
 

  

 

 
 
 

DIA INTERNACIONAL DA LITERACIA 
24 de setembro de 2012 (2.ª feira), 14h30 

 

CONVITE 
 

O Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), o Presidente da Comissão 
Nacional da UNESCO e o Comissário do Plano Nacional de Leitura têm a honra de 
convidar V. Ex.ª e sua Ex.ma Família para participarem numa celebração conjunta 
do Dia Internacional da Literacia (8 de setembro) e de encerramento da 
Década das Nações Unidas sobre Literacia: “Educação Para Todos” (2003-
2012)” com um colóquio sobre “A Literacia em Portugal e no Mundo” a realizar 
na sede da SGL em 24 de setembro de 2012, com início às 14h30.  

Sua Excelência o Senhor Presidente da República dignou-se conceder o seu Alto 
Patrocínio a esta celebração conjunta 

Rua das Portas de Santo Antão, 100 (edifício do Coliseu dos Recreios) – 21 342 54 01 

(r.s.f.f. para Comissão Nacional da UNESCO: 21 356 63 10/cnu@unesco.pt) 
 

Finalidade 
Celebrar o Dia Internacional da Literacia, promovida anualmente pela UNESCO no dia 8 de 
setembro, assinalar o encerramento da Década das Nações Unidas sobre Literacia: Educação 
para Todos (2003-2012) e consciencializar a Sociedade Portuguesa para a importância e 
pluralidade da literacia. 
Este ano, no nosso País, a efeméride é comemorada em 24 de setembro de 2012. 

 

Programa (24 de setembro de 2012) 
14h30 – abertura pelo Presidente da SGL, prof. catedrático Luís Aires-Barros. 
14h40 – palavras iniciais pela escritora e prof.ª catedrática Helena Carvalhão Buescu da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
15h15 – colóquio “A Literacia em Portugal e no Mundo”, sob a presidência da prof.ª doutora 

Maria Calado, docente, investigadora e Vice-Presidente do Centro Nacional de Cultura, com 
as intervenções seguintes de 12 minutos de duração cada: 
_“A Literacia no Mundo: o Papel das Nações Unidas”, mestre Mónica Ferro, deputada, 

doutoranda em Relações Internacionais e docente do Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas. 

_“A Literacia em Portugal”: 
(a) “O Estado da Literacia em Portugal”, prof. doutor António Firmino da Costa, Vice-

Reitor e docente do ISCTE/IUL e investigador do seu Centro de Investigação e 
Estudos de Sociologia. 

(b) “O Plano Nacional de Leitura”, prof. doutor Fernando Pinto do Amaral, poeta, docente 
e Comissário do Plano Nacional de Leitura. 

(c) “Literacia e Saúde”, dr. Francisco George, Diretor-Geral da Saúde. 
(d) “Conhecimento Científico e Literacia”, dr.ª Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva 

– Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. 
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(e) “Os Mitos Científicos na Literacia do Oceano”, dr.ª Carla de la Cerda Gomes, 
educadora marinha do OMA – Observatório do Mar dos Açores. 

(f) “A Literacia e os Media”, jornalista e prof. catedrático Manuel Pinto, docente da 
Universidade do Minho e investigador do seu Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade. 

17h00 – encerramento pelo Comissário do PNL, prof. doutor Fernando Pinto do Amaral, pelo 
Presidente da CNU, emb. António de Almeida Ribeiro e pelo Presidente da SGL. 

 

Dia Internacional da Literacia 
Na sequência de recomendação formulada no Congresso Mundial dos Ministros da Educação 
para a Erradicação da Iliteracia aberto em Teerão em 8 de setembro de 1965, a Conferência 
Geral da UNESCO reunida em Paris em 26 de outubro de 1966, por ocasião da sua 14.ª 
sessão, proclamou 8 de setembro como Dia Internacional da Literacia e convidou os 
Estados-Membros a tomarem anualmente as medidas apropriadas, no respetivo âmbito 
nacional, mormente a mobilização dos media para combater a iliteracia e divulgar no âmbito 
nacional e internacional os resultados de todos os programas de literacia encetados. 

Desde a sua criação, que a UNESCO tem afirmado um papel de liderança na promoção da 
literacia e na afirmação da sua importância vital como um direito humano: no âmbito 
nacional, encorajando os Estados-Membros a posicionar as políticas de literacia no centro dos 
sistemas educativos e dos esforços de desenvolvimento; no âmbito internacional, pugnando 
pela inclusão da literacia em compromissos multilaterais, tais como, os Objetivos de Dakar 
(“Educação para Todos”), os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e o Plano de Ação da 
Década das Nações Unidas sobre Literacia. 

Todos os anos por ocasião do Dia Internacional da Literacia são atribuídos os Prémios 
Internacionais de Literacia da UNESCO, “Rei Sejong” (literacia em contexto plurilingue) e 
“Confúcio” (literacia em áreas rurais), que galardoam a excelência e a inovação no campo da 
literacia através do mundo, em que se empenham instituições, organizações e indivíduos. 
Assinale-se que, em 2010, o Prémio “Rei Sejong” foi atribuído à Direção-Geral da Educação e 
Formação de Adultos de Cabo Verde, em reconhecimento pela relevância e flexibilidade do seu 
programa, pela prioridade nele concedida às mulheres e pelo seu notável impacte: a taxa de 
iliteracia em Cabo Verde diminuiu de 60% para 20% entre 1974 e 2005 e continua a 
decrescer. Registe-se, com orgulho, que foi a primeira atribuição a uma instituição lusófona. 
Apesar de todo este impressionante esforço, o objetivo da literacia global persiste desafiante: 
cerca de 760 milhões de adultos ainda não têm as competências de literacia mínimas! 
 

Década das Nações Unidas sobre Literacia (2003-2012) 
Sob proposta da UNESCO, a Assembleia-Geral das Nações Unidas (UNGA), reunida na sua 
56.ª sessão, aprovou em 19 de dezembro de 2001 a Resolução A/RES/56/116 — Década 
Internacional sobre Literacia: “educação para todos”, da qual se realça os seguintes 
parágrafos operativos:  
“2. Proclama Década das Nações Unidas sobre Literacia (UNDL) o período de dez anos com 
início em 1 de janeiro de 2003;”  
“3. Reafirma o Quadro de Ação de Dakar, aprovado no Fórum Mundial de Educação em 2000 e 
os compromissos nele assumidos para atingir 50% de melhoria na taxa de literacia de adultos 
até 2015 e aperfeiçoar a qualidade da educação;”  
“6. Exorta todos os Governos a assumirem a liderança na coordenação das atividades da 
Década no âmbito nacional, envolvendo todos os atores relevantes num diálogo duradouro 



 
 

 
  
 

sobre formulação política, implemento e avaliação dos esforços em literacia;” 
10. Decide que a UNESCO deva exercer um papel  de coordenação para fomentar e catalisar 
as atividades de âmbito internacional no quadro da Década.” 
Importa ainda considerar que, no preâmbulo, a mesma Resolução reconheceu a importância 
crucial da literacia na formação ao longo da vida, ao enunciar que “a literacia é determinante 
na aquisição por uma criança, jovem e adulto de competências basilares que lhes servirão 
para enfrentar os desafios na sua vida e representa um passo fundamental no ensino básico, 
um meio insubstituível para uma participação eficaz em sociedades e economias do Século 
XXI”. E de realçar que igualmente contemplou a dimensão social da literacia ao reconhecer, 
no parágrafo operativo 7, que “a criação de ambientes e sociedades literatas é essencial para 
alcançar os objetivos de erradicação da pobreza, de diminuição da mortalidade infantil, de 
redução do aumento demográfico, de igualdade de género e de garantia de desenvolvimento 
sustentável, paz e democracia”. 

Por intermédio de um Plano de Ação Internacional (acolhido favoravelmente pela UNGA, em 
18 de Dezembro de 2002 mediante a Resolução A/RES/57/166), a UNDL visou alcançar os 
seguintes resultados até 2012: realizar progressos significativos nos Objetivos 3 (satisfazer as 
necessidades de aprendizagem de jovens e adultos), 4 (melhorar 50% na taxa de literacia de 
adultos) e 5 (alcançar a igualdade entre géneros) do supracitado Quadro de Ação de Dakar 
(consultável em http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf); 
assegurar que todos os discentes atinjam um adequado nível em literacia e em competências 
para a sua vida; criar ambientes literatos duráveis e expansíveis; e melhorar a qualidade de 
vida. 
A meio caminho, a UNESCO procedeu a uma avaliação do progresso, o que revestiu um 
ensejo crucial para fazer o ponto da situação e estabelecer uma orientação clara para 
promover a literacia entre 2007 e 2012 nas principais áreas do supracitado Plano de Ação. A 
avaliação realizada em 2007 e 2008 utilizou como referência o Relatório de Acompanhamento 
do Programa Educação para Todos (consultável em 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001442/144270e.pdf). Os resultados foram 
submetidos à apreciação da UNGA em outubro de 2008. 
Ao aproximar-se o termo da UNDL, em dezembro de 2012, a UNESCO e os seus parceiros 
estão a preparar uma avaliação das realizações da Década, processos, impacte e desafios que 
subsistem. Esta avaliação assinalará também significativamente a promoção da agenda da 
literacia, preparando uma reformulação pós-Década sobre visão e ação da literacia global. O 
relatório será apresentado à Assembleia-Geral das Nações Unidas, na sua sessão de 2013. 
 

Literacia: um conceito evolutivo (adaptação de “The Plurality of Literacy and its 
Implications for Policies and Programmes”, UNESCO Educatipn Sector Position Paper, UNESCO 
2004, pp. 12-3, 
consultável em http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf) 
A maneira como a literacia é definida influencia os objetivos e estratégias adotados e os 
programas criados por decisores políticos bem como as metodologias de ensino e 
aprendizagem, os currículos e materiais de ensino usados por profissionais. A sua definição 
determina igualmente qual o acompanhamento e a avaliação do progresso ou dos resultados 
obtidos para superar a iliteracia. 
A primeira definição acordada internacionalmente, ainda citada com frequência, é originada na 
Recomendação da UNESCO de 1958 referente à International Standardization of Educational 
Statistics. O seu enunciado: “uma pessoa literata é aquela que pode, com entendimento, ler e 
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escrever um enunciado curto e simples sobre o seu dia-a-dia”. 
Outra definição de 1970 muito criticada mas frequentemente utilizada, segundo a qual “uma 
pessoa funcionalmente literata é aquela que efetua todas as atividades em que a literacia é 
necessária ao bom funcionamento do respetivo grupo ou comunidade e lhe permite continuar 
a usar a leitura, a escrita e o cálculo para o seu próprio desenvolvimento e da comunidade”. 
A definição de literacia utilizada na Education for All 2000 Assessment é a seguinte: “Literacia 
é a capacidade de alguém para ler e escrever com entendimento um enunciado simples 
relacionado com a sua vida quotidiana. O que implica um contínuo de competências em leitura 
e escrita, incluindo frequentemente o cálculo (contar)”. Muitos países ajustaram esta definição 
à sua própria realidade de modo a determinarem as taxas de literacia das populações. 
Contudo, esta definição não é suficientemente ampla para apreender toda a complexidade e 
diversidade da literacia através da vasta gama de aquisição e aplicação. 
A proposta de uma definição operacional, especificamente para efeitos de avaliação, foi 
formulada numa reunião de especialistas na UNESCO em Junho de 2003. Ela enuncia o 
seguinte: “Literacia é a capacidade de identificar, entender, interpretar, criar, comunicar e 
calcular, utilizando materiais impressos e escritos associados a âmbitos variados. A literacia 
envolve um contínuo de aprendizagem para habilitar os indivíduos a atingirem os seus 
objetivos, a desenvolverem conhecimentos e potencialidades e a participarem plenamente na 
comunidade e na sociedade em geral”. Esta proposta procura abranger uma diversidade de 
dimensões diferentes de literacia, uma pluralidade centrada na vida da pessoa individual. 
A pluralidade em literacia (Ibidem, pp. 13-4) 
A pluralidade em literacia indica as muitas formas em que a literacia é usada e as muitas 
coisas com as quais a associamos ao longo da vida em comunidade ou sociedade. As pessoas 
adquirem literacia e põem-na em prática com propósitos diversos e em situações diferentes, 
todos eles moldados pela cultura, história, língua, religião e condições socioeconómicas. A 
noção plural de literacia explica-se nestes propósitos e situações diversos. Em vez de olhar a 
literacia como um conjunto genérico de competências técnicas, deve atender-se antes às 
dimensões sociais na sua aquisição e aplicação. Sublinha-se que a literacia não tem só uma 
forma mas, em vez disso, é transitória e cultural e linguisticamente diversa. É moldada por 
instituições sociais e escolares como são: a família, a comunidade, o local de trabalho, os 
estabelecimentos religiosos e o estado. Limitações à sua aquisição e aplicação não residem 
apenas no indivíduo, mas igualmente nas relações e padrões de comunicação que foram 
estruturados pela sociedade. 
Importa assinalar que a UNESCO deduziu da noção plural de literacia um conjunto de 
conclusões úteis para orientar os esforços de literacia global, designadamente, literacia e 
identidade cultural, literacia e desenvolvimento socioeconómico e abordagens à literacia. 
Criação de ambientes literatos (Ibidem, p. 18) 
O desenvolvimento de ambientes literatos ricos e dinâmicos – em que a comunicação escrita é 
utilizada de forma sustentável e adequada por todos e em determinadas situações – 
representa uma peça fundamental no progresso da literacia. Uma pessoa aplica literacia de 
diversas maneiras de comunicação escrita – seja em placas toponímicas, horários de 
transportes, formulários administrativos, contas bancárias, calendários, listas de compras, 
cartazes, cartas, livros, diários, revistas, jornais, televisão, e-mail ou páginas da Web. 
Incentivar ambientes literatos em casa, na aula, no local de trabalho e noutros locais na 
comunidade é essencial para tornar exequíveis os diversos usos de literacia. Por sua vez, 
esses ambientes pressupõem um acesso generalizado à informação e a meios valorizados de 
expressão e comunicação que incluam conteúdos locais, conhecimentos e idiomas. Não se 



 
 

 
  
 

trata apenas de lhes tolerar a presença, mas antes de gerarem de modo sustentável a 
apropriação local de formas de expressão, comunicação e permutas com o resto do mundo. 
A criação de um ambiente literato dinâmico envolve outros setores para além da educação; e 
assenta em ações de coordenação a todos os níveis levadas a efeito por muitos parceiros, 
designadamente, ministérios, sociedade civil, comunicação social e o setor privado, em 
particular a indústria editorial. 
Importa, pois, assumir o desafio de criar sociedades literatas, não contemplando apenas os 
indivíduos. 
Literacia e sociedade civil (Ibidem, pp. 25-6) 
A UNDL, à luz do supracitado Quadro de Ação de Dakar, concede uma atenção especial ao 
desenvolvimento de uma base alargada para concretizar o planeamento, implemento e 
acompanhamento da literacia, o que significa não só a intervenção dos governos, 
organizações não-governamentais e agências internacionais, mas de outros grupos 
abrangidos no termo “sociedade civil”, como sejam as organizações comunitárias, famílias e 
mesmo institutos de investigação e a comunicação social. Os membros da sociedade civil, 
como prestadores de serviços, defensores dos direitos, parceiros de políticas e pensadores 
críticos, facultam um contributo fundamental ao trabalho da literacia. A participação da 
sociedade civil em fóruns e mecanismos internacionais está, aliás, bem estabelecida; no 
entanto, apesar de diversos acordos internacionais e compromissos regionais, alguns 
governos continuam a decidir a participação da sociedade civil nos esforços de literacia 
apenas em termos de prestação de serviços, sem a levar em conta na formulação de 
estratégias educativas. 
 
“UNESCO e literacia hoje” (transcrição de UNESCO, 2005. EFA Global Monitoring Report 
2006, “Education for All – Literacy for All”. Paris, UNESCO, p. 155, box 6.6, 
consultável em 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/publications/unesdoc-database/) 
“ (…) A UNESCO realça o objetivo da literacia universal sob o lema “Literacia como Liberdade”, 
refletindo sobre a evolução do conceito de literacia: desde a noção mais simples de um 
conjunto de competências técnicas de leitura, escrita e cálculo … até a uma noção plural 
abrangente dos múltiplos significados e dimensões daquelas competências inegavelmente 
indispensáveis. Uma tal visão, em resposta a recentes transformações económicas, políticas e 
sociais, incluindo a globalização e o progresso da informação e das tecnologias de 
comunicação, reconhece a existência de muitas práticas de literacia que estão integradas em 
diferentes processos culturais, situações de vida e estruturas coletivas. (…) Apesar de apelar a 
um entendimento de literacia baseado na sua pluralidade, a UNESCO exclui desta definição 
competências como ‘literacia informática’, ‘literacia mediática’, ‘literacia em saúde’, ‘literacia 
ecológica’ e ‘literacia emocional’.” 
 

Participe nesta sessão. Divulgue-a. 
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