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ENTREVISTADO 1 

 

Há quanto tempo é que a [nome] está aqui na alfabetização? 

- Este ano é ano de três quase… 

É o terceiro ano que está aqui na alfabetização 

- Primeiro ano é aqui, segundo ano no salão Polón e terceiro ano é aqui 

Ok, e outra coisa que eu não sei, a idade da Alda? 

- Eu nasci 20 de Setembro, 18 de Setembro de 53, só que na minha registo não está assim, mas 

meu nascimento é assim 

E está em Portugal desde quando? 

- Eu vim a Portugal na… o meu marido morreu dia 23 de Dezembro de 91, então eu só chega aí 

dia… o funeral era dia 11 de Janeiro… eu chega dia 8 de Janeiro.  

Em 91? 

- Não, o meu marido morreu em Dezembro de 91  

E a [nome] chegou em Janeiro de 92? 

- Sim, já era em 92, porque eu não consegui chegar antes de 91, porque demorei (…) eu cheguei 

cá dia 8 

Então a [nome] estava cá desde 92 e só depois… 

 - Eu cheguei dia 8 de Janeiro, o funeral do meu marido saiu dia 11 de Janeiro, o funeral era dia 

11 de Janeiro 

E depois decidiu vir aqui para a alfabetização já passados muitos anos de cá estar? Não 

foi? 

- Porque quando vim aí, o meu marido morreu, eu ficava com quatro filhos, tava tudo menor. 

Só vinha com uma mais maior comigo, tinha 14 ano. Deixava lá três com a minha mãe em Cabo 

Verde. Eu trabalhei interna numa casa ( de 92 a 94), depois sai e minha cunhada arranjou um 

trabalho com uma pessoa de idade. A minha patroa filha manda um documento para trazer 

outros três em 95. 

Como decidiu vir aqui para a alfabetização? Os seus filhos já tinha ido à escola, já 

trabalhavam, já estavam orientados e então decidiu vir para a alfabetização? 

Comentário [ab1]: Está há 3 anos no 
projecto de alfabetização ler com arte 

Comentário [ab2]: 56 anos 
  Nasceu em Cabo Verde 

Comentário [ab3]: Está em Portugal 
desde 92, há 18 anos. Veio para o funeral 
do marido que vivia em Lisboa. 

Comentário [ab4]: Trouxe a filha mais 
velha e deixou 3 – uma filha e dois filhos -  
em Cabo Verde com a mãe dela. Os filhos 
mais novos vieram em 1995. 

Comentário [ab5]: Trabalhou como 
interna, a cuidar de uma casa e de crianças 
de 92 a 94. 
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- Antes disso já vinha à alfabetização, quando as crianças estava tudo na escola eu já vinha à 

escola aqui,  nesta escola aqui ao pé, não tinha a igreja aí… 

Então antes de vir aqui à igreja, já ia ali à escola, era? 

- Vinha só duas, três semanas porque minha cabeça, o trabalho que eu tinha sobrecargo ( 

sobrecarregado) não dá para estudar… era às nove horas da noite, não lembro se era às sete 

horas pras nove. Eu vim aí tem duas semanas, eu vi que minha cabeça tinha muita carga, não dá 

para estudar e eu não vim mais. Eu achinca ( achava) que não savia (sabia) nada, mas eu tinha 

ciência. Porque na Cabo Verde antes de vinha para aí, já tinha, já começava, quando já vem aí já 

conhecia muitas letras… 

Em Cabo Verde, já tinha começado, já conhecia algumas letras… 

- Já conhecia muita letra… 

Em Cabo Verde chegou a ir à escola? 

- Chegou, quando morreu o meu marido eu tava na escola, na alfabetização. Depois quando 

morreu meu marido, eu vim para aí, eu já não conseguiu mais 

Depois veio para cá, depois tentou ir ali àquela que era à noite e não conseguiu. Ainda 

aprendeu algumas coisas ali? 

 - Lá não aprendeu, por isso eu não conseguiu, vai lá porque eu… naquele dia que eu vai eu 

tinha confusão na cabeça… porque a cabeça trabalhava tanto, chegava a casa também os filhos 

que chegava da escola, estava saturada, não vai. Mas quando que mas (mais) grande já casou, tá 

na sua casa, segundo também já casou, tá na sua casa, o rapaz, o problema dele às vezes 

interna no Júlio de Matos, às vezes tá bem, às vezes tá mal. Mas acha, eu pensei… que na tudo o 

que eu sofri tem uma pessoa que me ajuda, tem algo muito forte à minha frente…  

(reflexão pessoal da entrevistada sobre deus e as dificuldades da vida que tem superado) 

- Pego trabalho às seis horas de manhã, sai, vai para outro trabalho, entra 10, sai, entra outro à 

uma, sai, entra às quatro, sai, eu trabalha muito 

E ainda arranja tempo para vir para aqui aprender a ler, não é? 

- Pois, pensou pedir minha patroa se pode deixar, na hora de trabalho, porque eu trabalho de 

manhã, se pode deixar eu vir à escola duas vezes por semana. Ela me deixa. 

E como soube que havia aqui a alfabetização? 

- Porque eu nunca esqueci a igreja, se não vai um domingo eu fica doente, gosto muito de 

palavra, faz sente bem ouvir palavra… 

Comentário [ab6]: Em Portugal 
frequentou o ensino recorrente mas 
desistiu, porque os filhos eram ainda 
pequenos, as aulas eram à noite e ela, 
como trabalhava o dia todo, chegava 
cansada que não conseguia aprender. 

Comentário [ab7]: Frequentou, em 
adulta, a escola em Cabo Verde. Estava na 
escola na altura que o marido morreu e ela 
veio para Portugal 

Comentário [ab8]: Pediu à patroa, 
onde trabalha de manhã, para vir para a 
alfabetização 
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Então foi aqui na igreja que soube que havia aqui a alfabetização. E depois como é que 

pensou em vir? 

- Quando que fica disponível… lá em Cabo Verde eu sou pessoa legionada de legião de Maria, 

aqui eu não consigo, sabiba que tinha a legião de Maria, as minha colegas me convidam para a 

Legião de Maria. Legião de Maria é uma cargo, é uma responsabilidade, legião de Maria é uma 

coisa que se a pessoa não está disponível não pode entrar, não vai, não entra. Eu trabalhei mas 

nunca falhei a missa. Por exemplo eu trabalhei, sai de missa, eu trabalho na avenida de Berna, 

tem uma igreja da nossa senhora, vou missa de manhã. Eu gosto de missa de manhã, venho um 

bocadinho mais cedo, vou à missa depois entro para o trabalho. Gosto muito da palavra. Depois 

quando que eu sinto disponível, eu entra legião de Maria 

Em Cabo Verde? 

- Aí, nessa igreja. Depois as minhas colegas foi estudar. Também tem que estudar. Se vai fazer 

uma, vai fazer outra 

As suas colegas de lá estavam todas a estudar…  

- É as minhas colegas estavam todas a estudar. Porque tem minha grupo que a Ana não 

encontra aí. Tenho uma grupo de minhas colegas que tudo desistiu. Só eu que não desiste.  

Pois, porque no princípio era outro grupo, não era? A [nome] é a única pessoa que 

continua sempre a vir… 

- Quando vim aí tinha um grupo que ninguém vem mais. Tá na casa, não trabalha, não faze 

mais nada. Até já vai lá outro que é mãe de[nome], porque eu vim por parte de [nome],  tá lá na 

igreja e toma conta daquele salão Polón. É ela que ainda tá lá. 

E foi ela que… A mãe dela também estava aqui na alfabetização… 

- E ela é que disse para mim, gosta eu vai… Taí mãe dela, tá aí muita mãe, só que um não pode 

vai trabalhar, outro não pode vai trabalhar… Eu tava no trabalho, é tão engraçado que… quando 

eu vinha ali, na hora que eu entrei eu tava a trabalhar, mas eu falei com minha patroa… porque 

às vezes quando precisa de dar um recado eu sempre telefona para mim. Ela às vezes deixa 

sobre a mesa, assim… eu não sabe nem que está lá, escrita com qualquer letra, mas eu não sei o 

que é que está lá… 

A patroa costuma deixar coisas escritas em cima da mesa? 

- Sim, assim que vê lá telefona para ela, para eu perceber que é que falta… é assim que eu faço, 

sempre foi… 

E nunca tenta ler? 

Comentário [ab9]: As colegas foram 
estudar e ela também pensou em voltar 
para a escola. Soube do projecto de 
alfabetização de adultos pela filha de uma 
outra moradora do bairro, que frequenta a 
paróquia e é a responsável pelo salão 
Pólon – a associação de moradores do 
bairro. 

Comentário [ab10]: Antes de estar na 
alfabetização  quando a patroa lhe deixava 
um recado, não conseguia ler e tinha de 
lhe telefonar para perguntar o que lá 
estava escrito. 
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- Sim, porque não sabia. Mas ela sabia que quando não está em casa e encontra lá coisa com 

letras, que eu não tinha escola, eu liga para ela… 

Então já sabia quando encontrava lá qualquer coisa com letras, telefonava a ela e já sabia 

que ela tinha qualquer coisa para lhe dizer? 

- Sim, para ela me dizer o que é que eu faço. O minha trabalho é sempre assim… E pois quando 

é que eu pedi por ela, que eu tinha escola de alfabetização na minha bairro, que eu gostava 

muito, mas que trabalha naquela hora, não dá. Como trabalha por ela todo o dia. Ela disse para 

mim: então, se é só duas horas você vai, larga… entra e saí mais tarde… 

 Então ela disse que a [nome],  podia vir… 

- Porque eu trabalhava por ela e por filho… 

E a [nome],  decidiu vir para a alfabetização porque era muito importante para si 

aprender a ler… 

- Para mim é… 

E escrever? 

- Para mim desde criança, eu gostava de ir à escola. Eu queria ir, eu tinha onze ano, eu vendiba ( 

vendia)  leite de manhã… entregava leite na casa de… pois tinha uma senhora que… todo dia 

primeira que eu punha leite, é ela…leite de frasco para o café… ela disse para mim assim, ela 

olhava para mim e dizia: você não gosta estudar? Eu gostei mas meus pais dize que não 

A [nome] queria estudar, mas os seus pais… 

- Não! Diz que punha rapaz, mas não punha meninas… tão engraçado porque meninas quando 

fica mais grande, de mais grande não tem, mas mais pequeninas todos já tem. 

As mais pequenas foram à escola mas as maiores não… 

- Maiores não, tem que trabalhar 

Então a [nome]  sempre quis aprender a ler? 

- Sim, eu quando cheguei em casa disse minha mãe: [nome] diz para mim se quiser vai à escola 

ela me cria e põe na escola. Então minha mãe me bate. Você não pode escutar palavra de 

ninguém. 

- Na minha cabeça eu gostava de estudava… eu tinha uma certo sentido na minha cabeça que 

era que a escola era minha trabalho. 

 

Comentário [ab11]: Não frequentou a 
escola em criança, pois trabalhava na 
entrega de leite e no campo. Sempre quis 
estudar. 

Comentário [ab12]: Na sua família os 
rapazes e as filhas mais novas foram à 
escola. As filhas mais velhas não foram, 
pois trabalhavam para a economia familiar. 
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E depois quando veio para aqui, o que é que achava que ia aprender aqui? E porque é que 

ia ser importante na sua vida? 

- Ah… eu não sei. Mas eu tinha escola… 

Por que é que é importante na vida das pessoas saber ler e escrever? 

- Eu senti que uma pessoa com escola… pessoa sem escola também vive, que pessoa vive de 

inteligência… eu felizmente agradeço muito a deus… eu não tenho escola, mas nunca pessoa 

me engana… porque pessoa quando fala comigo vejo pelo olho dela, e nunca pessoa pode 

enganar uma coisa que não é verdade… porque quando você fala com verdade eu sei… 

Mas é importante porquê? 

- Mas quando você fala comigo e não é verdade eu também sei. Eu sei que não é. Mas 

importante pessoa tem escola porque escola… uma pessoa sabe entrar, qual é a porta que pode 

entrar, sabe na qual é que não deve entrar. Mas uma pessoa sem escola é cego, pode entar na 

sítio que não é seu lugar. 

Uma pessoa quando tem escola, quando sabe ler e sabe escrever… 

- Sabe onde entra, sabe onde é que não deve e tem… 

Sabe aquilo que deve ou pode não deve ou pode fazer? É isso que a [nome] está a dizer? 

- Não, pessoa sem escola também sabe o que é que ele deve fazer, o que é que ele não deve 

fazer. Pessoa sem escola… porque a escola é importante para muitas coisas… 

Que coisas? 

(risos) 

 - Então vamos ver… a escola… tudo. Eu não dize para muitas coisas porque tem escola conhece 

verdade: o caminho de verdade. Tudo minha deligação (dedicação) por a escola é seguir 

verdade. Uma coisa que está na minha alma, que eu na minha cabeça casei porque não tem 

escola. Mas nunca sonhei casar. Minha sonho era diferente. Minha sonho durante que eu sou 

jovem eu nunca achava que tinha importância. Uma mulher ter uma homem ao nosso lado sim, 

deve de ter… mas eu nunca pensei. Eu casa pela obrigação, mas eu só pensava algo de um 

outro jeito, antes eu não casava. Eu casei por a vontade dos meus pais e dos meus irmãos. Mas 

eu gostava ter outro coisa antes de eu me casar. Gostava de viver a minha vida diferente. Por 

exemplo assim com responsabilidade que tem a pessoa que é responsável por ele, nem tenha 

uma razão naquele momento. Então eu casa porque é obrigatório, tem que casa. Eu casei por 

obrigação dos pais. Depois que eu casei eu sofri como um condenado naquele casamento. Mas 

eu agradeço novamente porque deus me deu quatro filhos naquele casamento, depois tomou 

meu marido, que não era do meu sangue (risos). Mas ele não era a pessoa que eu escolhi, era a 

Comentário [ab13]: Uma pessoa pode 
viver sem saber ler e escrever, mas os 
recursos que tem à sua disposição são 
menos, por isso ela diz que a pessoa vive 
da inteligência, pois é preciso saber 
arranjar alternativas para poder viver num 
meio que utiliza a escrita em quase todas 
as situações. 

Comentário [ab14]: A escola, ou seja, 
saber ler e escrever, pode fazer toda a 
diferença na vida de uma pessoa. Neste 
sentido utiliza o termo cega, pois está 
fechada a toda uma vida que só é possível 
para quem domina o código escrito. 

Comentário [ab15]: Esta questão 
realça que mesmo sem escola uma pessoa 
sabe sempre fazer o que deve, ou está 
certo na sua vida. Neste sentido  não saber 
ler e escrever não justifica certos 
comportamentos e atitudes condenáveis 
socialmante. 

Comentário [ab16]:  Para ela a 
importância da escola, da aprendizagem da 
leitura e da escrita, representa o 
conhecimento da verdade, e seguir o 
caminho da verdade. 

Comentário [ab17]: Casei porque não 
tinha escola – esta afirmação realça como 
o analfabetismo condiciona as escolhas 
pessoais dos indivíduos. Aqui a 
entrevistada sente que se tivesse tido 
acesso à educação, poderia ter escolhido e 
planeado uma vida diferente e mais livre. 
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pessoa que escolheram por mim… mas eu tenho meus quatro filhos, eu agradeço a deus por 

aqueles filhos. Ele tomou um, e eu resisti. Mas todo minha vocação é assim, eu não tem filhos, 

eu tem filhos pela graça dele, filho é dele. Enquanto que eu tenho ele é que dá, quando que ele 

precisa ele toma. É a diferença. Porque minha vida também é dele. 

 - Toda a minha escola que quero estudar é conhecer esse caminho. Descobrir verdade, qual é 

caminho que é certo. Qual é que é pessoa anda sem tropeça. 

E é por isso que é importante para si aprender a ler e a escrever? 

- É. 

E também assim, na sua vida do dia a dia é importante aprender a ler e a escrever? 

- É. 

Porquê? Em que situações é que a Alda sente que aprender a ler e escrever, e que saber 

ler e escrever é importante na sua vida do dia a dia. É importante? 

- É muito importante. Porque pessoa sem escola não sabe falar. A escola quando eu fala, a 

escola quando eu vê… 

Na escola aprende a falar, aprende a ver… 

- Aprende até a falar com o nosso pessoal, aprende a ser delicado. A escola também aprende 

no trabalho, pronto. Pessoa sem escola pode ser um escravo. Porque muitas das minhas colegas 

sem escola… eu não porque nunca pessoa me escraviza, porque não tem escola. Neste ponto 

sou inteligente sem escola, que nunca pessoa pode me escravizar. Só que escola… há muitas 

sem escola, eu já vi. 

- Se é para pôr na lixo eu não sei, então eu não tira. O chefe chega lá: olha isso é para ir para o 

lixo. Já passa lá dois dia. Se tinha escola eu vi que era lixo e jogava fora. Mas não pode jogar 

coisa fora, por causa eu não sei se é para fora. Mas eu não tinha escola no momento… mas 

agora não, agora vê se tá lixo é lixo… mas antes, quando não sabia ler tinha que esperar… eu 

não sabia, está lá um caixote vazia, eu chega lá, pergunta: olha isto é para lixo? Às vezes tá lá 

uma papelada tem na que ir pró lixo escritado, agente vê ele mas não sei o que é, eu não vê 

como está cheia, acumula um, acumula dois e pessoa chega nós: Isto é para lixo. Porque não 

tinha escola. Mas hoje, quando vê, sabe que é lixo. É tem importância profunda em mim, que se 

está (escrito) lá isto é para lixo, que está lá não é lixo, isto não é lixo. 

E assim no seu trabalho o que é que lê mais? Ou escreve?  

- Já lê muitas coisa, mas trancado( escrita cursiva) não consigo. Só que eu lê aquilo que é 

importante para mim. Se está aqui na sítio que é… tem que tá olhar, tem que ler se é para lixo 

ou não é. Que mais coisas não vai ler no trabalho. 

Comentário [ab18]: Motivação para 
aprender, mais uma vez conhecer o 
caminho certo, da verdade. “andar sem 
tropeçar” 

Comentário [ab19]: Porque é 
importante saber ler e escrever na vida 
quotidiana?  Na escola aprende-se a falar 
melhor o português e com os outros. 
Aprende-se a ver muitas coisas que antes 
não se viam e que estavam ao lado. 

Comentário [ab20]: “o nosso pessoal” 
é aqui entendido como a comunidade em 
que se vive. 

Comentário [ab21]: O que se aprende 
na escola também é importante no 
contexto do trabalho.  

Comentário [ab22]: Realça a 
importância da escola no conhecimento e 
defesa de direitos. Em algumas situações a 
pessoa sem escola pode ser explorada e 
não respeitados os seus direitos como 
cidadão. 

Comentário [ab23]: Esta resposta 
espelha uma situação concreta em que 
saber ler representa uma melhoria no 
trabalho que desempenha. Note-se a 
afirmação: “ tem uma importância 
profunda em mim”, pois a pessoa sente-se 
mais capaz para desempenhar as funções 
do seu próprio trabalho. 

Comentário [ab24]: Ainda tem 
dificuldade em ler escrita cursiva 
(trancado)  nas caligrafias dos outros. 

Comentário [ab25]: Lê aquilo que é 
importante para desempenhar o seu 
trabalho. 

Comentário [ab26]: Apesar de saber já 
ler textos simples, no trabalho lê apenas o 
que é essencial para o desempenhar, não 
invadindo, assim, a privacidade dos outros. 
Note-se também que as práticas de leitura 
quando se trabalha nas limpezas são muito 
reduzidas e limitam-se a recados e registos 
de consumo de produtos.  
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E se lhe deixarem um recado? 

- Se deixarem um recado para mim pregado no armário. Uma vez tem um doutora, quando veja 

na frigorífico lá no trabalho escrita, eu dirigi a ela: o que é que tá aí? Ela me disse. (risos) Agora 

lê, antes não… 

Agora já lê, mas antes perguntava o que estava escrito a alguém e essa pessoa dizia, não 

era? 

- É essa pessoa me dize. Todo o dia de manhã ela entra me dá um beijinho, muito boa pessoa 

ela. 

Agora se lhe deixarem um recado no armário a [nome] já vai lá e consegue ler, não é? 

- Já, se não consegue escreve, minha letra, e depois lê, sim. E agora pronto, muitas coisas. 

Porque eles às vezes, na cozinha come, bebe, enfia garrafa na saco de lixo eu tenho que tirar 

esse garrafa, pôr noutro saco. Eu não vi lá ninguém de modo dize por eles. Agora já escrevi: 

olha, portugueses hoje têm caixote de lixo, caixote de garrafas, de vidro e caixote de papelão. 

Vidro não é para lixo. (risos). A chefa é que veio mais cedo e leu e dize: você é que escreve esse 

coiso? Eu disse: sim, eu é que escreve. Está de parabéns (disse ela) 

Então a [nome]  escreveu esse recado para eles? 

- Sim eu escreveu o recado. 

E por exemplo, já consegue ir à Segurança Social, ou tratar do bilhete de identidade, 

essas coisas a Alda já consegue ir fazer sozinha? Já trata dessas coisas?  

- Para preencher papel ainda não consigo sozinha. Mas uma vez, se iva à banco e queria 

comprar passe fim de mês, e se tinha filha disponível para levantar dinheiro, pra mim comprar 

senha. E se não tinha de pedir a alguém que não era confiável para levantar aquele dinheiro. 

Mas agora já faço movimento, já movimento a minha conta… quanto que está lá 

Já utiliza o seu multibanco? 

- Agora vai chegar na minha multibanco, ponho um cartão pidi um códi(go), eu ponho o códi 

eu pidi movimento. Movimento ponho o dedo no segundo botão dois vezes. Eu vê o papel, 

quanto tá lá. 

E consegue ler o papel dos movimentos? 

 - Consigui quando que entrou, sabe quanto está lá, vê o que é que eu quer. Depois, volta a pôr 

cartão, eu levanta quanto que eu quero e vem naquele papelinho quanto fica, dobra, guarda. 

E consegue fazer isto desde que está aqui na alfabetização? Ou já fazia antes? 

Comentário [ab27]: LER RECADOS – 
agora já lê, mas antes tinha de pedir para 
outros lerem as mensagens que eram para 
si. “ Agora lê, antes não» 

Comentário [ab28]: Copiar com a sua 
letra, facilita-lhe o processo de leitura. É 
uma estratégia utilizada para ler recados 
em escrita cursiva. 

Comentário [ab29]:  Análise de uma 
situação em que foi capaz de escrever uma 
mensagem sobre reciclagem para outros 
lerem. A chefe felicitou-a por o ter feito, o 
que a deixou mais confiante no seu 
desempenho na escrita. A mensagem 
deixada era importante, não só para o seu 
trabalho, como demonstra uma 
preocupação com o meio ambiente. 

Comentário [ab30]: Ainda não 
consegue preencher papéis. 

Comentário [ab31]: Mais uma 
situação em que já saber ler faz diferença 
no seu quotidiano. Agora já utiliza o 
multibanco, consulta movimentos, levanta 
dinheiro… sem depender de outros para o 
fazer. É uma situação de conquista de 
autonomia. 
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- Não, esta coisa eu faz já por dois anos quase. 

Há quanto tempo? 

- Há dois anos. Eu estuda um ano, um ano de dois, ainda interrogava o pessoal. Agora já 

consegue fazer. 

E quando vai apanhar os transportes? Consegue ler para onde vão e os números dos 

autocarros? 

- Sim. Eu consigue ler tudo. Quando que ele vai, quando é que ele pára. 

E antes conseguia? 

- Antes, eu lembro de uma vez quando vinha para aí de novo, primeiro trabalho que eu entrei, 

na primeira semana como interna. Que eles mostravam que o carro entrava dentro de bairro, 

que era Santa Iria da Azóia, era trezentos e dezanove, e vinte nove. E depois eu apanhei aquele 

carro, depois eu não apanhei a mesma, dizia Vila Franca, fui para tão longe, de noite. Primeira 

semana que eu era interna, fim de semana que eu venha para casa. Mas na minha cabeça, não 

sabe, já me perde, mas sou inteligente de não pergunta. Eu desci, sai para o outro lado… 

Então pensou descer num lado e apanhar no outro? 

- Mas não pergunta, porque não sabia falava português, eu vinha com língua de Cabo Verde. 

Depois eu parei na paragem. Depois minha cabeça disse pergunta um senhor que estava à 

minha lado: Olha isso passa Sacavém? Ele disse: não isso não passa Sacavém, quando chegar o 

que passa Sacavém eu disse. Então eu fica lá. Então quando vem o que passa Sacavém, ele diz 

que passa debaixo de ponte de Prior Velho. Eu entrei, fala com o condutor, que mora no Prior, 

apanha a carreira errada e ele me disse quando sair para a bairro. 

Mas agora já não se perde? 

- Não, nunca mais se perde. Outra vez eu não sabia apanhava mas pergunta. Agora já sabe 

apanhar todo transporte. 

E quando vai ao supermercado? Lê os rótulos dos produtos, lê os preços? Como é que faz? 

- Agora vê na produto letra amarela. Ainda ontem vai na lidele, letra amarela tá em promoção. 

Depois eu quero comprar um fiambre, mas acaba dia 8, dia 8 não dá para nós comer todo, pois 

pega aquele que acaba dia 23. 

E depois vê os preços? 

- Vê os preços mais baratos. Agora vê. Então por isso acha que escola é muito importante. 

Porque hoje eu paga compra… eu apanhei compra, fazendo conta, isto é X, isto é X, isto é X, 

fazendo conta por fim quanto é que eu poder paga. Cheguei no pago e cobrou dinheiro a 

Comentário [ab32]: Demonstra como 
utiliza o multibanco, utilizando a leitura e 
uma estratégia de rotinização de tarefas. 
Começou a conseguir realizar esta tarefa 
no segundo ano de alfabetização. 
 

Comentário [ab33]: Também foi muito 
importante a aprendizagem da leitura na 
utilização quotidiana de transportes 
públicos. Relata uma situação, quando 
chegou a Portugal, em que apanhou o 
transporte errado e como resolveu o seu 
problema, quando ainda só falava crioulo e 
não dominava o código escrito 

Comentário [ab34]: Agora já sabe 
apanhar todos os transportes. Esta 
situação é de extrema importância, 
sobretudo para quem vive e trabalha nos 
grandes centros urbanos. 

Comentário [ab35]: Outra situação 
quotidiana que mudou com a 
aprendizagem da leitura foi a ida ao 
supermercado. 

Comentário [ab36]: Já verifica os 
prazos de validade. 

Comentário [ab37]: Também verifica 
os preços dos produtos, conseguindo, 
assim comprar o mais barato. 
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dobrar daquele que eu deve. Eu disse para ela: mas esses compras não tem, volta a verificar 

qual que você punha a mais. Só na pimentão, que tinha 40 cêntimos, tinha 4 euro. Então eu 

verifica todas minhas compras. 

Antes não via os preços? 

- Não, não sabia. Agora vejo o que é que eu quero e quanto que é preço e quanto que eu pode 

pagar. Quando chego no pago, sei o que é que eu pago. Neste ponto para mim escola é 

importante. Ajuda todo. Pessoa sem escola pode perde muitas coisa. 

E o que é que a [nome], assim, já lê mais? O que já vai conseguindo ler? 

- Por isso eu mostra este papel. Por exemplo eu tira da minha Bíblia. Porque  tem bíblia mas eu 

não sabe ler, mas eu gosta de ler Bíblia. 

E já consegue ler a Bíblia? 

- Na minha letra. 

Faz como?  

- Copia a minha letra, por exemplo. Eu tiro a letra que está lá, eu tiro o que é que está lá, 

escreve na minha letra e depois lê. 

Então, copia com a sua letra e depois já consegue ler o que está lá? É assim que lê a 

Bíblia. 

- Sim. Isto é uma coisa que eu tirei na minha Bíblia. No Sábado tinha texto na minha casa. Tinha 

grupo de minhas colegas para fazer texto por mim. Então eu escrevi, e ponho em frente para 

todas as pessoas ler. 

Costuma ler alguma coisa dos jornais? 

- Há muitas coisas nos jornais que não está bonita para ler. Eu gostava que o jornal saiba 

(saísse) uma coisa bom. 

Mas às vezes lê, não é? 

- Às vezes lê, mas jornal não está nada bem. Eu não ponho jornal, às 8 horas, quando estou em 

casa, eu não consigui ver. Porque meu coração sinti mal, é tantas guerras… não gosta. No jornal 

não está palavra de deus, não está a mensagem de deus… 

E os textos que lê na alfabetização? O que já aprendeu aqui que tenha sido importante, 

sobre os textos ou sobre outras coisas? 

O texto que eu gostei muito é de Paula Rego. Porque Paula Rego tem um sentido… 

Comentário [ab38]: Relata uma 
situação em que detectou um erro na 
conta apresentada na caixa, que só foi 
possível por já saber ver e confirmar os 
preços dos produtos. 

Comentário [ab39]: Realça a 
importância da aprendizagem na realização 
destas tarefas quotidianas, mas das quais 
depende a sobrevivência  e a gestão da 
casa. “ Pessoa sem escola pode perder 
muitas coisas:” 

Comentário [ab40]: Outra conquista 
importante para a entrevistada é já 
conseguir ler a Bíblia. Como ela diz sempre 
gostou de ouvir a palavra, mas agora já é 
autónoma e pode ser ela própria a ler.  
Também para ler a Bíblia encontrou uma 
estratégia facilitadora: primeiro copia com 
a sua letra e depois lê. Esta estratégia é 
utilizada para facilitar a leitura, desta 
forma já não se perde no “mar” de palavras 
pequenas e compactas do livro. Também 
se revela uma boa estratégia de leitura, 
pois, ao mesmo tempo, constitui um treino 
da escrita. 

Comentário [ab41]: Aqui relata um 
episódio que é de extrema importância – 
na sua casa promove encontros de leitura 
da Bíblia com as suas amigas. É muito 
interessante o facto de alguém que assim 
que começa a ler ter esta iniciativa de 
formar e reunir todas as semanas um 
grupo de leitura que funciona como o 
objectivo de ler e reflectir sobre a palavra.. 

Comentário [ab42]: Consegue ler 
jornais, porém não o faz como opção.  É 
um pouco como no poema do Pessoa, “ter 
um livro para ler e não o fazer”, pode ler o 
jornal mas não o faz por opção, porque não 
lhe interessa, é livre para ler o que quer. 
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Gosta das pinturas da Paula Rego? E dos textos sobre as pinturas? 

- Eu gosta de maneira dela pinta, da maneira dela mostra… a pessoa vê, na pintura dela está 

tudo que passa no mundo. 

E o que tem aprendido mais aqui, que tenha sido importante para si? 

- É muitas coisas, agente aprende tantas e tá a aprender, vai aprendendo, devagarinho… mais 

coisas importantes para mim é ler, escrever. Eu já lê, um bocadinho, mas letra  inteiras ( textos 

mais compactos), não lê. Mas com minha paciência, eu sentei, eu escrevi na minha maneira e lê. 

Muitas coisas por mim que já aprendi aí, só através do conhecimento de algumas coisas que eu 

quero… 

E o que a [nome]  quer conhecer mais? 

- O verdadeiro mundo… 

E acha que sabendo ler e escrever vai conhecer… 

- Vai, a palavra, na aprender, na ler e na olhar. A gente aprende a conhecer mundo verdadeiro. 

Ver o mundo de outra maneira. Sozinha não compreende o mundo. A minha escola, que eu 

quero é conhecer a verdade… 

Aprender a ler e a escrever o que mudou na sua vida? 

- Inteligência.  

- Esta escola, no pouco que eu lê, acha que pessoa tem que parar de correr, a pessoa reserva 

tempo e sabe que vida não é só corre. Há um tempo para tudo, para parar, para falar, para 

conversar com o pessoal. Nesta escola eu aprendi que vida, há tantos doutores, tantas escolas, 

tanta ciência, acha que quanto mais escola, mais perdição. Mas a minha cabeça nesta escola 

sente que vida, no pouco que eu lê, escutava também palavra de boca dos outros, e gosta de 

escutar sempre palavra… eu desde criança sou uma pessoa que não gosta de estar na grupo, a 

minha vida é reservada. 

Mas quando estamos aqui estamos em grupo e aí a [nome]  gosta? 

- Gosta porque gosta de estudar. Neste grupo eu gosta porque está a estudar, distrair cabeça e 

tentar perceber a caminhada. Um passo de cada dia. 

- Mas lá neste bairro que eu está ninguém me conhece. Porque eu quando tá na casa, porta 

fechada, ninguém sabe. Quando sai, sai de madrugada, às vezes chega tarde. Minha trabalho é 

missa, trabalho!  

- Agora tenha mais trabalho porque já sabe escrever, tenho mais trabalho e em vez de dormir. 

Alguma vez que não sabia dormiba, mas agora já tem uma trabalho tão preenchida, que 

Comentário [ab43]: Do que já 
aprendeu na alfabetização realça a pintura 
da Paula Rego, que constitui o ponto de 
partida para o trabalho desenvolvido no 
projecto. Afirma que vê na obra da artista 
o que se passa no mundo, o que se reflecte 
nos debates do grupo e nos textos 
produzidos. 

Comentário [ab44]: A aprendizagem 
da leitura e da escrita acontece ao seu 
ritmo, com paciência e empenho, pois 
reconhece que é importante para a sua 
vida. Diz também que aprendeu já muitas 
coisas por ela, ou seja, com o que já sabe, 
aumenta o seu próprio conhecimento, 
aprende o que lhe interessa, quer e é útil. 
Demonstra, desta forma, a capacidade de 
aprender a aprender.  

Comentário [ab45]: A alfabetização 
abre horizontes, perspectivas outras do 
mundo que a rodeia. Funciona como um 
impulso para conhecer o mundo, a 
verdade… 

Comentário [ab46]: É muito 
interessante a resposta pronta, concisa e 
imediata a esta pergunta. Quando se 
aprende fica-se predisposto a aprender 
mais, ganha-se confiança em si próprio e, 
de facto a pessoa sente-se e fica mais 
inteligente, mais capaz, e sobretudo mais 
confiante nas suas próprias capacidades. 

Comentário [ab47]: Na vida deve-se 
reservar tempo para aprender, pois 
aprende-se sempre. Para tal “a pessoa tem 
de parar de correr, há tempo para tudo”. O 
tempo para aprender é um tempo de 
escuta r os outros, tempo de parar e abrir a 
cabeça a novos conhecimentos e 
conquistas. 

Comentário [ab48]:  Aprender em 
grupo distrai a cabeça, o momento de 
aprendizagem pode, paralelamente, 
funcionar como uma evasão de um 
quotidiano difícil e duro.  

Comentário [ab49]: Um grupo que se 
reúne para aprender é um grupo diferente 
e especial, e faz toda a diferença para a 
entrevistada que diz não gostar de estar 
em grupo, que é uma pessoa reservada. No 
entanto neste grupo a sua atitude é 
diferente, pode-se dizer que funciona 
como líder, tendo sempre uma palavra a 
dizer, uma posição a tomar, sendo 
respeitada e admirada no grupo de 
alfabetização. 
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quando faze minha trabalho abra minha livro, um texto. Escreve, depois lê… não sinto sozinha, 

não sinto triste… 

Escola para mim é importante, porque agora já ocupa minha dia e não isola. 

Na alfabetização acha que é bom estarmos em grupo, não acha? 

- Muito bom. Em grupo é bom. Por exemplo juntar-se um grupo para fazer coisa importante é 

bom. 

 

A entrevistada tinha de ir trabalhar e acabámos a entrevista. Agradeci a disponibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário [ab50]:  A leitura e a 
escrita funcionam como actividades de 
lazer. “ Escreve, depois lê, não sinto 
sozinha, não sinto triste” 

Comentário [ab51]: Ocupa o dia e não 
isola. 
A aprendizagem da leitura e da escrita 
proporciona outras formas de ocupar o 
tempo livre, combater o isolamento e a 
tristeza. 
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ENTREVISTADO 2 

Há quanto tempo está na alfabetização? 

- Aqui nesta escola, é?  

Sim, nesta escola. 

- Desde Janeiro. 

Veio este ano, ou já esteve cá o ano passado? 

 - O ano passado. Vinha aqui na 2009. 

2009? 

- Sim, 2009. 

E há quanto tempo está cá em Portugal? 

- Desde 2000. 

E nasceu na Guiné - Bissau? 

- Sim, Guiné – Bissau. 

Quando veio da Guiné – Bissau, veio trabalhar para Portugal? 

- Não, vim para tratar da pensão de sangue do meu marido. Ele era antigo combatente 
português. 

Ele morreu? 

- Sim, foi. Vim para tentar tratar da pensão de sangue. 

E ainda não conseguiu? 

- Ainda não conseguiu. 

E então não conseguiu tratar também dos seus papéis, não é verdade? 

- Sim, é verdade. 

Que idade tem? 

- Tem 55. 

E trabalha? 

- Sempre. 

Agora neste momento está a trabalhar? 

- Sim. 

Que trabalho faz? 

- É só limpeza. 

Numa casa, ou num escritório? 

- Num escritório. 

Por que decidiu vir aprender a ler e a escrever? 

Comentário [ab52]: Participa no 
projecto de alfabetização de adultos desde 
2009, mas não se recorda do mês. 

Comentário [ab53]: Veio para 
Portugal em 2000, para tratar da pensão de 
sangue do marido que era antigo 
combatente português. É viúva. 

Comentário [ab54]: Nasceu na Guiné 
Bissau 

Comentário [ab55]: Ainda não 
consegui tratar da pensão de sangue do 
marido, por conseguinte também ainda 
não regularizou a sua situação em Portugal. 

Comentário [ab56]: Tem 55 anos 

Comentário [ab57]: Trabalha. Faz 
limpezas num escritório. 
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- É que eu antigamente não sabe ler, não sabe falar o português. Mas quando vim aqui nessa 
escola aprendeu muitas coisas e a falar português um bocadinho. Fica contente com minhas 
professoras, aprendeu muitas coisas, quando foi de fora de Lisboa, não fica perdido.  

Veio para aqui para aprender a ler e a escrever, para quê? Porque é para si importante 
aprender a ler e a escrever? 

- Aprender ler, escrever… quando sai daqui não fica perdido. Já muitas coisas que eu aprendi a 
ler e já muitas coisas que eu aprender a falar o português. Antigamente não sabe falar 
português, é só crioulo. 

Tinha andado na escola na Guiné?  

- Não. 

A primeira vez que andou na escola foi aqui? 

É a primeira vez aqui. Foi aqui mesmo. 

O que é que acha que vai aprender aqui na alfabetização? Aqui nesta escola, o que acha 
que vai aprender mais? 

- Queria aprender muitas coisas. 

Que coisas é que queria aprender? 

- Queria aprender para ler. 

E para ler o quê? 

- É para ler escola. É também para aprender a falar português. 

O mais importante para si é aprender a falar bem o português? 

- Sim. 

 E a escrever? 

- Sim. 

E a ler? 

- Também. 

Na sua vida normal, do dia a dia, já consegue ler algumas coisas? 

- Sim senhora. 

O que é que já consegue ler? 

- É nomes, assim, de gente, nomes de pessoas. Já sabe o que é que é mesa, já sabe o que é que 
é cadeira pra sentar, sabe o que é que é limpeza. Antigamente não sabe. 

Costuma ler jornais? 

- Sempre, eu vou tentar ler o jornal. 

E o que é que consegue ler dos jornais? Consegue ler tudo? Ou só consegue ler algumas 
coisas? 

- Tentar ler algumas coisas. Só ainda lê algumas palavras. 

E o que lê mais? 

Comentário [ab58]: A sua motivação 
para participar no projecto é saber ler e 
falar português. 
Sente-se contente por estar a aprender. 
E confiante, pois com o que já sabe, já não 
se sente perdida. 

Comentário [ab59]: Já aprendeu a ler 
algumas coisas, sente-se menos perdida. 
Também já começa a falar o português, 
pois antes só falava crioulo. 

Comentário [ab60]: Esta é a primeira 
vez que está na escola a aprender. 

Comentário [ab61]: Expectativas: 
aprender a falar português é a que salienta 
mais vezes, para além de ler e escrever. 

Comentário [ab62]: Já consegue ler 
nomes de pessoas, objectos… e associar os 
nomes lidos aos objectos e conceitos que 
eles representam. Identifica nas palavras 
lidas o que elas representam. 

Comentário [ab63]: Começa a tentar 
ler os jornais, algumas palavras. Sente 
confiança para começar a ler por sua 
própria iniciativa, embora anida não utilize 
a leitura de jornais para retirar informação. 
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- Quando camioneta vai para a Estrela, vai tentar ler. Vai para a Estrela, ou vai para Campo 
Grande, sempre vi na camioneta. Ou foi para Benfica, ou foi para Chelas, sempre vi na 
camioneta. Ou vai para Cais Sodré. 

Consegue ler isso nas camionetas que mais usa, é? 

- É. 

E o metro costuma utilizar? 

- Não, eu não sei.  

O que lê mais? 

… 

Se chegar uma carta para si, consegue ler? 

- Às vezes, quando carta vem de correio, sempre vi se era para Isabel. Mas se era para meu filho, 
diz: essa papel não é para Isabel, essa é para meu filho. 

E quando precisa de ler a carta, como é que faz? 

- Ainda não abre carta para ler, não. 

Então, quem é que lê as suas cartas? 

- Minha carta é meu filho. 

Ele é que lê para si e diz-lhe o que está lá? 

- Sim, sim.  

E escrever, o que é que já consegue escrever? 

… 

Consegue preencher papéis? 

- Não, não. 

Então, quando vai ao Centro de Saúde, ou ao Hospital, não lhe dão, às vezes papéis para 
escrever? Para pôr o seu nome ou onde mora? 

- Não, nunca fez isso. Sempre fui para médico, mas nunca fez isso. 

E quando tentou tratar da pensão de sangue do seu marido, nunca escreveu nada? Não 
lhe deram um papel para escrever? 

- Não, não. Sempre disse: você não pode passar papel para conseguir pensão de sangue? 
Sempre diz: você dona [NOME], você tem que esperar. Quando você tem documento português, 
vou-te dar. 

Ainda não foi tratar dos documentos? 

- Ainda não tenho documentos de portuguesa. 

Já tentou? 

- Sim, já tentou. Mas ainda não. 

E quando foi tentar tratar, não teve de escrever nada? 

Comentário [ab64]: Utiliza a leitura 
para se informar sobre o destino dos 
autocarros que utiliza em Lisboa (Estrela, 
Campo Grande, Benfica, Chelas, Cais do 
Sodré). 

Comentário [ab65]: Não utiliza o 
metro, pois a informação é mais confusa e 
não é tão directa. Também a aquisição de 
bilhetes nas máquinas dificulta o processo 
de utilização deste meio de transporte. 

Comentário [ab66]: Na leitura de 
cartas, apenas identifica o destinatário. 
Recorre à ajuda do filho para a sua leitura.  
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- Não, não. 

E no seu trabalho, costuma ler ou escrever? 

- Quando vem de limpeza sempre senta na minha casa para tentar ler algumas coisas.  

Quando sai do trabalho? 

- Quando sai do trabalho. 

Enquanto está no trabalho não precisa de ler, nem de escrever? 

- Não, não, não, não. 

Não tem que assinar nenhum papel? 

- Não, quando é para assinar sempre assina. 

A única coisa que escreve no trabalho é o seu nome? 

- Só para assinar o meu nome. 

Quando sai do trabalho… 

- Chego a casa, é para sentar e tentar ler alguma coisa. 

E quais as coisas tenta ler na sua casa? 

- Quando vi assim entrevista, sempre vou tentar ler. 

Dos jornais, ou das revistas? 

- Do jornal, sim. Sempre vou tentar ler. 

E consegue perceber as entrevistas? 

- Sim, sim. 

Acha que desde que está aqui na escola, consegue ler e escrever mais? 

- Sim, sim. 

Tem sido importante para si, o que tem aprendido aqui? 

- Sim, tem sido importante. 

E o que mudou na sua vida? 

… 

O que é que é diferente na sua vida por estar aqui a aprender a ler e a escrever? E por 
estar neste grupo de alfabetização? 

… 

Alguma coisa ficou diferente na sua vida? 

- Olha, quando a Câmara deitou a barraca a mim abaixo, vou ficar na pensão Alcântara Mar. 

 

 

E aqui nesta escola, o que já aprendeu? 

Comentário [ab67]: Não utiliza a 
escrita no quotidiano. A actividade da 
escrita quase nunca lhe é solicitada  em 
nenhuma situação. 

Comentário [ab68]: No trabalho a 
única situação de escrita solicitada prende-
se com a assinatura no registo de 
presenças. 

Comentário [ab69]: Em casa tenta 
ocupar o tempo livre com a leitura de 
revistas, sobretudo entrevistas. 

Comentário [ab70]: Acha que 
consegue ler e escrever mais desde que 
está na escola. Embora quase não utilize a 
escrita. 

Comentário [ab71]: Apesar de referir 
que as aprendizagens realizadas têm sido 
importante, não as consegue enumerar. 

Comentário [ab72]: Como se observa 
na ausência de resposta às questões, não 
consegue dizer o que mudou na sua vida 
nas questões relacionadas com a 
aprendizagem da leitura e da escrita. 

Comentário [ab73]: Quando 
reformulo a questão pela terceira vez, 
refere o facto de ter ficado sem a barraca e 
ter sido alojada numa pensão em 
Alcântara. 
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- Não sabe ler antigamente, não sabe pôr o meu nome. Sabe nome das pessoas que está cá. 
Aprendeu ler muitas coisas. 

E quais as coisas que já aprendeu aqui a ler? 

- A lavar e o pintor, a dizer muito bom dia, Joana, Marcélia, Isabel, Alda… 

E mais? 

- A ler também. 

 E acha que aprender a ler e a escrever muda a vida de uma pessoa? 

- Muda, muda. Muda sempre. 

Em quê? 

… 

No que é que aprender a ler e a escrever torna a vida de uma pessoa diferente? 

- Torna a vida de uma pessoa. Torna sempre. 

Porquê? 

- Não sabia bem isso, mas quando sabia bem isso ficava contente. É para ler é importante. 
Quando saiu para fora de Lisboa, fui para outro país não fica perdido. Se você não sabe ler, 
quando fui para outro país, você fica assim. Mas quando aprender ler assim fui a fora de Lisboa, 
você não pode ficar perdida. 

Por exemplo, quando passa nessa rua, você sabe é Prior Velho. Ou para além disso quando vi 
camioneta sabe, para tentar ler camioneta não fica Prior Velho, fui para a Apelação, não é? Ou 
fui para Loures, você não vai para Loures, não vai entrar na camioneta. Você vai para Camarate, 
você tem que esperar a camioneta. Não pode entrar noutra. 

E quando não consegue ler ou escrever qualquer coisa que é importante para si, o que é 
que faz? 

… 

Pede ajuda a outras pessoas? Vai-se embora? Como é que faz quando não consegue ler ou 
escrever? 

- Quando não sabe ler, né… 

… vou pensar 

- Quando não consegue pede ajuda para explicar, e não consegue ler pede ajuda também. Tem 
um menino que está na pensão. Quando não consegue ler as palavras diz: Leontino quer ajuda 
para explicar o que é que é essa palavra. E ele ajuda para mim. Ele é que ajudar para mim em 
minha casa. Às vezes é meu filho, quando ela vem de trabalho, diz: olha, não consegui ler essa 
palavra, quer ajuda. Ela vai explicar meu filho. Os meus filhos tudo sabe ler. Tem quatro filhos e 
tudo foi escola.  

 

 Agradeci a disponibilidade para a realização da entrevista. 

 

 

Comentário [ab74]: Uma 
aprendizagem que refere é escrever o seu 
nome ( assinar) e o nome dos colegas do 
grupo de alfabetização. 

Comentário [ab75]: Apesar de 
reconhecer que aprender a ler muda a vida 
de uma pessoa, tem dificuldade em 
enumerar em que aspectos. 

Comentário [ab76]: Ler é importante 
para a pessoa não ficar perdida, para se 
orientar melhor na cidade, ou quando vai 
para outro país. Refere mais uma vez a 
utilização dos autocarros urbanos de lisboa 

Comentário [ab77]: Quando não 
consegue ler pede ajuda. Refere o filho e 
um rapaz que vive na pensão onde ela 
agora reside, e que substitui o filho nessa 
tarefa. 

Comentário [ab78]: Tem quatro filhos 
e todos foram à escola.  
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ENTREVISTADO 3 

Quando veio para a alfabetização? 

- Eu no mesmo mês de Outubro. 

Como soube que havia aqui alfabetização, escola? 

- Eu, meu sobrinho em casa. Eu diz ao meu sobrinho, eu gosta de aprender. Meu sobrinho diz, 

espera mês de Outubro, aulas de adultos vão começar no mês de Outubro. 

E, depois, pensou em vir para aqui porquê? Porque é importante para si aprender a ler e 

aprender a escrever? 

- É bom para tudo. 

E o que pode fazer mais na sua vida sabendo ler e escrever? 

- Gosta de estudar até (ao) fim. 

- Aprender ler aumenta o conhecimento de pessoas.  

Quer estudar mais? 

- Sim, quer. Em Guiné é toda a semana, 2ª até 6ª.  

Se houvesse mais aulas, dias de alfabetização, de escola, vinha? 

- Sim. Porque (eu) não tem trabalho… eu quer aprender, não (ficar a) dormir em casa. 

Quando veio para aqui sabia ler alguma coisa? 

- Não. 

E agora? Já consegue ler algumas coisas? 

- Agora tá melhor. 

Na Guiné, já tinha andado na escola? 

- Eu nunca. 

Esta foi a primeira escola que veio? 

- Na Guiné mãe não quer pôr filha fêmea na escola. Ajuda trabalho na casa. Os meus irmãos 

macho estudaram. 

E depois decidiu vir para Portugal? 

- Sim. 

 

 

E conseguiu visto? 

- Dia 8 de Junho de 2009. 

Comentário [ab79]: Iniciou a 
alfabetização em Outubro de 2009 

Comentário [ab80]: Soube das sessões 
de alfabetização de adultos através do 
sobrinho.  

Comentário [ab81]: A motivação para 
a aprendizagem da leitura prende-se com o 
aumentar  o conhecimento pessoal, com a 
vontade de abrir novos horizontes.  Mostra 
motivação para aprender mais e continuar 
a estudar. 

Comentário [ab82]: Mostra vontade 
vir mais dias à alfabetização. Está 
desempregada e prefere ocupar o seu 
tempo a aprender e não em casa a dormir. 

Comentário [ab83]: Quando veio para 
a alfabetização não sabia ler, nem escrever. 
Agora afirma que já consegue ler algumas 
coisas. 

Comentário [ab84]: Na Guiné não 
frequentou a escola, pois tinha de ajudar 
no trabalho de casa. No entanto os irmãos 
rapazes estudaram. 
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Quando vai na rua, na sua vida, nas coisas que faz, já consegue ler? 

- Sim, consegue um pouco. 

- Nas camionetas para saber para onde vai e a quantas horas. 

E já consegue ler a informação? 

- Eu, mais ou menos. 

Mas tenta ler? 

- Sim, tenta. 

Aprender é importante na sua vida? 

- Eu por escola, não férias 

(não percebi e ela reformulou) 

- Eu diz se depender de eu aulas, não férias. 

Sente-se bem por estar aqui a aprender a ler e a escrever, e já conseguir ler algumas 

coisas? Sente-se melhor na sua vida? 

- Sim. 

 O que lê? 

- [nome], quando passa na escrita tenta ler isso. 

E o que lê na rua? 

- Placas, informação. 

Consegue andar aí sem se perder? 

- Sim, mas eu não gosto de andar por aí. 

Quando está a ler e não percebe, como é que faz? 

Costuma pedir ajuda? 

- Sim. 

E escrever, costuma escrever? 

- Sim, escrever é mais fácil que ler. 

Então o que costuma escrever? 

- Quando eu vi escrita, pego minha lápis e começo a escrever. 

Isso é copiar, não é? 

- Sim, sim. 

Costuma copiar coisas que vê escritas? 

Comentário [ab86]: Já consegue 
utilizar a leitura para informação e 
utilização de transportes. 

Comentário [ab87]: Tenta ler tudo o 
que vê escrito na rua, sobretudo placas e 
informação. Já se consegue orientar sem se 
perder. 

Comentário [ab88]: Quando tem 
dificuldade na utilização da leitura para 
obter informação pede ajuda a outro. 
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- Sim. 

E depois lê essas coisas? 

- Sim. 

Antes, quando não sabia ler e escrever sentia-se mal? 

- Eu se vir pessoa sabir ler. Eu gosta mas não podia na Guiné. Pessoa toma caneta escrivi nome 

e eu não sabe. ( faz gesto de pôr tinta no dedo para assinar ) 

E agora, já assina o seu nome? 

- Sim. 

E isso é importante? Ou não? 

- É importante, muito. 

O que sentiu a primeira vez que escreveu o seu nome? 

 (risos)  

- Eu senti dificuldade. 

E ficou triste ou contente? 

- Ficou triste, mas depois sabe, ficou contente. 

Quando vai ao médico, ou tratar de algum papel, já consegue preencher papéis e escrever 

algumas coisas? 

- Ainda não. Acho que segunda -feira vou fazer, porque vou renovar meu visto. 

Acha que vai conseguir preencher? 

(risos)  

- Claro. 

Lê cartas? 

- Não, nunca. 

É importante saber ler, porquê? 

- Porque é bom. 

E faz falta para quê? 

- Faz falta para a pessoa. Não sabe ler, na camioneta, no comboio, eléctrico… quando a pessoa 

lê, sabe. 

- No trabalho, não sabe ler, não tem trabalho. 

Acha que quando ler mais vai conseguir trabalho? 

- Sim. 

Comentário [ab89]: Utiliza uma 
estratégia de leitura que recorre à cópia da 
informação escrita, e que, posteriormente, 
facilita a leitura.  

Comentário [ab90]: Antes não 
consegui escrever o seu nome e, quando 
precisava de assinar um documento tinha 
de colocar a impressão digital. Agora  já 
consegue assinar e reconhece a 
importância deste acto na sua vida. 

Comentário [ab91]: Relata o que 
sentiu a primeira vez que consegui 
escrever o seu próprio nome. 

Comentário [ab92]: Não utiliza a 
escrita no relacionamento com as 
instituições públicas. Ma s garante que 
quando isso lhe for solicitado vai conseguir. 
Demonstra confiança nas suas capacidades  
possibilitadas pelas aprendizagens 
efectuadas. 

Comentário [ab93]: Realça que ler é 
importante para utilizar transportes 
públicos e para conseguir um trabalho. 
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Saber ler é importante… 

- Para tudo… 

Para quê? 

- Para comer no hotel precisa saber ler. Para pedir uma prato. Para ir ao banco, para pôr 

dinheiro, para saber quanto, tem tanto de dinheiro. 

Como faz para tirar bilhetes no comboio? 

- Eu nunca tirei, sempre pedi ajuda. É muito complicado. 

Desde que está aqui na escola, já há mais coisas que consegue fazer na sua vida? 

- Sim. Ir ao mini preço, ver preço das coisas escritas. 

Agradeci a entrevista concedida, ressaltando o facto de comunicar em português, e não só em 

crioulo, o que possibilitou a realização da entrevista. Há 4 meses atrás não teria sido possível, 

apesar de, claro, ainda existirem muitas limitações na linguagem verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário [ab95]: Refere a 
importância da leitura para ler menus, e, 
assim, poder escolher um prato. Também 
para poder movimentar contas e utilizar o 
multibanco. 

Comentário [ab96]: Ainda não 
consegue utilizar as máquinas de venda 
automática de bilhetes, por isso pede 
sempre ajuda para o fazer. 

Comentário [ab97]: Uma das 
conquistas que refere com a aprendizagem 
da leitura é poder ler os preços dos 
produtos no supermercado. 
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ENTREVISTADO 4 

Quando veio para a alfabetização? 

- Em Outubro, 20 de Outubro de 2009, primeira vez na alfabetização.  

Como soube que havia aqui alfabetização, escola? 

- …  

Alguém disse que havia aqui escola? 

- Sim, alguém, sim. 

Quem? 

- Foi o [nome] 

E, depois, pensou em vir para aqui porquê? Porque é importante para si aprender a ler e 

aprender a escrever? 

- Aprender a ler e a escrever, fazer estudos é muito bom. 

E o que pode fazer mais na sua vida sabendo ler e escrever? 

 - Gosta de estudar, para saber, quer trabalhar, não tem escola, não pode fazer nada. 

Quer estudar mais? 

- Sim, eu quero estudar 5 dias por semana, 2 é pouco. 

Se houvesse mais aulas, dias de alfabetização, de escola, vinha? 

- Sim, ler para aprender tudo. 

Quando veio para aqui sabia ler alguma coisa? 

 - Não sabia fazer nada. 

E agora? Já consegue ler algumas coisas? 

- Sim, sim, sim. 

Na Guiné, já tinha andado na escola? 

 - Não, não na escola na Guiné. 

Esta foi a primeira escola que veio? 

- Não estudou porque situação na Guiné é muito difícil. Minha velha tem dois filhos machos. Só 

trabalhar, trabalhar para comer. 

E depois decidiu vir para Portugal? 

- Sim. 

E conseguiu visto? 

- Conseguiu visto sim, de entrada dia 18 de Abril de 2009. 

Comentário [ab98]: Começou a 
participar no projecto de alfabetização de 
adultos em Outubro de 2009 

Comentário [ab99]: Soube do projecto 
de alfabetização de adultos por um amigo 
que já participava nas sessões de 
alfabetização. 

Comentário [ab100]: A sua motivação 
para aprender a ler e a escrever é saber 
mais e também arranjar trabalho. 

Comentário [ab101]: Refere que 
gostaria de ter mais dias de alfabetização e 
da sua disponibilidade para as frequentar. 
Está muito motivado para aprender mais. 
“ler para aprender tudo”. Tem um desejo 
de aumentar o seu conhecimento e as suas 
capacidades.  

Comentário [ab102]: Quando 
começou na alfabetização, não sabia ler 
nem escrever nada e já reconhece que fez 
aprendizagens importantes. 

Comentário [ab103]: Nunca tinha 
frequentado a escola na Guiné. A situação 
era difícil lá, tinha de trabalhar para comer 
e portanto não podia estudar. 
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Quando vai na rua, na sua vida, nas coisas que faz, já consegue ler? 

- Consegue ler, sim, consegue ler. 

- Quando eu chegou na paragem de metro tem que ler para saber em que zona é que vai. 

E já consegue ler a informação do metro e do autocarro? 

- Sim, sim consegue. 

- Tem muitas potências para a escola. 

Sente-se bem por estar aqui a aprender a ler e a escrever, e já conseguir ler algumas 

coisas? Sente-se melhor na sua vida? 

- Sim, sempre. Conseguir ler papel, um jornal que ler para saber o que tem. 

Costuma ler jornais? 

- Sim. 

E o que lê mais? 

- Ler jornal para perceber trabalho, questão do trabalho, procurar trabalho. 

E o que lê na rua? 

- Placas, informação, nome de rua. 

Consegue andar aí sem se perder? 

- Eu andar por Lisboa, no metro, no comboio, na camioneta, tudo.   

E lê sempre para saber para onde vai? 

- Sim, sim. 

E, às vezes, quando está a ler e não percebe, como é que faz? 

-  Ah… (risos) 

Costuma pedir ajuda? 

- Sim, tem de ser, quando não consegue ler tudo. 

E escrever, costuma escrever? 

- Sim. 

Então o que costuma escrever? 

- Sim, sim. 

Ou copiar? 

- Escrever sem olhar. 

Escreve mensagens de telemóvel? 

Comentário [ab105]: Utiliza a leitura 
para se informar sobre destinos e trajectos 
de transportes públicos. 

Comentário [ab106]: Refere que 
consegue ler informações várias e que lê o 
jornal. 

Comentário [ab107]: No jornal utiliza 
a leitura para procurar anúncios de 
trabalho. Está desempregado. Ainda não 
trabalhou desde que chegou a Portugal. 

Comentário [ab108]: Na rua utiliza a 
leitura para obter informação. 

Comentário [ab109]: Refere que 
utiliza os transportes públicos com muito à 
vontade. 

Comentário [ab110]: Quando tem 
dificuldade em obter informação através 
da leitura, solicita ajuda de outro. 
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- Telemóvel é muito complicado. Letras muito pequeninas. 

( questão de só utilizarem ainda as maiúsculas, tanto na leitura como na escrita, e como isso 

limita a leitura no quotidiano ) 

Antes, quando não sabia ler e escrever sentia-se mal? 

- Não tem que sentir bem ou sentir mal. 

Assina o seu nome? 

- Quando não pode escrever nome, tem de pôr na documento, não sabe assinar. É muito 

importante ( saber escrever o nome) 

E os seus documentos tinham isso escrito? 

- Não, não. Eu assinar meu nome. 

E como fazia? 

(risos)  

- Escreveu muitas vezes até conseguir. Eu não querer meu documento não sabe assinar. 

Quando vai ao médico, ou tratar de algum papel, já consegue preencher papéis e escrever 

algumas coisas? 

- É complicado. Não consegue preencher. 

Lê cartas? 

- Na Guiné nunca, aqui conseguir. 

E que cartas costuma ler, ou já leu? 

- Carta de minha nome. Conseguiu ler… tentar um bocado. 

É importante saber ler, porquê? 

… 

E faz falta para quê? 

- Até no trabalho. O patrão deixa cartel na mesa, para saber o que é que ele diz, e não sabe! 

Acha que quando ler mais vai conseguir trabalho? 

- Sim, sabe ler e saber falar, é mais fácil 

Saber ler é importante… 

- Para tirar bilhete de comboio, de metro. Porque se não sabe ler, não pode tirar bilhete na 

máquina. 

E como faz para tirar bilhetes no comboio? 

- Eu também pede ajuda. Lá na Guiné não tem metro, tem pessoas pra comprar , não são 

máquinas. 

Comentário [ab111]: Também refere 
que costuma escrever, não exemplificando, 
contudo, alguma situação em que isso 
ocorra. Refere que ainda não conseguir 
escrever mensagens de telemóvel. 

Comentário [ab112]: Tem uma 
resposta interessante a esta questão, 
dizendo que quem não sabe ler não tem 
que se sentir bem, nem mal. Nesta 
afirmação parece que desvaloriza esta 
questão de que quem não sabe ler e 
escrever não se deve sentir inferiorizado. 
No entanto na questão seguinte, percebe-
se que não é bem assim… 

Comentário [ab113]: Aqui refere que 
sempre assinou o seu nome, por não 
querer que aparecesse nos seus 
documentos a sua impressão digital, e a 
expressão: não sabe assinar, no lugar da 
assinatura. Por isso treinou a escrita do seu 
nome, ainda que não soubesse ler ou 
escrever mais nada.  

Comentário [ab114]: Ainda não 
consegue preencher papéis. 

Comentário [ab115]: Quando estava 
na Guiné não conseguia ler cartas. Desde 
que começou a aprender a ler, já tenta e 
vai conseguindo aos poucos. 

Comentário [ab116]: Para o 
entrevistado saber ler aparece como uma 
condição para arranjar trabalho. E 
considera que quando souber ler mais vai 
conseguir um trabalho. 
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Desde que está aqui na escola, já há mais coisas que consegue fazer na sua vida? 

- Muita coisa. Ver mapas de autocarro, metro, Lisboa, nome de rua. 

 Agradeci a entrevista concedida, ressaltando o facto de comunicar em português, e não só em 

crioulo, o que possibilitou a realização da entrevista. Há 4 meses atrás não teria sido possível, 

apesar de, claro, ainda existirem muitas limitações na linguagem verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário [ab118]: A leitura de 
mapas é referida como uma conquista da 
sua recente aprendizagem da leitura. 
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ENTREVISTADO 5 

 

O que já consegue ler na sua vida? 

- Mais importante coisa de banco. Consegue levantar dinheiro. Depois supermercado, 

vai fazer minha compra. No LIDL compra minhas coisas sozinha, por quando se eu tem 

10 euros, 20 euros eu vai ver preço tudo e sabe quanto dinheiro custa. Primeiro eu não 

sei e vai tomar muito coisas para levar. E depois chega à caixa não tem dinheiro, fica 

cara de vergonha. Hoje eu vou na supermercado e vi data de coisa. Compra leite, 

compra fralda pró menino e vê dinheiro chega. Primeiro eu não sei, depois escola eu 

fica muita alegria que é escola. Agora, graças a deus, não sabe muito, mas sabe um 

bocadinho, eu sinto muito bem. Eu tá a pedir todo o dia a deus ajuda, eu vai prá frente, 

sempre. Eu fico muito contente escola aqui, eu não vai sair daqui. Gosto muito. 

Tem sido importante para si vir aqui à escola? 

-Sim, sim.   

Porquê? 

- Eu gosto. Tem vontade de vai para a frente. (risos) 

E o que consegue fazer mais? 

- Levanto meu dinheiro. Depositar dinheiro ainda não sei. Eu levanto dinheiro e vai ver 

recibo pra ver com quanta que eu fico. Eu sei quanta que fica no banco. Quando recibo 

chega da água, eu vê e vai pagar. Consegue ver perfeitamente isso e o dia pra pagar. 

Sabe ver camioneta está lá Cais Sodré, ou Prior Velho, Campo Grande, Rodoviária, eu 

sei. Primeiro não sabe. 

Costuma pedir ajuda quando não consegue ler alguma coisa? 

- Sim, sempre pede ajuda. Mas nunca pedir ajuda na rua, só dentro de casa ou à minha 

família, ou minha filha. 

Quando veio para a alfabetização, o que esperava aprender aqui? Para si era 

importante aprender a ler e a escrever? O que queria fazer? 

- Eu conseguir ler um bocadinho, por quando vai pra autocarro gosta de tomar jornal 

para ler com colegas. Eu sai daqui vai pra outro lado, minhas colegas tudo sabe ler, e 

Comentário [ab119]: Recorre à leitura 
para a utilização do multibanco 

Comentário [ab120]: Uma mudança 
na vida quotidiana prende-se com uma 
maior autonomia no supermercado. 

Comentário [ab121]: Lê os preços dos 
produtos que pretende adquirir e faz o 
cálculo de quanto vai gastar. 

Comentário [ab122]: Quando não 
tinha iniciado o processo de alfabetização, 
como não lia os preços e calculava o 
dinheiro a gastar, por vezes, na caixa, não o 
dinheiro não chegava e sentia vergonha. 

Comentário [ab123]: O  facto de já 
possuir algumas competências da escrita  
faz com que se sinta melhor e esteja ainda 
mais motivada para aprender mais. 

Comentário [ab124]: Consulta o 
recibo do multibanco. 

Comentário [ab125]: Lê a informação 
mais importante da conta da água: valor e 
data limite do pagamento. 

Comentário [ab126]: Lê os destinos 
dos transportes que utiliza com frequência. 

Comentário [ab127]: A estratégia 
utilizada quando não consegue ler 
autonomamente pede o auxílio da família.  
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depois eu não sei, eu cara de vergonha não é? Fica muito mal própria. Na minha casa 

gosta de também, não tem nada pra fazer, apanhar um jornal para ler. Depois, 

primeiro, eu não lembro bem português. Gosta de ver novela e primeiro não ouve 

nada, nada, nada! Na televisão mostra muitas coisas. Se eu consigue ler, pode! Se tem 

uma coisa de pomada pra pele, pra dor, se eu consigue ler lá na televisão, tem que tirar 

nota. Amanhã quando eu sinti dor, vai pra farmácia comprar. É coisa mais importante. 

Eu gosta, eu sinti muito, muito bem. Mas primeiro não gosto, fica assim uma parva, tá 

olha televisão não ouve o que é que tá. Tá à procura de minha filha: “o que é que ela 

fala?” (risos) Muito triste pá. (risos). Gosta de novela dois e meia e seis e tal. Gosta de 

TVI portuguesa, de novela de português. Eu gosto. Mas se não ouve, que é que vai 

sentar na televisão pra ver? Não ouve, né? Na minha vida própria é importante 

conseguir ler. Agora não quer mais faltar aqui. 

E escrever, o que consegue escrever? 

- Assinar meu nome, escrever nome de minha neta.  

Acha que aprender a ler e a escrever muda a vida de uma pessoa? 

- Sim. 

Em quê? 

- Fica livre, fica bem. Não vai pedir a uma pessoa favor. Eu minha vida é importante pra 

eu sei. 

E na sua vida, o que é que já mudou? 

- Minha vida, mia sentido está mais calmo. Primeiro eu não tem escola, como maluca 

da cabeça. Está a aprender meu coração fica mais leve, sente melhor, sente segura 

também na minha vida. Mas primeiro não tem, fica assim uma coitada, um cérebro que 

não tem vista. Eu quer saber ler. Todo o dia tá a pensar pra saber um bocadinho na 

minha vida. Eu não tem mais outro pensamento na minha cabeça. 

Está na alfabetização há quanto tempo? 

- Eu tava aqui ano passado. 

E está em Portugal há quanto tempo? 

Comentário [ab128]: No grupo de 
colegas ela era a única que não sabia ler e 
tinha vergonha, pois todas liam o jornal 
nos transportes públicos e ela sentia-se 
mal.  

Comentário [ab129]: Também 
motivada pela leitura do jornal com o 
objectivo de ocupar o tempo livre/lazer  

Comentário [ab130]: A aprendizagem 
da língua também foi importante, pois 
como não compreendia o português não 
percebia o que via na televisão. Na 
televisão, que já vê, gosta de novelas 
portuguesas.  

Comentário [ab131]: Como não 
compreendia a língua utilizada na 
televisão, sentia-se uma parva, pois estava 
só a ver e não conseguia perceber o que 
diziam. 

Comentário [ab132]: Recorria ao 
auxílio da filha para traduzir para crioulo o 
que era dito na televisão. 

Comentário [ab133]: Em relação à 
escrita já consegue assinar o nome e 
escrever o nome de uma neta. 

Comentário [ab134]: Realça que a 
mudança na vida de uma pessoa 
proporcionada pela aprendizagem da 
leitura e da escrita  é ela ficar mais livre, 
sentir-se melhor consigo e não depender 
dos outros. 

Comentário [ab135]: As mudanças na 
sua vida pessoal são: mais sentido na vida, 
mais calma,  o coração fica mais leve, 
sente-se mais segura. Diz que quando não 
estava em processo de alfabetização  
sentia: “como maluca da cabeça” e “assim 
uma coitada, um cérebro que não tem 
vista”. 

Comentário [ab136]: Este é o segundo 
ano que participa no projecto de 
alfabetização de adultos – ler com arte. 
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- Sete anos em Portugal, meu marido tá aqui há vinte anos e veio da Guiné Bissau para 

estar junto dele. Ele tratou da residência (visto de residência). Tem oito filhos, aqui, na 

Espanha, na Guiné. 

Qual a sua idade? 

- 53 anos. 

Trabalha? 

- Não. Já trabalhou, mas agora não. 

  

Agradeci a entrevista concedida e a disponibilidade para participar na investigação. 

 

ENTREVISTADO 6 

 

Quando decidiu vir aprender a ler e a escrever? 

- Foi no Outubro de 2009. Foi quando começa este ano, eu vem. Foi a [nome de uma 

pessoa que participa no projecto] me convidou. 

E a [nome] já queria aprender a ler e a escrever? 

- Já queria aprender mesmo, para saber um qualquer coisa. Porque é muito 

importante. Eu estou muito feliz porque eu está aqui a aprender muito, tá a aprender 

alguma coisa. 

E assim, do que já aprendeu, já consegue fazer algumas coisas? 

- Já, já consigo fazer umas coisas. Já consegue ler umas coisas com muito bem mais, 

consegue sim. Quando vai lá fazer um compras já não precisa de perguntar às pessoas. 

Preço, já vê preço, qual é que é. Já fazer umas continhas, se tem dinheiro, ver se dá ou 

se não dá. Já é bom, quer dizer é muita alegração (alegria) para mim. 

E o que sente quando já vai conseguindo fazer essas coisas? 

- Eu sinto muito bem. Sente muito melhor, muito melhor do que sentiu antes. Sente 

mais confiança, que é capaz de fazer. 

Comentário [ab137]: É da Guiné 
Bissau, está em Portugal há sete anos, tem 
situação regularizada. Veio porque o 
marido já estava cá. 

Comentário [ab138]: Tem 53 anos e 
está desempregada. 

Comentário [ab139]: Participa no 
projecto há 9 meses. Veio para a 
alfabetização através de uma amiga que 
participa no projecto. 

Comentário [ab140]: Já consegue ler 
algumas coias 

Comentário [ab141]: Ganhou 
autonomia, pois já consegue fazer compras 
sozinha, sem ter de perguntar a outros. 

Comentário [ab142]: Utiliza as 
aprendizagens quando vai ao 
supermercado, para ver os preços e fazer o 
cálculo do dinheiro que  tem. 

Comentário [ab143]: A nível pessoal 
sente-se muito melhor, porque tem 
confiança em si própria, pois sabe que há 
muitas coisas que já consegue fazer. 
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E na sua vida do dia a dia, o que consegue ler mais? 

- Olha, isso não vai mentir, isso não faz nada. Porque eu não tive tempo, eu tem 

vontade de fazer isso, mas não há tempo. Eu entra trabalho às seis da manhã sai às 

nove. Entra nove e meia, outra vez, até meio dia e meio. Entra uma hora sai quatro 

horas. Entra quatro e meia, outra vez, sai às sete. Entra às sete, no edifício Sagres, sai às 

nove, para sair para apanhar a camioneta para ir para minha casa, chega quase meia 

noite. Mora no Barreiro. Quando morava cá às vezes meu filho ensinava qualquer coisa, 

mas não tem ninguém para me ensinar nada, não tem tempo.  

 

- Dia de ontem, chegar a casa, tomar banho, apanhar caderno para fazer alguma coisa. 

Olha, põe em cima da cama, quando acordei era de manhã, de travessada na cama, 

com o caderno aberto. 

 

E no seu trabalho? 

- É importante saber ler. Porque, às vezes, como eu de manhã trabalha sozinha, quando 

eles precisa de alguma coisa deixa um papel, mas eu não sabe ler que é papel. Mas 

agora quando encontrar um papel, telefona para meu filho e diz pra ele letra pra letra. 

Ele diz: “mãe, é isso, é isso, é isso.” Já é muito importante para mim. Não consegue 

juntar na papel, mas conseguir dar pra meu filho letra pra letra, tudo, e ele explica. 

Agora é assim que eu faço quando não consegue ler. Lá no trabalho sempre deixa 

recados escritos. Tem um trabalho, como doutora é muito minha amiga, eu disse: 

“olha, eu não sabe ler”. Então quando precisa de uma coisa, não deixa recado, sempre 

telefona para mim. É outra maneira. Mas no outro trabalho quando tem alguma coisa 

pra fazer sempre deixa um papel no lugar da senhora das limpeza. Então é assim, eu 

estou muito feliz. 

E como faz para apanhar transportes? 

- Os transportes, a gente já sabe conhece tudo letra por onde transporte foi (risos). 

Quarenta e cinco, já sabe, já olha que é quarenta e cinco. Olha, onde é que eu mora 

agora de Barreiro também, eu apanha a camioneta 1 pra estação, ou 2 pra estação, 

depois apanha pra Vale da Amoreira, já sei apanhar sem perguntar a ninguém. 

E mais coisas que a [nome] consegue ler? 

Comentário [ab144]: Não utiliza a 
leitura no quotidiano, não por falta de 
motivação, mas porque trabalha muitas 
horas por dia e não consegue ter tempo 
para se dedicar à leitura. 

Comentário [ab145]: A entrevistada 
trabalha das 6:30 às 21 horas, ao que se 
acrescentar-mos o tempo de deslocação de 
Lisboa para o Barreiro, não sobra tempo 
útil para o fazer no dia a dia.  

Comentário [ab146]: Relato de um 
episódio que ilustra bem esta situação.  

Comentário [ab147]: No seu trabalho 
a importância da leitura resume-se à 
comunicação através de recados. 

Comentário [ab148]: A entrevistada 
reconhece as letras mas, muitas vezes, tem 
dificuldade em ler recados escritos. A 
estratégia que utiliza é recorrer a um 
familiar, a quem telefona e soletra as letras 
do recado, ele então descodifica a 
mensagem. A entrevistada realça a 
importância de já ter aprendido as letras 
que lhe permitem recorrer a esta 
estratégia. 

Comentário [ab149]: Outra estratégia 
utilizada, noutro trabalho, foi dizer à 
patroa que não sabia ler. Desta forma ela 
telefona-lhe quando precisa de falar com 
ela. E não deixa recados escritos. 

Comentário [ab150]: Conhece as 
letras e números dos transportes que 
utiliza com mais regularidade. 

Comentário [ab151]: Demonstra mais 
autonomia, pois já consegue utilizar os 
transportes sem precisar do auxílio de 
outros. 
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- Ir ao multibanco consegue. Pra pedir movimento de conta, essa coisa não. Mas pra 

levantar dinheiro eu consigo. No telemóvel conhece o nome de todo mundo, de toda a 

gente. Há palavras que já conhece. Já está a aprender muitas coisas, já não tá como 

tava uma vez (primeira vez), já tá melhor. (risos) Antes não conseguiva (conseguia) 

nada. Nada, nada, nada. 

Já tinha andado na escola? 

- Não. Nunca meus pais me pôr na escola. Somos seis, mas eu sozinha que é menina, 

não foi para a escola, não sei porquê. Todos, só eu que não fui. Ele me põe pra ficar em 

casa, a trabalhar em casa: fazer comida, lavar roupa… sabe coisas de África… lavar 

roupa na tina, apanhar lenha, tudo isso. A vida deles é muito diferente de meu por 

causa da escola. Tá tudo lá em Cabo Verde, tudo tem trabalho. 

 

E a [nome] veio porquê? 

-   Meu marido estava cá. Então temos quatro filho. Ele veio, passados uns tempos foi 

lá. Depois traz dois filho, dois menina, depois veio um rapaz. Eu fico em Cabo Verde 

com um só, um rapaz. Então, com pouco tempo, a minha filha mais velha fica a pedir: 

“ó mãe vem cá, vem cá porque a mana tá muito doente”. Ela tinha saudades de mim. 

Mas eu vinha pra me ir embora, eu não ficava. Então quando eu chega aqui a minha 

filha mais velha, com meu filho, disse: “ó mãe não vai, fica com a gente.” Mas eu disse: 

“tá lá o [nome do filho] sozinho.” Eles disse: “o [nome do filho] tá em Cabo Verde mas 

tá na nossa casa, não paga nada. A gente trabalha, manda dinheiro para ele, ele está a 

estudar.” Pronto eu fiquei a trabalhar, tudo bem. Eu trabalho sempre, nunca trabalho 

faltava. Já tem treze anos. Aqui trabalhou sempre. Então eu fica. Depois um ano, meu 

filho ficou lá, veio para aqui. Já ali ficou tudo, fica tudo bem. Já ficou tudo junto. Os 

meus filhos andou tudo na escola, só um tem o 9º ano, tudo tem 12º. Gosta tudo de 

estudar. Eles é que me ajudam: pra ler uma carta, para preencher papéis… 

- Agora quando tem uma carta não consigue ler tudo, mas achar um carta, se é pra 

pagar, olha quanto é que tem pra pagar, em que dia é pra pagar, o valor e o prazo de 

pagar, já consegue. Eu não consegue juntar a letra, não sei porquê, mas conhece letras 

todas. Mas não desiste. Eu abandona esse trabalho para poder estar aqui na escola. 

Não ganhar seis horas por semana, esta hora eu não faço pra poder vir aqui. Eu perder 

isso porque eu também quer saber algumas coisas para mim. Quero saber mais coisas 

para mim. 

Comentário [ab152]: Utiliza o cartão 
multibanco para levantar dinheiro 

Comentário [ab153]: Identifica os 
nomes dos contactos no telemóvel 

Comentário [ab154]: A entrevistada 
não frequentou a escola em Cabo Verde, 
embora todos os irmãos (rapazes) a 
tenham frequentado. Ela  ficava em casa a 
fazer tarefas domésticas. Reconhece que a 
sua vida poderia ter sido diferente, tal 
como a dos irmãos. 

Comentário [ab155]: Está em Portugal 
há treze anos. Veio para estar junto da 
família. 

Comentário [ab156]: Quando tem 
necessidade de utilizar práticas de literacia 
(ler uma carta, preencher documentos) 
recorre à ajuda dos filhos, que 
frequentaram a escola, na maioria, até ao 
12º ano. 

Comentário [ab157]: Numa conta 
identifica o valor a pagar e o prazo para o 
fazer 

Comentário [ab158]: A expectativa de 
saber e aprender mais, mostra uma grande 
motivação para a participação no projecto. 
Sublinha, inclusivamente, que prescindiu 
de um trabalho para poder estar na 
alfabetização de adultos.  
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O que imagina que vai fazer quando já souber ler? 

- É muito importante para mim. Quem sabe ler tem muitas coisa pra pensar, pra fazer. 

É muito importante se eu sabe ler. Eu se sabe ler pra agora, já tinha um carta pra ter 

um carrinho velho pra andar. Fazer carta de condução. Mas eu estou muito feliz, até tá 

arrependida porque não vinha mais a tempo. 

E escrever, consegue escrever algumas coisas? 

- Assim sozinha só meu nome escreve. Mas eu não tenta, porque se tenta, se calhar… 

Quando vai preencher papel sempre minha filha ou meu filho vai comigo. Só para 

assinar eu assina. Eles ajudam em tudo, vão comigo tratar de tudo. 

O que mudou na sua vida desde que está na alfabetização? Começar a aprender a 

ler e a escrever mudou alguma coisa na sua vida? 

- Eu não sei falar português, não sei dar a resposta. 

Mas percebeu a minha pergunta? 

- Sim. Pergunta se alguma coisa mudar na minha vida, se eu ficar mais feliz? Fica mais 

feliz, sente muito melhor do que eu estava. Porque agora sinto que estou outra pessoa. 

Mudei porque já sabe muita coisa, porque está a aprender muitas coisas. Porque quem 

não sabe ler não sabe nada. Não aprende nada, não conhece nada mesmo. É 

importante, muito importante para mim. E mudou muitas coisas, quando fala 

português mal, tem uma pessoa pra me corrigir e assim. E já consegue falar melhor 

português. Já fala mais com as outras pessoas (risos). Quando fala mas não percebe, eu 

já tenta falar de outra maneira para perceber. Agora já é mais fácil, já sabe falar mais 

coisas em português, às vezes mistura crioulo, mas já consegue. 

- Tá muito feliz com o que já aprendeu aqui. Já aprendeu muita coisa, e vai para a 

frente, cada dia mais. Vai aprender muito mais, porque eu não vai desistir, não vai 

desistir.  

 

Muito obrigada, pela disponibilidade e colaboração para esta entrevista. 

- Eu é que agradeço. 

 

 

Comentário [ab159]: Uma das 
expectativas da entrevistada é tirar a carta 
de condução e ter um carro, que lhe 
permitiria ser mais autónoma e não perder 
tanto tempo em transportes públicos. 

Comentário [ab160]: Agora que 
iniciou o processo de alfabetização 
arrepende-se de não ter começado há mais 
tempo. 

Comentário [ab161]: Já escreve o seu 
nome autonomamente. Mas acrescenta 
que não pratica a escrita, porque se o 
fizesse, acredita que já escreveria mais… 

Comentário [ab162]: Quando precisa 
de tratar de documentos recorre aos filhos, 
porém já consegue assinar o nome. 

Comentário [ab163]: As mudanças 
que salienta prendem-se com a esfera 
pessoal,  como estar mais feliz e sentir-se 
uma pessoa diferente. 

Comentário [ab164]: Realça a visão 
negativa que o adulto que não sabe ler tem 
de si próprio: não saber nada, não 
aprender nada, não conhecer nada. É 
interessante verificar que ao iniciar um 
processo de alfabetização, ainda que as 
aprendizagens sejam quase invisíveis ou 
residuais,  o adulto posiciona-se e 
perspectiva-se de modo muito fiferente. 

Comentário [ab165]: Outra mudança 
que realça é o facto de se expressar melhor 
verbalmente, o que facilita o 
relacionamento interpessoal. 

Comentário [ab166]: Interessante é 
também verificar como refere o facto de já 
conseguir reformular o discurso para 
comunicar de um modo mais eficaz. 

Comentário [ab167]: Estas últimas 
palavras da entrevistada mostram a força 
da motivação para a aprendizagem da 
leitura e da escrita, reforçada pelas 
mudanças que já aconteceram na sua vida. 


