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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assumindo como objectivo central, identificar e caracterizar eventuais estilos de 

aprendizagem, existentes em comunidades com elevadas taxas de analfabetismo, a 

presente investigação centrou-se no estudo dos processos de aprendizagem de 

indivíduos analfabetos de seis localidades do concelho de Alandroal e compreendeu a 

realização de um estudo de caso, assente numa metodologia bidimensional. 

A análise descritiva e inferencial corroborou a hipótese de que foi o facto de os 

indivíduos se localizarem em comunidades, com determinadas características 

geográficas, culturais, económicas e sociais, que conduziu ao desenvolvimento de 

determinados saberes/maneiras de fazer, que se traduziram em eventuais estilos locais 

de aprendizagem.  

Sustenta-se que, pela sua localização geográfica e pelas dinâmicas comunitárias 

existentes, os contornos/singularidades do processo de aprendizagem dos inquiridos das 

localidades de Ferreira de Capelins e, essencialmente, de Juromenha, apresentaram-se 

com especial relevância.    
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

The learning of non-literate individuals belonging to communities with 

high rates of illiteracy  

 

 

Taking as its central objective, to identify and characterize possible learning styles that 

exist in communities with high illiteracy rates, this research focused on the study of the 

learning processes of illiterate individuals from six small villages in the municipality of 

Alandroal and it included the realization of a case study, based on a two-dimensional 

methodology.  

The descriptive and inferential analysis confirmed the hypothesis that it was the fact that 

the individuals were located in communities with certain geographical, cultural, 

economic and social characteristics which led to the development of specific 

knowledge/ways of doing that resulted in possible local styles of learning. 

It is argued that, by its geographical location and the existing community dynamics, the 

contours/singularities of the learning processes of the respondents from the localities of 

Ferreira de Capelins and, essentially, of Juromenha, presented a particular relevance.  
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Quadro 75 – Locais de aprendizagem (Hortinhas) .......... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 76 – Contextos de aprendizagem (Hortinhas) .... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 77 – Situação profissional dos inquiridos – Trabalhar por conta de outrem 

(Hortinhas) ....................................................................... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 78 – Qualificação da formação/ensino (avós e avôs) - Hortinhas ................ Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 79 – Qualificação da formação/ensino (pai e mãe) - Hortinhas . Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 80 – Qualificação da formação/ensino (cônjuge) - Hortinhas .... Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 81 – Qualificação da formação/ensino (Irmãos) - Hortinhas ..... Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 82 – Qualificação da formação/ensino (Filhos) - Hortinhas ...... Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 83 – Qualificação da formação/ensino (Netos) – HortinhasErro! Marcador não 

definido. 

Quadro 84 – Consequências de não saber ler/escrever (Terena) ..... Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 85 – Grau de satisfação em diferentes dimensões da vida (Terena) ............. Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 86 – Áreas das aprendizagens efectuadas (Terena) ............ Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 87 – Motivos de aprendizagem (Terena) ............ Erro! Marcador não definido. 

Quadro 88 – Recursos de aprendizagem (Terena)........... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 89 – Intervenientes no processo de aprendizagem (Terena)Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 90 – Persistência na aprendizagem (Terena) ...... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 91 – Locais de aprendizagem (Terena)............... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 92 – Contextos de aprendizagem (Terena) ......... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 93 – Situação profissional dos inquiridos – Trabalhar por conta de outrem 

(Terena) ........................................................................... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 94 – Qualificação da formação/ensino (avós e avôs) - Terena ... Erro! Marcador 

não definido. 



Quadro 95 – Qualificação da formação/ensino (pai e mãe) - Terena ...... Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 96 – Qualificação da formação/ensino (cônjuge) - Terena. Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 97 – Qualificação da formação/ensino (Irmãos) - Terena .. Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 98 – Qualificação da formação/ensino (Filhos) - Terena ... Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 99 – Qualificação da formação/ensino (Netos) – HortinhasErro! Marcador não 

definido. 

Quadro 100 – Frequência do contacto com familiares analfabetos/residência - Terena

 ......................................................................................... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 101 – Consequências de não saber ler/escrever (Juromenha) .... Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 102 – Grau de satisfação em diferentes dimensões da vida (Juromenha) .... Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 103 – Áreas das aprendizagens efectuadas (Juromenha) .... Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 104 – Motivos de aprendizagem (Juromenha) ... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 105 – Recursos de aprendizagem (Juromenha) .. Erro! Marcador não definido. 

Quadro 106 – Intervenientes no processo de aprendizagem (Juromenha) ................ Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 107 – Persistência na aprendizagem (Juromenha) .............. Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 108 – Locais de aprendizagem (Juromenha) ...... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 109 – Contextos de aprendizagem (Juromenha) Erro! Marcador não definido. 

Quadro 110 – Qualificação da formação/ensino (avós e avôs) - Juromenha ............ Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 111 – Qualificação da formação/ensino (pai e mãe) - Juromenha ............... Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 112 – Qualificação da formação/ensino (cônjuge) - Juromenha Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 113 – Qualificação da formação/ensino (Irmãos) - Juromenha .. Erro! Marcador 

não definido. 



Quadro 114 – Qualificação da formação/ensino (Filhos) - Juromenha ... Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 115 – Qualificação da formação/ensino (Netos) – Juromenha ... Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 116 – Frequência do contacto com familiares analfabetos/residência - 

Juromenha ........................................................................ Erro! Marcador não definido. 

Quadro 117 - Consequências em não saber ler/escrever . Erro! Marcador não definido. 

Quadro 118 - Síntese da significância das principais variáveis ...... Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 119 - Localização do registo das diferenças significativas. Erro! Marcador não 

definido. 

Quadro 120 – Especificidades dos inquiridos da localidade de Ferreira de Capelins

 ......................................................................................... Erro! Marcador não definido. 

Quadro 121 - Especificidades dos inquiridos da localidade de Montejuntos ............ Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 122 - Especificidades dos inquiridos da localidade de Mina do Bugalho .... Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 123 - Especificidades dos inquiridos da localidade de Hortinhas ................ Erro! 

Marcador não definido. 

Quadro 124 – Especificidades dos inquiridos da localidade de Terena .. Erro! Marcador 

não definido. 

Quadro 125 - Especificidades da localidade de Juromenha ............ Erro! Marcador não 

definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


