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Caracterização dos Participantes 

 
Nome 

 
Sexo  

 
Identifica-

ção 

Fonte dos dados 
Entrevista Registo de observação 

A F 1  Nasceu em Cabo Verde a 18 
de Setembro de 1953. Tem 
56 anos. 

 Veio para Portugal em 
Janeiro de 1992. Há 18 anos. 

 Participa no projecto ler com 
arte há 3 anos. 

 Empregada. Trabalha nas 
limpezas em empresas e em 
residências particulares. 

 Situação legal regularizada. 

 É viúva. 

 Veio para Portugal por causa 
da morte do marido que 
vivia em Lisboa. Ela acabou 
por ficar para trabalhar pois 
tinha 4 filhos menores e não 
tinha rendimentos em Cabo 
Verde.  

 Foi das primeiras pessoas a participar 
no projecto de alfabetização de 
adultos 

 O marido era antigo combatente do 
exército português. 

I F 2  Está na alfabetização desde 
Outubro de 2009 (como não 
se recordava do mês fui ver 
aos registos de presença). 

 Está em Portugal desde 
2000. 

 Tem 55 anos. 

 Trabalha na limpeza de um 
escritório três horas por dia. 

  

 Nasceu na Guiné-Bissau. É de etnia 
Manjaco. 

 Tem quatro filhos. 

 É viúva 

 Veio para Portugal para tratar da 
pensão de reforma do marido que era 
antigo combatente do exército 
português e residia em Lisboa. 

 Não tem a situação legal regularizada. 

M F 3  Está na alfabetização desde 
Outubro de 2009. 

 Está desempregada. 

 Não tem situação legal 
regularizada, tinha visto de 
um ano que terminou a 8 de 
Junho de 2010. Está a tratar 
da regularização de situação 
de permanência. 

 Nasceu na Guiné - Bissau no dia 20 de 
Janeiro de 1972. É da etnia Manjaco. 

 É casada. Tem 4 filhos que estão na 
Guiné com o marido. 

 Veio para Portugal em Junho de 2009 
para ser tratada a um problema no 
coração e acabou por ficar.  

N M 4  Está na alfabetização de 
adultos desde Outubro de 
2009. 

 Tem visto de entrada desde 
18 de Abril de 2009. 

 Está desempregado. Nunca 
trabalhou em Portugal. 

 Nasceu na Guiné-Bissau no dia 25 de 
Maio de 1985. É de etnia Manjaco. 

 É solteiro. 

T F 5  Participa no projecto de 
alfabetização desde 2008/9 

 Está em Portugal há sete 
anos. 

 Veio ter com o marido que já 
reside em Portugal há 20 
anos. 

 Tem 8 filhos. 

 Tem 53 anos. 

 Está desempregada. Antes 
costumava trabalhar nas 
limpezas. 
 
 

 Nasceu na Guiné-Bissau. É de etnia 
Balanta. 

 É casada. 

 Veio para Portugal em 2003. 

 Tem a situação legal regularizada. 
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Nome 

 
Sexo  

 
Identifica-

ção 

Fonte dos dados 
Entrevista Registo de observação 

J F 6  Está na alfabetização de 
adultos desde Outubro de 
2009. 

 Empregada. Trabalha nas 
limpezas em empresas e em 
residências particulares. 

 Veio para Portugal pois já 
aqui estavam o marido com 
três filhos. 

 Tem a situação legal 
regularizada. 

 Tem 4 filhos. 

 Nasceu em Cabo Verde. 

 É casada. 

 Tem 52 anos e faz 53 a 26 de Junho. 

 Está em Portugal desde 1997. 
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CATEGORIA – RAZÕES PARA A NÃO FREQUÊNCIA DA ESCOLA EM CRIANÇA 

Subcategorias Unidades de registo 

Discriminação de 

género 

(…) diz que punha rapaz, mas não punha meninas mais grande (E1) 

na Guiné mãe não quer pôr filha fêmea na escola (…) meus irmãos 

macho estudaram (E3) 

somos seis, mas eu sozinha, que é menina, não foi para a escola (E6)  

Autoridade parental 

ou das figuras que 

exerciam essa função 

meus pais dize que não (E1) 

fui criada por brancos (portugueses) mas só me ensinaram a trabalhar 

(E2) 

o meu pai era muito antigo e não me pôs na escola (E5) 

fui para casa de uma senhora para me criar, mas ela também não me 

pôs na escola (…) batia-me e punha-me a trabalhar (E5) 

nunca meus pais me pôs na escola (E6) 

Trabalho  (…) tem que trabalhar tomar conta dos irmãos mais pequenos, fazer 

tarefas de casa e trabalhos no campo (agricultura e acartar lenha) (E1) 

ele me põe para ficar em casa a trabalhar: fazer comida, lavar roupa 

na tina, apanhar lenha (E6) 

As condições de vida  só trabalhar, trabalhar para comer (E4) 

eram tempos de muita miséria (…) tinha de trabalhar para comer (E5) 

situação na Guiné muito difícil (E4) 

A não 

obrigatoriedade da 

escolarização 

na Guiné o estado não obriga as crianças a irem à escola (E4) 
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CATEGORIA – MOTIVAÇÕES 
O objectivo pessoal para aprender a ler e a escrever 

 
Subcategorias Unidades de registo 
Instrumental / 

Utilitária 

não sabe ler, não sabe falar o português (E2) 
 
uma pessoa sem escola é cego (…) não sabe falar (E1) 
 
eu não lembro bem português (…) na televisão mostra muitas coisas 
(…) e primeiro não ouve nada (E5) 

Realização e 
desenvolvimento 

pessoais 

desde criança, eu gostava de ir à escola (…) eu tinha uma certo 
sentido na minha cabeça que era que a escola era minha trabalho (E1) 
 
gosta de estudar, para saber (E4)  
 
aprender ler aumenta o conhecimento de pessoas (E3) 
 
na minha vida própria é importante conseguir ler (E5) 
 
já queria aprender mesmo (…) quero saber mais coisas para mim (…) 
quem sabe ler tem muitas coisa para pensar, para fazer (E6) 

Ocupacional não tem trabalho… eu quer aprender, não (ficar a) dormir em casa 
(E3) 
 
na minha casa (…) não tem nada para fazer, apanhar um jornal para 
ler (E5) 

Influência de 
membros da 
comunidade 

 (…) depois as minhas colegas foi estudar. Também tem que estudar. 
Se vai fazer uma, vai fazer outra (…) as minhas colegas estavam todas 
a estudar (E1) 
 
(…) minhas colegas tudo sabe ler, e depois eu não sei, eu cara de 
vergonha não é? (E5) 
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CATEGORIA – EXPECTATIVAS 
A projecção no futuro 

Subcategorias Unidades de registo 
Compreensão e 
intervenção na 
realidade do 

sujeito 

porque tem escola conhece verdade (…) minha deligação (dedicação) por 
a escola é seguir verdade. Toda a minha escola que quero estudar é 
conhecer esse caminho (E1) 
 
ver o mundo de outra maneira. sozinha não compreende o mundo (E1) 

Desenvolvimento 
de autonomia 

mas quando aprender ler assim fui a fora de Lisboa, você não pode ficar 
perdida (E2)  
 
faz falta para a pessoa (…) na camioneta, no comboio, eléctrico… quando a 
pessoa lê, sabe (E3) 
 
fica livre (…) não vai pedir a uma pessoa favor (E5) 
 
eu se sabe ler (…) fazer carta de condução (E6) 

Progressão de 
estudos 

gosta de estudar até (ao) fim (E3) 
 
vai aprender muito mais (E6) 

Integração no 
mercado de 

trabalho 

quer trabalhar, não tem escola, não pode fazer nada (…) sabe ler e saber 
falar, é mais fácil (E4) 
 
não sabe ler, não tem trabalho (E3) 
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CATEGORIA - PRÁTICAS DE LITERACIA: 
Os usos e os contextos de utilização da leitura e da escrita 

Subcategorias Unidades de registo 
Orientação espacial placas, informação, nome de rua (…) mapas de autocarro, 

metro, Lisboa (E4) 
 
na paragem de metro tem que ler para saber em que 
zona é que vai (E4) 
 
quando passa na escrita tenta ler isso (…) placas e 
informação (E3) 
 
nas camionetas para saber para onde vai e a quantas 
horas (E3) 
 
sabe apanhar todo o transporte (…) consigue ler tudo (…) 
quando ele vai, quando ele pára (E1) 
 
quando camioneta vai para a Estrela, vai tentar ler (…) 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 (E2) 
 
sabe ver camioneta está lá Cais Sodré ou Prior Velho, 
Campo Grande, Rodoviária, eu sei (E5) 
 
transportes a gente já sabe, conhece tudo letra por onde 
transporte foi (E6)  

Comunicação interpessoal se deixarem um recado para mim pregado no armário 
[no trabalho] (…) agora lê, antes não (E1) 
 
carta de minha nome (…) conseguiu ler (E4) 
 
eu não vi lá ninguém (…) escrevi (…) vidro não é para 
lixo. Eu escreveu o recado (E1) 

Leitura de documentos escritos há muitas coisas nos jornais que não está bonita para ler 
(…) às vezes lê (E1) 
 
ler jornal para saber o que tem (…) para procurar 
trabalho (E4) 
 
quando recibo chega da água (…) consegue ler 
perfeitamente isso e o dia para pagar (E5) 
 
 carta, se é para pagar, olha quanto é que eu tem pagar, 
em que dia é para pagar. O valor e o prazo de pagar já 
consegue (E6) 

Preenchimento de documentos 
escritos 

para preencher papel ainda não consigo sozinha (E1) 
 
eu assinar meu nome (…) não querer meu documento 
não sabe assinar (E4) 
 
é complicado, não consegue preencher (E4) 
 
e agora, já assina o seu nome? Sim (E3) 
 
sozinha só meu nome escreve (E6) 
 
só para assinar meu nome (E2) 
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assinar meu nome (E5) 

Gestão das finanças pessoais já faço movimento, já movimento a minha conta (…) vê o 
papel, quanto tá lá (E1)  
 
eu levanto dinheiro e vai ver recibo para ver com quanta 
que eu fico (E5) 
 
ir ao multibanco (…) levantar dinheiro eu consigo (E6) 

Aquisição de produtos em 
estabelecimentos comerciais 

vê na produto letra amarela, está em promoção (…) vê os 
preços mais baratos 
 
eu quero comprar fiambre, mas acaba dia 8 (…) não dá 
para nós comer todo, pois pega aquele que acaba dia 23 
eu apanhei compra (…) fazendo conta por fim quanto é 
que eu poder paga (…) eu verifica todas minhas compras 
(E1) 
 
ir ao mini preço, ver o preço das coisas escritas (E3) 
 
vai ver preço tudo e sabe quanto dinheiro custa (E5) 
 
vou na supermercado e vi data de coisa (E5) 
 
já vê preço, qual é que é. Já fazer umas continhas, se tem 
dinheiro, ver se dá ou se não dá (E6) 

Busca de entretenimento ou 
lazer 

eu gosta de ler Bíblia (E1) 

Utilização de tecnologias 
(telemóvel) 

no telemóvel conhece o nome de toda a gente (E6) 
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Práticas de Literacia - obstáculos e estratégias de superação 
 
 

Obstáculos – Leitura Estratégias de Superação 
Leitura de recados, bilhetes ou cartas 
 

se não consegue, escreve na minha letra, e 
depois lê, sim (E1) 
então, quem é que lê as suas cartas? 
minha carta é meu filho (E2) 
agora quando encontrar um papel, telefona 
para meu filho e diz a ele letra pra letra. Não 
consegue juntar na papel, mas conseguir dar 
para meu filho letra pra letra tudo, e ele 
explica. É assim que eu faço quando não 
consegue ler (E6) 
quando precisa de uma coisa, não deixa 
recado, sempre telefona para mim. É outra 
maneira (E6) 
eles (filhos) é que me ajudam para ler uma 
carta (E6) 

Leitura da Bíblia eu tiro a letra que está lá (…) escreve na minha 
letra e depois lê (E1) 

Ler  costuma pedir ajuda? 
Sim, tem de ser, quando não consegue ler 
tudo (E4) 
Quando está a ler e não percebe, como é 
que faz? Costuma pedir ajuda? 
Sim (E3) 
Não consegue ler pede ajuda também (…) um 
menino que está lá na pensão ou meu filho 
(E2) 
Sempre pede ajuda. Mas nunca pedir ajuda na 
rua, só dentro de casa ou à minha família (E5) 

Obstáculos – Escrita  

Escrita no nome escreveu muitas vezes até conseguir (E4) 
 

Preencher documentos Quando vai preencher papel sempre meu 
filho, ou minha filha vai comigo. Só para 
assinar eu assina (E6) 

Obstáculos - Interacção verbal  

Comunicação verbal Quando fala mas não percebe, eu já tenta 
falar de outra maneira para perceber (E6) 

Obstáculos – utilização de tecnologias  

Comprar bilhetes para metro e comboio 
nas máquinas 

para tirar bilhete na máquina pede ajuda. Lá 
na Guiné não tem metro, tem pessoas pra 
comprar (E4) 
eu nunca tirei, sempre pedi ajuda (E3) 
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CATEGORIA – MUDANÇAS NA VIDA QUOTIDIANA 
Aprender a ler e a escrever muda a vida de uma pessoa 

Subcategorias Unidades de registo 
Autonomia andar por Lisboa, no metro, no comboio, na camioneta, 

tudo (E4) 
 
 não fica perdido (E2) 
 
agora já sabe apanhar todo transporte (E1) 
 
agora vejo o que é que eu quero e quanto que é preço e 
quanto que eu pode pagar. Neste ponto para mim 
escola é importante. Ajuda todo. Pessoa sem escola 
pode perde muitas coisas. (E1) 
 
aprender a ler e a escrever o que mudou na sua vida? 

Inteligência. Muitas coisas por mim que já aprendi, só 
através do conhecimento de algumas coisas que eu 
quero. (E1) 
 
compra minhas coisas sozinha (E5) 
 
quando vai lá fazer um compras já não precisa de 
perguntar às pessoas (E6) 
 
já sei apanhar (transportes) sem perguntar a ninguém 
(E6) 

Auto-estima quando faze minha trabalho, abra minha livro, um texto. 
Escreve, depois lê. Não sinto sozinha, não sinto triste (E1) 
  
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 assinar com o dedo] E agora sim, é 
importante, muito (E3) 
 
antigamente não sabe pôr o meu nome (…) aprendeu a 
ler muitas coisas. (E2) 
 
sabe um bocadinho, eu sinto muito bem (E5) 

Confiança em si próprio também aprende no trabalho (…) 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. (E1) 
 
sente segura também na minha vida (E5) 
 
sente mais confiança que é capaz de fazer (E6) 

Relacionamento interpessoal aprende a falar com o nosso pessoal, aprende a ser 
delicado (E1) 
 
já consegue falar melhor português. já fala mais com as 
outras pessoas (risos) (E6) 

Ocupação do tempo escola para mim é importante, porque já ocupa minha 
dia (E1) 
 
chego a casa, é para sentar e tentar ler alguma coisa (E2) 

 


