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Esta conferência traça, nos  discursos  públicos e políticos que cruzam alfabetização e 
diversidade linguística ao longo da história recente em Portugal, os vestígios da construção de 
sensos comuns sobre a pessoa ‘bem-falante, boa escritora, boa leitora’. Do século XX ao XXI, 
discursos sobre literacia como ‘habilidade e competência’ descontextualizada e discursos 
sobre literacia como prática social contextualizada surgiram e ressurgiram de modo cíclico, a 
escalas locais, nacionais e globais — desde as políticas morais do Estado Novo às políticas 
neoliberais globais sobre a língua portuguesa, com repercussões dentro e fora das fronteiras 
nacionais territoriais. Seguir as trajetórias histórico-discursivas é importante, principalmente 
na interseção com outras trajetórias discursivas sobre classe, género, raça ou etnia, e nação, 
num território europeu que se define, também, como pós-colonial. Nestes discursos, porém, 
mantém-se um impasse conceptual criado pelo entendimento monolingue sobre o que conta 
como alfabetização e literacia em Portugal, mesmo em contextos de diversidade linguística.  
 
Para ultrapassar este impasse, propõe-se uma abordagem histórica, ecológica, sócio-material e 
performativa, onde as trajetórias histórico-discursivas das políticas de reconhecimento dos 
repertórios multilingues e letrados se articulam com outras trajetórias — de pessoas, seus 
corpos e repertórios, de textos e formatos, de objetos e artefactos e de ação performativa — 
em nexos situados em lugares e tempos concretos (R. Scollon e S. Scollon). A ideia de 
literacia em ação (de autores como Brandt e Clinton, Pahl, e outros) permite-nos ultrapassar 
algumas cegueiras conceptuais situadas em regimes históricos e sociolinguísticos específicos, 
e propor um olhar material para as políticas de reconhecimento dos repertórios letrados e 
multilingues de falantes e escreventes nas sociedades contemporâneas permeadas por 
mobilidades. Ilustra-se esta proposta com exemplos retirados de etnografias linguísticas, 
principalmente em contextos migratórios de uso multilingue do português europeu. 
 
Keating, Clara (forthcoming), "Language, literacy and linguistic diversity in Portugal: past 
and present discourses". In Marilyn Martin-Jones & Izabel Magalhães, eds. Discourses about 
Literacy: Critical, Historical and Ethnographic Research in Brazil, Portugal and Timor-
Leste, Special issue International Journal of the Sociology of Language. 
 
 
Clara Keating (M.Phil, Cambridge U., PhD, Lancaster U.) é Professora Auxiliar da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra (FLUC) e investigadora do Núcleo de Estudos sobre Humanidades, Migrações e 
Estudos para a Paz do Centro de Estudos Sociais (NHUMEP/CES). Desenvolve pesquisa sociolinguística crítica 
sobre multilinguismo, ideologias linguísticas e lectoescrita como ação e atividade textualmente mediada, em 
contextos de migrações em português. Delegada nacional da rede europeia COST (Cooperation on Science and 
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