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Resumo Compreender de que modo as pessoas com baixas qualificações
escolares formais lidam com a informação escrita no seu dia-a-dia, constitui o
principal objectivo deste artigo. Para tal, e a partir de um estudo de caso sobre o
fenómeno da literacia, no contexto dos cursos de educação de adultos, do ensino
básico recorrente do 1.º ciclo, analisam-se as dimensões processuais da utilização
da leitura, da escrita e do cálculo na vida quotidiana. Exploram-se as práticas de
literacia desenvolvidas, as situações em que são accionadas as competências
básicas, os obstáculos encontrados e as soluções adaptativas preconizadas. Por fim, 
apresenta-se o conceito de literexclusão como uma das dimensões processuais das
situações de exclusão social.
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Literacia: um conceito

A “so ci e da de da in for ma ção” e a “eco no mia do co nhe ci men to” ba se i am-se em ló -
gi cas de or ga ni za ção so ci al que pres su põem o uso de com pe tên ci as bá si cas como a
le i tu ra, a es cri ta e o cál cu lo, com pe tên ci as es sas que se tor na ram fer ra men tas in dis -
pen sá ve is para agir efi ci en te men te nes tes sis te mas.

Para Cas tells (1998), a pro ble má ti ca da ex clu são so ci al e da “nova po bre za”
está as so ci a da à au sên cia de com pe tên ci as para li dar com a “so ci e da de da in for ma -
ção”, e nes ta pers pec ti va pode-se afir mar que os di plo mas es co la res fun ci o nam
como ele men tos es tru tu ran tes de con di ções de exis tên cia es pe cí fi cas.

Com efe i to, a cres cen te com ple xi fi ca ção des tas so ci e da des e o pro gres so tec -
no ló gi co acar re ta ram no vos pro ble mas e de sa fi os re la ci o na dos com a es co la ri za -
ção da po pu la ção adul ta. Às ve lhas ques tões, re la ci o na das com as ele va das ta xas
de anal fa be tis mo e sua er ra di ca ção, atra vés de po lí ti cas de en si no que ga ran tis sem
a es co la ri da de mí ni ma obri ga tó ria a uma fa i xa cada vez mais alar ga da da po pu la -
ção, su ce de ram-se no vos ques ti o na men tos, que se li gam di rec ta men te com a for ma 
como os in di ví du os fa zem uso das com pe tên ci as ad qui ri das, quer pela via for mal
de en si no, quer pela via in for mal das apren di za gens atra vés das ex pe riên ci as
quo ti di a nas.

A cada vez ma i or im preg na ção da vida so ci al e pro fis si o nal por do cu men tos
es cri tos, o es ba ti men to das fron te i ras do es pa ço fí si co atra vés da uti li za ção das no -
vas tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção, o au men to cres cen te da cir cu la ção
de in for ma ção es cri ta con ti da em di fe ren tes su por tes (e a ne ces si da de da sua com -
pre en são efi caz), a so li ci ta ção do uso da le i tu ra e da es cri ta nas in te rac ções com as
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ins ti tu i ções e no exer cí cio da ci da da nia são al gu mas das ca rac te rís ti cas da “ida de
da in for ma ção”, para as qua is uma das for mas de dar uma res pos ta efi ci en te é o do -
mí nio da uti li za ção de com pe tên ci as bá si cas, como a le i tu ra, a es cri ta e o cál cu lo.

É nes te con tex to que sur ge em Por tu gal, no de cor rer da úl ti ma dé ca da, um
novo con ce i to no pa no ra ma da in ves ti ga ção em ciên ci as so ci a is — o de li te ra cia.
Até aí, as aná li ses re a li za das ti nham em con ta, es sen ci al men te, a cer ti fi ca ção for -
mal das apren di za gens es co la res. Me dia-se o anal fa be tis mo ou os ní ve is de ha bi li -
ta ções es co la res atin gi dos, na ten ta ti va de per ce ber a efi cá cia dos sis te mas edu ca ti -
vos. Mas fi ca va por ana li sar a apli ca ção das com pe tên ci as ad qui ri das e cer ti fi ca das
por pro ces sos de al fa be ti za ção/es co la ri za ção nas di fe ren tes si tu a ções do dia-a-dia
em que elas po dem ser ac ci o na das.

A ide ia de que as apren di za gens ti das com su ces so em con tex to es co lar são a
fór mu la de pre pa ra ção para o ma nu se a men to dos con te ú dos so ci a is com os qua is
os in di ví du os se vão de pa rar ao lon go da vida é hoje en ten di da como uma pre mis -
sa in com ple ta. É pois ne ces sá rio dar re le vo à im por tân cia da pre pa ra ção de in di ví -
du os com ca pa ci da des para usar as com pe tên ci as es co la res ad qui ri das ao lon go da
sua for ma ção, na qui lo que diz res pe i to às ac ti vi da des diá ri as a de sem pe nhar, qual -
quer que seja o con tex to so ci al da sua uti li za ção. Estas com pe tên ci as são hoje em
dia cada vez mais re qui si ta das, seja no âm bi to pro fis si o nal, pes so al, cul tu ral ou
cí vi co.

É esta tó ni ca, na ca pa ci da de efec ti va de uso das com pe tên ci as bá si cas de le i -
tu ra, es cri ta e cál cu lo para o pro ces sa men to de in for ma ção es cri ta na vida quo ti di a -
na, que a de fi ni ção ac tu al do que se en ten de por li te ra cia acen tua.

Por li te ra cia en ten dem-se as “ca pa ci da des de pro ces sa men to de in for ma ção
es cri ta na vida quo ti di a na” [Be na ven te (org.), 1996: 13]. Não se pre ten de, por tan to,
dar con ta de fe nó me nos es tá ti cos e di co tó mi cos, como no caso da opo si ção al fa be -
tis mo-anal fa be tis mo, mas sim com pre en der a de si gual dis tri bu i ção das com pe tên -
ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo, bem como o uso que de las se faz em si tu a ções con -
cre tas da vida quo ti di a na.

Por um lado, o des fa sa men to en tre a cer ti fi ca ção de qua li fi ca ções es co la res e a 
sua uti li za ção nas vá ri as si tu a ções da vida quo ti di a na vem de mons trar que a sim -
ples quan ti fi ca ção dos que pos su em, ou não, tí tu los de fre quên cia ou con clu são de
anos de es co la ri da de não é su fi ci en te para dar con ta do modo como es sas com pe -
tên ci as es co la res ad qui ri das são usa das para o ma nu se a men to da in for ma ção es cri -
ta. Por ou tro lado, a uni for mi da de atri bu í da aos in di ví du os que ob têm cer ti fi ca ção
de um de ter mi na do ní vel de en si no ocul ta a mul ti pli ci da de de re la ções que se po -
dem es ta be le cer com os di fe ren tes ti pos de ma te ri a is es cri tos nas si tu a ções con cre -
tas de uti li za ção e re cor ren do a inú me ras ope ra ções cog ni ti vas.

São va ri a dís si mos os exem plos de con tac to que di a ri a men te os in di ví du os
têm com a in for ma ção es cri ta e nos qua is têm de efec tu ar ope ra ções cog ni ti vas, de
me nor ou ma i or grau de exi gên cia. Pen se-se, por exem plo, nas di ver sas si tu a ções
de in te rac ção com ins ti tu i ções onde são for ne ci dos im pres sos para pre en cher da -
dos pes so a is, en tre ou tros. Enu me rem-se as si tu a ções em que é ne ces sá rio ler um
avi so, um fo lhe to, ou um car taz com in for ma ções ou ex pli ca ções so bre um de ter mi -
na do as sun to. Ima gi ne-se a quan ti da de e a com ple xi da de de cál cu los que
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di a ri a men te to dos re a li za mos — des de as si tu a ções de aqui si ção dos di fe ren tes
pro du tos e ser vi ços in dis pen sá ve is à vida quo ti di a na até às ope ra ções de ges tão
dos or ça men tos do més ti cos ou tran sac ções mo ne tá ri as. Po der-se-á afir mar que o
quo ti di a no ex pe ri en ci a do nas so ci e da des oci den ta is está im preg na do de si tu a ções
nas qua is o uso da in for ma ção es cri ta se as su me como um dos ele men tos cen tra is
de in te rac ção.

Mu i tas des tas si tu a ções são, ha bi tu al men te, re sol vi das com re la ti va fa ci li da -
de pe los in di ví du os al fa be ti za dos. Po rém, al fa be ti za ção não sig ni fi ca uso efi caz da
in for ma ção es cri ta em to das as si tu a ções, tal como ser anal fa be to ou pou co es co la -
ri za do não cor res pon de li te ral men te à to tal in ca pa ci da de de ler, es cre ver ou cal cu -
lar. Como se po de rá, en tão, dar con ta des tes pro ces sos, que ul tra pas sam a es fe ra
ana l í  t i  ca  da cer  t i  f i  ca  ção for  mal  de com pe tên c i  as  atra  vés  da
al fa be ti za ção/es co la ri za ção?

O con ce i to de li te ra cia tra duz, exac ta men te, a ca pa ci da de de os in di ví du os
uti li za rem as com pe tên ci as bá si cas — a le i tu ra, a es cri ta e o cál cu lo — para o pro -
ces sa men to da in for ma ção es cri ta, con ti da em di fe ren tes su por tes, nas suas vi das
do dia-a-dia. Pres su põe a exis tên cia de um con tí nuo de com pe tên ci as que pode ser
me di do atra vés de ní ve is de pro fi ciên cia na uti li za ção des se tipo de in for ma ção.

Esta di ver si da de de uti li za ções, de si tu a ções, de pro ces sos e de pos se de com -
pe tên ci as, e suas in ter-re la ções com ou tros cam pos so ci a is — o edu ca ti vo, o eco nó -
mi co, o cul tu ral, o cí vi co, etc. —, con du ziu a aná li ses dis tin tas do fe nó me no, de sen -
vol vi das es sen ci al men te em três gran des li nhas de in ves ti ga ção:

— pes qui sas so bre os me ca nis mos cog ni ti vos as so ci a dos à le i tu ra, à es cri ta e ao cál -
cu lo, e suas re la ções com os di fe ren tes cam pos da vida so ci al;

— es tu dos de ca rac te ri za ção ex ten si va da dis tri bu i ção das com pe tên ci as de li te ra -
cia em amos tras re pre sen ta ti vas de po pu la ções na ci o na is ou de seg men tos
es pe cí fi cos (como no caso dos alu nos dos di fe ren tes ní ve is de en si no);

— com pre en são das ar ti cu la ções que se es ta be le cem en tre as di fe ren tes di men sões so -
ciais, de que a li te ra cia faz par te, en tre ou tras, uti li zan do en quan to uni da des
ana lí ti cas in di ví du os em con tex tos res tri tos e lo ca li za dos.

Estudos sobre literacia e construção de uma problemática

To man do como ele men to cen tral as prá ti cas quo ti di a nas de uso da in for ma ção es -
cri ta, os es tu dos ci en tí fi cos fo ram co brin do os múl ti plos ân gu los ana lí ti cos so bre o
fe nó me no da li te ra cia, as suas dis tri bu i ções, di nâ mi cas e com ple xas re la ções com
as es fe ras edu ca ti vas, cul tu ra is e eco nó mi cas. Pro ve ni en tes de di fe ren tes cam pos
ci en tí fi cos, es sas pes qui sas apa re cem en qua dra das, cla ro está, em for ma tos e com
ob jec ti vos tam bém dis se me lhan tes.

Se, por um lado, o que apa ren te men te se cons ta ta, com a plu ra li da de de abor -
da gens a um mes mo fe nó me no, no âm bi to das ciên ci as so ci a is, é a ide ia
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con tras tan te de en fo ques par ti cu la res, par ce la res e uni la te ra is de cam pos ci en tí fi -
cos dis tin tos, como a his tó ria, a an tro po lo gia ou a so ci o lo gia, por ou tro, po der-se-á
afir mar que o que os dis tin gue re al men te é a op ção por qua dros teó ri cos, estraté -
gias me to do ló gi cas (uti li zan do para tal, mé to dos e téc ni cas de in ves ti ga ção dis tin -
tos) e uni da des ana lí ti cas es pe cí fi cas. Apre sen tar-se-ão a par tir des te ar gu men to, e
a tí tu lo ilus tra ti vo, al gu mas das abor da gens re a li za das ao fe nó me no da li te ra cia.1

Uma pri me i ra li nha de es tu dos, re la ci o na da in di rec ta men te com a li te ra cia,
pas sa pela aná li se dos pro ces sos só cio-his tó ri cos de al fa be ti za ção e de im ple men -
ta ção dos sis te mas edu ca ti vos, des cre ven do os fac to res em que se ba se a ram es sas
evo lu ções, as suas ca u sas e con se quên ci as. Estes es tu dos pro cu ram ex pli car, tan to
as re la ções exis ten tes en tre os pro ces sos de al fa be ti za ção e as ca rac te rís ti cas dos sis -
te mas po lí ti cos, eco nó mi cos, fa mi li a res, re li gi o sos, como as re la ções en tre a
oralidade e a es cri ta, a evo lu ção dos mé to dos de en si no e apren di za gem ao lon go
dos sé cu los e as al te ra ções ocor ri das na fun ção so ci al atri bu í da à li te ra cia (Mó ni ca,
1977 e 1980; Ra mos, 1988; Todd, 1990; Vin cent, 2000).

Ou tras aná li ses de ver ten te an tro po ló gi ca têm co lo ca do o en fo que na in ves ti -
ga ção dos con tex tos cul tu ra is e suas im pli ca ções na uti li za ção das com pe tên ci as de
le i tu ra, es cri ta e cál cu lo, ten do em con ta o uso con tex tu al que de las se faz — des de
al guns dos es tu dos clás si cos so bre a for ma como as so ci e da des pri mi ti vas or ga ni -
za vam as suas ca te go ri as de pen sa men to (Lévy-Stra uss, 1976), até às pes qui sas que 
se de bru ça ram so bre o apa re ci men to da lín gua como ele men to fun da men tal para o
de sen vol vi men to da co mu ni ca ção e, con se quen te men te, da es cri ta al fa be ti za da
como for mas de or ga ni za ção do pen sa men to hu ma no (Go ody, 1988).

Raul Itur ra (1990) e Fi li pe Reis (1997 e 1995) cha mam tam bém a aten ção para a 
im por tân cia dos con tex tos so ci o cul tu ra is como en qua dra men tos es pe cí fi cos dos
mo dos de re la ção que se es ta be le cem com a es cri ta. Re for çam a ide ia de que a li te ra -
cia se ins cre ve num con ti nu um en tre ora li da de e es cri ta e, por isso, con so an te os
con tex tos em que é uti li za da, sur gem di fe ren tes mo da li da des de uso da in for ma -
ção es cri ta na vida quo ti di a na. Para es tes au to res in te res sa en ten der de for ma
trans ver sal as com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo, ao mes mo tem po que não
se de verão per der os sig ni fi ca dos dos usos con tex tu a li za dos.

Por fim, com im por tân cia cen tral, sur gem os es tu dos re a li za dos no âm bi to da
so ci o lo gia, de sen vol vi dos em sen ti dos com ple men ta res, a par tir dos qua is, se po -
dem de se nhar dois ti pos de pes qui sas:

— os es tu dos ex ten si vos das prá ti cas, auto-ava li a ções e ava li a ção di rec ta das ca -
pa ci da des bá si cas de uti li zar a in for ma ção es cri ta na vida quo ti di a na, pos si -
bi li tan do a de fi ni ção de per fis de dis tri bu i ção da po pu la ção adul ta por ní ve is
de li te ra cia;2

— as pes qui sas mo no grá fi cas, que pre ten dem ana li sar es sas ca pa ci da des a par tir
de en qua dra men tos so ci o cul tu ra is ou ca rac te rís ti cas so ci a is es pe cí fi cas de
de ter mi na dos in di ví du os.3

Estes tra ba lhos vêm exac ta men te no se gui men to dos dois pa ra dig mas exis ten tes
nos es tu dos so bre li te ra cia:
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— trans ver sal-es tru tu ra lis tas: ob jec ti vam a quan ti fi ca ção e a ex ten são do fe nó me -
no da li te ra cia, ha bi tu al men te, em uni da des so ci a is de aná li se que po de rão
cor res pon der a um país, a uma re gião (por exem plo, a União Eu ro pe ia ou o
con ti nen te nor te-ame ri ca no) ou, até mes mo, para com pa ra ção de vá ri os pa í -
ses, à es ca la mun di al. Con se gue-se atra vés de les es tu dar as es tru tu ras e os
per fis de dis tri bu i ção das po pu la ções por ní ve is de li te ra cia;

— lo cal-cul tu ra lis tas: a par tir de uma es ca la lo cal e de um de ter mi na do con tex to,
pre ten dem per ce ber como é que os in di ví du os se re la ci o nam com a in for ma -
ção es cri ta e de que for mas o fa zem.4 Estas aná li ses são apro fun da das sob a
for ma de es tu dos de caso, no sen ti do de com pre en der como de ter mi na do
gru po de pes so as com ca rac te rís ti cas se me lhan tes (por exem plo, os in di ví du -
os per ten cen tes a uma de ter mi na da et nia, os agri cul to res de uma re gião do
in te ri or de Por tu gal, os jo vens de ori gens ope rá ri as, etc.) usam e se re la ci o -
nam com os ma te ri a is es cri tos, bem como que im pli ca ções so ci a is es ses mo -
dos de re la ção têm nas suas vi das quo ti di a nas.

Se pa ram-se, as sim, os que adop tam abor da gens me to do ló gi cas ex ten si vas-quan ti -
ta ti vas dos que uti li zam me to do lo gi as in ten si vas-qua li ta ti vas.

Já re fe ri do, o es tu do na ci o nal de li te ra cia — que se toma aqui en quan to re fe -
ren te teó ri co, me to do ló gi co e em pí ri co para a aná li se do fe nó me no da li te ra cia em
Por tu gal — pro põe “um con ce i to de li te ra cia en fa ti zan do o pro ces sa men to de in -
for ma ção es cri ta na vida quo ti di a na con tem po râ nea, com as suas in fi ni tas va ri an -
tes, mas, tam bém, com a cres cen te trans ver sa li da de so ci al de su por tes e si tu a ções,
de prá ti cas de li te ra cia e de com pe tên ci as ne ces sá ri as para as de sen vol ver” (Cos ta
e Ávi la, 1998: 135), ao mes mo tem po que, com as aná li ses mo no grá fi cas, pre ten de
dar con ta da uti li za ção da li te ra cia em con tex tos so ci o cul tu ra is par ti cu la res e de li -
mi ta dos. Ora “a trans ver sa li da de ten den ci al des tas si tu a ções im pli ca, ao mes mo
tem po, que não pos su ir com pe tên ci as de li te ra cia para as en fren tar com au to no mia 
é si nó ni mo de for te pro ba bi li da de de ex clu são so ci al e, cer ta men te, de sig ni fi ca ti va
res tri ção de opor tu ni da des so ci a is” (idem: 135).

O cen tra men to da aten ção em no vos fe nó me nos so ci a is que re sul tam do pró -
prio de sen vol vi men to do sis te ma edu ca ti vo, como é o caso da li te ra cia, e no me a da -
men te, dos pro ces sos de de ci fra ção da in for ma ção es cri ta, de sen ro la dos nas di fe -
ren tes si tu a ções em que são uti li za das as com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo,
traz à in ves ti ga ção ci en tí fi ca, não só a pos si bi li da de de ino var con cep tu al men te,
como tam bém a cons tru ção de no vos ob jec tos de es tu do e o de se nho de es tra té gi as
me to do ló gi cas ade qua das.

A in ves ti ga ção na qual se ba se ia este ar ti go pre ten deu ser mais um con tri bu to
para os es tu dos so bre o fe nó me no da li te ra cia, par ti cu lar men te para os de ca rác ter
qua li ta ti vo-in ten si vo. Par tin do de um ob jec to em pí ri co cons ti tu í do por in di ví du os 
com fra cos re cur sos es co la res for ma is (ou to tal au sên cia dos mes mos), si tu a dos em
po si ções es tru tu ral men te des fa vo re ci das e en qua dra dos em mol du ras so ci o cul tu -
ra is es pe cí fi cas de si tu a ções de ex clu são so ci al, pro cu rou-se per ce ber que com pe -
tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo pos su em e de que modo são ac ci o na das nas di fe -
ren tes si tu a ções de uso da li te ra cia.5
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A ên fa se co lo ca da nas ca rac te rís ti cas pro ces su a is do uso das com pe tên ci as de
li te ra cia em con tex tos par ti cu la res per mi tiu, por um lado, com pre en der os pro ces -
sos de de ci fra ção da in for ma ção es cri ta de sen vol vi dos e, por ou tro, iden ti fi car os
ele men tos con tex tu a is pre sen tes nas si tu a ções de uso da li te ra cia. Per ce ber como
in di ví du os pou co es co la ri za dos uti li zam a in for ma ção es cri ta, em que si tu a ções e
para que fins, mos tra como é im por tan te de so cul tar a di ver si da de de pro ces sos e
con tex tos de uso da li te ra cia. Di ver si da de e es pe ci fi ci da des que de ou tro modo não
po de ri am ser ana li sa das.

Con cre ti zan do, a in ves ti ga ção foi re a li za da numa es co la de 1.º ci clo, si tu a da
numa fre gue sia da ci da de de Lis boa, onde em ho rá rio pós-la bo ral de cor ri am cur -
sos de edu ca ção de adul tos do en si no bá si co re cor ren te. Os alu nos, na sua ma i o ria
de et nia ci ga na, com au sên cia de per cur sos es co la res an te ri o res ou com es tes mu i to
re du zi dos, en con tra vam-se a fre quen tar es ses cur sos como con tra par ti da do ren di -
men to mí ni mo ga ran ti do (RMG). Foi nes te con tex to, e jun to des tes alu nos, que se
de sen vol veu um es tu do de caso so bre li te ra cia, ten do como re fe ren te em pí ri co a
po pu la ção es co lar dos cur sos do en si no re cor ren te de 1.º ci clo, exis ten tes na es co la.6

Des te modo, pre ten dia-se dar con ta, por um lado, da for ma como os sa be res
es co la res são va lo ri za dos e que im por tân cia ad qui rem para de ter mi na dos con tex -
tos so ci o cul tu ra is es pe cí fi cos; por ou tro, do modo como os in di ví du os que não pos -
su em es sas cer ti fi ca ções for ma is agem nas so ci e da des mo der nas e le tra das. Con -
tex tu a li zar so ci o cul tu ral men te o es tu do da li te ra cia, sem que se per ca a tó ni ca co lo -
ca da no uso e no con ti nu um de com pe tên ci as que o con ce i to en fa ti za, as sim como o
seu ca rác ter de trans ver sa li da de, foi, exac ta men te, o que se pre ten deu re a li zar ao
lon go da pes qui sa que sus ten ta os re sul ta dos que a se guir se apre sen tam.

Práticas de literacia

A po pu la ção es co lar dos cur sos de edu ca ção de adul tos ana li sa da ca rac te ri za-se
por uma su bal ter ni za ção so ci al. Per ten cem aos gru pos mais des fa vo re ci dos eco nó -
mi ca e so ci al men te. Vi vem em con di ções de ha bi ta ção mu i to pre cá ri as e/ou de gra -
da das. Têm mo dos de vida es pe cí fi cos, quer por al guns de les per ten ce rem a gru -
pos ét ni cos com tra ços so ci o cul tu ra is mu i to vin ca dos, quer por a ma i o ria vi ver em
si tu a ções de po bre za, sen do, por isso, be ne fi ciá ri os de me di das de pro tec ção so ci al, 
como o RMG. Os seus pro ces sos de es co la ri za ção ca rac te ri zam-se por si tu a ções de
au sên cia ou aban do no es co lar pre co ce, o que se tra duz na pos se de fra cas com pe -
tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo. Co lo ca das em evi dên cia tais ca rac te rís ti cas, será 
fá cil as so ci ar esta po pu la ção àque les que ma i o res di fi cul da des têm em li dar com a
in for ma ção es cri ta na vida quo ti di a na.

Inte res sa en tão per ce ber: de que modo são uti li za das as com pe tên ci as bá si -
cas? Em que si tu a ções? Qu a is os obs tá cu los com que se con fron tam? Que so lu ções
en con tram? Que va lo ri za ções fa zem des tes sa be res? E como auto-ava li am as suas
po si ções re la ti va men te às com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo?
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Para dar res pos ta a es tas ques tões, ana li sa ram-se os as pec tos qua li ta ti vos re -
la ci o na dos quer com as prá ti cas de li te ra cia re la ti va men te aos do mí ni os da le i tu ra,
da es cri ta e do cál cu lo, quer com as res pec ti vas auto-ava li a ções. Tra ta-se, pois, de
re ve lar os con tor nos da mul ti pli ci da de de si tu a ções, re fe ren tes ao uso da li te ra cia,
vi vi das quo ti di a na men te pe los in di ví du os per ten cen tes aos ní ve is ba i xos ou mu i to 
ba i xos da es ca la quan ti ta ti va (ní ve is 0 e 1).7

Con tu do, não se pode es que cer que ten do este ar ti go como su por te em pí ri co
uma in ves ti ga ção qua li ta ti va ba se a da, es sen ci al men te, na téc ni ca da en tre vis ta
semidi rec ti va, os da dos re co lhi dos são apre ci a ções sub jec ti vas das di nâ mi cas e das
es tra té gi as, con tex tu a li za das em qua dros so ci o cul tu ra is mais abran gen tes, tais
como as po si ções es tru tu ra is (ori gens e tra jec tó ri as so ci a is) e os mo dos de vida dos
pró pri os in di ví du os. Para en ri que cer as aná li ses in ter pre ta ti vas que a se guir se
pros se gui rão, re cor rer-se-á a frag men tos dos dis cur sos pro du zi dos so bre as ex pe -
riên ci as so ci a is efec ti va men te vi vi das.

Um dos in di ca do res in di rec tos de me di da da li te ra cia tra ba lha do no es tu do
na ci o nal, tal como já ha via sido fe i to nas pes qui sas in ter na ci o na is, foi o das prá ti cas 
de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo na vida quo ti di a na, atra vés das de cla ra ções pres ta das
pe los in qui ri dos [Be na ven te, (org), 1996: 148]. Este in di ca dor as su me nes ta in ves ti -
ga ção es pe ci al per ti nên cia e acu i da de, já que aqui se tra ta de co lo car em evi dên cia a 
mul ti pli ci da de de for mas de li dar com a in for ma ção es cri ta, uti li za da por in di ví du -
os que se ca rac te ri zam por se situarem, de modo se me lhan te nas es ca las quan ti ta ti -
vas de li te ra cia, com pe tên ci as bá si cas de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo.

Por prá ti cas de li te ra cia en ten de-se a uti li za ção das com pe tên ci as bá si cas de ler, 
es cre ver e cal cu lar em si tu a ções es pe cí fi cas de pro ces sa men to de in for ma ção es cri -
ta na vida quo ti di a na. Estas si tu a ções re me tem-nos para três di men sões de li te ra -
cia fun da men ta is, iden ti fi ca das nos es tu dos ex ten si vos, como o são, a li te ra cia em
pro sa, a li te ra cia do cu men tal e a li te ra cia quan ti ta ti va.

As si tu a ções de uti li za ção das com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo são
di ver sas, como se sabe. Con tu do, deve-se tam bém ter em con ta o fac to de se rem
me di a ti za das pe las di fe ren tes po si ções re la ti vas à pos se das mes mas. Dis tin -
guem-se, as sim, três ti pos hi e rar qui za dos de prá ti cas de li te ra cia, ba se a dos nos
con te ú dos subs tan ti vos, re la ti va men te às di men sões atrás enun ci a das (pro sa, do -
cu men tal e quan ti ta ti va): as nu las, as ru di men ta res e as bá si cas. A cons tru ção des -
tes três ti pos de prá ti cas aju da a com pre en der que a li te ra cia, nas suas di fe ren tes di -
men sões e prá ti cas, se re ves te de com po nen tes de di ver si da de a ter em con ta, não
só, na aná li se das si tu a ções de uti li za ção, mas tam bém na com ple xi da de dos pro -
ces sos de apren di za gem es co lar.

Nas prá ti cas de li te ra cia nu las, en con tra-se a ine xis tên cia de com pe tên ci as de
le i tu ra, es cri ta e cál cu lo, si tu a ção mu i to se me lhan te à dos in di ví du os que es tão
numa po si ção de anal fa be tis mo li te ral, ou seja, de to tal in ca pa ci da de para o pro ces -
sa men to da in for ma ção es cri ta. Qu an to ao se gun do tipo, iden ti fi ca do por prá ti cas
ru di men ta res, re me te para uma uti li za ção com gran des di fi cul da des das com pe -
tên ci as da le i tu ra, da es cri ta e do cál cu lo. No ter ce i ro tipo de prá ti cas, in clui-se o
 accionar das com pe tên ci as de li te ra cia de for ma bá si ca.

No pri me i ro tipo iden ti fi ca do, po de rá pa re cer con tra di tó ria a ten ta ti va de
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de fi ni ção de prá ti cas de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo que são con cep tu a li za das como
nu las. Con tu do, po de rá ve ri fi car-se que, em mu i tos ca sos, em bo ra a pos se de com -
pe tên ci as não exis ta, elas estavam nesse mo men to a ser ad qui ri das nos cur sos que
es ses alu nos fre quen tavam, e daí a per ti nên cia de que se re ves tem para esta aná li se. 
Por ou tro lado, es tes ti pos cor res pon dem a cada uma das com pe tên ci as bá si cas, ou
seja, a le i tu ra, a es cri ta e o cál cu lo, res pec ti va men te. Assim, para cada uma de las, o
tipo de prá ti ca uti li za do por cada in di ví duo pode ser di fe ren te. Uma pes soa que
de sen vol va prá ti cas nu las re la ti va men te à le i tu ra e à es cri ta, por exem plo, po de rá
uti li zar prá ti cas bá si cas para as com pe tên ci as de cál cu lo. Aliás, esta é uma si tu a ção
bas tan te fre quen te.

Já o se gun do tipo diz res pe i to às prá ti cas de li te ra cia ru di men ta res, pres su -
pon do, pelo me nos, a pos se de com pe tên ci as e a sua uti li za ção em con tex tos so ci a is
e re la ci o na is es pe cí fi cos. Este qua dro su ge re, as sim, a se pa ra ção das três di men sões 
de li te ra cia e a re a li zação duma aná li se da uti li za ção das com pe tên ci as bá si cas
dis tin ta men te.

Re la ti va men te à li te ra cia em pro sa, a uti li za ção das com pe tên ci as de le i tu ra é
fe i ta ain da de uma for ma mu i to ele men tar. Pro ce de-se à iden ti fi ca ção das le tras
para se con se guir re a li zar a le i tu ra das pa la vras.

No que se re fe re à es cri ta, ain da na di men são de pro sa, a prin ci pal uti li za ção
des ta com pe tên cia pas sa por se con se guir as si nar o nome. Deve aqui en ten der-se
por as si nar o nome, es cre ver as vá ri as pa la vras que o com põem, e não re di gir uma
as si na tu ra num qual quer do cu men to. Esta for ma de uti li za ção da es cri ta pas sa, an -
tes de mais, por pro ces sos de me mo ri za ção do de se nho das le tras e res pec ti va se -
quên cia ou por co pi ar (es cre ver) re pe ti da men te al gu mas pa la vras.

Na di men são de li te ra cia do cu men tal, a uti li za ção da com pe tên cia da es cri ta
per mi te, ago ra sim, as si nar o nome, ou pre en cher al guns da dos fac tu a is de ca rac te -
ri za ção re cor ren te, como a mo ra da de re si dên cia, os no mes dos pais, e pou co mais.

[E] Então, por exem plo, quan do a R tem que pre en cher pa péis, im pres sos…
con se gue?
[R] Não. Se tá no meu nome ou no nome do meu pai, cla ro que eu sei es cre ver o nome
do meu pai e da mi nha mãe… e o meu nome… mas se tá ali ou tras co i sas… não, não
sei es cre ver…
([R] Sexo fe mi ni no, 24 anos, sol te i ra, na tu ral de Ango la, fre quên cia da 3.ª clas se)

So bre a uti li za ção das com pe tên ci as de cál cu lo, e no que toca à sua ru di men ta -
ri da de, é pos sí vel fazê-lo atra vés da iden ti fi ca ção dos al ga ris mos, ao re la ci o -
ná-los com quan ti fi ca ções con cre tas ou exe cu tan do ope ra ções arit mé ti cas bá -
si cas (adi ção, sub trac ção, mul ti pli ca ção, di vi são), em bo ra sem re cor rer ao cál -
cu lo es cri to. Quer-se com isto re fe rir, as com pe tên ci as de fa zer con tas de ca be -
ça, es pe ci al men te de sen vol vi das nas ac ti vi da des do ne gó cio (ven da
am bu lan te).

[E] Sabe so mar, di vi dir?
[C] Di vi dir, mais ou me nos, ago ra so mar sei…

70 Maria do Carmo Gomes



[E] Não sabe fa zer con tas no pa pel?
[C] Não.
[E] Não sabe es cre ver os nú me ros…
[C] Não.
[E] Mas sabe fa zer con tas de ca be ça…
[C] Sim, se for as sim con tas mu i to al tas não, mas al gu ma co i sa sei… É de ca be ça mes -
mo, pron to… pron to, às ve zes tam bém há al tu ras que eu tam bém, é pou co, mas vou às 
ve zes com o meu ma ri do ao ne gó cio, e sei fa zer con tas, sei quan to é, quan to não é,
quan to devo dar, quan to não devo dar de tro co, sei… Isso não me en ga no, não me
atra pa lho…
([C] Sexo fe mi ni no, 24 anos, ca sa da, et nia ci ga na, sem es co la ri da de)

Como ilus tra ção do ter ce i ro tipo de prá ti cas de li te ra cia iden ti fi ca do, as bá si cas,
pode re fe rir-se que re la ti va men te à di men são de li te ra cia tex tu al ou em pro sa, in -
clui-se aqui a le i tu ra de for ma bá si ca, sem que se con si ga fa zer a in ter pre ta ção do
sig ni fi ca do de pa la vras ou fra ses mais com ple xas.

[E] Mas, por exem plo, o Sr. J con se gue ler aqui isto (mos tro-lhe os tó pi cos para a
en tre vis ta).
[J] “ti pi cos para en tre vis ta”.
[E] “en tre vis ta” está bem, mas é “tó pi cos”.
[J] “tó pi cos”, tá a ver lá tá a tal co i sa… “tó pi cos”… tá aqui o acen to no “o”.
[E] Mas con se gue ler per fe i ta men te?
[J] Leio… leio, mas… e aqui “per cur so bi o lo… bi jo grá fi co”.
[E] Bi o grá fi co, bi o grá fi co… de bi o gra fia…
[J] Pron tos, é isso mes mo…
[E] Mas con se gue ler bem?
[J] Leio, leio…
[E] Às ve zes o que acon te ce é que não con se gue per ce ber?
[J] Pron to, lá tá… eu não per çe bo…
[E] O que é “bi o grá fi co” por exem plo?
[J] Sei que é “tó pi cos” e não sei quê… não é isso?
([J] Sexo mas cu li no, 44 anos, ca sa do, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)

A es cri ta de tex tos é re fe ri da como sen do uti li za da mu i to ir re gu lar men te, e ca rac te -
ri za da pe los er ros or to grá fi cos e pela sim pli ci da de das men sa gens e dos con tex tos
de uso.

[S] Ha! Uma car ta é mais di fí cil, eu pos so es cre ver uma car ta mas apre sen to aí 50
(ri sos)… Pos so apre sen tar 20, 10 er ros, qual quer co i sa, tá a com pre en der… há sem -
pre ali 5, 6, 7… pode ha ver, pron to, mas as sim eu ir aí, pron to, tra tar de um do cu -
men to qual quer, né… e elas que me dêem, “olhe, pre en cha a data, o mês, a
pro fis são…” e aqui lo tudo… não te nho pro ble mas em pre en cher… por que eu a es -
cre ver, quer di zer, te nho umas fal tas… co pi ar eu con si go tudo, tá a ou vir, se você
me der ali pelo me nos uma fo lha es cri ta por você, não é… tum, tum, tum, tum… e
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de po is der-me a mim p’ra mim es cre ver aqui lo que tá ali, eu es cre vo… es cre vo e
não me en ga no… pois, es cre vo tudo, e di fe ren ço a le tra…
([S] Sexo mas cu li no, 36 anos, ca sa do, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)

No que se re fe re à uti li za ção das com pe tên ci as de li te ra cia em do cu men tos, este
tipo de prá ti cas con subs tan cia-se em con se guir com ple tar o pre en chi men to de im -
pres sos bá si cos, como por exem plo, o do pe di do do bi lhe te de iden ti da de.

O uso do cál cu lo as su me nes te úl ti mo tipo a for ma de es cri ta, con se guin do-se
re a li zar as con tas tal como se apren dem na es co la, atra vés de de ter mi na da re pre -
sen ta ção grá fi ca e cum prin do as ope ra ções arit mé ti cas ne ces sá ri as para o efe i to.
Ain da re fe ri da, re la ti va men te a esta di men são, e com um ca rác ter de ex cep ci o na li -
da de, é a uti li za ção de má qui nas de cal cu lar elec tró ni cas para a re a li za ção, mais
uma vez, das ope ra ções arit mé ti cas bá si cas.

Em sín te se, iden ti fi ca ram-se nos alu nos dos cur sos de edu ca ção de adul tos do 
en si no bá si co re cor ren te do 1.º ci clo, três ti pos hi e rar qui za dos de prá ti cas de li te ra -
cia em re la ção a cada uma das di men sões uti li za das nos es tu dos quan ti ta ti vos so -
bre esta te má ti ca — a li te ra cia em pro sa, a li te ra cia do cu men tal e a li te ra cia quan ti -
ta ti va. Estas prá ti cas va ri am en tre a to tal au sên cia de ca pa ci da des para li dar com a
in for ma ção es cri ta atra vés da le i tu ra, da es cri ta e do cál cu lo, até à uti li za ção de
modo bá si co des sas com pe tên ci as. As pri me i ras fo ram de sig na das por prá ti cas nu -
las e cor res pon dem à to tal in ca pa ci da de de uti li zar as com pe tên ci as bá si cas de li te -
ra cia na vida quo ti di a na, re la ti va men te a cada um dos do mí ni os ana li sa dos. Se gui -
da men te, iden ti fi ca ram-se as prá ti cas ru di men ta res, que se tra du zem, ha bi tu al -
men te, em gran des di fi cul da des no ma nu se a men to da in for ma ção es cri ta, ora na
di men são de pro sa, ora na do cu men tal, ora na quan ti ta ti va. Por fim, as prá ti cas bá -
si cas tra du zem-se na uti li za ção da li te ra cia no dia-a-dia com re la ti va fa ci li da de,
como sa ber ler e es cre ver e/ou re a li zar cál cu los es cri tos sim ples.

Esta hi e rar qui za ção dá con ta de si tu a ções di ver sas den tro dos ní ve is de fi -
ni dos para a es ca la de me di da quan ti ta ti va. Ten do es tes in di ví du os dis tri bu i -
ções pe los ní ve is quan ti ta ti vos 0 e 1, pode afir mar-se que es tes três ti pos de prá -
ti cas cor res pon dem a di fe ren tes po si ci o na men tos no in te ri or dos mes mos. Des -
te modo, às prá ti cas nu las cor res pon dem po si ci o na men tos de ní vel 0, en quan to
as bá si cas e ru di men ta res po dem as so ci ar-se a dis tri bu i ções equi va len tes ao ní -
vel 1 de li te ra cia. Estas prá ti cas con têm uma di ver si da de de si tu a ções de uso das 
com pe tên ci as bá si cas, que as tor na ram pas sí ve is de ti pi fi ca ção no de cor rer des -
te tra ba lho, cons ti tu in do-se como uma de sa gre ga ção de pelo me nos dois ní ve is
da es ca la quan ti ta ti va.

As prá ti cas de li te ra cia, as sim sis te ma ti za das, per mi tem ain da es ta be le cer re -
la ções com as si tu a ções de uso e com o tipo de su por tes em que a in for ma ção es cri ta
a ma nu se ar está con ti da. Pe ran te es tes três ti pos de prá ti cas, os su por tes mais fre -
quen te men te uti li za dos são, na sua ma i o ria, aque les que fo ram de sig na dos no es -
tu do na ci o nal de li te ra cia como os me nos for ma is, por exem plo, as le gen das te le vi -
si vas, as in for ma ções afi xa das em ins ti tu i ções a que re cor rem, o nú me ro e o des ti no
de trans por tes pú bli cos, as re ce i tas mé di cas, etc.
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Situações contextuais de uso

Mos tra da a di ver si da de das prá ti cas de li te ra cia dos in di ví du os en tre vis ta dos, é
ago ra al tu ra de pas sar à aná li se de al gu mas si tu a ções que sur gem como con tex tos
ha bi tu a is para o seu uso, bem como dos obs tá cu los com os qua is es tes se de pa ram e
as so lu ções que en con tram para re sol vê-los. Estas si tu a ções, em bo ra as su mam,
cada vez mais, um ca rác ter ge ne ra li za do, são me di a das pe las di fe ren tes po si ções
re la ti va men te à pos se das com pe tên ci as bá si cas, o que ori gi na, como se verá mais
adi an te, va ri a ções nas for mas como são uti li za das e nos con tex tos si tu a ci o na is e re -
la ci o na is onde ocor rem.

Po dem iden ti fi car-se, ge ne ri ca men te, a par tir da in for ma ção con ti da no qua -
dro 1, duas or dens de si tu a ções em que sur ge a ne ces si da de de de ci frar a in for ma -
ção es cri ta e, con se quen te men te, de ac ci o nar as com pe tên ci as de li te ra cia:

— as que se pren dem com a in te rac ção a es ta be le cer com ins ti tu i ções pú bli cas e pri va -
das, seja para re sol ver os pro ces sos de aber tu ra de con ta ou trans fe rên cia de
di nhe i ro num ban co, seja para pe dir ou re no var o bi lhe te de iden ti da de ou
um ou tro car tão de iden ti fi ca ção, como os de con tri bu in te ou o de uten te do
ser vi ço na ci o nal de sa ú de, em ser vi ços de aten di men to ao pú bli co;

— as que, em prin cí pio, não re que rem qual quer tipo de re la ção in ter pes so al. Ler as le -
gen das da te le vi são, iden ti fi car qual o au to car ro que ser ve para de ter mi na do
des ti no, ler uma in for ma ção afi xa da em for ma de avi so ou o nome de uma
rua, ler o pre ço de um pro du to, etc., são al guns dos exem plos em que as com -
pe tên ci as de li te ra cia são ne ces sá ri as e uti li za das para pro ces sar a in for ma ção 
es cri ta.

Os ca sos apre sen ta dos no qua dro 1 não cons ti tu em, cla ro está, a to ta li da de das si -
tuações de uso que po dem ser re fe ri das por esta po pu la ção. Dão ape nas uma ide ia
da di ver si da de de si tu a ções ex pe ri en ci a das, ao mes mo tem po que ca rac te ri zam
um de ter mi na do tipo de uso da li te ra cia, as so ci a do às pes so as que pos su em es tas
com pe tên ci as de modo mu i to re du zi do.

Apre sen tam-se de se gui da al gu mas das si tu a ções de uso da li te ra cia, iden ti fi -
ca das no qua dro 1, atra vés de um exer cí cio de aná li se mais por me no ri za do.8
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Situações contextuais de uso Descrição

Situação A
O bilhete de identidade: pagar ou
encher os papéis?

– Total ausência de competências de literacia — identificação do 
analfabetismo através do carimbo "Não sabe assinar";

– evitamento de exposição das incapacidades de leitura e escrita, 
recorrendo a outras pessoas que possuem as competências de 
literacia necessárias;

– preenchimento dos impressos e assinatura do bilhete de identidade 
realizados de forma eficaz.

Situação B
A ida ao banco e/ou aos correios: pôr o 
dedo ou assinar o nome

– Utilização da impressão digital como forma de atestar a sua 
identidade — pôr o dedo;

– preenchimento e assinatura dos impressos realizados de forma 
eficaz.

Situação C
As finanças: passar a ser contribuinte

– Recurso a outras pessoas que possuem as competências de 
literacia necessárias, frequentemente os próprios funcionários das 
instituições.

Situação D
RMG e realojamento: caminhos do
beneficiário

– Incompreensão total dos processo de se tornar beneficiário do 
RMG — recorrência a outras pessoas que possuem as 
competências de literacia necessárias;

– existência de muitas dificuldades em compreender determinadas 
informações, principalmente as que estão contidas em cartas ou 
impressos.

Situação E
As letras na televisão...

– As legendas da televisão são uma das formas mais frequentes de 
leitura — uns conseguem lê-las com facilidade, enquanto outros 
não o fazem, devido à rapidez com que passam, em conjunto com 
as dificuldades de leitura que têm.

Situação F
Apanhar um autocarro para o Martim
Moniz: 42 ou 60?

– Insuficiência das capacidades de leitura ou de identificação dos 
algarismos para se saber qual o autocarro a tomar para 
determinado destino;

– utilização da solução imediatista de perguntar a alguém no 
momento em que chega o transporte à paragem, "é o 42 ou o 60?", 
quando se sabe qual o número da carreira que se quer ou deve 
tomar para determinado destino.

Situação G
As ruas sem nome e os avisos sem
palavras

– Grandes dificuldades no manuseamento da informação escrita 
encontram-se nas pessoas com as capacidades de literacia mais 
reduzidas, comprometendo muitas vezes o acesso a um 
determinado local ou serviço (ex: farmácias de serviço, avisos nos 
centros de saúde ou hospitais).

Situação H
Compras e trocos: Quanto é? Quanto
lhe devo?

– A maioria das situações não implica o uso do cálculo escrito, mas 
sim as operações aritméticas feitas de cabeça;

– a utilização da escrita para realização dos cálculos aritméticos 
passa quase sempre pelas aprendizagens no contexto escolar.

Situação I
Receitas médicas e culinárias: as
quantidades certas para os produtos

– As competências de cálculo utilizadas nestas situações 
pressupõem não só as operações aritméticas mas também a leitura 
dos textos contidos nesses documentos. Este accionar de múltiplas 
competências simultaneamente complexifica o processo de 
decifração da informação e de resolução dos problemas a ele 
associados.

Situação J
Jornais, revistas e livros: da Bola aos
quadradinhos...

– As práticas de literacia desenvolvidas por esta população 
baseiam-se praticamente na utilização de suportes informais;

– a leitura de jornais, livros e revistas é realizada sobretudo em 
suportes cujos conteúdos não sejam demasiado complexos — 
jornais desportivos, revistas cor-de-rosa, livros de banda 
desenhada.

Quadro 1 Si tu a ções con tex tu a is de uso das com pe tên ci as de li te ra cia



Situação A. O bilhete de identidade: pagar ou encher os papéis?

Ir ao ar qui vo de iden ti fi ca ção para ob ten ção do bi lhe te de iden ti da de é uma das si -
tu a ções mais ci ta das pe los alu nos, na qual se ac ci o nam, mu i tas ve zes pela pri me i ra
vez, com pe tên ci as de li te ra cia.

O do cu men to que con fe re aos por tu gue ses o es ta tu to de ci da dãos, em al guns
ca sos, atri bui tam bém uma ca rac te rís ti ca ne ga ti va — a de não sa ber as si nar. Nes te
car tão de iden ti fi ca ção, a exis tên cia do ca rim bo em que se lê “Não sabe as si nar” é
uma mar ca da ine xis tên cia ab so lu ta das com pe tên ci as bá si cas. O so nho de al guns é
um dia po de rem vir a as si nar o bi lhe te de iden ti da de com o seu nome.

[M] Eu não sa bia fa zer o meu nome… já ten tei fa zer o meu nome… por que eu te nho no 
bi lhe te de ien ti da de “não sabe as si nar”… Por exem plo, eu vou ti rar o bi lhe te de iden -
ti da de, se eu não sei as si nar, como é que eu pos so as si nar o bi lhe te de ien ti da de… uma
pes soa que não sabe as si nar não sabe as si nar bi lhe te de ien ti da de ne nhum…
([M] Sexo mas cu li no, 35 anos, sol te i ro, fre quên cia da 2.ª clas se)

Ou tros já con cre ti za ram o so nho de sa ber as si nar exi bin do os bi lhe tes de iden ti da -
de por eles as si na dos como pro va ca bal do que ti nham aca ba do de afir mar. Se não
se sabe as si nar, cla ro que tam bém não se con se gue pre en cher os im pres sos de pe di -
do ou de re no va ção do bi lhe te de ien ti da de. Nes tes ca sos, a so lu ção pas sa por pa gar 
a al guém que lhes pres te esse ser vi ço.9

[M] No bi lhe te de ien ti da de te nho que pa gar à pes soa que me tá a pre en chê-lo, qual -
quer pes soa faz isso, até mes mo… não é só eu, a ma i or par te das pes so as que vão lá ao
bi lhe te de iden ti da de, não é… e eles tão ali à por ta… e uma pes soa dá aí 500 paus ou
600 paus, pron tos, e eles lá pre en chem o pa pel e tal, pron tos, tudo bem… e a par tir daí,
pron tos, eu tou a olhar p’ró se nhor que tá a es cre ver e tou as sim na que la “vou pa gar
este di nhe i ro, já vis te, en quan to vou pa gar 600 ou 700 es cu dos p’ra me po rem es sas co -
i sas no pa pel se eu sou bes se es cre ver e ler, pou pa va esse di nhe i ro e tava des can sa di -
nho da mi nha vida”…
([M] Sexo mas cu li no, 35 anos, sol te i ro, fre quên cia da 2.ª clas se)

Ou tra for ma de li dar com este tipo de si tu a ção é evi tar ex por as in ca pa ci da des de
usar a in for ma ção es cri ta.

[A] Alguns (re fe rin do-se aos fun ci o ná ri os das re par ti ções pú bli cas) “Ah, não pos so
pre en cher”…
[E] E nes sas si tu a ções como é que faz?
[A] Nes sas si tu a ções fico as sim… Olhe se não pode vou ou tro dia ou, pron to, a ou tra
hora que não tá nin guém… ou levo ou tra pes soa…
[E] E quan do diz que traz al guém quem é que leva?
[A] Pode ser um so bri nho meu…
([A] Sexo mas cu li no, 24 anos, sol te i ro, et nia ci ga na, sem es co la ri da de)
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Exis tem ain da os que con se guem pre en cher os im pres sos, em bo ra com di fi cul da -
des, sem te rem que re cor rer a ou tras pes so as, por que pos su em as com pe tên ci as bá -
si cas de le i tu ra e es cri ta para o fa ze rem.

[E] Ima gi ne que vai fa zer o bi lhe te de iden ti da de, tem de sa ber es cre ver, nes sa al tu ra
como é que faz?
[JP] Dão-me um pa pel e eu es cre vo…
[E] E é o se nhor que pre en che? Não pre ci sa…
[JP] É. Não pre ci so…
([JP] Sexo mas cu li no, 45 anos, sol te i ro, et nia ci ga na, fre quên cia da 3.ª clas se)

Mais uma vez, fica evi den ci a da a di ver si da de de mo dos de li dar com a mes ma si -
tuação, pre co ni za dos por in di ví du os que, não só pos su em di fe ren tes ca pa ci da des
de pro ces sar a in for ma ção es cri ta como tam bém se re la ci o nam de for ma dis tin ta
com a vi si bi li da de que es sas in ca pa ci da des po de rão ad qui rir.

Situação D. RMG e realojamento: caminhos do beneficiário

Ser be ne fi ciá rio do RMG im pli ca, tam bém, um con jun to de re la ções a es ta be le cer
com um le que va ri a do de ins ti tu i ções e res pec ti vos fun ci o ná ri os, que vão des de o
ga bi ne te de re a lo ja men to à as sis ten te so ci al.

Se, por um lado, be ne fi ci ar do RMG já é, mu i tas ve zes, um pro ces so de con tor -
nos pou co sim ples, para esta po pu la ção, a ges tão des sa si tu a ção e suas in ter li ga -
ções com ou tros pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos como, por exem plo, as si tu a ções
de re a lo ja men to, tor nam ain da mais com ple xas as in te rac ções a es ta be le cer com as
ins ti tu i ções.

Uns aca bam por nun ca com pre en der como se po de rá de sen vol ver um pro -
ces so de se tor nar be ne fi ciá rio do RMG, ou tros em bo ra até ten do um cer to co nhe ci -
men to so bre a for ma como se de sen ro la, têm mu i tas di fi cul da des em com pre en der
de ter mi na das in for ma ções, prin ci pal men te as que es tão con ti das em car tas ou
im pres sos.

[J] (…) tá p’ra re sol ver, man dou-me uma fo lha, tive a ver aqui lo mas não per ce bo…
en ten do al gu ma co i sa, não sou es tú pi do, mas não en ten de mos cer tas co i sas que elas
di zem, não é… o por tu guês, não é… cer tas pa la vras… que rem di zer umas co i sas, e a
gen te pen sa que são umas e são ou tras… só que te nho pes so as ami gas… e eles pre en -
che ram-me tudo…;
[E] Ti nha que pre en cher uns pa péis?
[J] Ti nha de pre en cher os pa péis… por que “ama nhã ou de po is tem de lá ir en tre gar
isto”…
([J] Sexo mas cu li no, 44 anos, ca sa do, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)

As di fi cul da des de li dar com a in for ma ção es cri ta re ve lam-se tam bém com os pro -
ces sos de re a lo ja men to, nos qua is é fre quen te sur gi rem equí vo cos, por não se con -
se guir uma re la ção efi caz com toda a bu ro cra cia que os en vol ve. Estas di fi cul da des
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são, no pla no so ci al, um dos fac to res que con di ci o nam as si tu a ções de ex clu são. Ao
não se do mi nar a re la ção com as ins ti tu i ções e com a in for ma ção es cri ta, fi cam ain -
da mais com pro me ti das as so lu ções que po de ri am ser im pul si o na do ras de pro ces -
sos de in te gra ção so ci al mais alar ga dos, como é o caso do aces so ao RMG ou a uma
ha bi ta ção no âm bi to de re a lo ja men tos.

[J] Mas eu dis se “Olhe, mi nha se nho ra… eu p’ra sair da qui… p’ra eu apa nhar a casa…
e os meus fi lhos não fi ca rem to dos co mi go, an tes que ro tar aqui na bar ra ca, te nho mu i -
to es pa ço na mi nha bar ra ca e eu que ro ver se apa nho casa aos meus fi lhos”… E ela fi -
cou as sim, foi ao com pu ta dor… diz que ti nha que ir ver ao com pu ta dor se era men ti ra
se era ver da de…
[E] Elas es ta vam a pôr em ca u sa se os seus fi lhos já ti nham re ce bi do casa?
[J] Se já ti nham re ce bi do… e pe los no mes… há lá uns no mes com pa ra dos com os meus 
fi lhos… (…) E ela foi ti rar a dú vi da e ago ra vou lá sa ber… Ago ra te nho que lá ir en tre -
gar os pa péis… o res to… de les… que é p’rós meus fi lhos apa nha rem casa…
([J] Sexo mas cu li no, 44 anos, ca sa do, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)

Este tipo de in te rac ções é es ta be le ci do tam bém com a es co la que fre quen tam, a jun -
ta de fre gue sia da área de re si dên cia, o cen tro de em pre go, en tre ou tras ins ti tu i ções
que em con jun to for ne cem uma sé rie de opor tu ni da des aos be ne fi ciá ri os do RMG.
O des co nhe ci men to dos pro ces sos — for mas de or ga ni za ção e ca mi nhos a se guir
para tra tar de um de ter mi na do as sun to — é uma das ca rac te rís ti cas da re la ção des -
ta po pu la ção com as es fe ras mais ins ti tu ci o na li za das da so ci e da de.

Situação G. As ruas sem nome e os avisos sem palavras

Fra cas com pe tên ci as de li te ra cia di mi nu em tam bém a mo bi li da de para sí ti os des -
co nhe ci dos. Ou tra das si tu a ções de uso é, atra vés da le i tu ra do nome de uma rua,
sa ber onde se está ou lo ca li zar uma far má cia de ser vi ço, por exem plo. Esta si tu a ção
é se me lhan te a mu i tas ou tras em que é ne ces sá rio ler uma qual quer in for ma ção es -
cri ta. Por exem plo, o avi so do cen tro de sa ú de ou a pró pria lis ta das far má ci as de
ser vi ço. Nes tes ca sos, e com gran des di fi cul da des no ma nu se a men to da in for ma -
ção es cri ta, en con tram-se as pes so as com as ca pa ci da des de li te ra cia mais re du zi -
das. Não se tra ta de in ter pre tar as men sa gens, mas sim de iden ti fi car ou lo ca li zar
pa la vras em con tex tos es pe cí fi cos. Estas si tu a ções ra di cam-se nos ní ve is mais ba i -
xos de li te ra cia e ne ces si tam de ope ra ções cog ni ti vas mu i to sim ples.

Como lo ca is pri vi le gi a dos de exer cí cio das com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e
cál cu lo sur gem re fe rên ci as às si tu a ções de uti li za ção dos ser vi ços de sa ú de (cen tros 
de sa ú de e hos pi ta is pú bli cos). Nas idas às ur gên ci as ou às con sul tas mé di cas, é co -
mum exis tir uma sé rie de in di ca ções afi xa das nas pa re des ou nos gui chês de aten -
di men to, bem como fo lhe tos e car ta zes com ex pli ca ções, quer or ga ni za ci o na is,
quer re la ti vas a cu i da dos a ter com a sa ú de. Estas in di ca ções es tão es cri tas em ma -
te ri a is im pres sos, e exis tem, por tan to, di fe ren tes for mas de ma nu seá-las atra vés
das com pe tên ci as de li te ra cia.

Ca sos como os se guin tes aca bam as sim por acon te cer:
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[ML] Pois, pois… a mi nha irmã nem sem pre anda co mi go, per gun to às pes so as… às
ve zes p’ra sa ber uma rua tam bém, te nho que per gun tar… “Que rua é esta? Que rua é
aque lou tra?”…
[E] Por que não con se gue.
[ML] Não con si go ler…
([ML] Sexo fe mi ni no, 37 anos, sol te i ra, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)

[C] Como uma pes soa não sabe lêri, por exem plo, vá a um hos pi tal e tá lá um pa pel a
di zer “não há con sul ta”… Eu pos so tar três ho ras ali à es pe ra, eu não sei lêri… aque le
pa pel que tá na por ta, en tão tou ali um dia in te i ro à es pe ra… só se vir al guém e di zer
as sim “ah, você não sabe ler, não sei quê, não tá ali a di zer que não há con sul tas”, só se
for as sim, é tris te…
([C] Sexo fe mi ni no, 24 anos, ca sa da, et nia ci ga na, sem es co la ri da de)

Estes são exem plos que ilus tram as di fi cul da des em que os han di caps da li te ra cia se
po dem tra du zir. Não po den do de i xar de sa li en tar que se tra ta aqui de cu i da dos bá -
si cos de sa ú de, aos qua is to dos os ci da dãos têm di re i to e, por con se guin te, deve -
riam ter tam bém um fá cil aces so. Mas pos su in do fra cas ca pa ci da des de pro ces sa -
men to da in for ma ção, a ob ten ção des ses cu i da dos fica mu i tas ve zes
com pro me ti da.

As si tu a ções de uso aqui iden ti fi ca das são, es sen ci al men te, mar ca das pela
uti li za ção da li te ra cia nas suas com po nen tes mais bá si cas, ao mes mo tem po que re -
pre sen tam con tex tos si tu a ci o na is ful cra is para o ple no exer cí cio da ci da da nia ou da 
ges tão cor ren te da vida quo ti di a na. Em ne nhum caso fo ram re la ta das ex pe riên ci as
de uti li za ção da li te ra cia re la ci o na das com o aces so a bens cul tu ra is ou ao uso de
su por tes mais so fis ti ca dos, nas es fe ras pro fis si o nal e pes so al, como são as no vas
tec no lo gi as da in for ma ção e co mu ni ca ção, to man do como exem plo o com pu ta dor.

Em to das es tas si tu a ções, um tra ço co mum é a uti li za ção de modo mu i to re si -
du al de su por tes for ma is, como por exem plo, a le i tu ra de li vros. E ain da, a di rec ta
re la ção que se es ta be le ce en tre a ins tru men ta li da de do ac ci o na men to das com pe -
tên ci as de li te ra cia e o ca rác ter cor ren te e con cre to de si tu a ções da vida quo ti di a na.

Obstáculos ao uso da literacia

Iden ti fi ca das as si tu a ções de uti li za ção, im por ta per ce ber e ana li sar qua is os obs tá -
cu los com que se con fron tam os in di ví du os pos su i do res de re du zi das competên -
cias de li te ra cia. E qua is as ra zões por que al gu mas ve zes isso acon te ce. Aque las po -
dem es tar re la ci o na das com as pró pri as di fi cul da des de uti li za ção das competên -
cias de li te ra cia e/ou po dem de ver-se a ele men tos do pró prio con tex to, que di fi cul -
tam os pro ces sos de de ci fra ção da in for ma ção es cri ta. Ini cie-se en tão a iden ti fi ca -
ção dos obs tá cu los di rec ta e in di rec ta men te re la ci o na dos com as fra cas com pe tên -
ci as de li te ra cia. Como são vi vi das, por es tas pes so as, as si tu a ções em que a
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au sên cia de com pe tên ci as — para li dar com de ter mi na dos pa péis por pre en cher,
in for ma ções para ler, cál cu los para re a li zar, etc. — as tor na di fe ren tes de ou tros que
con se guem fazê-lo?

No quo ti di a no des tes in di ví du os, a in for ma ção es cri ta cru za-se, es sen ci al -
men te, com dois ti pos de si tu a ções: as que pas sam pela in te rac ção com ins ti tu i ções
e as que pres cin dem dela. Por ve zes, es tes cru za men tos cons ti tu em-se en quan to vi -
vên ci as de mo men tos de frus tra ção, re la ti va men te aos pro ces sos de de ci fra ção da
in for ma ção es cri ta, atra vés da le i tu ra, da es cri ta ou do cál cu lo.

Iden ti fi ca ram-se, nos dis cur sos ana li sa dos, dois mo dos de ma ni fes ta ção dos
obs tá cu los às prá ti cas de li te ra cia. O pri me i ro, re la ci o na-se di rec ta men te com as
fra cas com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo que esta po pu la ção pos sui; o se -
gun do ocor re por ele men tos si tu a ci o na is que ex po nen ci am es sas re du zi das ca pa ci -
da des e, por tan to, só de modo in di rec to se en con tra uma re la ção.

O modo di rec to de os in di ví du os se con fron ta rem com si tu a ções para as qua is
não pos su em com pe tên ci as su fi ci en tes tra duz-se, ba si ca men te, nas si tu a ções que já fo -
ram iden ti fi ca das como con tex tos de uti li za ção da le i tu ra, da es cri ta e do cál cu lo. São,
por exem plo: a im pos si bi li da de de ler uma in for ma ção con ti da num car taz, anún cio,
au to car ro, en tre ou tros su por tes; a as si na tu ra de um do cu men to; o pre en chi men to de
um im pres so; a es cri ta de uma fra se ou de um tex to; a res pos ta a um anún cio de em pre -
go; a re a li za ção de um tro co; a ges tão do or ça men to do més ti co; ou um cál cu lo mais
com ple xo, re cor ren do à es cri ta dos al ga ris mos e con se quen tes ope ra ções arit mé ti cas.

De sa li en tar que to das es tas si tu a ções, fa zen do par te do uni ver so de con tex -
tos de uti li za ção de li te ra cia por esta po pu la ção, ca rac te ri zam-se por ne ces si da des
prag má ti cas vi vi das no quo ti di a no. O ca rác ter de ins tru men ta li da de das com pe -
tên ci as da le i tu ra, da es cri ta e do cál cu lo re me te-nos so men te para al guns cam pos
da vida em so ci e da de, fi can do de fora to dos os usos mais so fis ti ca dos des tas ca pa -
ci da des, como são exem plo a par ti ci pa ção cí vi ca, o aces so à cul tu ra, o uso das no -
vas tec no lo gi as, en tre ou tros. Como jus ti fi ca ções sur gem o “não li gar a isso” ou “a
esse tipo de co i sas”.

Tal como já foi dito, as prá ti cas de li te ra cia de pen dem não só das competên -
cias que se po dem uti li zar para cada caso con cre to mas, tam bém, de ele men tos con -
tex tu a is da pró pria si tu a ção.

Mu i tas das ve zes, os obs tá cu los são es tru tu ra is, por se re fe ri rem à au sên cia
to tal de com pe tên ci as bá si cas. Ou tras ve zes são si tu a ci o na is, por que têm a ver com
a for ma como o mo men to de in te rac ção é ex pe ri en ci a do, o tipo de su por tes uti li za -
do e a in for ma ção ne les con ti da.

[J] O que acon te ce hoje é que leio bem, mas te nho al tu ras que me es que ço das le tras…
por que eu apren di o abe ce dá rio, eu sei dizê-las to das… e as le tras, como é que se diz,
ma i ús cu las… ma i o res.
[E] Por que têm um de se nho di fe ren te.
[J] Sim, di fe ren te… eu sei as me no res, não é… aque las que a gen te es cre ve, não sei
quê… aí é que eu con si go ler… mas eu, pron to, a ler as sim qual quer co i sa de sen ras -
co-me bem, ago ra quan do apa re ce as sim, pron to… aque la pa la vra que ali está ver me -
lha… aque la le tra é um “m”.
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[E] Sim… é… é…
[J] É um “m”… mas às ve zes eu atra pa lho-me… es que ço-me das le tras…
([J] Sexo mas cu li no, 44 anos, ca sa do, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)

As in di ca ções re la ti vas à ins tru men ta li da de e à ru di men ta ri da de das competên -
cias re me tem-nos para ele men tos cul tu ra is que se re la ci o nam com os mo dos de
vida da po bre za e com as tra jec tó ri as so ci a is e es co la res des tes in di ví du os, ou seja,
com a sua for ma de es tar na vida e em so ci e da de. Não des cu ran do o fac to de a con -
tex tos po bres em li te ra cia es ta rem as so ci a das de ter mi na das uti li za ções das com pe -
tên ci as bá si cas, de ve rão ser ain da iden ti fi ca das as so lu ções que es tas pes so as en -
con tram para li dar com os obs tá cu los com que se con fron tam.

Uma so lu ção adap ta ti va en con tra da é a que se ba se ia na ro ti ni za ção de al -
guns pro ce di men tos para li dar com a in for ma ção es cri ta, seja atra vés de me ca nis -
mos cog ni ti vos pre ci sos, seja com o au xí lio de ou tra pes soa, para que se con si ga ul -
tra pas sar a si tu a ção.

[E] Ou tras si tu a ções, quan do che ga uma car ta… como é que é?
[D] Vem no meu nome… é que eu co nhe ço a mi nha le tra…
[E] Ah! Con se gue ler o seu nome?
[D] Con si go…
[E] Como é que é?
[D] O meu nome se ti ver es cri to aco lá num pa pel eu co nhe ço… por que vejo mais ou
me nos a pa la vra que é mi nha… por que eu quan do tou sem pre a es cre ver vejo sem pre
aque las pri me i ras pa la vras e vejo logo que é mi nha… em três pa la vras que es tão lá es -
cri tas eu vejo logo que é meu…
[E] Então e de po is p’ra ler a car ta como é que é?
[D] P’ra ler a car ta tem que ser o meu ma ri do a ler a car ta…
([D] Sexo fe mi ni no, 26 anos, ca sa da, et nia ci ga na, sem es co la ri da de)

Re la ti va men te à se gun da so lu ção, esta aju da ca rac te ri za-se, mu i tas ve zes, pelo re -
cor rer a um fa mi li ar que as su me no con tex to de cada agre ga do o pa pel de “exe cu -
tor das com pe tên ci as de li te ra cia”. Assu me-se a de pen dên cia, ao mes mo tem po
que se con fe re o po der do exer cí cio des sas com pe tên ci as a uma dada pes soa, nor -
mal men te com ha bi li ta ções es co la res mais ele va das, o que, nes tes ca sos, pode
 significar ter fre quen ta do ape nas mais um ano de es co la ri da de. É-lhe con fe ri do um 
es ta tu to es pe ci al, ao mes mo tem po que é exi gi da nes tas co mu ni da des uma for te
den si da de dos la ços in tra e in terfa mi li a res.

[ML] Eu nun ca vou a es ses sí ti os (a uma con sul ta ou ao hos pi tal, ao cen tro de sa ú de)…
que é a mi nha irmã que vai… vai tra tar-me — a mais nova — que ela até é mais es per -
ta, sabe es cre ver, sabe fa zer tudo, ela é que vai às ve zes tra tar dos pa péis… vai a uma
ca i xa, vá (…) bus car umas re ce i tas… e mais al gu ma co i sa que o mé di co pas sou e que
te nha que ir pas sa do por uma re ce i ta da ca i xa… e ela é que vai lá tra tar dis so que ela é
que sabe… tá mais den tro des sas co i sas, ela… per ce be…
([ML] Sexo fe mi ni no, 37 anos, sol te i ra, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)
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Mais uma vez, ve ri fi ca-se que as so lu ções en con tra das para li dar não só com as si -
tu a ções de uti li za ção da in for ma ção es cri ta mas, tam bém, com os obs tá cu los com
que se de pa ram pas sam pela in for ma li da de e pela ins tru men ta li da de. Pode re cor -
rer-se a um fa mi li ar do agre ga do do més ti co, como tam bém a um qual quer co nhe ci -
do se a si tu a ção as sim o exi gir.

[ML] Sen tir fal ta é isso do ban co e foi p’ra as si nar… tam bém… às ve zes iam car tas não
tá nin guém em casa das mi nhas ir mãs p’ra as si nar, ti nha que pe dir a uma vi zi nha mi -
nha p’ra as si nar… não sa bia, mas ago ra se for pre ci so já as si no…
([ML] Sexo fe mi ni no, 37 anos, sol te i ra, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)

Nes tes ca sos, a di fe ren ça re si de em não se re co nhe cer ne nhum es ta tu to es pe cí fi co
ao in di ví duo a quem se re cor reu, ape nas se uti li zam os re cur sos dis po ní ve is para a
re so lu ção ime di a ta da si tu a ção.

As prá ti cas e si tu a ções de uso das com pe tên ci as de li te ra cia ana li sa das re me -
tem para con clu sões que per mi tem afir mar que es tas se ca rac te ri zam, por um lado,
pela di ver si da de e, por ou tro, pela ins tru men ta li da de. Quer isto di zer que os in di -
ví du os per ten cen tes aos ní ve is mais ba i xos da es ca la quan ti ta ti va têm po si ci o na -
men tos mu i to di fe ren tes, quer no que res pe i ta à pos se das com pe tên ci as bá si cas de
li te ra cia e às for mas como são ma nu se a das para de ci frar a in for ma ção es cri ta, quer
no que se re fe re às mo ti va ções ins tru men ta li za das do seu uso na vida quo ti di a na.

Este úl ti mo as pec to cha ma tam bém a aten ção para a im por tân cia dos con tex -
tos em que as com pe tên ci as de li te ra cia são uti li za das. As di fe ren tes si tu a ções de
uso apre sen ta das são ca rac te rís ti cas de con tex tos po bres em li te ra cia. Os sa be res
for ma is e in for ma is são ac ci o na dos em con jun to para re sol ver as si tu a ções de re la -
ção com a in for ma ção es cri ta. Encon tram-se so lu ções adap ta ti vas ra di ca das em
apren di za gens ro ti ni za das ou em re des de aju da que per mi tem ul tra pas sar os
 obstáculos en con tra dos. Adqui rem-se no vas com pe tên ci as atra vés das apren di za -
gens es co la res nos cur sos de edu ca ção de adul tos do en si no re cor ren te. Tudo isto
per mi te aos in di ví du os em ques tão fun ci o na rem, mas mal, com mu i tas li mi ta ções e 
de pen dên ci as, como fi cou de mons tra do, nas so ci e da des mo der nas do co nhe ci -
men to e da in for ma ção.

Valorizações de competências, auto-avaliações e percepções de exclusão

Embo ra a aná li se das prá ti cas de li te ra cia te nha ad qui ri do na pes qui sa um lu gar de
des ta que, ou tra que tam bém se re ve lou como es sen ci al para a com pre en são des te
fe nó me no jun to da po pu la ção es tu da da foi a das auto-ava li a ções das ca pa ci da des
de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo.

No de cor rer do tra ba lho de cam po, as sis tiu-se al gu mas ve zes a au to de sig na -
ções que re me ti am para os do mí ni os da al fa be ti za ção e/ou da li te ra cia, tais como
“isto aqui é só pu xar pela ca be ça… e eu sou bur ro…” ou, en tão, “se fos se a mi nha
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fi lha, ela sabe ler e es cre ver que é um mimo… me lhor que eu” ou, ain da, “eu não sei
nada, mes mo nada”…

É fá cil, des de já, per ce ber que, no que diz res pe i to às auto-ava li a ções, o seu ca -
rác ter sub jec ti vo de pen de de inú me ros fac to res, en tre os qua is os con tex tos em que
sur gem. Se ne ces sá rio, a auto-ava li a ção das ca pa ci da des é po si ti va — para jus ti fi -
car, por exem plo, a sa í da dos cur sos de edu ca ção de adul tos por já se ter as apren di -
za gens su fi ci en tes para a vida quo ti di a na — ou, caso con trá rio, é ne ga ti va, para sa -
li en tar, por exem plo, a ne ces si da de do RMG e, con se quen te men te, a im por tân cia
da es co la nes tas cir cuns tân ci as.10

Os dis cur sos con tra di tó ri os em ter mos de ava li a ção das com pe tên ci as bá si cas 
são as sim fil tra dos por ele men tos cir cuns tan ci a is — ao mes mo tem po que os es tru -
tu ra is por lá re si dem — e não se po dem de for ma al gu ma ocul tar, com por tan do um
ca riz so ci o ló gi co que im por ta per ce ber e des cons tru ir.

Alguns dos in di ví du os que aqui se en con tram po de ri am ser clas si fi ca dos
como anal fa be tos li te ra is. Não pos su em as com pe tên ci as bá si cas e, por isso, não
po dem fa zer de las ne nhum tipo de exer cí cio. Os mo ti vos para a fre quên cia dos cur -
sos de edu ca ção de adul tos pas sam em pri me i ro lu gar pela al fa be ti za ção. Ou tros
fa zem par te do gru po que con tém os in di ví du os com re du zi das com pe tên ci as de
le i tu ra, es cri ta e cál cu lo. Acci o nam a sua uti li za ção num con jun to de si tu a ções,
como se pôde ver. O pro ces so de es co la ri za ção pelo qual es tão a pas sar é es sen ci al -
men te per cep ci o na do como o de sen vol vi men to de com pe tên ci as mí ni mas, en tre -
tan to ad qui ri das.

A he te ro ge ne i da de da com po si ção des te gru po re me te para di fe ren tes va lo ri -
za ções e per cep ções de pos se e uso das com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo.
Co me ce-se en tão por com pre en der como e por que ra zões se fa zem es sas di fe ren tes 
va lo ri za ções. Ou me lhor, con cre ta men te, por que se va lo ri za tan to a le i tu ra e a es cri -
ta em de tri men to do cál cu lo?

As apren di za gens es co la res for ma is re me tem-nos para as três com pe tên ci as
in dis tin ta men te. Po rém, no caso dos adul tos a fre quen ta rem os cur sos do en si no re -
cor ren te, e no me a da men te no que toca aos in di ví du os de et nia ci ga na, há uma re la -
ção com o cál cu lo ra di cal men te di fe ren te da que se es ta be le ce com a le i tu ra e a es -
cri ta. Qu a se em opo si ção ao ler e ao es cre ver, o cál cu lo cons ti tui uma das ope ra ções
cog ni ti vas re gu la res do quo ti di a no des tas pes so as e in crus ta-se nele de tal for ma
que é apre en di do en quan to apren di za gem in for mal. É im pres cin dí vel a qual quer
co mer ci an te uma boa ca pa ci da de de cál cu lo, mes mo que esta seja uti li za da de for -
ma ru di men tar, atra vés da con cre ti za ção de al gu mas ope ra ções arit mé ti cas sim -
ples, sem uti li za ção da es cri ta. O cál cu lo, ao es tar des te modo im preg na do no quo -
ti di a no, faz com que por di fe ren ci a ção as com pe tên ci as a va lo ri zar, e que fun ci o -
nam tam bém como ele men tos de dis tin ção so ci al, se jam a le i tu ra e a es cri ta.

Pese em bo ra, tam bém, para esta seg men ta ção va lo ra ti va das di fe ren tes com -
pe tên ci as bá si cas, o fac to de as do cál cu lo re me te rem nes tes ca sos para uma ma i or
ins tru men ta li da de quo ti di a na, en quan to as de le i tu ra e da es cri ta, em bo ra com al -
guns usos mais prag má ti cos, es te jam re pre sen ta das so ci al men te como for mas so -
fis ti ca das de li dar com os pa péis e com os li vros.

Na ver da de, as si tu a ções de uso da le i tu ra e da es cri ta des tes alu nos, sen do
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re du zi das e fa zen do par te de um con jun to de uti li za ções prag má ti cas, são mais va -
lo ri za das e en con tram mais obs tá cu los do que a re a li za ção dos cál cu los. Re ser va -
das só para al guns in di ví du os com ma i o res re cur sos fi nan ce i ros ou cog ni ti vos, a le -
i tu ra e a es cri ta cons ti tu em-se como com pe tên ci as de gran de va lor so ci al no seio
das co mu ni da des em que vi vem. A dis tân cia des tes alu nos re la ti va men te à cul tu ra
le tra da trans for ma es tas com pe tên ci as em bens de gran de va lor e sig ni fi ca do so -
cial, como é o caso.

Por um lado, é co mum ou vi rem-se dis cur sos que re me tem para o de se jo de
apren der a ler e a es cre ver cor rec ta men te a lín gua por tu gue sa, es sen ci al men te nos
ca sos em que exis te au sên cia to tal de es co la ri za ção. Por ou tro lado, é tam bém re fe -
ri da a ma i or ne ces si da de de sa ber ler e es cre ver do que sa ber fa zer con tas. Seja por
já se te rem ad qui ri do as com pe tên ci as de cál cu lo e de las fa zerem um uso quo ti di a -
no, seja por se sen ti rem afas ta dos de uma sé rie de cam pos so ci a is por não pos su í -
rem as ca pa ci da des de le i tu ra e de es cri ta para ne les fun ci o na rem, aca bam por me -
ta fo ri zar essa pri va ção com al gu mas si tu a ções do dia-a-dia onde isso acon te ce.

Escre ver tam bém faz fal ta, mas lêri eu acho que faz mais fal ta… qual quer sí tio, por
qual quer lado que a gen te ande, a gen te só vê é pa péis, pa péis, pa péis, mais pa péis es -
cri tos, mais pa péis es cri tos, ali sa mos umas par vas ali no meio dos pa péis… não sei
nada, não sei lêri, não sei nada… não sei o que se pas sa à mi nha vol ta… sem sa ber ler
não sei o que é que se pas sa à vol ta do mun do… eu sei fa zer con tas, não sei ler, mas sei
fa zer con tas, e para o ne gó cio bas ta sa ber fa zer con tas, não é pre ci so es tar a es cre ver
com pa pel…
(Sexo fe mi ni no, 24 anos, ca sa da, et nia ci ga na, sem es co la ri da de)

É co mum os dis cur sos mas cu li nos re me te rem para a ne ces si da de de sa ber ler e es -
cre ver para po de rem ti rar a car ta de con du ção ou, no caso das mu lhe res, para que
os ma ri dos pos sam ter um em pre go me lhor ou até mes mo de i xa rem o ne gó cio.

Eu po dia ter ti ra do a car ta quan do an da va ao ne gó cio (…) se eu sou bes se nes sa al tu ra
es cre ver bem… ti nha pen sa do em ti rar a car ta e nun ca pen sei por que nes sa al tu ra não
era pre ci so, bas ta va só as si nar o nome, não sei quê mais… e nun ca pen sei tam bém ti -
rar a car ta e de via ter ti ra do…
(Sexo mas cu li no, 44 anos, ca sa do, et nia ci ga na, fre quên cia da 2.ª clas se)

Eu gos ta va que o meu ma ri do ti ves se um tra ba lhi nho fixo, ga nhas se o or de na do dele
ao fim do mês… (…) ele está no fun do do de sem pre go… tá à es pe ra que o cha mem do
ren di men to para ver se lhe dão um em pre go… por que não há meio… ele já tem lá ido,
pron tos, man dam-lhe a car ta para ele ir lá, ele vai lá, mas não tem aque le es tu do pró -
prio para aque le em pre go, pron tos…
(Sexo fe mi ni no, 31 anos, ca sa da, et nia ci ga na, fre quên cia da 3.ª clas se)

A es tre i ta re la ção que é es ta be le ci da en tre sa ber ler e es cre ver e ar ran jar um em pre -
go me lhor de no ta tam bém uma cer ta pre o cu pa ção com os tra jec tos de es co la ri za -
ção dos fi lhos, por exem plo. O mes mo acon te ce com os alu nos que se en con tram a
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fre quen tar os cur sos com o ob jec ti vo de con se gui rem com ple tar as apren di za gens
bá si cas para a pos se de um cer ti fi ca do es co lar que lhes per mi ta mu da rem as suas
vi das.

Sa ber ler e es cre ver é as sim uma ex pres são émi ca que aca ba por se tra du zir no
con jun to de apren di za gens bá si cas que per mi te fun ci o nar nas so ci e da des mo der -
nas, ul tra pas san do os obs tá cu los com os qua is as pes so as com fra cas com pe tên ci as
de li te ra cia se de pa ram.11 Aca bam por se as so ci ar a esta ex pres são, não só as com -
pe tên ci as de cál cu lo, mas tam bém os pró pri os per cur sos de al fa be ti za ção que
pre co ni zam.

As com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo que as pes so as ac ci o nam na vida
quo ti di a na são alvo de auto-ava li a ções. A per cep ção que cada pes soa tem das suas
ca pa ci da des não pode ser ana li sa da sem que se te nham em con ta as uti li za ções que
de las se fa zem, os con tex tos em que as usam, as di fi cul da des com que se con fron -
tam e as so lu ções en con tra das para li dar com a in for ma ção es cri ta, em cada cir -
cuns tân cia es pe cí fi ca.

Ora, tal como já foi vis to, es tas ou tras va riá ve is são por ta do ras, tam bém elas,
de ele men tos com ple xi fi ca do res que se tra du zem num pro ble ma de ob jec ti vi da de,
quan do se re a li zam auto-ava li a ções so bre as com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál -
cu lo. Por um lado, a po pu la ção em aná li se, no seu con jun to, não tem o mes mo tipo
de prá ti cas de li te ra cia nem pos sui as com pe tên ci as bá si cas de ma ne i ra ho mo gé -
nea, en tre si e em re la ção a cada uma das di men sões da li te ra cia — pro sa, do cu men -
tal e quan ti ta ti va. Por ou tro, em bo ra os con tex tos de uti li za ção re fe ri dos se jam se -
me lhan tes, a me di a ção fe i ta pela pos se de di fe ren tes com pe tên ci as al te ra as di nâ -
mi cas ca rac te ri za do ras do uso que de las se faz e das con se quen tes per cep ções que
de las se tem. Ain da de re fe rir, um ter ce i ro as pec to re la ci o na-se com a emer gên cia
de obs tá cu los, que pode fi car a de ver-se à uti li za ção de es tra té gi as de evi ta men to
ou de so lu ções adap ta ti vas vá ri as.

Des te modo, e mar ca das que es tão pre vi a men te pelo ca rác ter sub jec ti vo, as
auto-ava li a ções das com pe tên ci as de li te ra cia são ain da in ter cep ta das por ou tras
três va riá ve is: as di fe ren tes va lo ri za ções atri bu í das às com pe tên ci as bá si cas; as po -
si ções de cla ra das em fun ção das apren di za gens já re a li za das; e, tam bém, os con -
tex tos cir cuns tan ci a is em que ocor re a uti li za ção da li te ra cia.

Entre os que se auto-ava li am como não pos su in do ne nhu ma com pe tên cia de
le i tu ra e es cri ta, em bo ra fa çam con tas de ca be ça no con tex to do co mér cio, e os que
se de sig nam como ten do as ca pa ci da des bá si cas ne ces sá ri as para a vida quo ti di a na 
re la ti va men te a to dos os do mí ni os da li te ra cia, fi cam por ex pli car as ra zões por que
es tas duas per cep ções são as mais fre quen te men te re fe ri das.

As auto-ava li a ções das com pe tên ci as de li te ra cia re a li za das, tal como já ha via 
acon te ci do no es tu do na ci o nal de li te ra cia, em bo ra quan ti ta ti vo, re me tem para re -
sul ta dos des co in ci den tes dos re la ti vos às prá ti cas de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo.
Auto-ava li ar as ca pa ci da des de pro ces sa men to da in for ma ção es cri ta atra vés das
com pe tên ci as bá si cas é, an tes de mais, a de cla ra ção de um de ter mi na do po si ci o na -
men to so ci o cul tu ral men te cons tru í do e tra du zi do em ajus ta men tos pe ran te as ne -
ces si da des e as si tu a ções de uti li za ção da li te ra cia.

Para os que não pos su em qual quer tipo de com pe tên cia e não têm fre quên cia
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es co lar an te ri or, a po si ção que se de cla ra é de to tal in ca pa ci da de para o pro ces sa -
men to da in for ma ção es cri ta. Afir ma ções ve e men tes, como “não sei nada” e/ou
“não con si go fa zer nada” (leia-se tra tar de qual quer pro ce di men to que im pli que o
ac ci o nar das com pe tên ci as bá si cas de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo), são acom pa nha das
de ou tras que se tra du zem em in ca pa ci da des para fun ci o nar na so ci e da de ac tu al,
como seja o uso das no vas tec no lo gi as de in for ma ção e co mu ni ca ção. Há as sim
duas ten dên ci as, por um lado, para a sub va lo ri za ção de qua is quer sa be res que não
os es co la res e, por ou tro, para ab so lu ti zar as in ca pa ci da des re la ti va men te à le i tu ra
e à es cri ta.

Em opo si ção, os que têm tra jec tó ri as já mar ca das pela es co la ri za ção re ve lam
uma ten dên cia para a so bre va lo ri za ção das ca pa ci da des ad qui ri das. Sa bem ler e
es cre ver, fa zer con tas e li dar com os pa péis, ab so lu ti zan do, tam bém, ca pa ci da des
que se ca rac te ri zam por prá ti cas de li te ra cia ru di men ta res ou bá si cas.

Estas afir ma ções são, pois, des co in ci den tes com as prá ti cas re a li za das. Tan to
nos que afir mam ple nas ca pa ci da des, como nos que re al çam in ca pa ci da des para
ma nu se ar a in for ma ção es cri ta na vida quo ti di a na, exis tem ele men tos, já atrás ana -
li sa dos, que mos tram como es tas auto-ava li a ções são des fa sa das da re a li da de so -
cial ex pe ri en ci a da. Para os pri me i ros, a in di ca ção de per for man ces efi ca zes para li -
dar com a in for ma ção es cri ta é, por um lado, uma for ma de ele va rem os seus posi -
cionamentos face à pos se e ao uso das com pe tên ci as de li te ra cia e, por ou tro, a ga -
ran tia de que con se guem re sol ver gran de par te das si tu a ções de uso com que se
con fron tam. Para os se gun dos, a in ca pa ci da de (já) não é to tal — as prá ti cas dis so
são re ve la do ras —, como re sul ta do da fre quên cia dos cur sos de edu ca ção de adul -
tos e pela pos se de com pe tên ci as in for ma is, não re co nhe ci das, an te ri or men te ad -
qui ri das. A or dem ca pa ci ta dos/in ca pa ci ta dos não está tro ca da?

Pe ran te si tu a ções de uso re ve la do ras de in ca pa ci da des no ma nu se a men to da
in for ma ção es cri ta na vida quo ti di a na, os alu nos en tre vis ta dos ex pri mi ram sen ti -
men tos que se tra du zem em duas for mas de per cep ção da au sên cia de sa be res for -
ma is e/ou in for ma is. Em pri me i ro lu gar, en con tram-se as que se cen tram em si pró -
pri os, em se gun do lu gar, as que se re fe rem aos “ou tros”.12

Se pos su ir as com pe tên ci as bá si cas para o pro ces sa men to da in for ma ção es -
cri ta é, an tes de mais, uma ca rac te rís ti ca in di vi du al, no con tex to das in te rac ções so -
ci a is, elas as su mem um es ta tu to que per mi te a com pa ra ção das po si ções pró pri as
re la ti va men te aos ou tros com quem se re la ci o nam no de cor rer da vida quo ti di a na.

Estes pro ces sos de po si ci o na men to in di vi du al, em bo ra re la ti vos a um co lec ti -
vo abs trac to, são evi den ci a dos por de cla ra ções que ex pres sam sen ti men tos ne ga ti -
vos de per cep ção das in ca pa ci da des de uso da li te ra cia. Assim, sen tir tris te za, ran -
cor, des gos to ou pena é um dos con jun tos de sen sa ções que po dem emer gir de uma
si tu a ção de in ca pa ci da de no ma nu se a men to da in for ma ção es cri ta. Seja por não se
ter apro ve i ta do as opor tu ni da des nou tros mo men tos da tra jec tó ria de vida (ca sos
do aban do no es co lar), seja por nun ca se ter tido es sas al ter na ti vas (ca sos da au sên -
cia de es co la ri za ção). Estas per cep ções são sin to má ti cas de si tu a ções exclusioná -
rias de pri va ção e des fa vo re ci men to so ci al.

A per cep ção so bre as po si ções pró pri as re la ti va men te a ou tros pas sa por de -
cla ra ções como “sen tir ver go nha” ou “in ve ja”. As pri me i ras re me tem para o
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res pe i to por al guém ou algo, nes tes ca sos, a pos se das com pe tên ci as de li te ra cia
per so na li za das nou tros in di ví du os. As se gun das, pelo con trá rio, trans por tam con -
si go uma car ga mais ne ga ti va, re fe rin do-se a sen ti men tos de hos ti li da de, ódio, ci ú -
me, etc., e são, sem dú vi da, evi den te men te re ve la do ras de pri va ção re la ti va.

Foi tris te… tris te… a co i sa que eu gos ta va era sa ber ler e es cre ver… ado ra va… fui
sem pre al fa bé ti ca… Mas sin to aque la co i sa, vejo por exem plo, al guém as si nar os pa -
péis ou pron to… va mos su por, vou fa zer o bi lhe te de ien ti da de… pron to, eu via os ou -
tros es ta rem ali a as si nar e a pre en che rem e eu ti nha de es tar à es pe ra que elas fi zes sem 
a mim… é um bo ca di nho… a gen te sen te-se um bo ca di nho… um bo ca di nho tris te…
Fi ca va che ia de in ve ja de ver elas a as si na rem pa péis e não sei quê… e eu tar ali à es pe -
ra que elas as si nas sem, é tris te…
(Sexo fe mi ni no, 24 anos, ca sa da, et nia ci ga na, sem es co la ri da de)

Tan to para umas como para ou tras, a cla ri vi dên cia quan to às im pli ca ções so ci a is
des te tipo de de cla ra ções re me te para o pla no sim bó li co da ex clu são so ci al. Sen tir a
des va lo ri za ção so ci al, o des fa vo re ci men to re la ti vo, a ex clu são de de ter mi na das es -
fe ras so ci a is a que não se pode ace der ga nha sen ti do nas pa la vras uti li za das para
des cre ver as ex pe riên ci as so ci al men te vi vi das.

Em sín te se, pode re fe rir-se que re la ti va men te às di men sões pro ces su a is das
va lo ri za ções, auto-ava li a ções e per cep ções so bre a uti li za ção da li te ra cia na vida
quo ti di a na, exis tem três as pec tos a su bli nhar:

— a dis tin ção das com pe tên ci as bá si cas en quan to va lo ri za ção so ci al da le i tu ra e
da es cri ta, em de tri men to do cál cu lo, o que re me te, tam bém, para a di vi são
en tre sa be res for ma is e in for ma is;

— o ca rác ter sub jec ti vo e ab so lu to das auto-ava li a ções re la ti vas à pos se das di fe -
ren tes com pe tên ci as de li te ra cia;

— as po si ções de cla ra das de ex clu são, quer por es tig ma ti za ção das in ca pa ci da -
des, quer por sen ti men tos de pri va ção re la ti va face aos que ma nu se i am a in -
for ma ção es cri ta com gran de fa ci li da de.

Exclusão social e literexclusão

O fe nó me no da ex clu são so ci al e da po bre za nas so ci e da des mo der nas está in ti ma -
men te re la ci o na do com as ques tões do em pre go e do mer ca do de tra ba lho e, con se -
quen te men te, com os pro ces sos de es co la ri za ção e de aqui si ção de qua li fi ca ções es -
co la res e pro fis si o na is.

A mo der ni da de, como pa ra dig ma do bem-es tar e da qua li da de de vida, ba -
seada no co nhe ci men to ci en tí fi co e no de sen vol vi men to tec no ló gi co, acar re ta, tam -
bém, com os seus pro ces sos de im ple men ta ção e con so li da ção, di nâ mi cas ex clu si o -
ná ri as mul ti di men si o na is. Estas re per cu tem-se na acu mu la ção ou so bre po si ção de
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des fa vo re ci men to re la ti va men te à ha bi ta ção, aos sis te mas de edu ca ção/for ma ção,
à sa ú de, ao em pre go, etc. Actu al men te, a ex clu são so ci al e a po bre za são, as sim, en -
ten di dos en quan to fe nó me nos mul ti di men si o na is. Isto em bo ra al gu mas das di -
men sões que os com põem se cons ti tu am como cen tra is para a re con fi gu ra ção de
tra jec tó ri as so ci al men te ex clu í das em in clu í das. A apos ta na edu ca ção de adul tos,
como pro ces so de es co la ri za ção pro por ci o na dor, não só de com pe tên ci as bá si cas
for ma is, mas tam bém de apren di za gens in for ma is, re ve la-se uma fer ra men ta in -
dis pen sá vel para o pro ces so de de sen vol vi men to das so ci e da des mo der nas ou a
ca mi nho da mo der ni da de.

Para abor dar a ques tão da li te ra cia en quan to fe nó me no es tru tu ran te e es tru -
tu ra do das si tu a ções de ex clu são so ci al, há que con si de rá-lo pri me i ro como trans -
ver sal ao uni ver so em que nos in se ri mos ac tu al men te: as so ci e da des di tas mo der -
nas, in dus tri a li za das e avan ça das.

Aten te-se na se guin te ci ta ção ilus tra ti va des te tipo de ar gu men to:

O que se pas sa é que a li te ra cia faz par te, de for ma lon ga men te se di men ta da e pro fun -
da men te es tru tu ra do ra, de um uni ver so so ci o cul tu ral em que, cada vez mais, to dos
es ta mos in se ri dos, mes mo os que têm ca pa ci da des mu i to re du zi das de ler, es cre ver e
con tar. Por ou tro lado, por ma i or que seja a sua im por tân cia, é, nes se uni ver so so ci o -
cul tu ral, ape nas uma par te en tre ou tras, com as qua is foi es ta be le cen do re la ções,
umas ve zes de do mi na ção (como com mu i tas cul tu ras ora is de ca rác ter po pu lar), ou -
tras even tu al men te de su bor di na ção (como, na opi nião de al guns, com cer tas for mas
me diá ti cas de cul tu ra da ima gem) e, na ma i o ria dos ca sos, de cru za men to e in ter pe ne -
tra ção (Cos ta e Ávi la, 1998: 134).

Os re sul ta dos a que o es tu do na ci o nal de li te ra cia che gou, em 1996, de mons tram,
efi ci en te men te, que o per fil de li te ra cia na ci o nal é bas tan te fra co, pois a ma i o ria dos 
in di ví du os si tu am-se nos ní ve is ba i xos e mu i to ba i xos de li te ra cia, em con tras te
com o nú me ro re du zi do de pes so as que se en con tram nos ní ve is su pe ri o res
[ Benavente (org.), 1996]. Po rém, in te res sa per ce ber, para além dos da dos quan ti ta -
ti vos, o que sig ni fi ca, en quan to ex pe riên cia de re la ção so ci al, per ten cer a es tes ní ve -
is de li te ra cia. Por um lado, em re la ção às ex pe riên ci as in tra gru pa is de si tu a ções se -
me lhan tes nas po si ções in fe ri o res da es ca la de li te ra cia e, por ou tro, en quan to com -
pa ra ção de po si ções in ter gru pa is dos in di ví du os que se en con tram nos di fe ren tes
ní ve is.

Inte res sa va pois per ce ber, não só como a li te ra cia se pode con fi gu rar como
fac tor ex clu si o ná rio, mas tam bém como de ter mi na re la ções so ci o cul tu ra is es pe cí fi -
cas en tre os in di ví du os que pos su em es sas com pe tên ci as e os que não as pos su em.
Ou seja, com pre en der como as in te rac ções com a in for ma ção e os ma te ri a is es cri tos
po dem de li mi tar e cons ti tu ir-se como uma di men são es pe cí fi ca de ex clu são so ci al.

Os in di ví du os ana li sa dos têm gran des di fi cul da des em se re la ci o nar com a
in for ma ção es cri ta, pe las fra cas com pe tên ci as de li te ra cia que pos su em. As prá ti -
cas de li te ra cia as sim o de nun ci am. As for mas que as su mem as re la ções com a es -
cri ta, a le i tu ra e o cál cu lo são nu las, ru di men ta res ou bá si cas, ba se a das em ope ra -
ções cog ni ti vas mu i to sim ples, e com pou ca im por tân cia so ci al para a vida

LITEREXCLUSÃO NA VIDA QUOTIDIANA 87



quo ti di a na. O pa pel re si du al da pos se de com pe tên ci as de li te ra cia re me te para
mo dos de re la ção es pe cí fi cos com a in for ma ção es cri ta em ma te ri a is im pres sos, su -
ge rin do a se guin te ques tão: po der-se-á clas si fi car a re la ção que es ta be le cem com a
li te ra cia como uma for ma de ex clu são so ci al?

Pro cu ra-se aqui en ten der as in ca pa ci da des no pro ces sa men to da in for ma ção
es cri ta na vida quo ti di a na en quan to com po nen tes mais alar ga dos do fe nó me no da
ex clu são so ci al, ten do em con ta as ca rac te rís ti cas par ti cu la res des tes in di ví du os,
tan to no que diz res pe i to às suas re la ções com as com pe tên ci as bá si cas e à for ma
como as uti li zam no dia-a-dia, como tam bém por fa ze rem par te de con tex tos do mi -
na dos pe las cul tu ras le tra das, para os qua is não pos su em as com pe tên ci as ne ces sá -
ri as para a sua efec ti va in clu são.

A li te rex clu são é uma di men são de ex clu são so ci al que re ve la as in ca pa ci da -
des pro ces su a is dos in di ví du os se re la ci o na rem e uti li za rem a in for ma ção es cri ta
em ma te ri a is im pres sos atra vés das com pe tên ci as bá si cas de li te ra cia, como o são a
le i tu ra, a es cri ta e o cál cu lo. O ar gu men to cen tral pas sa pela con cep ção de ex clu são
so ci al como sen do com pos ta de vá ri as di men sões, ten do a li te rex clu são que ser en -
ten di da como um alar ga men to dos con te ú dos em três ní ve is di fe ren tes.

Um pri me i ro ní vel, re ve la dor de ex clu são so ci al, tra duz-se nas in ca pa ci da des 
de uti li zar a in for ma ção es cri ta em si pró pri as, re me ten do os in di ví du os nes sa si -
tuação para vi vên ci as ex clu si o ná ri as, por não pos su í rem as com pe tên ci as ne ces sá -
ri as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo. Tra ta-se, pois, de mais um con te ú do pro ces su al que
se acres cen ta ao con ce i to de ex clu são so ci al.

Num se gun do ní vel, en con tram-se as con se quên ci as so ci a is de não se pos su ir 
as com pe tên ci as bá si cas de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo para o pro ces sa men to de in for -
ma ção es cri ta na vida quo ti di a na. Não pos su in do es tas ca pa ci da des, fi cam se ri a -
men te com pro me ti das as pos si bi li da des de ob ter um em pre go qua li fi ca do, res tan -
do os lu ga res mais des qua li fi ca dos e su bal ter ni za dos como ofer ta la bo ral para uma 
po pu la ção com es tas ca rac te rís ti cas. Bem como o aces so a uma efec ti va par ti ci pa -
ção cí vi ca é con di ci o na do pelo ma nu se a men to efi ci en te da in for ma ção es cri ta,
 muitas das ve zes re pre sen ta do nas si tu a ções mais ba na is e ge ne ra li za das do uso
das com pe tên ci as bá si cas, como a ob ten ção do es ta tu to de ci da dão atra vés do pe di -
do do bi lhe te de iden ti da de ou o aces so ao ser vi ço de sa ú de pú bli co. Assim, a li te -
rex clu são cons ti tui-se tam bém como um fac tor es tru tu ran te de ou tras di men sões
de ex clu são so ci al como, por exem plo, o aces so ao em pre go ou o exer cí cio da
ci da da nia.

Por fim, um ter ce i ro ní vel pode ser con cep tu a li za do como as per cep ções in di -
vi du a is da ex clu são so ci al. Tal como acon te ce com ou tros cam pos so ci a is em que a
ex clu são se pode ma ni fes tar, por exem plo, em re la ção ao em pre go, es tes indiví -
duos sen tem-se ex clu í dos por não pos su í rem as com pe tên ci as bá si cas de le i tu ra,
es cri ta e cál cu lo ou por não as con se gui rem ac ci o nar em si tu a ções es pe cí fi cas de
ma nu se a men to da in for ma ção es cri ta. Como se viu, es sas per cep ções sur gem, por
um lado, de vi do a si tu a ções de es tig ma ti za ção dos in di ví du os que não pos su em as
com pe tên ci as bá si cas de li te ra cia e, por ou tro, por se sen ti rem pri va dos re la ti va -
men te a ou tros que uti li zam as ca pa ci da des de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo com
fa ci li da de.
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Notas

1 Para além das abor da gens de sen vol vi das no âm bi to das ciên ci as so ci ais, podem
ain da re fe rir-se os tra ba lhos, na área da lin guís ti ca, de Del ga do-Mar tins, Cos ta
e Ra ma lho, 2000, e da ne u ro lo gia, de Cas tro-Cal das e outros, 1998. 

2 A me to do lo gia de ava li a ção di rec ta das com pe tên ci as bá si cas de le i tu ra, es cri ta
e cál cu lo é de sen vol vi da nos tes tes de li te ra cia, atra vés da si mu la ção de si tu a ções
con cre tas de uti li za ção da in for ma ção es cri ta em ma te ri a is im pres sos, a par tir das
qua is se re sol vem ta re fas es pe cí fi cas, o que per mi te, de po is, clas si fi car os indiví -
duos nos di fe ren tes ní ve is de li te ra cia. Para me lhor se en ten der como se pro ce de
à clas si fi ca ção dos su por tes uti li za dos para ava li ar di rec ta men te a li te ra cia, em
 graus de ma i or ou me nor com ple xi da de, con sul tar Mo sent hal e Kirsch (1998). 

3 Des ta úl ti ma li nha são exem plo os es tu dos mo no grá fi cos re a li za dos so bre ido sos
re si den tes em fre gue si as his tó ri cas da ci da de de Lis boa (Te i xe i ra e Fon tes, 1996a),
tra ba lha do res fa bris e do pe que no co mér cio (Te i xe i ra e Fon tes, 1996b), agri cul to res
(Dias, 1996; Man si nho, 1999), gui ne en ses (Ma cha do, 1996), jo vens de ori gem ope rá -
ria (Se bas tião, 1996), en tre ou tros. 

4 Tam bém a este pro pó si to ver a obra clás si ca de Ri chard Hog gart (1981) so bre os
usos da li te ra cia jun to das “clas ses tra ba lha do ras”, tal como o au tor as de sig na. 

5 A pes qui sa de sen vol vi da foi re a li za da no âm bi to do IV Cur so de Mes tra do em
Ciên ci as So ci a is do Insti tu to de Ciên ci as So ci a is da Uni ver si da de de Lis boa
( Gomes, 2002), da qual se re to mam nes te ar ti go al gu mas con clu sões par ce la res.
Esta pes qui sa re sul ta tam bém de um pro jec to de in ves ti ga ção apo i a do pela Se cre -
ta ria de Esta do da Edu ca ção e da Ino va ção do Mi nis té rio da Edu ca ção do XIV
 Governo Cons ti tu ci o nal, in ti tu la do “No vos Con tri bu tos para o Estu do da Li te ra cia:
Aná li ses Com pa ra ti vas e De sen vol vi men tos Teó ri co-Me to do ló gi cos”, de sen vol vi do no
CIES/ISCTE, sob co or de na ção ci en tí fi ca de Pa trí cia Ávi la. Este pro jec to pre ten dia
de sen vol ver a li nha de pes qui sa ini ci a da com o es tu do na ci o nal de li te ra cia
[ Benavente (org.), 1996] e con se quen tes par ti ci pa ções dos vá ri os ele men tos da
equi pa em pes qui sas ex ten si vas com pa ra ti vas in ter na ci o na is (OCDE e Sta tis tics
Ca na da, 2000; Ca rey e ou tros, 1999). 

6 Re a li za ram-se en tre vis tas bi o grá fi cas semies tru tu ra das aos alu nos, em pa ra le lo
com a re co lha de no tas de cor ren tes do tra ba lho de cam po re a li za do, re gis ta das
num diá rio de ter re no. A “es co la dos gran des” foi pois o ter re no onde a in for ma -
ção em pí ri ca se re co lheu (Go mes, 2002). Tra ta-se de uma es co la do 1.º ci clo do en si -
no bá si co, como foi dito, na qual em ho rá rio pós-la bo ral de cor rem os cur sos de
edu ca ção de adul tos do en si no re cor ren te (1.º ci clo). Na al tu ra do tra ba lho de cam -
po, es ses cur sos de cor ri am em cinco tur mas. Os alu nos eram cer ca de 75, ma i o ri ta -
ri a men te de et nia ci ga na, di vi di dos por tur mas com pos tas por 15 a 20 ele men tos.
Dado o ab sen tis mo re gu lar, ha bi tu al men te os alu nos a as sis ti rem às au las eram
mu i to pou cos (5 a 10 em cada tur ma). O que per faz um to tal diá rio de 30 a 40 alu -
nos, no má xi mo. De en tre es tes alu nos, fo ram en tre vis ta dos 12 in di ví du os (6 do
sexo mas cu li no e 6 do sexo fe mi ni no). Re la ti va men te a ou tras va riá ve is, como
a ida de, o gru po ét ni co de per ten ça e o ano de es co la ri da de fre quen ta do
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an te ri or men te, ten tou-se al can çar a ma i or dis per são pos sí vel den tro do gru po para 
cap tá-lo em toda a sua am pli tu de. 

7 Para o co nhe ci men to subs tan ti vo de cada um dos ní ve is de li te ra cia, con sul tar
 Benavente (org.), 1996. 

8 Para uma aná li se por me no ri za da de to das as si tu a ções de uso in di ca das no qua dro 
1, su ge re-se a con sul ta de Go mes, 2002. 

9 Em Lis boa, jun to ao Arqui vo de Iden ti fi ca ção, é co mum pre sen ci ar si tu a ções como
es tas. Exis tem sem pre al guns pro fis si o na is ao ser vi ço para pre en chi men to dos im -
pres sos re la ti vos ao bi lhe te de iden ti da de. É, no mí ni mo, uma si tu a ção cu ri o sa,
pen sar que para se ser ci da dão de Por tu gal tem de se pe dir aju da. 

10 Como já foi re fe ri do, a fre quên cia do en si no re cor ren te é para a ma i o ria des ta po -
pu la ção uma me di da sub si diá ria do fac to de se rem be ne fi ciá ri os do RMG. 

11 So bre os con ce i tos emic e etic, con sul tar Pike, 1990. 
12 Estes in di ví du os que se to mam por re fe rên cia são os que pos su em e uti li zam

as com pe tên ci as de le i tu ra, es cri ta e cál cu lo mais fa cil men te do que os pró pri os.
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