típico da gastronomia regional portuguesa. Com base na receita da
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Chanfana, surgem as palavras geradoras significativas para os participantes e
facilitadoras do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, e da leitura do
mundo. Numa estratégia que é mais do que o método de Paulo Freire, é a
Filosofia de Paulo Freire, com os seus princípios e valores de uma Pedagogia da
Autonomia e da Esperança. Num diálogo horizontal intergeracional, discute-se
sobre a alimentação saudável, saúde e ambiente, o papel da mulher e a igualdade
de género, a cultura e tradições, a desertificação, o isolamento e abandono do
mundo rural, o envelhecimento populacional, entre muitos outros temas
significativos para as pessoas.
Num ambiente estimulante, cuidadosamente preparado com mesas dispostas em
círculo ou retângulo, com diversos livros, cadernos, dicionários, jornais, lápis,
borrachas, esferográficas, computadores e flores, os participantes escolhem
livremente o seu lugar, de modo a facilitar a aprendizagem, a partilha e o convívio
entre todos, em grande grupo e em pequenos grupos. Se não for uma biblioteca
pública, em cada espaço onde se realizam as oficinas, constrói-se uma pequena
biblioteca com livros oferecidos, que podem ser lidos em casa com cônjuges,
filhos e netos. O livro, deixa de ser um objeto de luxo e passa a ser um objeto
familiar.
Substituindo a pedagogia do défice pela andragogia e aprendizagem autodirigida,
o erro é acolhido como uma oportunidade de aprendizagem e as potencialidades
são valorizadas. Não é um curso, nem há aulas. A planificação é participada e
quem define os objetivos e caminhos de aprendizagem são os próprios
participantes, assim como participam na avaliação que é integrada na
aprendizagem, portanto, contínua. Cada passo na aprendizagem é reconhecido
não só pela equipa, mas também pelo aprendente que, se não tinha, passa a ter
fé na sua capacidade de aprender e a acreditar que a educação também é para
ela/e.
As atividades das oficinas são co-construídas com base nas necessidades
quotidianas dos participantes, devidamente contextualizadas, tais como:
escrever uma carta de candidatura para um emprego, preencher um formulário
da Segurança Social, ler o jornal, identificar os medicamentos e compreender
como os tomar, marcar, através da internet, uma consulta médica, escrever
uma carta ao Presidente da Câmara Municipal ou ao Presidente da República,
interpretar uma conta da eletricidade, escrever uma carta de amor ou,
simplesmente, e para muitos muito importante, aprender a escrever o nome,
um sonho a concretizar antes de morrer.
Só com as receitas da gastronomia porque não há receitas para a Educação de
Adultos, em constante reflexão sobre e para as nossas práticas, é assim que
fazemos alfabetização com o coração.
2022.02.19
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4. Soeiro, D., Patrão, C., Parreiral & Carvalho, V. (2020). “Letras Prá Vida: os
media ao serviço da literacia”, in Simões, R., Marques, M. & Figueira, J. (Ed.).
Media, Informação e Literacia - Rumos e Perspetivas, pp. 241-258. Coimbra:
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2. Literacia nos Navegadores

17

Freguesia de Porto Salvo – Concelho de Oeiras
Este projeto tem, neste momento, já dois turnos: um das 19h às 22h e outro em
início das 17h às 20h, duas vezes por semana. É da responsabilidade da APCEP e
tem apoio da Câmara Municipal de Oeiras, da ALEM – Associação de Literatura,
Literacia e Mediação e do Centro Qualifica de Paço d’Arcos. Está em relação com
as associações e serviços que desenvolvem a sua atividade no Bairro.

18

Esta experiência encontra-se mais desenvolvida no capítulo seguinte
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O grupo começou por realizar uma série de sessões de formação em literacia nas
várias vertentes referidas (criação da necessidade e vontade de ler,
desenvolvimento fonológico – metodologias Paulo Freire – funcionalidade da
leitura e da escrita, relação pedagógica, pedagogia diferenciada, conceção de
projeto).

A diversidade das pessoas presentes, os seus interesses específicos em relação ao
grupo e em relação à vida, levaram-nos a criar um “espaço de formação”18, aberto
e informal. Completamante diferente do escolar.
Cada sessão tem em média entre 25 e 30 pessoas. Verificámos que a maioria dos
participantes era originária da Guiné-Bissau. Alguns, de facto, vinham do
Senegal da zona próxima da Guiné. Não falavam português. Falavam francês e
uma língua local com a qual se entendiam com outros membros do grupo
originários da Guiné. Uns queriam aprender a ler, outros a ler e a falar
português. Uns, nunca tinham tido qualquer aprendizagem de leitura e escrita,
outros queriam aprender a escrever melhor…
Neste grupo havia ainda 4 ou 5 pessoas que queriam fazer uma licenciatura,
estavam em condições de entrar na Faculdade mas, logo à entrada, teriam de
pagar importâncias muito elevadas que não tinham e, em quase todos os casos as
Instituições de Ensino Superior não ofereciam Cursos em regime pós-laboral.
Algumas vinham para ajudar as outras na aprendizagem da leitura e da escrita.
No entanto em muitos momentos havia debates mais ou menos aprofundados em
que todos participavam.
O grupo que estava em formação (voluntários) sentiu necessidade de começar
logo após as primeiras sessões, devendo ter de se ir fazendo a formação quase
que individualmente.

18

Pierre Furter (1983) Les espaces de la Formation
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Quase em todas as sessões se desenvolve a funcionalidade utilizando a escrita e a
leitura em situações diferentes e para responder a problemas diversos. Sempre
que possível, utiliza-se o computador19
A propósito da palavra NABO, falou-se de legumes e aprendeu-se a fazer uma
sopa. Da próxima vez teremos de nos organizar para fazer mesmo uma sopa20 e
até de a comer. Neste contexto falou-se da importância alimentar de cada produto
mas poderá ser preparado para o fazer de modo mais estruturado.
Um outro problema que terá de ser resolvido de forma mais aprofundada será
compreender a razão por que havendo pessoas de países diferentes falam a
mesma língua local. Perceber o que foi a Conferência de Berlim de 1885, a
história e geografia de África pré-colonial e colonial. Será uma oportunidade para
aprender a consultar um mapa e mesmo a fazer um mapa em papel ou no
computador.
O problema do Corona Virus também foi uma oportunidade de formação cultural
importante e de cidadania.
Um outro objetivo será o de conseguir certificação. As pessoas que frequentam o
Centro Qualifica já substituem as suas aulas por estas atividades comunitárias.
Mas a maior parte das decisões depende da Agência Nacional.
São também discutidos problemas do bairro como por exemplo as pinturas
(Street Art) que vão ser realizadas nas paredes do Bairro.
Iriam começar em breve atividades para as crianças, aproveitando as férias da
Páscoa, mas a formação que iríamos fazer teve de ficar adiada. Ficou feita uma
primeira informação de literacia comunitária: numa reunião com os atores das
várias entidades que atuam localmente com crianças foi informado e debatido o
que pretendíamos: utilizar a leitura e a escrita em vários contextos, durante as
férias para desenvolver nas crianças os três objetivos referidos: a) sentir vontade e
necessidade de ler, b) desenvolver representações sobre a funcionalidade da
leitura e da escrita e c) desenvolver concetualizações sobre a leitura e a escrita.
Não fazer a economia da escrita por as crianças não gostarem de ler”.

2020.03.1

O El Corte Inglês ofereceu-nos 10 computadores que já tinham sido substituídos.
Um dos objetivos será de fazer em todas as sessões uma atividade de natureza prática (exemplo:
Ciência e Literacia)
19
20
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2º capítulo
A Literacia nos Navegadores
1. Preparação da
Navegadores

atividade

no

Bairro

dos

2. Reflexões após as primeiras semanas de
atividades
3.Relatório de Investigação-Ação do
Projeto: Literacia nos Navegadore
4.Manual de

tização

5. Actividades/reflexões, em tempo de
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A Literacia nos Navegadores

1.Preparação da atividade

Pensar o projeto dos Navegadores
À partida …

16/10/2019
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A Literacia nos Navegadores

Pensando o projeto dos Navegadores
SEGUNDO O CRONOGRAMA PARA JÁ
1. Temos de fazer o diagnóstico do projeto o que significa que temos de
saber que grupos constituir e
em termos de analfabetismo, saber as pessoas que procuram
aprender. Penso que tem de se falar com a Amélia Cravidão (CMO),
com o IEFP e com o pessoal do PIEF.
Nesse caminho precisamos também de saber como chegamos às
crianças pequenas e ver quem quer fazer esse trabalho talvez ao
sábado de manhã.
Também no diagnóstico identificar quem são as instituições que
trabalham no bairro com a comunidade porque temos de os
sensibilizar para as problemáticas da literacia.
2. Começar com um grupo ainda em dezembro
Acho que foi uma boa ideia começar com os 3 grupos em meses
diferentes. Dá-nos para ir (re)fazendo os grupos. Para já agora começavase com todos na mesma sala. Fazia-se um espaço de formação com o
pessoal que houvesse e mobilizava-se já algumas pessoas que fizeram a
formação connosco. 21
3. Temos também de fazer uma sessão pública
Penso que ajudaria fazer uma sessão pública nos finais de novembro,
princípio de dezembro, convidando todas as instituições, incluindo a
Câmara para explicarmos o projeto. Se virmos que tal, davamos um
tempinho à Aga Khan, às pessoas de etnia cigana que atuam lá no
bairro… e a quem entretanto descobrissemos. Seria aberto a outros
bairros do concelho.

Tudo isto pensando no que temos de fazer a seguir:

21

Vamos ter de fazer uma nova formação em alfabetização. Agora já com a mão na massa. Não seria
de perguntar à Aga Khan se quer financiar? E com o pessoal novo que vai aparecendo. Penso que a
Rosa poderá ser integrada e até o Tiago. Sempre eram mais uma oportunidade de uma boa
aprendizagem para ele.
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Diz o projeto…

1.3 (per)Curso de alfabetização e literacia para jovens e adultos
Começamos com os cursos de alfabetização e literacia e logo se vê
quem vai chegando. Penso que será importante ir encaminhando
toda a gente para o RVCC. Ir pedindo às pessoas que já escrevem
qualquer coisinha para escrever aquilo que será preciso para o
RVCC, sobre a sua vida, claro. A Manela Esteves22 e a Manuela
Paulo, claro, têm de meter muito aqui o bedelho, nesta orientação.
Logo se vê se alguém terá mesmo de começar pelo Paulo Freire.
1.4 Oficinas livres, para adultos – literacia digital, numeracia, cidadania –
[1vez por semana - regime de oficinas livres, abertas à Comunidade, 2
grupos com um mínimo de 5 e um máximo de 10 participantes]
Logo se vê quem aparece. Mas pode ser tudo encaminhado para o
RVCC. Também podemos utilizar Os Homens e Ofícios do José
Mariano Gago. Discutimos isto com as pessoas a ver o que dizem…
1.5 Atividades com mães e pais de crianças em idade pré- escolar/escolar
para facilitar o desenvolvimento da literacia emergente e da literacia
familiar
Seria possível fazer isto já ou esperamos para a alfabetização? A
Inês e a Ana devem saber melhor como fazer isto. E a malta
africana também poderá ajudar…
1.6 Criação de contextos de literacia em espaços frequentados por
crianças em idade pré-escolar e escolar/pais, mães, famílias/pessoas
serviços comunitários
São estes que eu dizia, talvez aos sábados, talvez nas férias… Mas
entretanto fazer formação para o pessoal que trabalha com eles.
Podemos prever já um curso de formação sobre literacia emergente
e envolvimento parental de prevenção do insucesso escolar.
16/10/2019

22

Manuela Esteves – coordenadora do Centro Qualifica de Paço de Arcos, que integra a equipa de
coordenação do projeto e se envolveu em todas as atividades desenvolvidas.
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A Literacia nos Navegadores

2.Reflexões após as primeiras semanas de
atividades

Reflexões acerca das sessões de 3 a 8 de fev. 2020

Inclui sessões nos Navegadores, reunião com o CLDS e conversa com a
Manuela Esteves

Notas avulsas:
1. Aquelas sessões de quinta-feira são fabulosas! Tanta gente, tão diferente,
tanta simpatia, tanto gosto por aprender…. Podemos sempre melhorar,
claro…
2. As sessões de alfabetização não se podem restringir a escrever as letras,
as palavras a partir da palavra geradora. As pessoas cansam-se, não
conseguem completamente e corre-se o risco de sairem com uma
sensação de frustração e… não voltarem. Temos que ver como se pode
fazer isto melhor. Eu não sei.
3. Como estamos a trabalhar em Espaço de Formação temos sempre
presentes muitas pessoas que vêm sem ser para alfabetização. Temos de
organizar atividades para essas pessoas. Quer coletivamente quer
individualmente. Ter cuidado para que ninguém esteja perdido…
4. O Tiago fez uma dinâmica muito interessante de comunicação que
poderia ter sido mais explorada se fosse preparada pedagogicamente com
o grupo. Podia ser de comunicação mas poderia ter sido de formação
pedagógica de formadores. (acho que fui eu quem estragou isso que ele
queria fazer!) Temos de lhe voltar a pegar.
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5. As sessões, sobretudo de quinta-feira, têm de ser organizadas em
tempos. Em torno de um assunto/problema por exemplo: dinâmica,
video com assunto para todos, depois formar os grupos ou pares de
alfabetização…
6. Com estas pessoas é também necessário a funcionalidade, isto é, ver e
identificar onde está algo escrito, ver ruas, revistas, folhetos, livros. Por
aí identificar novas plavras, umas que já se sabe escrever outras que se
aprende então, sem ser com as sílabas que já se deu.
7. Aprender também a utilizar estes novos materiais da escrita: tesouras,
apara-lápis, fita-cola, cola… Podem fazer-se origamis e escrever palavras.
Uma parte da sessão também pode ser isto de fazer “trabalhos
manuais”… Mas com um sentido, com objetivo. Por exemplo, agora seria
de fazer material de carnaval. Na Biblioteca de Oeiras (ou local) há livros
sobre máscaras. Utilizar o livro que dá instruções para fazer a máscara
(funcionalidade da leitura e da escrita). Claro que se aprenderia a
escrever Máscara sem estar preocupado com a consciência fonológica
das sílabas. Podem fazer-se estas coisas paralelamente, até porque as
pessoas são diferentes.
8. Há pessoas que têm dificuldade em orientar-se no espaço do caderno.
Não sei se em alguns casos não seria melhor iniciar com linhas. Outros
não. Tinha de se ver.
9. Constituindo pares era bom articular com o que se está a fazer com essa
pessoa no Centro Qualifica. Eu trabalhei com uma pessoa na quinta-feira
e foi muito bom ter conversado com a Manuela Esteves acerca do que
estamos a fazer com essa senhora. Agora não vou lá voltar… Penso que
este toca e foge deveria ser evitado para cada um poder dar sequência ao
desenvolvimento de cada pessoa.
10.
A Manuela também falou na importância de desenvolvimento da
oralidade. É muito importante, as pessoas desenvolverem a linguagem
oral: para aprenderem a escrever, para falarem em público e, para
desenvolverem o pensamento. Saber falar com os outros é cidadania.
11.
Por exemplo, no início, dar uma volta à mesa onde cada um conta
qualquer coisa que se proponha. Para toda a gente falar. Também se
pode fazer um jogo de oralidade. Há na net alguns e também deve haver
na Biblioteca de Oeiras. Jogos de oralidade ou jogos de palavras…
Podemos ir trocando ideias para enriquecer o que estamos a fazer. É bom demais
para se perder…
Bom Trabalho!
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A Literacia nos Navegadores

3.Relatório de Investigação-Ação do
Projeto: Literacia Nos Navegadores
Procurando extrair conhecimento da prática e das reflexões no projeto Literacia
nos Navegadores temos vindo a proceder a uma metodologia de
investigação a partir da qual apresentamos conclusões de percurso que
poderão ser conducentes a novas respostas.

A população e a literacia
Entende-se por literacia a competência que
permite extrair o sentido de um texto escrito
necessário ao se quotidiano.
Verificamos que as necessidades de desenvolvomento da competência literacia
percorrem grupos diferentes no interior do bairro, colocando obviamente,
necessidades de respostas diferenciadas.
Problema identificado
1.

Um grupo significativo de
adultos, maioritariamente de
etnias guineenses, nunca terá
tido oportunidade de aprender
a ler e a escrever pelo que terá

Proposta(s) de resposta
A situação de Covid obrigou a
interromper a linha que estava a
ser desenvolvida, forçando a
seguir novos formatos,
interrompendo o caminho que se
estava a prosseguir.
42
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necessidade de iniciação à
alfabetização, o que implica:
▪ Desenvolvimento da
competência fonológica.23
▪ Desenvolvimento da
competência
metalinguistica.24
▪ Criar/desenvolver a
necessidade e o gosto pela
aprendizagem da leitura e da
escrita,
▪ Explicitar e desenvolver
concetualizações sobre os
aspetos figurativos da
linguagem escrita.25
▪ Conhecer e funcionar com os
vários materiais de escrita:
gestão da folha de um
caderno, afiar um lápis,
funcionamento dos
marcadores, escrever no
computador.
▪ Utilizar funcionalmente a
escrita para várias funções
do quotidiano. Escrever
mensagens reais e com
utilidade social. Saber onde
existe texto escrito e com
que funções…
▪ Escrever e ler textos e
palavras informativos e com
objetivos expressivos.

Como muitas das outras
atividades eram realizadas em
grupo (ver programação no
anexo1) realizam-se agora, nas
relações individuais, apenas
algumas funções.
Estava a começar a ser necessário
adaptar a sala para a relação de
várias tarefas:

Existem na comunidade,
adultos e jovens que, apesar
de terem iniciado o processo
de aprendizagem da leitura e
da escrita não têm a
competência literacia, isto é,
não compreendem o que
estão a tentar ler. Segundo o

Na consideração das taxas de
analfabetismo estes jovens e
adultos não são considerados se
completaram o 1º ciclo do Ensino
Básico (4ª classe).
▪ Será necessário inclui-los nos
processos de formação para a
literacia e não exclui-los “por

▪
2.

▪ Possibilidade de afixar o que
se produz para servir de
referência a todo o grupo;
para afixar material de
consulta e de funcionamento:
mapas, letras de canções,
material variado…
▪ Existência de computadores
para aprender a funcionar.
▪ Local para deixar coisas
pessoais
▪ Local para guardar material
variado de escrita e de leitura
▪ Pequena biblioteca para o
próprio ver e com livros
infantis, com pouco texto para
ler aos filhos.
▪ Existência de um
microscóprio simples
▪ Existência de réguas e
esquadros
▪ Existência de uma balança,
materiais de medida e um
termómetro…

23

Explicitar as sílabas, atividade difícil no portugês falado em Portugal (Por-tu-gal)
Refletir sobre as plavras e as frases; ser capaz de tomar a língua como objeto de reflexão
25 Distinguir o que é texto escrito do que é imagem e o que estará escrito em cada objeto. O que está
escrito numa determinada caixa, funcinamento de um mapa de estradas…
24
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estudo do CERI da OCDE de
1992, muitos adultos, até
com 10 anos de
escolaridade, não conseguem
extrair o sentido de um texto
escrito necessário ao seu
quotidiano. Não possuem a
competência literacia.
Segundo este relatório, esta
situação prejudica
seriamente os processos de
qualificação.
▪

▪

Este processo aplica-se
também a jovens com
insucesso escolar e em
situação de desistência.
Como ultrapassaram o 1º
ciclo do EB avançam no 2º e
3º ciclos com problemas de
insucesso, morbilidade26 ou
mesmo abandono. Devem ter
uma resposta.
Verificou-se que o processo
de desenvolvimento dos
processos de RVCC de 9º
ano que os adultos
passaram a i)atribuir maior
importância à leitura e
escrita, a ii) ter uma melhor
percepção das suas
competências de leitura e
escrita, a iii) inserir a leitura
e a escrita no seu
quotidiano, a iv) aumentar a
Leitura de livros e jornais no
seu quotidiano, a v) a
facilitar o uso de tecnologias
de informação e
comunicação.27

já terem o 4º ano de
escolaridade”. A inserção no
espaço de formação
heterogéneo pode inclui-los
participando nas atividades
do grupo. Enquanto uns estão
na iniciação, outros
aprofundam a leitura e a
escrita, funcionais.
▪ Nas atividades para jovens,
não se pode fazer a economia
da leitura e da escrita por
serem atividades de lazer. Não
saber e não gostar de ler e
escrever não deve ser não
considerado nestas
atividades. A literacia terá de
ser um objetivo nas atividades
lúdicas e ser incluida em
atividades lúdicas específicas.
▪ Nos Cursos EFA, o
desenvolvimento da literacia
deverá fazer parte dos
objetivos. (Ler, Qualifica!)
▪ Verificámos que na realização
de um processo de RVCC de
9º ano a literacia dos
participantes era seriamente
desenvolvida. Por isso a nossa
relação com o centro Qualifica
tem sido e deve ser tão
importante. Deveria ser
considerada como atividade
significativa deste tipo de
Centros.

26

Muitas negativas, passando de ano com níveis muitos baixos, acabando por reprovar e mesmo
abandonar a escolaridade.
27

http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/docs/Necessida_Potenc_educ_Adultos.pdf
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3.

As taxas de (in)sucesso nos
▪ Envolvendo as famílias em
primeiros anos de escolaridade
atividades de Educação de
são elevadas. Muitas destas
Adultos, nomeadamente
crianças ficavam retidas no 2º
alfabetização e literacia (ver
ano de escolaridade (ano em
supra, ponto 1.) consegue-se
que os pai e/ou a mãe criem um
que autorizado ter a primeira
reprovação) e agora, entende-se
projeto de escolarização para os
que a taxa está a diminuir
filho/filha e que os envolvam em
porque há pressão nesse
atividades de leitura e de escrita
sentido mas vão passando sem
fundamentais à aquisição da
competência literacia nas
adquirir a competência literacia
que lhes permitiria ter sucesso
crianças, desde tenra idade
nos 2º e 3º ciclos. Muitas
(desenvolvimento da literacia
prosseguem para estes ciclos
familiar).
sem as competências e
▪ A realização de atividades
reprovam e desistem na
lúdicas com crianças muito
primeira oportunidade. Quando
pequenas, na idade de creche e
avançam para cursos
jardim-de-infância, em contexto
profissionias estas dificuldades
de lazer, nomeadamente na
mantêm-se impedido-as
comunidade pode permitir a
aprendizagens necessárias.
aquisição da literacia emergente
Estas dificuldades devem-se à
que lhes permite criar a
ausência duma pedagogia
necessidade e a vontade de ler, o
adequada a crianças que são
desenvolvimento de
oriundades de famílias de
concetualizações sobre leitura e
baixas competências escolares
escrita e de representações da
entre elas a falta da
funcionalidade da leitura e da
competência literacia.
escrita.

Imigrantes em que o português Daqui decorrem três grandes tipos
não é a língua materna.
de necessidades:

4.

Grande parte das pessoas que
têm vindo a frequentar as
atividades que promovemos no
bairro dos Navegadores são
originárias da Guiné –Bissau.
No entanto, bastantes
residentes do Bairro são
originários de países da Africa
Ocidental subsariana. Alguns
não falam português mas sim
francês e as línguas locais.
Verificamos que entre eles
falam não só o crioulo da Guiné

▪ Aprendizagem da língua e
cultura portuguesas
▪ Iniciação à leitura e à escrita
em língua portuguesa ao
mesmo tempo que se processa
a aprendizagem da língua
portuguesa. A principal
dificuldade centra-se em
dificuldades de caráter
metalinguísca, i.é, utilizar a
linguagem enquanto objeto de
reflexão, proveniente do facto
45
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(de origem portuguesa) mas
algumas das línguas locais
(manjaco) e ultimamente o
ningala, de originários da
República do Congo.

de não terem tido previamente
escolarização. Facilitaria a
aprendizagem uma pessoa que
dominasse bem a língua
francesa.

Entre eles temos adultos que
▪ Crianças provenientes com
vêm para aprender português,
escolaridade no país de origem.
outros que vêm para aprender a
Estas crianças poderiam
ler e ainda crianças que não
aprender facilmente a língua
vão à escola por não saber
portuguesa integradas na
português ou estarem à espera
escola numa classe da sua
de certificados de habilitações
idade. Precisariam de apoio na
28
escolares dos seus países .
aprendizagem do português.
Por casos conhecidos, algumas
escolas desconhecem os
mecanismos de integração
escolares adotados na União
Europeia 29 e as crianças ficam
em casa sozinhas e sem
qualquer apoio.
Muitas destas crianças
poderiam estar na classe de
idade no país de origem mas,
talcomo acontece nas escolas
portuguesas, poderiam não ter
atingido o nível da competência
literacia que lhes permitiria a
aprendizagem duma nova
língua (português), com
sucesso30

A literacia desenvolve-se a
vários níveis, havendo muitos
jovens que necessitariam de
desenvolver a literacia e, a ela

▪ Algumas delas, teriam
necessidade de apoio no
desenvolvimento da sua língua
de aprendizagem – o francês.
Atenção, pode nem ser a sua
segunda língua… - Seria
necessário dar-lhes algum
apoio nesse domínio.
▪ Seria necessário apoiar as
escolas e os agrupamentos
para que estas crianças
tenham uma boa integração.

▪ Pela importãncia que viram na
relação connosco percebemos
que era importante para “terem
modelos de pessoas com

28

Pensamos que este é um pedido que não se deve fazer devendo integrar-se as crianças nas classes
de idade privilegiando assim a comunicação entre os pares.
29
Integração Escolar das Crianças Imigrantes na Europa, Medidas para promover:– a comunicação
com as famílias imigrantes– o ensino da língua de origem das crianças imigrantes Abril de
2009EURYDICEA Rede de Informação sobre Educação na Europa
30

Na Suiça, cantão de Genève, nos anos 80, optaram por criar classes de língua materna, lecionadas
com o objetivo de desenvolver as competências de linguagem destas crianças .
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5.

aliada, o seu nível cultural em
vários domínios.
Estes jovens e adultos poderiam
receber ainda uma formação de
animadores para, no bairro,
poderem fornecer apoio,
nomeadamante nas áreas
anteriormente referidas.
Verificámos que havia no
Bairro, jovens que tinham
completado ou estavam a
completar o equivalente ao 12º
ano no Centro Qualifica e não
se sentiam empenhados em
frequentar o Ensino Superior
por pensarem que não tinham
meios para suportar as
propinas. Pensamos que já se
sentiam felizes por terem
conseguido chegar ali.

6.

estudos superiores” nas suas
relações pessoais.
▪ Desenvolver esta proximidade
permite tornar viável a hipótese
de chegar mais longe e dá-lhes
motivação para prosseguirem.
▪ Interessa desenvolver e
enriquecer estes espaços
culturais no bairro. Permite o
desenvolvimento da literacia
também a níveis mais elevados
enriquecendo as competências
de literacia.
▪ Podem aliar-se a estes espaços
a formação para um trabalho
de animação enquanto
mediadores entre os seus
pares. A formação para a
alfabetização parecia essencial.

Alguns destes jovens
participam nas sessões também
enquanto monitores de
alfabetização.

▪ A articulação com o Centro
Qualifica revela-se fortemente
mobilizadora.

O trabalho comunitário permite
a rentabilização de recursos e a
implementação de respostas
adequadas aos destinatários do
bairro.

▪ Muitas associações e atores
sociais desenvovem a sua
atividade nestes bairros. A
articulação entre eles parece
ser útil na procura de
respostas tornando, as
atividades de cada um dos
grupos,mais rentáveies e
adequadas.

A investigação no campo da
literacia, da educação de
adultos, no envolvimento
parental (literacia familiar), na
prevenção do insucesso escolar
(literacia emergente)
tem feito progressos
importantes nas últimas
décadas sendo importante que
os seus resultados passem para
o conhecimento dos atores que
trabalham nestes contextos.

▪ A formação específica nestes
domínios e a experimentação
de estratégias para os casos
específicos será um vetor
decisivo para direcionar a
intervenção para cada grupo,
para cada indivíduo de acordo
com as suas necessidades
específicas de uma forma
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A formação torna-se
fundamantal para o sucesso
das intervenções dos vários
atores, nas respostas a
construir nestes contextos.

integrada e dirigida, capaz de
ser avaliada em relação aos
objetivos.

Após um ano de atividade e, a partir do estudo realizado em anexo,31 Podemos
sintetizar as seguintes necessidades e potencialidades identificadas na
população com quem trabalhamos no Bairro dos Navegadores:
1.

Adultos com necessidade de iniciação na leitura e na escrita com
dificuldades a nível do desenvolvimento da consciência fonológica e
lexical, nomeadamente em língua portuguesa. Também estes adultos,
para aprenderem a ler não dispensarão o desenvolvimento de
competências de relação com o texto escrito conhecendo a funcionalidade
de vários materiais escritos a nível da leitura (mapas, extratos de contas
bancárias de super-mercado, livros, revistas, impressos informativos,
multibanco…) e de processos da escrita (cadernos, lápis, marcadores,
computador…). Terão ainda de aprender a usar estes novos
instrumentos no seu quotidiano e, por essa razão, ter-se-ão que utilizar
funcionalmente na vida dos participantes;

2.

Adultos e jovens que precisarão de desenvolver a competência literacia
uma vez que, tendo embora realizado alguma escolaridade, não a
adquiriram no seu processo educativo acabando, a maior parte das
vezes, por desistir da escola. Estes adultos poderão ser inseridos num
processo de RVCC ou curso EFA com o Centro Qualifica mas precisarão
de se inserir em actividades consideradas de educação não formal como
tem acontecido no Bairro dos Navegadores. A atividades que se realizam
para o grupo referido no ponto 1. Poderão ser intencionalizadas para este
grupo. Será igualmente necessário realizar intervenções com os
animadores de grupos de jovens na comunidade para intencionalizarem
a literacia nestes grupos32

3.

Um grupo significativo de imigrantes, originário de países de língua
oficial francesa, que vem sobretudo para aprender português e a cultura
do país. Os seus níveies de literacia em língua francesa (falam uma
língua local) são muito diferenciados. Se alguns falam bem francês e têm,
por vezes uma formação superior (raros!) outros não foram alfabetizados

31

Posteriormente identificamos que a literacia digital era uma necessidade patente em todos os
grupos o que significa que teremos de a considerar permanentemente. Algumas sessões serão
organizadas com este objetivo expresso.
32 Como se iniciou a fazer quando o COVID apareceu!
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em nenhuma língua e só falam fluentemente a língua local. No entanto,
esta língua é comum com outros cuja língua oficial é o português. Alguns
deles trazem filhos que não querem colocar na escola portuguesa (e seria
obrigatório) por considerarem que não falam português para se
integrarem. Argumentam que precisariam de papéis que ainda não
chegaram dos respetivos países33. Haveria assim necessidade, para
quase todos os casos, de iniciação/desenvolvimento da aprendizagem da
oralidade, leitura e escrita em língua portuguesa e, para os considerados
alfabetizados em língua francesa de atividade metalinguística porque
facilitaria a aprendizagem do português.
4.

Crianças que precisarão de ter uma intervenção precoce antes de
entrarem para a escola para a) se motivarem para as aprendizagens
escolares e b) para desenvolverem a literacia emergente que permite
desencadear a literacia antes de entrarem para a escola. Só então poderá
ter significado a aprendizagem das letras que conduz á leitura.
a)A motivação exige um trabalho com os progenitores sobretudo com a
mãe nos casos das raparigas e com os pais nos dos rapazes para
motivarem os filhos para a escola. Se os pais forem envolvidos num
processo d b) e alfabetização ou outro de educação de adultos a tarefa
é facilitada.
b) Será necessário fazer um trabalho prévio com a criança desde os 2
anos de relação com o livro e, posteriormente de literacia emergente
até à entrada para a escola. (os <6 anos). Envolver os pais nestas
atividades.
c) Também com as crianças que entram para a escola e durante o ensino
Básico ter-se-ia que desenvolver a literacia em contextos de lazer, não
dazendo a economia do texto escrito, para fazer parte dos quatidianos
das crianças e adolescentes.

5.

Desenvolvimento de competências culturais e comunitárias dos jovens do
bairro. Verifica-se que alguns jovens, (em número crescente), do bairro
avançam nos estudos estando alguns a frequentar ou a tentar entrar no
Ensino Superior.
a) Torna-se necessário apoiar estes jovens, o que tem sido conseguido
com as equipas que vêm do exterior e ajudar a esclarecer nos
processos e apoios à entrada nos respetivos estabelecimentos.

Consideramos que a informação não será muito correta uma vez que agora todas as crianças
residentes em solo português têm direito à saúde e à educação. Haveria necessidade de uma
informação correta.
33

49

De que falamos, quando falamos de alfabetização e literacia?

b) Alguns destes jovens assumem papéis de monitores e mesmo
animadores no Bairro o que é de aprofundar em termos de futuro.34
6.

Existem no Bairro muitos grupos de intervenção que desenvolvem
atividades comunitárias no sentido que enunciamos. No entanto, as
componentes expressas nos pontos acima referidos exigiriam formações
específicas com os vários grupos em presença no bairro, no sentido de
orientarem ou enformarem as suas práticas com estas perspetivas. A
formação específica será aqui a componente fundamental que não se
pode deixar de fazer.

Metodologia
A resposta às necessidades identificadas parece múltipla e abrangente.
No entanto, as potencialidades podem permitir-nos uma resposta até mais rica
do que à primeira vista parece.
Diríamos que a conceção de um projeto de Literacia passa por dois grandes
vetores (com as suas especificidades!):

▪ A criação/desenvolvimento de um espaço de formação
devidamente organizado e equipado e
▪ A articulação com os vários grupos, organizados ou não, que
intervêm no bairro dos Navegadores, adequando as suas
respostas às necessidades identificadas.

1. Criação/desenvolvimento de um Espaço de Formação
Trata-se de um espaço, como aquele em que temos vindo a trabalhar mas
preparado com os materiais necessários, com espaços organizados nas paredes

34

O trabalho que se tem feito de reabilitação urbana em alguns bairros destas zonas suburbanas
mostra que as situações de violência e de miséria foram deixando de existir, eventualmente graças à
presença destes novos atores nos bairros.
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para afixar materiais, com mesas e cadeiras que se desloquem, agradável,
preparado35 com dignidade36.
Nesse espaço se desenvolve a maioria das atividades do grupo. Como?
O processo de alfabetização é realizado em pequenos grupos ou mesmo a
pares. Haverá monitores37 que são pessoas do bairro (ou exteriores) que,
devidamante formados38 e acompanhados39, com material concebido
para o efeito40 . (ver ANEXO II)
▪ O processo de alfabetização não é apenas o trabalho com as letras. É
também um trabalho cultural que facilita o desenvolvimento da
funcionalidade da leitura e da escrita, e a utilização de vários materiais
ligados à escrita. Estas atividades podem destinar-se a todo o grupo,
nomeadamente aos licenciados presentes.
▪ Os temas vão surgindo de acordo com as necessidades dos grupos.
Quando a atividade teve de tomar uma forma diferente devido ao COVID,
havia 3 grandes temas/problemas que tinhamos em mãos:
i. Aprofundamanto das questões de alimentação. Havia muitas palavras
com caraterísticas fonológicas41 ligadas à alimentação. Exp: Sa.la.da;
so.pa; to.ma.te; pe.pi.no; batata;… Permite-nos falar do que se come
(sabemos que há muitas falhas educativas no campo alimentar) e,
localmente realizar atividades: fazer uma sopa ou uma salada
desenvolvendo a funcionalidade da leitura e da escrita e recorrendo a
material escrito: um livro de receitas, uma revista e, escrever o seu
próprio livro de receitas. 42
ii. Tratar a questão da pandemia atual. Surgem palavras como Vida,
Vacina, Covid(e) … (intodução do V e de outras situações fonológicas
com caraterísticas diferentes) 43. Este tema exige a mobilização de
muitos conhecimentos importantes e fundamantais para todos os
presentes44. Exige também material específico: um microscópio, papel
milimétrico para fazer gráficos e afixar nas paredes. Leitura dos jornais
com os gráficos….
▪

35

Com sistemas de aquecimento de exterior para se poder trabalhar de porta aberta no inverno.
Como conhecemos outros espaços cuidados pela Câmra Municipal de Oeiras
37 Há muitos jovens, até das etnias presentes que tem formação académica (secundária ou superior)
que pode realizar esse trabalho. Têm vindo a fazer com bastante qualidade.
38 Realizam-se ações de formação no início e contínua.
39 Existe uma pessoa que os acompanha, lhes tira dúvidas, ajuda a preparar materiais, panifica com
eles.
40 Esse material fica nos cadernos dos participanates e/ou é afixado nas paredes.
41 Sendo a alfabetização iniciada por sílabas, interessa que sejam sílabas que tenham apenas
consoante/vogal (CV) e, entre estas escolher as que não tenham muita diversidade sintagmática.
42 Todas as pessoas presentes poderão participar atingindo outros objetivos educativos.
43 (exp: ci e co em que as mesmas letras têm valores diferentes).
36

44

Felizmente temos no grupo pessoas com formação em Biologia
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iii. Um terceiro tema estava a surgir com a introdução dos fonemas Gui de
Guiné e Que… O estudo da Guiné e consequentemente de África exige
aprender a ler um mapa. E igualmente conhecer a história de África e a
razão por que na sala, embora uns sejam provenientes da Guiné e
outros do Senegal, falam, entre eles, a mesma língua local.
Deste modo, neste Espaço de Formação estamos a responder às necessidades
de literacia de muitos grupos/pessoas em situações diferentes. Terá apenas o
espaço de ter condições para tal.

2. Articulação com os vários grupos da comunidade
Algumas atividades poderão ser coordenadas com os vários grupos que atuam
localmente ou podem vir a atuar.
1. Os Adultos com necessidade de iniciação na leitura e na escrita, têm
aparecido já por indicação de vizinhos e amigos mas os serviços atuando
no Bairro e as escolas serão informados da importância de os motivarem
para participar nestas sessões. A parte mais significativa do trabalho
será a cargo da APCEP que organizará a gestão e a formação e apoio dos
monitores.
2. Os adultos e jovens que precisarão de desenvolver a competência
literacia participarão nas sessões no Espaço de Formação, em
articulação com o Centro Qualifica de Paço d’Arcos45,
3. Os imigrantes, originários de países de língua oficial o francês, integramse no Espaço de Formação, fazendo a alfabetizaação como todos os
outros. No tempo em que se farão atividades comuns, participarão,
desenvolvendo assim a língua portuguesa. Será necessário haver o
recurso a alguém que fale a língua francesa para ajudar na atividade
metalinguística (utilizar a sua linguagem para pensar a linguagem), quer
de adultos quer de adolescentes ou crianças. Estes participantes estarão
também ligados ao Centro Qualifica de Paço d’Arcos.
4. A intervenção precoce de prevenção do insucesso escolar será objeto de
ações a vários níveis:
a) Desenvolvimento da literacia emergente dos <6 anos
Na Creche: desenvolvimento da linguagem oral em língua
portuguesa sabendo que a criança, em sua casa falará a língua
45

Prática que se tem vindo a realizar em forte articulação com a Coordenadora do Centro, Manuela
Esteves.

52

De que falamos, quando falamos de alfabetização e literacia?

local da comunidade; atividades com livros de imagens
desenvolvendo a compreensão de leitora; aquisição do gosto
pelo livro e pela leitura; leitura de “folhetos de instruções”, por
exemplo, para fazer legos; habituar-se à leitura em movimento.
No jardim-de infância e nas atividades de apoio Familiar
desenvolver um programa de literacia emergente de modo a i)
criar a necessidade e ler e escrever; ii) desenvolver
represntações sobre a funcionalidade da linguagem escrita: iii)
desenvolver concetualizações sobre a língua escrita. Continuar
os objetivos enunciados na creche.
Envolvimento parental (do pai e da mãe) nestes programas
tornando-se leitores de histórias, aproveitando o Espaço de
Formação para desenvolver a leitura de histórias, para
compreensão da necessidade de se envolver na leitura com os
filhos e quando entrarem para a escola se envolverem nas
aprendizagens escolares. A literacia familiar é uma área muito
importante neste contexto.
b) Com estes objetivos deverão ser envolvidos as pessoas dos grupos
que desenvolvem atividades com crianças: os educadores,
professores, assistentes operacionais, animadores socioeducativos
ou socioculturais, técnicos dos CAF…
c) Os períodos de férias das crianças podem ser momentos
privilegiados para o texto escrito aparecer funcionalemnte nas
atividades de lazer.
d) Pela necessidade de conhecimentos específicos neste domínio
deverão ser organizadas ações de formação e de apoio com estes
objetivos.
5. O desenvolvimento de competências culturais e comunitárias de jovens
do bairro poderão garantir i) a continuidade deste tipo de atividades para
além dos projetos, ii) da sua formação enquanto pais e mães e iii) na
vontade de continuar a estudar.
i) A componente cidadania na formação destes jovens, através do seu
envolvimento com os seus familiares, vizinhos… são competências
fundamentais no campo da educação de adultos;
ii) O seu envolvimento com as crianças do bairrom permite-lhes
adquirir uma formação enquanto futuros pais e mães resolvendo
até algumas dificulddes da infância próxima;
iii) Verificamos que a proximidade com pessoas que têm formações
superiores lhes desenvolve vontade de continuar a estuar e lhes
serve de modelo e de apoio na sua formação pessoal e social.
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Muitas destas atividades serão realizadas com outros parceiros que
atuam no bairro mas carecem de formação específica.
6. Com o objetivo de desenvolver a literacia junto dos destinatários referidos
uma das componentes de intervenção mais significativa será a formação
de formadores (mesmo que futuros!).
➢ Torna-se necessária uma primeira ação pública (seminário, por
exemplo) que forneça uma representação geral do trabalho que se
irá desenvolver a que chamaremos de literacia comunitária.
➢ A partir desta ação sairá uma equipa que fará um sub-projeto de
desenvolvimento da literacia no bairro.
➢ Com cada um dos grupos de adultos que trabalharão com grupos
específicos serão organizados pequenos cursos seguidos de ações
de apoio na ação;
▪ Monitores de alfabetização de adultos: 1) iniciação e 2)
continuidade.
▪ Trabalhadores das creches e jardins de infância,
animadores… que desenvolvem atividades com os < 6 anos.
▪ Ações de formação de professores dos primeiros anos de
escolaridade sobre literacia emergente.
▪ Ações de formação sobre envolvimento parental para os
técnicos dos Centros Qualifica, para os animadores,
professores, técnicos dos CAF e todos os que contatam com
os pais das crianças.
▪ Workshops de formação de jovens com os objetivos referidos.
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Manual de

tização
Em construção…

Início em 15 de maio de 2020

Reflexões feitas a partir das notas das
reuniões do Bairro dos Navegadores
(Lucília Salgado)

Aprender a ler não é só juntar as letras, nem sei se isso será o
mais importante. Ler e escrever implicam uma série de
atividades e competências cognitivas que terão de ser
desenvolvidas coletivamente em contexto de alfabetização.
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Práticas
pedagógicas
DO FALAR AO ESCREVER46,47

Como se aprende?
Fazendo interagir o novo conhecimento
com o que já se sabe.
O saber não se cola. Para ser produzido
conhecimento tem de haver interação.
Que conhecimento tem a pessoa que
não sabe ler e escrever ao qual se
permita interligar o início à escrita?
Toda a gente tem algumas
representações sobre o texto escrito
que vamos conhecendo no quotidiano
mas será tão diverso que não nos
permite, à partida, servir de base para
as interações.
O que (quase) todas as pessoas
possuem é a linguagem oral.
As pessoas falam e a aquisição da
linguagem foi algo bastante complexo
e, de certo modo difícil, que
adquirimos desde bebé.

46

O que é possível fazer
se se considerar
necessário:
Pensar com os
participantes em algo
que saibam e como
aprenderam. Pedir para
nos ensinarem algo
explicitando…

Podemos mostrar às
pessoas textos, uns
com escrita e outros
com desenhos ou
mesmo carateres
chineses ou gregos.
Penso que quase todos
reconhecerão a nossa
escrita.

É muito importante pôr
as pessoas a falar
connosco. Por vezes vai
ser preciso explicar
coisas sobre a
linguagem à medida
que for sendo
necessário. Estas
pessoas não estão
muito habituadas a ter
a própria linguagem
como objeto de estudo.

Dizer frases e separar
https://www.dge.mec.pt/materiais-didaticos-elaborados-no-ambito-do-pnep
as palavras. Até pode

O PNEP (Programa Nacional de Ensino do Português) foi um Programa
onde no quadro.
ser feito
se construíram brochuras muito simples com explicação destes fenómenos
Adquirir o conceito de
Linguísticos. Foi muito dirigido a crianças mas a fundamentação linguística
palavra.
está lá e ajuda-nos a compreender a linguagem.
https://www.dge.mec.pt/materiais-didaticos-elaborados-no-ambito-do-pnep
47
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Para aprender a escrever, uma das
componentes fundamentais é a
interação com o que conhecemos
bem: as palavras.
Mas escrever implica ir mais longe. As
pessoas poderão aprender a ler e
escrever globalmente mas parece que
o processo se acelera se podermos
fazer alguma sistematização.
Mas as pessoas não sabem o som das
letras (fonemas).
Verificamos que, se as pessoas disserem
as palavras devagarinho facilmente
dirão as sílabas: ma-ca-co.

Vamos propor que
cada pessoa diga o
seu nome
separando as
sílabas.

Alguém sabe cantar?
Conhecemos alguma
canção? Também se
pode recolher. Ditar a
letra e escrever em
frente da(s) pessoa(s),
sílaba a sílaba. Chamar
a atenção como, nas
rimas, as sílabas são
iguais.

As sílabas são mesmo importantes
numa prática popular corrente: as
rimas!48

(para continuarmos a escrever
sobre este assunto…)

48

Pode ser aprofundado em

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/conhec_lingua.pdf
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FALAR MUITO PARA FACILITAR A
ESCRITA

A língua portuguesa, falada na região de
Lisboa é, por vezes, difícil de
compreender49. Por essa razão, é muito
necessário, fazer esta atividade de
separar as sílabas.50
Convém que as pessoas falem, para
irmos “corrigindo” as palavras que
podem ser importantes na escrita.
Cada pessoa deve falar e conseguir falar
alto, forte, que se oiça bem…
Também convém contar para fazer
ouvir. Há muitas histórias tradicionais
que não são apenas para crianças. São
problemáticas de adultos…
Deveremos dizer que é bom as pessoas
aprenderem estas histórias para as
contarem aos seus filhos.

Uma vez, um senhor,
ao tentarem descobrir
palavras a partir da
palavra geradora Orde-na-dos, disse
Narde. Queria dizer
Não arde (nan arde) .
Por vezes dizem A
zaxilas, O zolhos…

Por exemplo, dizer mais
palavras ligadas com o
assunto que estamos a
tratar e cada pessoa dizer
mesmo.
Pode-se também fazer
jogos de lega-lengas,
trava-línguas, adivinhas…
Há muita coisa na net
https://www.smartkids.c
om.br/desenhos-paracolorir/adivinhas.html

Por exemplo, a história
do Nabo Gigante:
https://www.youtube.com
/watch?v=0lOgi2aJ7rs .

Embora, mais tarde,
poderemos ler histórias
para crianças porque o
texto será mais fácil,
vamos fazê-lo para
lerem e contarem aos
filhos. Assim atingimos
um novo objetivo de
Educação de Adultos.

No Brasil é muito mais clara. Lá, diz-se “Ma-ni-fes-ta-ção”. Na região de
Lisboa, fala-se “Manif’stação” como se tudo fosse uma só sílaba!
50
Chama-se a esta atividade, desenvolvimento da consciência fonológica.
Pode ser aprofundada, com mais exemplos, em
http://www.clul.ulisboa.pt/files/anagrama/Poster_FreitasAlvesCosta_2010.pdf
49
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RELAÇÃO COM OS MATERIAIS DE ESCRITA
Quem não sabe ler e escrever também, certamente
se relacionou pouco com os materiais de escrita51.
Por essa razão, como queremos que as pessoas
aprendam, para lhes servir de alguma coisa,
teremos de cuidar desse assunto.
A primeira coisa é pedir-lhes para arranjarem um caderno, ou
mesmo dois.
Talvez seja melhor um dossier A5, com folhas. Isto porque as
pessoas começam a escrever, enganam-se, não conseguem,
fica feio e desmobilizam. Se puderem, arrancar algumas folhas
e recomeçar…
Depois, terem um caderno (este dossier) para as sessões e
terem um caderninho para casa. Também A5 com furos e
folhas que se podem arrancar e colocar depois no dossier. 52
Deveriam ter também um saco para o material das sessões:
lápis, borracha, régua, tesoura, apara-lápis. Para levar e trazer
para casa até com o caderno de casa. Ainda outros materiais
de escrita como, por exemplo, os folhetos do supermercado). O
outro ficava na sala (precisamos de um armário).
Na primeira parte do caderno, escreveriam o seu
nome …
A seguir, abria-se uma parte que seria para
escreverem as palavras que acham que já sabem
escrever ou ler sozinhas…

E a sua relação é muito complicada. Por vezes não gostam de deixar linhas para não
gastar papel… e fica tudo encavalitado. Tudo tem de ser aprendido.
52
Temos de pedir à Cãmara… Este material tem de ser dado aos participantes!
51
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Tudo isto teria de ser muito
orientado porque é um universo
que não conhecem…

ENTRAR NO MUNDO DA ESCRITA
Para as crianças, falamos de literacia
emergente. Diz-se que a literacia emerge
quando se está inserido num banho de
escrita53. Para os adultos não será
diferente, exprimindo-se de forma
diferente. Como?
1. Sentindo necessidade e vontade
de ler. Querer ler!
2. Criando representações sobre a
funcionalidade da leitura e da
escrita:
- para que se lê? Para recolher
informação de algo, para receber
afeto, para relembrar algo que se
anotou…
- para que se escreve? Para
comunicar algo a outros, para
exprimir os seus sentimentos,
para não se esquecer de algo…
- como se escreve: saber que se tem
de ter papel liso em cima de algo
direito. Também se pode
escrever na vertical mas é difícil,

Claro que quem
procura ser
alfabetizado sente
necessidade e terá
de ter mesmo
vontade de aprender
a ler. Na idade
adulta pode ter já
alguns bloqueios
que será importante
remover: memória
de ações frustadas
(foi mal ensinado,
desistiu, acha que
não consegue…) ou
até obrigatoriedade
de aprender a ler…
ser muita a pressão.

Para saber para onde
vai o autocarro, para
ir ao multibanco, para
ler receitas ou outras
instruções…

Para não se esquecer
(lista de compras),
textos poéticos,
histórias, cartas (ou
emails).Por isso é tão
importante aprender a
manipular os materiais.

Pode começar-se, ao
mesmo tempo, quase a
escrever no
computador. Para
pessoas mais
53
Tal como se aprende a falar inserido num banho de linguagem.
tecnológicas será mais
Dizem os linguistas.
fácil…
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também se escreve no
computador…
3. Desenvolvendo concetualizações
sobre a leitura e a escrita:
- em português lê-se da
esquerda para a direita e na
vertical,
- uma palavra só composta
da mesma letra não se
consegue ler (tttttttt, por
exemplo)
- as palavras têm, quase
sempre um determinado
tamanho,
- escreve-se com tipos de
letra muito diferentes e, para
a mesma letra temos as
maiúsculas e as minúsculas,
o manuscrito e o gráfico…
- há línguas com outro tipo
de escrita. Por exemplo o
grego: ΑΛΦΑΒΗΤΟ, αλφάβητο
ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,
εγγραμματισμός54

54

Um texto, em alemão, é
dominado por palavras
muito compridas. É
importnate, a pouco e
pouco ir chamando a
tenção para estas coisas.
Por isso é necessário ter
contato com muito texto
escrito, diferenciado.

Parece ser, em geral, mais
fácil, começar com as
maiúsculas manuscritas
tipo gráfico, até pela
motricidade fina. Mas há
pessoas que já sabem
fazer as manuscritas e
querem escrever nessas.
Não tem mal nenhum.
Façam.

Alfabeto, alfabetização, literacia…
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VIDA SOCIAL DO ADULTO55
…Operacionalizando os resultados poderemos resumir em cinco pontos os principais vectores
do modelo implícito, deduzido das práticas das acções realizadas em Portugal nos anos 70:
• Não havia, à partida, separação entre práticas educativas e outras práticas sociais. A
educação inseria-se no interior de outras práticas de vida. Aprendia-se a fazer contas para
fazer a contabilidade da creche, aprendia-se o necessário sobre resistências de materiais para
fazer os pilares da sede da colectividade, conseguia-se ler para saber o que de outras práticas
falavam os jornais.
• Assim, não havia separação entre alfabetização e aquisição de outros conhecimentos. Lia-se
para aprender outras coisas não disciplinarizadas. A importância de ler e escrever não detinha
qualquer hegemonia sobre outros saberes. Um grupo de mulheres analfabetas queria
aprender Planeamento Familiar considerando esse saber mais urgente, uma vez que uma
mulher no grupo sabia ler e fazia-o por todas. Muitas vezes a necessidade de aprender a ler
aparecia na aprendizagem de outros saberes considerados, pelo próprio, prioritários.
•

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. Adquiria-se a capacidade de ler lendo
aquilo que era necessário saber. Não existiam materiais específicos de leitura. Esta era, de
facto motivante e pessoal uma vez que se lia tudo o que existia na sociedade. O projecto
pessoal de escrita (Martins, M. e Neves, M.,1994) -- cuja inexistência está hoje na base da
produção da iliteracia, do insucesso escolar -- era assim sentido e condição primeira de
aprendizagem. Neste contexto, cada um poderia avaliar em cada momento o que sabia,
partindo motivado para novas aprendizagens.

• A hierarquia entre quem ensina e quem aprende não existia, assim como não existiam
formalismos escolares de ensino. A autoridade pedagógica de que falam Bourdieu & Passeron
não pode acontecer quando são as relações comunitárias que estão instaladas no grupo. A
filha que ensina o pai tem com este a relação familiar habitual. Neste quadro de relações hoje
é um a ensinar para amanhã aprender daquele a quem ensinou. As predisposições de
aprendizagem são assim maiores quando não se instala um modelo dominantemente
avaliativo em detrimento do pedagógico.
• Determinante igualmente é o contexto de aprendizagem, o quadro institucional onde se
desenvolvem

as

actividades.

As

associações,

enquanto

organizações

efectivamente

A partir do estudo realizado em 1979, no quadro dos estudos preparatórios do PNAEBA
(Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base dos Adultos) procurando saber as
razões que conduziram ao sucesso a educação popular realizada nas comunidades nos anos
70, sobretudo depois do 25 de abril.
55
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comunitárias, muitas vezes criadas e geridas pelos próprios participantes, não constituíam
elemento constrangedor à aprendizagem. O sítio onde normalmente se vai estar
descontraidamente com os amigos, é onde se desenvolvem as solidariedades, o local onde
também se aprende.

In 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.

VIDA SOCIAL DO ADULTO E ALFABETIZAÇÃO
Para já entendemos que as atividades que
realizarmos deverão ter não apenas uma relação
profunda com a vida do adulto mas constituírem
mesmo parte das suas vidas nas relações com os
próximos, nas práticas de vida, na interação com os
seus saberes. Por essa razão entendemos que:
- também se devem realizar, nas sessões, atividades efetivas
(receitas, experiências, projetos, por exemplo de visitas
coletivas…) onde as pessoas façam atividades com as mãos e a
cabeça.
- Ver outros textos escritos do quotidiano, até a
propósito das temáticas. Estão neste caso, gráficos,
mapas, folhetos, livros diversos, jornais …
- utilizar a escrita sempre com algum significado. Com
utilidade. Para que serve escrever as palavras dos legumes?
Para fazer listas de compras, para escrever receitas. Também
para escrever para os seus familiares e amigos. Aprender a
fazer emails reais.
-
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TRÊS GRUPOS DE SESSÕES DE QUE JÁ FALÁMOS

Como vimos, a alfabetização de adultos é uma
atividade muito complexa e, por essa razão, teremos
de ir fazendo compromissos entre estas várias
vertentes. Para já (14.05.2020) surgiram, nos
Navegadores, 3 grandes temáticas que convém ter
em conta na organização das atividades:56

➔ Casos fonológicos 57
Seria uma oportunidade de fazer revisões garantindo que
todos sabiam escrever:
Bolo + Nabo, pepino, tomate…
Mais legumes com B, D, L, M, N, P

Cada grupo pode demorar várias sessões. Sabemos que há pessoas que sabem ler e
escrever e podem participar também. São tudo atividades úteis e de educação
permanente. Referir que as histórias serão para ler ou contar aos filhos…
57
Nesta primeira fase trabalhamos só palavras com CVCV (Consoante, Vogal, Consoante,
Vogal) E pegamos em consoantes que tenham sempre o mesmo valor.
56
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➔ Toda a gente tem de ter este mecanismo bem desenvolvido para
se poder passar à fase seguinte.
➔ Atenção: se aparecerem outras palavras com outros casos de
leitura pode escrever-se e ler-se na mesma e quem quiser
copiar, copia, mas não os estamos ainda a trabalhar. Diremos
que lá chegaremos…
➔ A escrita vai aparecer com estas e outras palavras. Era bom que
as pessoas começassem a identificar, por exemplo nas receitas,
as palavras que já sabem escrever.
➔ Claro que se deveria fazer uma sopa ou uma boa salada.
➔ Após escolher a receita que é lida ou escrita por alguém, faz-se a
lista dos produtos e dos materiais que é necessário para fazer a
receita.
➔ Quem traz cada um dos produtos? Escrever no meu caderno de
casa o produto que tenho de trazer. Quem quiser faz a lista dos
outros com o nome dos que os trazem…
➔ Ver os folhetos do supermercado, identificar os legumes, cortar
e colar no caderno.
➔ Ver os preços, descobrir os que conhece num talão de
supermercado.
➔ Lê-se uma história ou anedota que, neste caso, pode ser O Nabo

Gigante. https://www.youtube.com/watch?v=0lOgi2aJ7rs
➔ Saúde, alimentação: riqueza do nabo e dos outros legumes.

Talvez a Roda dos alimentos…
➔ Que outro legume conhece? Qual a sua riqueza alimentar?
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➔ Fazer um livro de receitas?

II - VIDA em tempo de pandemia…
➔ Casos fonológicos
Neste 2º grupo de conjunto de atividades vamos
- tratar os casos que ainda não trabalhamos da CVCV e
- introduzir uma nova situação de leitura: o Ca, CO, CU e os
CE e CI
➔ Os casos que ainda não trabalhamos em CVCV são o F, o V e o
D.
➔ Por isso, e neste contexto, a palavra geradora será VIDA
➔ Depois de bem instalada a palavra Vida durante talvez mais do
que uma sessão podem trabalhar-se novos casos.
➔ O assunto principal será este contexto se pandemia.
➔ Como se poderá desenvolver o tema em conversa com eles? O
que é importante saber?
➔ Seria importante utilizar um microscópio?
➔ Pode fazer-se alguma experiência? Tem de se descobrir…
➔ Podem ler-se artigos de jornais. Até o do próprio dia que conte a
história de alguém ou de alguma situação…
➔ Identificámos as palavras Vacina, Covid, Máscara…
➔ E que mais? Como utilizar a máscara?
➔ Ver gráficos: conceitos de pico, planalto…
➔ Pode fazer-se um gráfico: de temperaturas ou outro, que venha
a propósito…
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III – GUI de Guiné…
➔ Claro que aqui a palavra geradora será Guiné. É parecido com o
caso do CA,CO,CU – CE, CI.
➔ Pode aprender-se a ver mapas: da Guiné, de África, do mundo.
Seria interessante descobrirem os países num globo da terra e
verem um planisfério em papel…
➔ Também verem outro mapa. Fazerem o mapa do bairro. Verem
o GPS e aprenderem a funcionar com ele.
➔ A história, aqui, poderia ser a de África e a conferência de
Berlim de 1885. Ir à Wikipédia…
➔ Discutir a situação política. Ganhar consciência da relação de
Europa com África. Ver o problema de Casamansa
➔ E as línguas locais? Toda a gente deverá ensinar-nos palavras…

Para continuar…

19-05-2020
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MATERIAIS UTILIZADOS (exemplos)

ba, be, bi, bo, bu

bam, bem, bim, bom, bum

ba, be, bi, bo, bu

bal, bel, bil, bol, bul

ba, be, bi, bo, bu

bar, ber, bir, bor, bur

ba, be, bi, bo, bu

bra, bre, bri, bro, bru

ba, be, bi, bo, bu

bla, ble, bli, blo, blu

Exp:
bambino, balde, barba
braga, bloco
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A Literacia nos Navegadores

5.Actividades/reflexões,
em tempo de pandemia

Apresenta-se agora o nosso diário do que fomos
realizando e refletindo adequando as nossas atividades
ao tempo de pandemia, procurando, sobretudo, não
desmobilizar os nossos monitores jovens e as pessoas
da comunidade que continuavam a procurar-nos e,
agora, precisavam de apoio mais específico para
viverem esta situação.
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O projeto Literacia no Bairro dos Navegadores, promovido pela APCEP –
Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente em parceria
com o Centro Qualifica – Agrupamento de escolas de Paço de Arcos iniciou a
sua implementação, no território Bairro dos Navegadores, oficialmente, em 11
de novembro de 2019 e terminou em 11 de dezembro de 2020. A execução do
projeto ficou marcada pela Pandemia covid19 de forma indelével desde março
de 2020. Muito embora os objetivos previstos sempre tenham sido orientadores
e nunca ignorados, as metodologias para os atingir tiveram, frequente e
rapidamente, de ser reinventadas.
Até meados de março 2020 o grupo começou por realizar uma série de sessões
de formação em literacia nas várias vertentes pretendidas - criação da
necessidade e vontade de ler, desenvolvimento fonológico (abordagem Paulo
Freire) funcionalidade da leitura e da escrita, relação pedagógica, pedagogia
diferenciada, conceção de projeto.
A diversidade das pessoas presentes, os seus interesses específicos em relação
ao grupo e em relação à vida, levaram-nos a criar um “espaço de formação”58,
aberto e informal, completamente diferente do escolar.
Cada sessão teve em média 10 pessoas. Nesta fase a maioria dos participantes
era originária da Guiné-Bissau. Alguns, de facto, vinham do Senegal da zona
próxima da Guiné. A heterogeneidade das populações e em particular os
adultos que não falam, ou pouco falam português, carecem desse mesmo
propósito que se está a fazer paralelamente à alfabetização. O desafio é
enorme, mas o entusiasmo também! Para que possamos conversar e a todos
entender temos, muitas vezes, de traduzir frases de francês para mandjaco, de
mandjaco para português, de crioulo (vários crioulos) para francês e novamente
para português. Com estes adultos foi vital desenvolver a oralidade, em
português, outros queriam aprender a ler, outros a ler e a falar português.
Uns, nunca tinham tido qualquer aprendizagem de leitura e escrita, outros
queriam aprender a escrever melhor…
Neste grupo havia ainda 4 ou 5 pessoas que queriam fazer uma licenciatura,
estavam em condições de entrar na Faculdade, mas, logo à entrada, teriam de
58

Pierre Furter (1983) Les espaces de la Formation
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pagar importâncias muito elevadas que não tinham e, em quase todos os casos
as Instituições de Ensino Superior não ofereciam Cursos em regime póslaboral.
Algumas vinham para ajudar as outras na aprendizagem da leitura e da
escrita. No entanto em muitos momentos havia debates mais ou menos
aprofundados em que todos participavam.
A formação de mediadores ultrapassou a adesão prevista e o interesse
demonstrado favoreceu a continuidade da mesma. Este grupo de voluntários
em formação sentiu necessidade de começar logo, de passar à prática após as
primeiras sessões, devendo ter de se ir fazendo a formação quase que
individualmente.

Praticamente em todas as sessões se desenvolveu a funcionalidade utilizando a
escrita e a leitura em situações diferentes e para responder a problemas
diversos. Sempre que possível utilizou-se o computador59.
Um outro objetivo foi o de conseguir certificação. As pessoas que frequentam o
Centro Qualifica já substituem algumas suas aulas por estas atividades
comunitárias. Mas a maior parte das decisões depende da Agência Nacional.
Iriam começar em breve atividades para as crianças, aproveitando as férias da
Páscoa, mas a formação que iríamos fazer teve de ficar adiada. Ficou feita uma
primeira informação de literacia comunitária: numa reunião com os atores das
várias entidades que atuam localmente com crianças foi informado e debatido o
que pretendíamos: utilizar a leitura e a escrita em vários contextos, durante as
férias para desenvolver nas crianças os três objetivos referidos: a) sentir
vontade e necessidade de ler, b) desenvolver representações sobre a
funcionalidade da leitura e da escrita e c) desenvolver concetualizações sobre a
leitura e a escrita. “Não fazer a economia da escrita por as crianças não
gostarem de ler”.
Em meados de março, o Projeto "Literacia no Bairro dos Navegadores" entrou
em tempo de Pandemia Covid-19. Chamámos a esta fase “Literacia em tempo
de Pandemia”.
Foi elaborado o documento: “Projeto "Literacia no Bairro dos Navegadores" em
tempo de Pandemia Covid-19 Reformulações realizadas e previstas” em 11 de

59

O El Corte Inglês ofereceu-nos 10 computadores que já tinham sido substituídos.
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maio, onde se pode dar conta das nossas iniciativas e também das expetativas
na altura.
Arregaçámos mangas para trabalhar em três níveis principais: 1) Com as
pessoas do primeiro grupo de alfabetização e aqueles que estão a desenvolver
processos de RVCC e cursos EFA no Centro Qualifica. Debatemo-nos
essencialmente com duas situações bloqueadores. Por um lado, a motivação
intrínseca para a sua alfabetização numa altura em que emergem um sem
número de questões mais urgentes, como a subsistência da família, a
escolarização dos mais novos, a burocracia com a situação de imigrantes. Por
outro lado, e em simultâneo a proximidade individual e também as
motivadoras dinâmicas de grupo. 2) Com os monitores, estivemos
permanentemente em trabalho a distância 3) Com os parceiros a atuar no
Bairro articulámos regularmente também à distância.
No final de maio formulámos “Medidas de retoma dos trabalhos no Bairro dos
Navegadores: quando e como…” onde se previa o regresso ao Centro
Comunitário do Bairro dos Navegadores, para a primeira semana de junho,
salvaguardando as devidas Medidas de Prevenção e Controlo da COVID-19
oriundas da DGS. Tal não se veio a verificar devido à deteção de casos de
covid19 ativos no Bairro numa fase da Pandemia na zona de Lisboa e Vale do
Tejo estava a ter um incremento de infeção acelerado, com dificuldades de
contenção
No 3º trimestre, o Projeto "Literacia no Bairro dos Navegadores" continuou em
“Literacia em tempo de Pandemia”, no trabalho a distância. Continuámos o
trabalho nos três níveis principais definidos: 1) Com as pessoas do primeiro
grupo de alfabetização e aqueles que estão a desenvolver processos de RVCC e
cursos EFA no Centro Qualifica. 2) Com os monitores, estivemos
permanentemente em formação. Foram desenvolvidas muitas aprendizagens e
práticas não previstas inicialmente no projeto, mas ricas em empoderamento e
cidadania, inovadoras, capazes de proporcionar um trabalho mais sólido e
duradouro de continuidade da Literacia no Bairro dos Navegadores. 3) Com os
parceiros a atuar no Bairro articulámos regularmente, à distância, num clima
de solidariedade e entreajuda muito próximo, que nos permitiu levar pela
frente, ultrapassar, situações novas e imprevisíveis com mais confiança e
esperança no futuro.
Verificou-se ser um trimestre de intensa formação a distância, workshops de
literacia comunitária, ações de formação em literacia familiar, formação
concedida por parceiros a atuar no bairro e formação prestada a parceiros a
atuar no bairro.
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Em julho reformulámos o cronograma e o planeamento das atividades com
vista a retomar o trabalho presencial em setembro.
No 4º trimestre, o Projeto "Literacia no Bairro dos Navegadores" continuou em
“Literacia em tempo de Pandemia”, no trabalho a distância e foi retomado o
trabalho presencial, embora condicionado às medidas de contenção a respeitar
e à planificação prévia realizada. Desde então os monitores de alfabetização
têm em realizado um trabalho individualizado em pares monitor- adulto em
formação. As sessões são orientadas e supervisionadas pelas coordenadoras
com o apoio de outros colaboradores afetos ao projeto. Serviram de orientação
os documentos e materiais produzidos: “Projeto "Literacia no Bairro dos
Navegadores" em tempo de Pandemia Covid-19 Reformulações realizadas e
previstas”, “Medidas de retoma dos trabalhos no Bairro dos Navegadores”,
Manual de Alfabetização em construção contínua iniciado a 10 de junho e
fichas de trabalho e outros materiais auxiliares de aprendizagem. O trabalho
foi desenvolvido principalmente com: 1) Os adultos em alfabetização e aqueles
que estão a desenvolver processos de RVCC e outros cursos EFA no Centro
Qualifica. 2) Os monitores, em permanentemente trabalho de formação, quer a
distância, quer presencial 3) Os parceiros a atuar no Bairro, onde articulámos
regularmente. A entreajuda, a partilha de saberes e experiências, a divulgação
e participação conjunta em iniciativas e atividades permitiu desenvolver um
trabalho proveitoso com as pessoas do Bairro. 4) A CM Oeiras, numa relação
mais próxima, mais estreita, neste ano atípico e desafiante para todos. Desde
reformulações, (re)planificações, trabalho conjunto em situações diversas,
planificação de sessões culturais e também num acompanhamento presencial
em sala, apoiando, sugerindo e regulando medidas de segurança em resposta à
situação pandémica atual. Do convite para a realização de uma sessão
comemorativa relativa a " Setembro, Mês da Alfabetização e das Literacias”, em
30 de setembro, germinaram as Tertúlias online. Tertúlias onde quem tem
acesso à tecnologia digital de sessões a distância envolve outros participantes
que não têm como o fazer - participantes do Centro Comunitário dos
Navegadores e os participantes do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas
de Paço de Arcos – em atividades de formação, troca de experiências e
disseminação do trabalho dos formandos, formadores e técnicos especialistas.
A 17 de novembro realizou-se a tertúlia “Palavras escritas, palavras ditas”. A
18 de dezembro o “Zoom Natalício - a celebrar um natal virtual!” Onde se
harmonizaram momentos de formação sobre a utilização da plataforma zoom
com momentos de festividade com a mostra de realizações artísticas de
formandos, formadores, colaboradores, parceiros …
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3º capítulo

Trabalhos fundamentadores
Estórias mais antigas
www.apcep.pt

▪

O PNAEBA, Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de
Adultos (1979);

▪

O PNLA, Plano Nacional de Literacia dos Adultos

▪

Bibliotecas Vivas – estórias contadas por pessoas que se envolveram em
processos de alfabetização.
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Trabalhos fundamentadores

PNAEBA
Plano Nacional de Alfabetização e
Educação de Base de Adultos (1979)

Os Quarenta anos de elaboração do Plano Nacional de Alfabetização e Educação
de Base dos Adultos: PNAEBA (2019)

http://www.apcep.pt/pnaeba arquivo.php

O PNAEBA encontra-se digitalizado.
http://www.apcep.pt/docs/PNAEBA_ONLINE.pdf
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No site da APCEP encontram-se vários trabalhos referente ao PNAEBA de que propomos a
consulta: 60

60

O responsável pela concepção e coordenação dPNAEBA foi o fundador da APCEP e ainda hoje é o
seu Presidente da Mesa da Assembleia Geral: Manuel Lucas Estevão. Entre outros, as atuais dirgentes
da APCEP, Ana Benavente e Lucília Salgado fizeram igualmente parte da equipa que elaborou
trabalhos fundamentadores. Todas estas pessoas se encontram disponíveis para serem contatadas por
quem o desejar.
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Trabalhos fundamentadores

PNLA61
Plano Nacional de Literacia dos Adultos

“Tendo como destinatários adultos ativos com baixos níveis de qualificações,
empregados e desempregados, pretende-se criar 225 projetos locais promotores
de qualificações de nível B1/B2/B3 até 2025, de modo a concretizar o Plano
Nacional de Literacia de Adultos. Adicionalmente serão atribuídos apoios a adultos
que se encontrem em fases consolidadas dos 100 mil adultos processos RVCC,
visando alcançar qualificados por essa via até 2025, enquadrados no Acelerador
Qualifica.62”

61

O PNLA consiste num Plano apresentado pela EAEA (Associação Europeia de Educação de Adultos)
ao ministro da educação, em Portugal, coordenado por Susana Oliveira, na altura membro eleito do
respectivo Executive Board, após nomeação pela APCEP. Esta é a última informação que conhecemos
sobre o PNLA então elaborado.

62

https://recuperarportugal.gov.pt/2021/06/13/investimento-re-c06-i03/
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“Portugal fez grandes esforços no desenvolvimento da educação e formação
de adultos nos últimos 40 anos, mas ainda assim o número de adultos no
país com baixo ou nenhum nível de literacia é ainda considerável,
comprometendo o país no seu desenvolvimento e os cidadãos na sua
integração e desenvolvimento profissionais, no seu envolvimento cívico e
obstando à sua participação plena na sociedade.
A participação de adultos em formação de competências básicas é,
geralmente, muito baixa e esta falta de participação aumenta
significativamente a probabilidade destes adultos não serem envolvidos em
percursos de Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV), perpetuando a sua
exclusão, quer do mercado de trabalho, quer socialmente. A Estratégia
Europa 2020 estabelece o valor de referência de 15% dos adultos que
participam em atividades de ALV até 2020. Em Portugal, a taxa de
participação média da ALV é atualmente de 10%, mas permanece em
apenas 4% para adultos com baixos níveis de literacia. Esta “armadilha”
das baixas qualificações da população adulta afeta negativamente as
perspetivas de crescimento da economia portuguesa e, em particular, o seu
nível de inclusão social.
Desde 2015, o Governo Português tem priorizado a educação de adultos, a
fim de melhorar os seus níveis de qualificação - com ênfase nos muito
pouco qualificados. Esta prioridade está refletida na adoção dos Planos
Nacionais de Reformas de 2015 a 2017 e no lançamento do Programa
Qualifica em 2016, que visa promover a capacitação e capacitação de
adultos, coordenando melhor os programas de educação e formação e
melhorando o acesso à informação, orientação para percursos de educação
personalizados. No entanto, adultos com níveis muito baixos de literacia
geralmente encontram diferentes barreiras para conseguirem entrar nos
percursos disponíveis no Programa Qualifica.
Para alcançar estes adultos, diferentes estratégias e diferentes abordagens
são necessárias para serem desenvolvidas e organizadas em redes locais,
envolvendo os níveis de base e comprometendo os atores da sociedade civil.

Depois do Governo ter solicitado o apoio técnico do Serviço de Apoio às
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Reformas Estruturais da Comissão Europeia para que fosse dado o suporte
para a elaboração de um Plano Nacional de Literacia de Adultos, é
apontada a Associação Europeia para a Educação de Adultos – EAEA, para
proceder ao suporte técnico, coordenando uma equipa técnica e de
investigação para o efeito, em parceria com o Governo Português. Esta
dimensão do envolvimento de uma organização europeia da sociedade civil,
com elevada experiência no setor, é essencial para a obtenção de um Plano
alinhado com as reais necessidades nacionais, mas simultaneamente
alinhado e sustentado em experiências europeias no que a esta matéria diz
respeito.
Tendo como objetivo último a conceção de um Plano Nacional de Literacia
de Adultos até junho 2019, orientado pela experiência da Associação
Europeia para a Educação de Adultos - EAEA em colaboração com o
Governo Português e o apoio das organizações da sociedade civil, pretendese desenvolver um conjunto de ações que concorram para este fim, das
quais destacamos:
1. A criação de um Conselho Consultivo da sociedade civil para apoio e
orientação ao longo de todo o projeto, em todas as suas fases, com reuniões
periódicas; (1ª reunião prevista para 8 de outubro 2018)
2.A elaboração de um Relatório Técnico de Investigação e de um conjunto
de estudos de caso, identificando as necessidades, as práticas existentes a
nível nacional e europeu, recolhendo e traçando recomendações; (até
dezembro 2018)
3. A organização de um workshop internacional para partilha de práticas
com outros países europeus, no qual participarão elementos do Conselho
Consultivo, organizações envolvidas em projetos de literacia nacionais e
internacionais; (previsto para outubro 2018)
4. A organização e seleção de Grupos de Desenvolvimento, que envolverão
diferentes atores da sociedade civil em reuniões de trabalho e reflexão sobre
literacia, moderados por facilitadores locais (a identificar) e que decorram
dos esforços conjuntos das organizações participantes no workshop
internacional e nas boas práticas identificadas até à data pela equipa de
investigação; (seleção até novembro 2018; desenvolvimento até janeiro
2019)
5. A elaboração de Relatórios Temáticos a partir dos resultados dos Grupos
de
Desenvolvimento, num esforço conjunto de sistematização de recursos,
necessidades e sugestões; (até fevereiro 2019).
Sendo estas as principais ações identificadas como cruciais para o desenho
do Plano Nacional de Literacia de Adultos para Portugal a equipa de projeto
recolherá, ainda, contributos de todos os stakeholders para as fases
subsequentes, nomeadamente, para a realização de uma estratégia de
implementação, que otimize as linhas orientadoras do Plano Nacional (entre
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junho 2019 e novembro 2019) ; um evento de lançamento oficial do Plano
Nacional de Literacia de Adultos (previsto para junho 2019); e, finalmente,
a elaboração de uma estratégia de disseminação (entre junho e novembro
de 2019).
O Governo Português tomou a decisão de se envolver no desenho de um
projeto para a criação de um Plano Nacional de Literacia de Adultos,
conjuntamente com os diferentes atores da sociedade civil, com vista a
empoderar esse setor vulnerável da população. O Plano deve estar
disponível ao público, as medidas serão concebidas e testadas em
colaboração estreita com a sociedade civil e serão usadas em conjunto com
estratégias de divulgação apropriadas.
Portugal conta com um número significativo de associações, municípios,
escolas e voluntários espalhados por todo o país. Eles fornecem
principalmente metodologias não formais e têm diferentes grupos-alvo.
Contudo, as suas iniciativas permanecem em escala muito pequena e
geralmente carecem de apoio sistemático, recursos, logística e formação
profissional. As iniciativas locais mostram que os projetos de literacia já em
curso são influenciados pelas
comunidades envolventes, associações de desenvolvimento local, museus
locais e bibliotecas.
Essas iniciativas dispersas, pequenas e eficazes são uma janela de
oportunidade para desenvolver uma estratégia global que permita melhorar,
interligar e sustentar, transferindo conhecimento e experiência para
diferentes contextos e diferentes grupos de adultos.
O Plano Nacional de Literacia de Adultos em Portugal será, portanto, fruto
do estudo e do compromisso de tais práticas e atores. O projeto visa
identificar possíveis grupos que possam apoiar os esforços e refletir sobre
como integrá-los no Plano Nacional.

PROJETO SRSS/S2018/039,
coordenado por

Susana Oliveira

trabalhos realizados inseridos no site

http://www.apcep.pt/pnla.php
81

De que falamos, quando falamos de alfabetização e literacia?

Reuniões do Grupo de Desenvolvimento – temáticas dos grupos de desenvolvimento:
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Trabalhos fundamentadores

Bibliotecas VIVAS

Foram recolhidos os seguintes contributos que se encontram no site da APCEP:

http://www.apcep.pt/userfiles/volume1.pdf
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4º capítulo
Síntese: Projeto Literacia para a Democracia

▪ Nota final
▪ Espaços de Literacia: Da
heterogeneidade dos destinatários aos
modelos significativos de
aprendizagem

86

De que falamos, quando falamos de alfabetização e literacia?

nota final

7 ideias para comemorar o Dia Internacional da
Alfabetização numa perspetiva de Educação Permanente

1. Recusar a representação social, generosa, que nos vem pelo menos do
tempo da República de que o “analfabeto é aquele que nada sabe”. Não.
A pessoa analfabeta é aquela que apenas não sabe ler. Sabe muita coisa
e tem muito para nos ensinar. No Brasil e em Espanha considera-se
alfabetização a atividade de pré-escolar e 1º ciclo em que a criança
inicia a aprendizagem da leitura.
2. Recordar que muitas pessoas não aprenderam a ler ou porque não
foram à escola ou porque desistiram porque foram recrutadas para
outras atividade ou ainda porque não suportaram as violências, físicas
ou simbólicas da escola. Não esquecer que só foram criadas condições
para a escolaridade obrigatória, para que todas as crianças
frequentassem o 1º ciclo do Ensino Básico, em Portugal em 1975.
3. Hoje relembra-se a existência de analfabetos em Portugal mas não se
pode esquecer a grande percentagem daqueles que frequentaram a
escola e revelam níveis muito baixos de literacia o que significa que não
conseguem extrair o sentido de um texto escrito necessário ao seu
quotidiano. Hoje a Escola continua a reproduzir esta situação criando
60% de crianças que entram no 2º ciclo sem um nível de literacia que
lhes permita uma escolaridade com sucesso.
4. Alfabetizar adultos não é “recuperar o tempo perdido”. Não se pode dar
mais do mesmo porque não funciona. As pessoas não aderem à
alfabetização, desistem ou não aprendem. Temos de responder às
necessidades atuais das pessoas e não às que teriam quando eram
crianças.
5. Para a pessoa adulta aprender a ler não nos podemos restringir aos
aspetos linguísticos. Paulo Freire fala de conscientização. Ler as
palavras para ler o mundo e a vida. Aprender a partir de palavras que
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tenham, à partida, um significado forte e ler textos em que se enriqueça
o significado do que já se sabe.
6. No período pós 25 de abril muitas pessoas aprenderam a ler. Verificouse que
a) a alfabetização estava integrada em outras atividades. Aprendia-se
para ler os textos do grupo de Teatro ou para escrever uma carta para
organizar uma creche;
b) Partia-se do conhecimento que tinham as pessoas para chegar a
abstrações, voltando de novo à realidade: partia-se das couves e das
cenouras para chegar à alimentação e daí partir para a riqueza das
sopas ou das saladas;
c) o que se escrevia e o que se lia não eram textos sem significado, mas
eram autênticos documentos de comunicação, com utilidade social;
d)os contextos onde se realizavam eram conhecidos pelos participantes,
sobretudo contextos associativos, comunitários. O edifício escolar não
se revelava apelativo;
e) As pessoas aprendiam com animadores ou pessoas saídas da própria
comunidade. Os processos desenvolvidos por professores não se
revelavam facilitadores da aprendizagem.
7. A alfabetização hoje, para ter sucesso, terá de se inserir em processos
de Educação de Adultos com profissionais ou animadores formados
para o efeito em que a aprendizagem partirá do reconhecimento das
competências adquiridas pelos adultos ao longo da sua vida.
Lucília Salgado, Setembro 2015
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CONGRESSO INTERNACIONAL LITERACIAS NO SÉCULO XXI

Espaços de Literacia:
Da heterogeneidade dos destinatários
modelos significativos de aprendizagem

aos

Lucília Salgado (coord.), Dina Soeiro, Isabel Rufino, Maria Manuela Paulo,
Maria da Conceição Rolo, e Vera Carvalho63

“Espaços de Literacia: da heterogeneidade dos destinatários
aos modelos significativos de aprendizagem”

Resumo:

O projeto Literacia para a Democracia procurou formar jovens para o
exercício da cidadania envolvendo várias comunidades, vários atores, várias
instituições. Inseriu-se nas dinâmicas de cada contexto tendo a perspetiva de
investigação-ação, procurando criar conhecimento acerca do modo como, em
cada um, se pode atuar e fazer formação para a cidadania com o objetivo de ir
formando para a democracia. Durante todo o percurso dos projetos tentou-se,
localmente e coletivamente, precisar conceitos, aprofundando e alargando a
procura teórica orientadora das práticas existentes e, ao mesmo tempo, coproduzir novos saberes.
63

Com a colaboração de Manuel Lucas Estevão e Alberto Melo
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Educação permanente. Inserimos neste simpósio, a análise de práticas
em espaços comunitários de Oeiras [projetos Literacia nos Navegadores e
Literacia para a Democracia] com comunidades de origem africana; com
mulheres de etnia cigana com a ALEM; com seniores do meio rural (iCreate) e
jovens estudantes de Coimbra (ESEC); com crianças e adultos (Associação
BARAFUNDA na Benedita).
Atuando com comunidades vulneráveies, foi necessário caraterizar as
suas formas de participação e os saberes dominantes de cada um e de cada
grupo. Por essa razão, os conhecimentos sobre alfabetização, literacia e
respetivos processos se tornaram uma constante junto de cada grupo com as
suas caraterísticas étnicas, etárias e sociais. Idem em relação às novas
vulnerabilidades quer económicas – contextos de crise – quer de
sustentabilidade ambiental.
Entendemos que a necessidade de aceder a novos conhecimentos de
vulnerabilidade económica e ambiental enriquecia a literacia e, só era possível
graças ao aprofundamento desta competência. Partindo da compreensão de
que a cidadania só se desenvolveria através da prática da cidadania verificámos
que a intervenção não poderia isolar os jovens da comunidade e que, a
intervenção junto de qualquer grupo, implicava o seu desenvolvimento quer se
tratasse de grupos de seniores, de adultos de jovens e/ou de crianças.
Sendo esta a metodologia desenvolvida as dinâmicas do projeto
apareciam numa dialética permanente, obrigando, em cada momento, a refazer
direções, a partir da obtenção de novos conhecimentos para produzir novos
objetivos específicos e obrigando a reestruturar práticas, seguir novos
caminhos. Como exemplo mais marcante, refira-se a situação pandémica que
surgiu no decurso do projeto que conduziu a novas práticas de cidadania e
novas abordagens da literacia.
Palavras-chave: Literacia; democracia; Educação Permanente;
Cidadania; Investigação- ação; Desenvolvimento Comunitário

Abstract
The Project Literacy for Democracy aimed at educating youngsters in the
exercise of citizenship and involved several communities, stakeholders and
institutions. The Project became a part of the practices occurring in each
context, adopting an approach of research-action. It tried to generate knowledge
about the manner how it is possible, in each selected site, to work and organise
education for citizenship. During the local projects lifetime it was tried to,
locally and collectively, define concepts while deepening and enlarging the
theoretical search that would give a direction to the ongoing practices and, at
the same time, generating new and leading knowledge.
Lifelong Education. This Symposium has allowed the analysis of current
practices in community premises of Oeiras (projects Literacy in Navegadores
and Literacy for Democracy) with African-descent communities; with Roma
women in cooperation with ALEM; with senior citizens in rural areas (ICreate)
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and young students (of the Higher School of Education in Coimbra); and with
children and adults (Barafunda in Benedita).
While working with vulnerable communities it was necessary to
characterise their own ways of participation and the dominant knowledge in
each domain. For that reason, knowledge about getting literate, literacy and the
corresponding processes became a constant factor in each group, taking into
account their specific ethnic, age and social traits. The same can be said
regarding new vulnerabilities, either economic (in contexts of crisis) or
connected to environmental sustainability.
We understand that the need to accede to new knowledge with regard to
economic and environmental vulnerability can enrich the process of literacy and
that was only possible due to the development of such ability. Based on the
understanding that citizenship only develops through the very practice of
citizenship, we concluded that our action should not isolate the youngsters out
of their community and also that the work with any of the selected groups
required the parallel development of the others, be it groups of seniors, adults,
youngsters or children.
While implementing such a methodology the Project products would then
emerge in a constant dialectic process, forcing us, at any moment, to redefine
direction. As we acquired new knowledge we had to define new objectives and to
restructure our practices and follow new paths. As a remarkable example we
can refer to the pandemic situation that erupted at a crucial stage of the Project
and inevitably led to new practices of citizenship and to new literacy
approaches.
Key words: Literacy ; Democracy ; Lifelong Education; citizenship; action
research; community development

I – Quadros teóricos e contextos orientadores
Literacia, da emergente à tardia
Partimos do conceito de literacia tal como se anunciou em Portugal no final do
século XX: a competência que consiste em extrair o sentido de um texto escrito
necessário ao seu quotidiano (Benavente, 1996). A emergência deste conceito permitiu
elucidar os processos de sucessos e insucessos de aprendizagem das crianças
remetendo para os trabalhos, então também recentes, de Ferreiro, E. & Teberosky, A.
(1985) de psicogénese da leitura e da escrita que estão na origem do conceito de
literacia emergente.
Percebemos então, por que as crianças originárias de meios não letrados
revelavam dificuldades na escola desde os primeiros anos de escolaridade e da
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necessidade dos pais, mães (literacia familiar), avós e comunidade (Mata, 2006)64 se
envolverem na relação da criança com a escrita, até antes da escolarização. Trabalhos
posteriores (Salgado, 2011) permitem identificar a existência de correlação entre o
envolvimento parental no desenvolvimento da literacia das crianças e a participação
dos pais em contextos adequados de Educação de Adultos, desde a alfabetização às
práticas de RVCC. Procura-se, então inserir todos os grupos da comunidade, da
criança, ao sénior, em espaços de formação heterogéneos, não coincidentes com o
modelo escolar, de modo a criar a possibilidade de acesso de todos à literacia sendo,
cada grupo, mestre e aprendente dos outros.

Literacia para a Cidadania
Em 2019, a APCEP, aceitou o desafio de se candidatar ao Programa Cidadãos
Ativos65, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, o que fez, apresentando o
projecto Literacia para Democracia, de formação de jovens para a cidadania.
O projecto Literacia para a Democracia, que decorre, insere-se nas perpetivas de
atuação da APCEP, de acordo com a sua Declaração de Princípios:
“Papel importante caberá à APCEP no fomento da formação cívica e do exercício
da democracia, incitando os cidadãos à participação na vida pública, social,
cultural e sindical, promovendo a sua preparação para uma correta utilização dos
meios de comunicação social e pondo-os de sobreaviso relativamente a
propagandas alienadoras e outras formas de manipulação da opinião pública.”66
Verificou-se, desde logo, coincidência ou proximidade de objetivos do Programa,
e os expressos na Declaração de Princípios da APCEP:
O Programa Cidadãos Ativ@s aceita candidaturas de Organizações NãoGovernamentais para financiamento de projetos que desenvolvam a promoção da
participação democrática, a cidadania ativa e os direitos humanos, bem como
projetos que tenham como objetivo o empoderamento de grupos vulneráveis ou

64

“Os trabalhos de literacia emergente têm evidenciado o papel activo e participante que cada criança desempenha no
processo de descoberta, apreensão e aprendizagem da linguagem escrita. Neste sentido tem-se verificado que os vários
contextos onde a criança está inserida (família, jardim-de-infância, escola, etc.) têm papéis diferentes neste processo, mas
todos importantes, pois são complementares.” In Sinopse de Mata (2006)
https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/literacia-familiar/185181
65 Do Programa Cidadãos Activos: “Foi a Fundação Calouste Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto,
selecionada para gerir em Portugal o ACTIVE CITIZENS FUND, componente dos EEA Grants especificamente destinada a
apoiar as Organizações Não Governamentais (ONG). Foi assim criado o Programa Cidadãos Ativ@s, financiado pela Islândia,
Liechtenstein e Noruega, com uma dotação de 11 milhões de euros, a ser implementado ao longo do período 2018-2024, e que
se destina a apoiar a Sociedade Civil em Portugal.
66

(http://www.apcep.pt/logotipo.php?noticia=1770)
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reforcem a sustentabilidade e a capacidade da sociedade civil portuguesa.
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/concursos-abertos
Procurava-se formar jovens para o exercício da cidadania o que, no quadro da
linha de Educação Permanente que partilhamos, tornava necessária uma metodologia
que implicasse a realização de atividades de “empoderamento” de grupos vulneráveis.
Estaríamos, deste modo, a reforçar a capacidade da sociedade civil67 através da
promoção da cidadania ativa. Pretendíamos, igualmente que este reforço se fizesse de
forma duradoura e que permanecesse para além do nosso projeto. Era, também, deste
modo, que entendíamos a formação de jovens, vindo a torná-los elementos ativos das
comunidades.

Os nossos parceiros: associações e territórios.
As associações convidadas, para participarem no projeto, tinham dinâmicas
próprias, instituídas há alguns anos, e procurávamos, agora, enriquecer os
participantes com uma maior formação, inicial ou contínua, que lhes permitisse, ao
longo da vida, a prática militante de cidadania responsável. Esta atividade
complementar, formativa dos jovens, seria inserida na continuidade das suas
atividades normais, imprimindo-lhes uma mais significativa vertente de educação para
a cidadania.
O projeto desenvolve-se em três territórios distintos, com uma metodologia base
similar, mas com práticas e organizações diferenciadas, de acordo com as dinâmicas
próprias dos grupos que os integram.
O grupo Coimbra organiza-se com grupos que atuam, à partida, em dois – ou
mais – territórios (municípios de Vila Nova de Poiares e de Condeixa-a-Nova)68 em
torno do Projeto Letras Pra Vida, de alunos e professores, da Escola Superior de
Educação de Coimbra, das Licenciaturas de Animação Socioeducativa, Gerontologia
Social e Comunicação Social. Para i) enriquecer os projetos já existentes com as
componentes referidas nos objetivos de Educação Cívica, ii) sensibilizar, aprofundando
a consciência cívica e solidariedade nos alunos da ESEC (Ensino Superior) e, iii)
enriquecer a sua formação em advocacy e difusão social. Os grupos destinatários são

67

Manuela Paulo, assume as funções de gestora e coordenadora da equipa do projeto na APCEP
Estas atividades têm vindo a alargar-se a outros concelhos referindo-se, particularmente, o município de Penacova. Os
protocolos realizados alargam-se a praticamente todas as Juntas de Freguesia que têm participação ativa nomeadamente de
transportes de idosos de suas casas ou de lares.
68
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essencialmente constituídos por seniores, de meio rural, de baixas qualificações
escolares, maioritariamente envolvidos em processos de alfabetização.
69https://www.esec.pt/investigar-transferir/transferencia-de-conhecimento/letras-

pra-vida
A Associação ICreate

70de

Vila Nova de Poiares Associação para a Promoção da

Criatividade, do Desenvolvimento Pessoal e da Reabilitação Psicopedagógica assume,
perante os financiadores, o papel de associação parceira e desenvolve as suas
atividades, maioritariamente, também com seniores da comunidade. Hoje os seus
destinatários alargaram-se também a pessoas de outros grupos etários.
https://www.facebook.com/IcreatePoiares/
Estas atividades, na Região de Coimbra, tendo tido, à partida como
destinatários a população senior em contexto de alfabetização evoluiu, em alguns
casos, rapidamente para literacia digital crítica com os estudantes e adultos mais
velhos e na promoção da educação para a saúde, tendo seguido forçosamente para as
recomendações de prevenção de Covid- 19.
O grupo da Benedita

71organiza-se

a partir das atividades escolares e

outras, com crianças e adolescentes, centrando a sua formação cívica nas áreas
alimentares, aprofundando as questões da sustentabilidade social e ambiental. As
aprendizagens centram-se na procura de empoderamentos – cada pessoa como ator
social - e no modo como transmitir os conhecimentos adquiridos aos outros pares, aos
pais e demais elementos da comunidade. Procura-se que, no decorrer dos 3 anos,
novas turmas e grupos se envolvam na formação da comunidade, nestas
problemáticas, incluindo os próprios professores. A associação local, bem implantada
na comunidade, é a Barafunda- Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade Social,
uma instituição com dinâmicas militantes em vários domínios, há vários anos. Nesta
Associação, insere-se ainda um Centro Qualifica, igualmente parceiro nas atividades.
Colabora também, ativamente, o Agrupamento de Escolas da Benedita.
O grupo de Oeiras organiza-se em dois subgrupos em espaços diferentes –
Bairro dos Navegadores em Porto Salvo, e Portela de Carnaxide em Outurela, ambos
constituídos maioritariamente por comunidades vulneráveis que integram ciganos,
afrodescendentes e jovens em exclusão escolar. A atividade central, desenvolvida com
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Estas atividades são da responsabilidade das professoras Dina Soeiro, Sílvia Parreiral e Carla Patrão.
Liderada por Vera Carvalho
71 Liderado por Isabel Rufino
70
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os dois grupos, centra-se na alfabetização, dando continuidade a outras atividades em
domínios dos Direitos Humanos e Cidadania. A Associação parceira é a ALEM –
Associação de Literatura, Literatura e Mediação 72 com cujos membros fundadores
alguns de nós trabalhamos há vários anos, na promoção da literacia para crianças em
risco de insucesso e noutras atividades sobretudo com a comunidade cigana.
Também, neste território, se insere, enquanto parceiro ativo, sobretudo no Bairro dos
Navegadores, o Centro Qualifica de Paço de Arcos.73

II – Para as conclusões da intervenção
Embora ainda não estejamos numa fase de avaliação do projeto, algumas
conclusões parecem já ser claras e passíveis de discussão:

Dinâmicas associativas
O pressuposto de partida de formação de jovens, foi rapidamente alargado a
outros grupos etários, uma vez que outros grupos das comunidades se foram
envolvendo de forma ativa no Projeto não havendo qualquer vantagem em não os
aceitar. Aliás, cedo verificámos que, em algumas situações, dadas as culturas locais
comunitárias, a formação dos jovens passava pela de outros adultos

74ou

ainda pelo

envolvimento das crianças. Rapidamente concluímos que a lógica a assumir no Projeto
seria, em geral a comunitária e não a escolar. Fomos percebendo a importância, para
a educação para a cidadania, de inserção/desenvolvimento dos participantes em
atividades de lazer, mesmo lúdicas. Na perspetiva de Dumazedier (1979), verificámos
como as aprendizagens se processavam de acordo com os 3 D: de forma divertida,
descansada, sem stress, sendo portadoras de desenvolvimento.
Esta inserção nas atividades locais, permitiu-nos uma conclusão, quase que
prévia, que desenvolveremos no decorrer das atividades. O nosso trabalho não se
restringe aos “desfavorecidos” ditos vulneráveis. Dirige-se, alarga-se, a todos os
grupos. Não queremos formar ghettos. Concluímos, ainda, que, por exemplo, a
alfabetização deveria ser entendida como um direito de cidadania, e custeada pelo
sistema público, não suportada, apenas, por grupos de voluntariado. Dos debates que
tivemos sobre este problema, pudemos, no entanto, perceber que o modelo de
72

Aqui liderada por Maria da Conceição Rolo
Coordenado por Manuela Esteves, também da coordenação do Literacia para a Democracia
74 Foi o caso, por exemplo, de um grupo de etnia cigana.
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voluntariado seria mais adequado a estes grupos, uma vez que as caraterísticas
escolares, mais formais e carregadas com o peso da avaliação sumativa não seriam
mobilizadoras e facilitadoras de aprendizagens. Pudemos, mais adiante, verificar como
se processava o sucesso no terreno, como as pessoas aprendiam com mais facilidade.
Não deixámos, no entanto de considerar que as associações de voluntários deveriam
ser financiadas para estas atividades, devendo ser reconhecidas, financiadas e tidas
como parceiras (Grosjean, 1987) das autoridades públicas, sem regras impostas que
impedissem o funcionamento adequado das suas práticas junto das comunidades.75
Neste contexto, também foi relevante refletirmos sobre a interligação de diversas
questões, nomeadamente educativas, sociais, políticas e económicas, isto é usar uma
metodologia complexa com relevância para os objetivos que se pretendiam alcançar e a
pertinência do financiamento público para atividades que promovem a educação
permanente (Lengrand, 1981; Lima et al, 2021) tendo como finalidade colmatar,
complementar e desenvolver a educação de cidadãos críticos e conscientes do papel
que cada um exerce para o desenvolvimento da sua comunidade (Freire, 200276).
Assim, o projeto Literacia para a Democracia, e a função da APCEP no domínio das
Literacias associadas ao desenvolvimento das comunidades, obviamente que exigem
uma análise deste empreendimento de um ponto de vista complexo, isto é facilitar a
existência de uma ampla rede de parceiros com pontos de vista similares, com funções
complementares, cada um com as suas prioridades, urgências, soluções e
contrapartidas diversas para a formação integral do ser humano em todas as épocas
da vida. Quando se pretende alterar um contexto, ou resolver um problema de uma
comunidade, tal processo requer pensamento de longo prazo, uma estratégia que vise
ir pouco a pouco atingindo níveis de sucesso realistas, adequados às realidades
educativas, sociais e económicas.77

Heterogeneidade e Espaço de Formação
Ao lançar um grupo numa comunidade – projeto Literacia no Bairro dos
Navegadores – optámos por não fazer distinções de idades. Criámos, o que chamamos
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Para este efeito as organizações deveriam serem financiadas por contrato programa consoante os públicos envolvidos em
rácios mês, trimestre e ano – em valor capaz de garantir o funcionamento regular de oferta disponível (formal, não formal e
informal) face a necessidades sentidas e a desocultar nas interações mutuamente criadas.
76 “Somente os seres que podem refletir sobre sua própria libertação são capazes de libertar-se desde, porém, que sua reflexão
não se perca numa vaguidade descomprometida, mas se dê no exercício da ação transformadora da realidade.” Freire, P.
(2002). Esta nota justifica-se para entender a relação do conceito de alfabetização e Literacia com a construção da cidadania e a
pedagogia de Paulo Freire facilita a compreensão dessa relação desde o social ao linguistico.
77 É neste sentido que inserimos o conceito de literacia comunitária. O enriquecimento não apenas da família (Mata, 2006) mas
de toda a comunidades em que, crianças e adultos, se inserem.
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um Espaço de Formação (Furter, 1983), onde, à partida, a heterogeneidade, seria a
marca decisiva.
De facto, por um lado, interessava-nos responder à procura que era
forçosamente diversificada. Tratava-se de uma comunidade, maioritariamente,
africana composta por emigrantes e refugiados e já alguns afrodescendentes. Neste
grupo, havia pessoas que procuravam iniciação à leitura e escrita sem nunca terem
tido qualquer espécie de escolarização, pessoas que desejavam aprofundar as
competências de leitura e escrita, outras oriundas do Senegal ou de outros países de
Africa de língua oficial francesa, que viriam para aprender português ou ainda pelas
duas razões. Viriam outros apenas por convívio. As conversas no interior do grupo
eram facilitadas pela presença de pessoas com as mesmas de línguas locais, que
falavam entre si. Foi interessante verificar que, os originários do Senegal, falavam uma
língua local, também falada do lado da Guiné-Bissau.

78

A presença de jovens do bairro, já com uma formação escolar do nível do
Secundário ou mesmo Superior, permitia mobilizar alguns deles para serem monitores
de alfabetização. No entanto, inseridos no Espaço de Formação, usufruiriam dos
debates que tivéssemos sobre outros temas, aumentando as suas competências de
literacia e de cidadania.

Alfabetização e desenvolvimento da literacia
Com o decorrer das atividades, verificámos que desenvolver a literacia num
bairro com estas caraterísticas é muito mais do que ensinar a ler e a escrever.
Entendemos que, quanto mais se lê, mais capacidade se tem de leitura e escrita. À
medida que se lê aprende-se mais, e mais capacidade – e vontade – tem de se ler.
Igualmente em termos de cidadania. Envolvidos neste tipo de atividades comunitárias,
ler e escrever possibilitam mais capacidades de realização, elevando, deste modo, não
só a autoestima mas ainda a autoeficácia: (“eu não era capaz de… mas agora já sou”).
Assim se adquire capacidade para fazer mais, para intervir, para ajudar os outros.
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Este facto levou-nos a considerar a necessidade de incluir a abordagem histórica a partilhar no grupo da história de África e
da Conferência de Berlim de 1885 de “distribuição” de África pelas grandes potências. Seria importante as pessoas saberem
porque, sendo oriundas de países diferentes – Guiné-Bissau e Senegal – falam uma mesma língua.
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Mais concretamente, no trabalho de investigação-ação que fizemos exatamente
antes do período de pandemia, verificámos que, quer o trabalho de alfabetização, quer
o de aprendizagem duma nova língua, não se poderiam limitar ao conhecimento da
organização das letras no papel mas exigia outras competências que a competência
literacia, implicava que fossem aprendidas, desenvolvidas.
Referimo-nos, por exemplo, à competência metalinguística (Jakobson, 1970):
usar a linguagem para pensar a própria linguagem. Esta função, todos a
desenvolvemos na linguagem corrente, mas o processo de alfabetização ou de
aprendizagem estruturada de uma nova língua exigem conhecimentos facilitadores
para quem está a aprender e para quem ensina.
Nesta relação biunívoca, outra competência terá a ver com a funcionalidade da
leitura e da escrita. No caso das pessoas que não sabem ler nem escrever, a sua
sobrevivência obrigou-as a passar sem a utilização do código escrito. Aprender a ler,
implica, também, passar a utilizar esta nova ferramenta no seu quotidiano
(funcionalidade). Por vezes, com literacias diferentes que terão de ser aprendidas no
processo de alfabetização. O que implica a realização de atividades de que todos vêm a
beneficiar no Espaço de Formação. Por exemplo, fazer sopas e saladas. Saber ler as
receitas num livro ou ver/pesquisar na internet. Fundamentando com o valor de cada
alimento e a sua função na nossa saúde. Poder-se-á igualmente recorrer a produtos
usados em África que também existem – ou não – em Portugal. Todos no grupo,
qualquer que sejam os seus conhecimentos de leitura e escrita, poderão ensinar e
aprender alguma coisa. Realizar estes produtos no espaço pedagógico, tornaria as
sessões mais ricas e interessantes e menos dependentes do modelo escolar tradicional.
Claro que muitas palavras poderiam ser aprendidas neste contexto – NABO; SALADA;
SOPA… - e muitos assuntos conversados. Segundo a pedagogia Paulo Freire, muitas
competências de cidadania poderiam ser debatidas a propósito da alimentação que
temos ou não teremos!
Conhecer África – a propósito da palavra GUINÉ – e a sua partilha pelas
grandes potências não só conduziria a muita informação – de geografia, de história, de
política, de quotidianos… - trocada sobre os países em questão – colonizados e
colonizadores – mas também novas relações com o papel escrito: ver/consultar mapas,
fazer mapas do bairro, por exemplo, falando do quotidiano das suas ruas…
Aprendendo a ler e a escrever o nome dos países, por exemplo…

98

De que falamos, quando falamos de alfabetização e literacia?

Também a emergência da pandemia COVID-19 nos teria conduzido não apenas
a aprender a escrever palavras como VIRUS, VIDA, VACINA… mas a compreender
mais sobre a saúde vendo, por exemplo num microscópio (novos materiais), até se
chegar a perceber o que seriam vírus.
Cumpre, ainda, aqui dizer que, nesses contextos, estavam amiúde crianças que
eram envolvidas nas atividades e que se previam intervenções junto de outras
associações e atores do bairro, para promover o sucesso das aprendizagens, num
primeiro momento, em situação de lazer. O envolvimento de outras associações e
atores sociais do Bairro, estava no seu início, tendo sido, muito importante a
presença, então, do Centro Qualifica local, o que nos permitirá colaborar com o as
autoridades de Educação de Adultos quanto ao modo de intervir, de maneira a
responder, adequadamente, às necessidades e potencialidades dos destinatários das
acções.
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III - A pandemia COVID-19 e a reconfiguração das práticas

O aparecimento da pandemia COVID-19 não nos permitiu continuar com o
programado inicialmente, obrigando, em alguns casos, à mudança completa de
atividades, de modo a cumprir os objetivos a que nos propuséramos.
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A ALEM junta ,à sua forma de promover a literacia, as canções de embalar e as canções que, de uma maneira geral, são uma espécie
de catalizador na importante transição do mundo não verbal da criança ao mundo da comunicação verbal, permitindo uma integração
suave dos ritmos e melodias da língua materna. As canções de embalar, as cantilenas, os jogos com palavras, as lengalengas cantadas às
crianças, transmitem-lhe segurança, estabelecem laços de ternura.
Actualmente, as pessoas e, em particular as mães (trabalhadoras e não só) deixaram de cantar aos seus filhos, ou porque a vida não lhes
permite, ou porque simplesmente já não sabem cantar nenhuma canção(...) São as avós, as únicas a transmitirem as tradições populares,
a saberem ainda as canções de embalar, os jogos e rimas infantis, as canções dos campos e desfolhadas.
Tendo em mente a importância de "bem falar para melhor ler" (Viana, 2001), a ALEM criou o Projeto Anikibebé para prevenir,
ainda mais precocemente, a iliteracia das crianças da comunidade cigana com a qual trabalha.
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Intervir na prevenção do COVID-19 de forma cidadã
No entanto, o modo como atuar face ao alastramento da pandemia acarretaria,
logo à partida, a consciência de cidadania: usar máscara, por exemplo, é uma atitude
de cidadania, desde logo, porque a minha máscara será mais importante para os
outros do que para mim próprio.
Uma questão, poderemos hoje colocar: como poderá evoluir a formação para a
cidadania junto dos jovens, quer sejam originários destes bairros vulneráveis quer do
Ensino Superior?

O respeito pelas pessoas
Tínhamos colocado à partida que o primeiro patamar de formação para a
cidadania seria o respeito pelos próprios participantes e atores do bairro. Marcados
pela escola, puderam sentir que nem sempre foram tratados com o devido respeito
pelas suas pessoas, pelas suas culturas. Por essa razão, aproveitando a antiga
fundamentação crítica – ainda tão atual! – desde Ivan Illitch (1985) à Sociologia da
Educação dos anos 70, considerámos que a primeira vertente de formação para a
cidadania seria a de tratar os jovens e todos aqueles que se envolvessem no projeto,
como cidadãos. O respeito pelas suas pessoas seria um ponto fundamental de partida
e ao longo de todo o processo.
Deste modo, todas as pessoas que quiseram aderir ao projeto foram aceites
independentemente da idade, da condição social ou étnica ou ainda da formação
académica, procurando, entender os seus pontos de vista, e sempre que possível,
tendo-os em consideração para enriquecimento do projeto. Refere-se este aspeto
porque, sendo o âmago do projeto de natureza educativa, muitas outras vertentes
foram sendo tidas em consideração numa perspetiva de educação permanente.80 A
ideia de formar grupos homogéneos corresponde ao modelo escolar e não, às
caraterísticas que percebemos de aprendizagens comunitárias, sobretudo de pessoas
de baixas qualificações escolares
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A criação de um grupo na internet, muito dinâmico, permitiu um sistema de trocas permanentes, não apenas de combate à
solidão mas de formação cultural onde se trocavam notícias de música, arte, cartoons, ou ainda informações de cidadania.
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Educação ou caridade?
O nosso princípio da intervenção, independentemente de se atuar com
populações altamente desfavorecidas, seria sempre o de promover a cidadania
sobretudo através das aprendizagens - “não lhe dês o peixe, ensina-o a pescar”- .
A nossa intervenção, desde o princípio, de natureza educativa, tem como
principal objetivo, promover a literacia e a alfabetização. No entanto, tornou-se
imperativo, num determinado momento, redirecionar o caminho devido às
necessidades decorrentes da pandemia. Assim, foi necessário apoiar as pessoas das
comunidades – sobretudo de etnia cigana – na compra de medicamentos, na
prevenção pessoal e cidadã face à transmissão da doença e, em alguns casos, em
prover a alimentação para combater a fome, sobretudo das crianças. Em cada
território do projeto surgiram práticas diferenciadas, de acordo com as necessidades,
incluindo o modo de arranjar sistemas de fornecer alimentos respeitando a dignidade
das pessoas81. Num dos territórios, procurou-se não deixar as pessoas sozinhas,
isoladas de contatos, criando processos de informação e apoio de vizinhança. No caso
de estudantes estagiários, mudaram as suas programações para apoiar as famílias
nas suas necessidades tendo sido esta, uma oportunidade para conhecerem serviços e
instituições locais (Centros de Saúde, Serviços Sociais…).82
Esta situação conduziu a uma séria reflexão sobre a essência da intervenção
socioeducativa, percebendo-se como o social se encontra fortemente ligado, ou mesmo
integrado no educativo.

Envelhecimento ativo e saudável em tempos de pandemia
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A Associação ALEM criou, com os fornecedores cartões que permitiam a cada família o seu abastecimento sendo
posteriormente analisados procurando ajudar a uma educação alimentar. Este processo foi depois reconhecido a nível nacional
e utilizado para várias comunidades.
82

A atividades dominantes com estes grupos, sobretudo com populações seniores do meio rural, tiveram de ser interrompida
com os cuidados face à pandemia. Esta foi uma medida que a ESEC determinou para os seus estudantes. Por isso os seus
estágios tiveram de recorrer a outras actividades. Na Associação ICreate, na região, conseguiu tirar-se partido das práticas
zoom para fazer novas atividades com os seniores e demais população. A Barafunda AJCSS, com jovens voluntários, promoveu
sessões de Qigong (em zoom) abertas à comunidade, a par da divulgação regular, no seu site, das informações emanadas dos
serviços públicos – saúde, segurança social e de proteção civil. A par destes, promoveram-se encontros em zoom que
agregavam jovens beneditenses dispersos por outras regiões do país e do mundo, abordando a diáspora pelo emprego
qualificado e a interrogação: Porque os/as jovens da Benedita se envolvem pouco em dinâmicas locais de voluntariado? Com
estes, a constatação da necessidade de mobilização por novos programas de Erasmus.
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A pergunta “Como envelhecer de forma saudável em tempos de pandemia?”
também norteou a ação da Associação iCreate durante os anos 2020 e 2021. Assim,
vendo-se impossibilitada de manter as atividades presenciais na Antiga Escola
Primária do Entroncamento de Poiares, estrutura que lhe foi cedida pelo Município de
Poiares, através de um projeto educativo construído para o desenvolvimento de
atividades de educação não formal para os mais velhos, construiu várias atividades
para desenvolver o seu lema de 2021 “Qual Velho, Qual Carapuça!”. Com este breve
resumo, centramo-nos essencialmente nas atividades desenvolvidas no primeiro
semestre do presente ano (2021).
Nas primeiras semanas do mês de Janeiro (2021), a equipa implementou uma
estratégia de educação informal e acompanhamento à distância, que teve início na
segunda-feira, dia 18 de Janeiro83. Nesta fase de confinamento a iCreate desenvolveu
dinâmicas via digital, telefone e entrega de kits nas casas dos participantes. Assim,
construímos um calendário semanal, com as seguintes ações: Segundas-feiras –
publicação nas redes sociais de Podcasts, alusivos a temáticas de bem-estar:
meditação, mindfulness e Literacia: leitura de contos e reflexões literárias; Terçasfeiras – Conversas dentro da caixa: realização de 1h a 1h30 de conversas de grupo em
videochamada (até ao máximo de 9 participantes por grupo) alusivas a temas que
possam ser debatidos e que originem reflexões que posteriormente podem ser
partilhadas pelos participantes nas suas redes sociais (Solidão, Emoções, Liberdade,
Isolamento, Quizz, Estimulação Cognitiva, entre outros); Quartas-feiras – Linha da
Amizade: realização de chamadas em videoconferência com seniores que se encontrem
em isolamento e que não tenham acesso às novas tecnologias, nomeadamente, as
redes sociais. Nestas chamadas, individuais ou em grupo participaram até 3 seniores
em simultâneo, conversas sobre sentires, partilhas diversas, nomeadamente que tipo
de atividades desenvolviam em prol do seu bem-estar (agricultura, lida da casa,
acentuação do contacto telefónico com familiares, destralhar a casa, entre outras), no
final eram lançados desafios semanais, avaliados no telefonema seguinte (alimentação,
horta, saúde, caminhar, etc.); Quintas-feiras - Atividades de expressão plástica, física
e cognitivas que são desenvolvidas através de vídeos previamente realizados e
publicados nessa data, vídeos em direto ou através de videochamadas de grupo. O
número de participantes nas atividades foi o seguinte: Podcasts (650); Conversas
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Em 2020 para além de atividades online de índole semelhante, tinha criado uma aplicação online para Androide ou via site
com atividades de bem estar e educativas de índole diverso, nomeadamente Meditação, Mindfulness, Literacias, Manualidades,
Reaproveitamento de objetos, Costura Criativa, Tricot, Dança, Ginástica, atividades para pais e filhos, alimentação saudável,
com diversos parceiros que se associaram à iniciativa. Verificar acesso em: app.icreatepoiares.pt.
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Dentro da Caixa (18); Linha da Amizade (50); Vídeos Interativos (1000); Kits Manuais
(15). Assim, durante o período de confinamento participaram nas nossas atividades
cerca de 1800 pessoas.
Após o confinamento, regressámos às atividades presenciais, implementando
regras diferenciadas de participação no sentido de proteção de todos (as), isto é,
utilização de máscara, higienização das mãos, dos equipamentos, dos materiais, dos
Wc’s, incentivando uma atitude colaborativa, participativa e de frequência
responsável, no sentido de todos sermos responsáveis por todos. Desta forma,
implementámos um calendário de atividades presenciais de acordo com as solicitações
dos participantes (primeira reunião de regresso às atividades presenciais, abril de
2021), segundas (Meditação), Terças (Costura Criativa / Saúde Mental), Quartas
(Tricot no atelier Lãs Criativas e Rota da Amizade - visitas de proximidade a casa de
sócios que optaram por permanecer em suas casas), Quintas (Mãos à obra –
reaproveitamento de objetos; Literacia Digital), Sextas (quinze em quinze dias)
(Animação Musical com o Duo Sempre Jovens). Frequentaram as diferentes atividades
cerca de 60 participantes, distribuídos por grupos até 10 pessoas, com um horário
simultâneo entre diversos ateliers e oficinas.
Pergunta: terão as atividades tido o impacto expetável para a promoção da
Saúde Mental e restabelecimento da Rede Social de Apoio às pessoas mais Velhas?
Para chegarmos a algumas conclusões neste campo, foi realizado um questionário
online com a finalidade de recolhermos os feedbacks das intervenções realizadas.
Foram recolhidos, no total, 20 questionários, podendo-se constatar que face à
pergunta “Participou em atividades presenciais?”, a resposta dos 20 inquiridos revelou
um índice elevado de satisfação, dado que frequentaram várias atividades do Clube,
nomeadamente 10 frequentaram o Ateliê de Animação de Musical, 11 o Ateliê de
Costura Criativa; 17 o Ateliê da Mente Sã, 5 o Ateliê das Lãs Criativas, 2 o Ateliê das
Lãs Solidárias, 11 o Ateliê das Mãos à Obra, 4 a Meditação e 5 a Rota da Amizade.
Através da “De que forma as atividades que frequenta têm impacto positivo no seu diaa-dia?” constatámos que os auxiliámos a gerir a sua vida de forma mais positiva e que
o principal impacto foi a nível económico. De seguida, quanto às questões “Sente-se
respeitado enquanto pessoa?” e “Respeitam a sua opinião?”, relevante para a
instituição compreender se se constroem de facto relações amigáveis e de respeito
mútuo pelas diferenças, verificámos com satisfação que proporcionamos a criação de
um ambiente onde se constroem relações amigáveis entre as pessoas mais velhas, pois
todos se sentem respeitados enquanto pessoas.
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Por fim, face à pergunta “Qual foi o principal impacto negativo da pandemia
Covid-19 no seu dia-a-dia?” com as opções de resposta “Qualidade de vida”, “Bemestar”, “Convívio com outras pessoas”, “Aprendizagens novas”, “Nas atividades do diaa-dia”, “Na saúde”, “Na integração na sociedade”, “Nenhuma”, verificámos que o maior
impacto da pandemia nas suas vidas foi a nível de “Convívio com outras pessoas”
(55%), “Bem-estar” (30%), “Na integração na sociedade” e “Nas atividades do dia-a-dia”
(ambas com 25%). Concluindo, a pandemia COVID-19 manifestou alguns impactos
negativos no dia-a-dia das pessoas mais velhas. Verificando-se, assim, que nos 20
inquiridos a maioria relatou que a pandemia os privou do convívio com as outras
pessoas, em seguida, que prejudicou o seu bem-estar, as atividades do seu dia-a-dia e
a sua integração na sociedade. Contudo, as atividades desenvolvidas durante o
primeiro semestre (online e presenciais) contribuíram de forma significativa para o seu
bem-estar e para a quebra do isolamento social na comunidade.
Estas atividades e reflexões tiveram um sério impacto nos jovens envolvidos. A
sua participação foi fundamental neste processo tendo tido de transformar todo o seu
saber, muitas vezes tecnológico, na criação de atividades destinadas a seniores com
poucos hábitos de trabalho digital.

Desenvolvimento moral e direitos humanos
Face à necessidade de “sair da moral para uma ética de direitos humanos”
direcionada para a democracia, sempre diferente em cada contexto, partiu-se do
entendimento de desenvolvimento moral de Kohlberg (1976) recorrendo a Habermas
(1983), procurando uma formação para a democracia, num estádio de decisão
consciente do seu processo pessoal de intervenção. Integrou-se a terceira fase de
desenvolvimento moral – a pósconvencional – na reflexão autónoma acerca dos seus
direitos, percorrendo as comunidades exteriores.
Enunciaremos, seguidamente, alguns exemplos de acontecimentos que se
tornaram educativos.
Começaremos por considerar os 3 níveis de envolvimento de que falava Lorenzo
Marsili (2013)84 enquanto convidado pela Fundação Gulbenkian no lançamento do
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Sitado de cor: Lorenzo Marsili orador convidado para falar sobre o papel das ONG no fortalecimento da cultura democrática,
que esteve em Lisboa (2 de maio de 2019) enquanto membro da direção da CIVICUS, plataforma global que congrega
organizações da sociedade civil e ativistas de todo o mundo. https://transsol.eu/people/consortium/european-alternatives/
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programa Cidadãos Ativos: dizia que poderíamos considerar a intervenção cidadã a
três níveis: a) o de apoio e ajuda aos outros, b) a de intervenção nas políticas e c) a de
educação e formação para a democracia.
Embora o nosso fim último seja, o da educação e formação das pessoas
envolvidas no projeto, começámos por referir o que a pandemia nos obrigou a
modificar de práticas de cidadania desenvolvendo mais acentuadamente o apoio e
ajuda aos outros, não numa perspetiva caritativa mas sim de solidariedade social.
A compreensão coletiva que os jovens foram desenvolvendo dos seus problemas
começou por ser partilhada e expressa a partir de medidas com que não estiveram de
acordo, num primeiro tempo a nível local. Foi o caso do Bairro dos Navegadores, em
Oeiras, no seu processo de contestação das portas de ferro, aí colocadas, sem
auscultação da população e que tanto desagradavam a todos, no grupo. Já
previamente, esta necessidade de participação democrática se lhes colocara ao
protestar contra a escolha de determinadas pinturas, em murais – street art – nem
sempre consensuais. Tratava-se de ir ganhando consciência do direito constitucional
de participação, num quadro de democracia.
Também, alargando esta consciência e perante a indignação face à forma como a
polícia e a comunicação social trataram o Bairro, foram compreendendo o que se
passava noutros bairros, criando relações de solidariedade ativa e culminando numa
visita a uma exposição no MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia - Belém,
Lisboa), previamente preparada por um dos jovens, através de vídeo, onde estavam
expostas imagens do Bairro da Jaimaka que fora vítima dum processo semelhante,
embora mais agressivo também divulgado na comunicação social. Ia sendo, assim
possível ao grupo, perceber e envolver-se nos grandes problemas de cidadania à escala
local, regional, mundial, através da compreensão e tomada de posição sobre os seus
próprios problemas, de individuais a coletivos.
Mais centrado na comunidade e nos interesses pessoais do grupo os jovens
locais organizaram três debates abertos sobre uma situação que lhes dizia
diretamente respeito: Porquê, poucos jovens dos Bairros vão para a Faculdade?”.
Uma outra organização local, promoveu ainda, com os jovens do Bairro, sessões
para aprenderem a construir projetos de intervenção para a resolução de problemas
locais, que foram apresentados e discutidos coletivamente.
Alargando a consciência cidadã dos direitos humanos e da cidadania até a uma
formação de natureza política conheceu-se a atitude de intervenção arriscada mas
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promotora de cidadania do Cônsul Aristides Sousa Mendes, durante a 2ª guerra
mundial, no seu apoio ao povo judeu na fuga contra as perseguições nazis,
participando em atividades promovidas pela Associação com o seu nome e pela ALEM.
Tornando o processo mais universal, e dado que havia um animador com
relações com o grupo em Portugal, debateu-se e fez-se uma sessão com mulheres da
Bielorrússia no início do processo da sua luta, compreendendo-se a essência da(s)
ditadura(s).

Alternativas de sustentabilidade ambiental
Uma das Associações (da Benedita) preocupa-se, com maior incidência da sua
atividade, com as questões de sustentabilidade ambiental.85 Incide nos jovens (e
adultos) que frequentam a Associação e o seu Centro Qualifica, e nas escolas com
alunos/as e professores/as, aproveitando as inovações propostas pelo Ministério da
Educação de Autonomia Curricular e de Educação para a Cidadania.
A “olhar o que está perto” na valorização dos solos, espaços verdes e quintais, a
agricultura regenerativa com a “permacultura” é estimulada na preservação do
ambiente natural que o furor da industrialização (setores tradicionais do calçado,
marroquinaria, cutelaria e extração e transformação de rochas) desvalorizou e, ainda,
valorizar, dar dignidades às profissões. Sustentar os recursos naturais e seu uso na
minimização dos efeitos psicossociais das situações de desemprego - mente e corpo
sãos – passa por desenvolver atividades promotoras da economia circular, do Km 0, de
cuidados ambientais, de alimentação racional para a sustentabilidade do planeta.86
Nos encontros presenciais foi/é possível desenvolver atividades de confeção alimentar
maioritariamente vegetariana, a renovar saberes da alimentação saudável : oficinas de
convívio afirmativo e informativo na plantação de produtos hortícolas e frutas
biológicas, na fertilização dos solos com a criação de galináceos tornando zero os
desperdícios, fazendo uso do “Trator de galinhas”87. Valorizar os cursos de água e o
aproveitamento destes com o único rio - o Vale da Franca -, a par da implementação
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Isabel Rufino considera que, com as atuais crises económicas e ambientais, somos todos vulneráveis. Conhecedora das
problemáticas das empresas locais, maioritariamente PME, considera que a população se enfrenta com sérios riscos de
vulnerabilidade.
86 A pandemia obrigou ao trabalho em zoom, em webinar. Assim, todos os grupos do Projeto no país poderiam participar nas
mais variadas atividades quer feitas pelas associações promotoras quer pela APCEP.
87 Zona do quintal, cercada, onde as galinhas estão a revolver o solo com as patas e o bico (na procura de alimentos), comem as
sementes e ervas infestantes, simultaneamente fertilizam o solo com os seus excrementos e como proveito, põem ovos.
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da rega gota a gota e da criação de lagos, da pode e da empa das árvores, envolvendo
docentes-formadores, alunos/as e encarregados de educação em dinâmicas conjuntas
de formação e oficinas de (re)qualificação. Simultaneamente reciclar a preservar e
valorizar o saber fazer tradicional em oficinas de costura em tecido e em couro, com a
marroquinaria e a confeção de peças de vestuário (novo e usado), envolve pessoas de
todas as idades. O combate à descriminação passa ainda por envolver as comunidades
migrantes nos trabalhos de conhecer/colher as frutas da região, e ainda, a criação de
exposições/mostras criadas por voluntárias, no sentido de informar-alertar para a
descriminação segundo o género e sexo e o uso desta exposição como plataforma de
base para os debates na disciplina de cidadania com os alunos/as das escolas.
Retemos, como exemplo, o comentário de jovens à exposição Não se nasce Mulher: “o
que eu vi foi o meu pai a bater na minha mãe”; o meu sentimento e que expressei no
gráfico no final da exposição foi: “raiva”, “revolta”, “espanto por aquilo acontecer” (…).

Direito ao sucesso escolar e à saude
«Sentimos que tudo é nosso, quando vamos à (Quinta do) Cabrinha! É como
uma família! Têm confiança em nós!».
Também a ALEM se encontrou com a comunidade cigana através de um projeto
de literacia familiar da nutrição e da leitura, inicialmente destinado a um grupo de
crianças em grave risco de abandono escolar, oriundas do Casal Ventoso e realojadas
na Quinta do Cabrinha. Neste bairro municipal de Lisboa, estava sedeada a
Associação de Defesa dos Diabéticos (ADD) que cedeu um espaço à ALEM-Associação
Literatura, Literacia e Mediação para o seu trabalho com as referidas crianças. Assim,
o Projecto Literatura & Literacia, fundador da Associação, que usa a literatura para
combater a iliteracia e o insucesso escolar, combinou-se com um projecto de
promoção da saúde.
O projeto procurava induzir hábitos alimentares saudáveis, na linha da ADD, e
ajudar a prevenir o insucesso escolar, através do reforço da competência leitora.
Todavia, o sucesso escolar não parecia preocupar os progenitores, isto é, a proposta
não respondia, de facto, às necessidades. Por exemplo, no que respeita à saúde, uma
mãe até se mostrava preocupada com o colesterol elevado do filho de 10 anos, mas
não conseguia mudar os seus comportamentos alimentares e sedentários.
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Este primeiro grupo debandou, restando apenas três elementos que, com os
seus contactos, recrutaram um grupo de mulheres atraídas, essencialmente, pela
possibilidade de fazer rendas e bordados. Esta possibilidade surgiu depois de ter sido
feita uma análise das competências que poderiam ser potenciadas. O conhecimento
sobre bordados e rendas foi aproveitado e, desde 2012, foram efetuados encontros
com este grupo (tri, bi e semanais), encontros estes interrompidos com a pandemia.
Este grupo foi também sensível às propostas de elaboração de ementas equilibradas e
económicas. Para tal, era oferecido um cabaz semanal para a confeção de uma refeição
experimental, equilibrada, para toda a família, pensada pela Associação Portuguesa de
Nutricionistas e divulgada, a nível nacional, pela Fundação Gulbenkian e pela SIC,
sob a denominação Comer bem é + Barato. Cada refeição ficava por um euro, custo
calculado pela DECO- Associação de Defesa do Consumidor. A ALEM usou este valor
para prever o apoio necessário ao envolvimento de 15 famílias com crianças. Os
géneros (mercearia, talho, peixaria, frutaria, hortícolas) eram subsidiados pela
Associação D. Pedro V, que pagava diretamente a pequenos fornecedores locais.
A par do cabaz de géneros, com as respetivas ementas e receitas previamente
explicadas, cada família recebia também um saco com livros. Estes livros eram
destinados a leitura presencial e domiciliária (ou, pelo menos, observação das
ilustrações), também eram pagos a uma livraria independente, sob proposta da ALEM.
Neste processo procurava envolver-se os jovens embora nem sempre tenha sido
possível. A mobilização do pai e da mãe, foi necessária. Sobretudo as mães que, nos
contextos de oficinas de bordados desenvolveram competências mais sólidas de
cidadania.88

Acontecimento/palavras de cidadania
A celebração de efemérides e os acontecimentos inesperados são um poderoso
desencador de formação.
É possível construir e reconstruir a cidadania em tempos tão difíceis como os
que enfrentamos atualmente? De que forma as amplas questões de cidadania
(liberdade, responsabilidade, cooperação, transformação, emancipação, ação,
mudança, inclusão, dignidade, participação, entre tantas outras) continuam a

88

Ver resultados dos inquéritos realizados no início do projeto
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aguardar a ação cooperativa, reflexão conjunta, participação construtiva, disruptiva
face aos modelos, mas integradora face a propostas que sempre trouxeram
metodologias, métodos que ousaram pensar e repensar e propor o novo num contexto
socioeducativo?
As respostas a estas perguntas poderão ser simples?
Não nos parece. Contudo, neste artigo apresentámos as respostas possíveis,
desenvolvidas durante os anos de 2020/2021, no âmbito do projeto Literacia para a
Democracia. A cidadania constrói-se com referências, todas elas sinalizadas ao longo
deste texto, mas reconstrói-se no dia-a-dia das instituições, contextos, comunidades,
por vezes dando dois passos, recuando outros tantos, avançando para o lado esquerdo
ou direito, crescendo e decrescendo, questionando, zangando-se com a falta de apoios,
reconhecimento, sobretudo com a necessária e desesperante sensação de desincentivo
por parte dos poderes públicos.
Na senda de Ivan Illich (1985), aquando da sua crítica radical às instituições,
também defendemos a independência das instituições face à necessidade cada vez
mais aflitiva de recursos, meios, equipamentos, consideramos ser possível criarmos e
recriarmos a realidade com uma gestão financeira colaborativa, cooperativa, solidária,
aproveitando o que de melhor existe em todos. A cidadania do futuro talvez seja
profundamente colaborativa, cooperante, no sentido de aproveitamento de recursos,
oportunidades, talentos, visões de uma cada vez melhor integração do ser humano na
natureza, respeitando todos os seres vivos e a sua função neste planeta chamado
terra.
Esta formação foi ainda apoiada pela participação em eventos, a propósito da
cidadania, de grandes figuras políticas – Aristides Sousa Mendes (ALEM), Jean Claude
Gillet (Coimbra), Paulo Freire – ou em atividades expressas “Se eu fosse político por
um dia” (ICreate). Também pelo apoio a causas como a Bielorrússia e o apoio a
trabalhadores imigrantes e refugiados, apoiando-os na constituição de Associações
(Pradmova e AOPIC).
Assim, também a morte de Jorge Sampaio (2021), antigo Presidente da
República em Portugal, foi objeto de várias reflexões sobre cidadania, ajudando a
construir, tal como ele próprio desejara, uma consciência do exercício da política com
cidadania. Do seu livro O meu livro de Política (2009) retirámos o conselho:
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“(…) quero deixar aqui um conselho aos meus jovens
leitores: tenham uma atitude positiva e construtiva,
não estejam sempre a queixar-se dos outos e das
circunstâncias – pensem no que podem fazer para
mudar as situações desagradáveis, em vez de ficarem
à espera que elas mudem por um passe de mágica;
não se instalem no papel de vítimas, porque isso só
leva a que fiquem cheios de pena de vós próprios, e
isso é um caminho que não leva a parte alguma (pg,
47, 48 – 8ª Lição – Os Cidadãos e a cidadania).

e conclui dizendo:
Por outras palavras, a cidadania aprende-se, desenvolve-se e cultiva-se, até
porque o gosto pelos outros não é inato. Quanto maior for o grau de educação,
maior será o nosso sentido cívico e o nosso civismo. (idem pág.49)
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