
 

Protocolo da Entrevista a Vera 

 

§1 Pedia-lhe que me contasse o que lhe aconteceu de importante desde 

que acabou a licenciatura até agora. 

 

Portanto, eu quando estive cá fiz o estágio curricular no São Francisco Xavier 

onde me entreguei na equipa. Quando o estágio acabou, comecei a fazer uma 

série de coisas de consultas, mas depois o Hospital não me quis integrar na 

altura. Era suposto eu ter entrado para um estágio profissional que me foi 

negado, porque entretanto entrou uma outra colega e eles disseram que 

ficávamos as duas em stand by. Entretanto, eu sai de casa dos meus pais, 

juntei-me portanto, ficava completamente fora de questão estar sem ganhar. 

Portanto, sai de lá. Estive dois ou três meses em casa. Ia sendo de loucos. 

 

Então? 

 

Em casa é complicado. 

 

§2 O que é que você fez nesses 2 ou 3 meses que ficou em casa? 

 

Mandei currículos para todo o lado, fora os que eu já tinha mandado. Já tinha 

mandado, mas intensifiquei e desesperei completamente. Entretanto, inscrevi-

me em diversos trabalhos. Surgiu-me, na altura, uma oportunidade, duas… 

Recordo-me de ter ido a dois sítios. Um foi no Barreiro. Era para um Centro de 

Emprego para fazer um apoio, mas eu estava a morar em Sacavém, portanto, 

não me compensava. Tinha que vir de carro e ainda por cima tinha um carro a 

gasolina com mais portagens e tudo, não valia a pena. A outra situação era 

idêntica. Acho que aquilo era no Pinhal Novo. Era a mesmo coisa e na altura 

tinha isenção de horário. Pagavam 100oua 120 contos e eu também achei que 

não era muito viável. Achei e depois arrependi-me, não é? Porque nós, as 

vezes, tomamos estas decisões e depois pensamos “se calhar era melhor estar 

lá do que estar sem fazer nada.” Depois, logo de seguida… Eu tenho um outro 



curso também. Eu tenho o curso de Música e foi assim que eu comecei a 

trabalhar. 

 

§3 De quê, do Conservatório? 

 

Sim, de Violino. Portanto, tenho as práticas de teclado, toco flauta, aliás 

comecei a tocar música com flauta só depois é que ingressei pelo violino. 

Quando eu comecei a dar aulas em colégios, ao pré-escolar, foi como 

professora de música e estava a trabalhar para uma empresa, que é aqui de 

cima na Avenida do Brasil. Eles prestam serviços as escolas. E eu, pronto, 

copiei literalmente o modelo deles para Psicologia. Portanto, actualmente o que 

eu tenho é uma empresa de Psicologia que presta serviços de Psicologia a 

diversas escolas. Trabalho x horas por semana, tenho contratos anuais. Eu, na 

altura, tinha esperança que isto tivesse muito mais visibilidade. A minha ideia 

era, começar eu a trabalhar mais não sei quantas pessoas. Até agora isso não 

se justifica. 

 

§4 Portanto está sozinha? 

 

Estou sozinha, por enquanto. Ainda dou conta do recado, pois são poucas 

escolas. A ideia das escolas é: ou eles têm capacidade e têm interesse, mais 

do que a capacidade financeira muitas vezes é o interesse, o interesse na 

presença de um psicólogo ou então são os pais que são responsáveis por esse 

tipo de despistes e encaminhamentos. Portanto, as escolas que julgam que nós 

temos que estar, já têm. As outras as que ainda estão a crescer e que ainda 

não têm capacidade financeira mas que têm interesse e depois temos as 

outras… Olhe, por exemplo, esta que vim de lá agora, estou lá 3 horas por 

semana e pronto. 

 

§5 Mas você é de quê, de clínica ou de orientação? 

 

Não, nem de uma coisa nem de outra. Eu sou de Psicoterapia e 

Aconselhamento. 

 



§6 E faz o quê? Nesse trabalho nas escolas faz o quê? 

 

É multi-educacional. Ao fim ao cabo… é assim, eu que por acaso as áreas, os 

nomes, não batem muito bem com aquilo que nós fazemos, na prática. Não sei, 

agora está diferente, pois logo a seguir a nós houve uma alteração e não sei 

exactamente como é que as coisas ficaram, mas para nós, da maneira como 

nós estávamos não saiu muito bem. Porque é assim, eu tenho Psicoterapia e 

Aconselhamento. Exactamente o que é que é isso? O meu trabalho muitas 

vezes é educacional, não faço psicoterapia com este tipo de crianças, faço 

psicoterapia na clínica. Mas, na prática, o que eu faço é assim: tanto faço a 

prática clínica da Psicologia Clínica e não ligada só a parte da psicodinâmica, 

que é o que cá na Faculdade acontece. Na altura era assim, agora não sei 

como é. Na altura, quando eu fui licenciada, a ideia era: o ramo A era a Clínica 

e aquilo era tudo a área da Psicodinâmica, com a qual eu não me identifiquei, 

portanto, não foi para ela e era o nosso, o ramo C que era 

Motivacional/Comportamental que vai abordar um bocado de tudo ao fim ao 

cabo. Nós temos a prática clínica, temos a prática educacional não só nos 

colégios, mais também muitos dos nossos aconselhamentos, por vezes, são 

mais educacionais do que propriamente psicoterapeuticos com as crianças, 

depende das situações… faz sentido, não é? No fundo, eu acho que nós 

saímos um bocado habilitados para fazer um bocadinho pouco de tudo e um 

bocado de nada. Uma pessoa quando sai não sabe fazer nada, mas isso é 

outra história. 

 

Você sentiu isso? 

 

Sim.  

 

§7 Então? 

 

Comecei a trabalhar sozinha e isso é complicadíssimo. Aliás vim tentar fazer 

mestrados e não conclui, portanto tive que desistir. Fui convidada a desistir. 

Custa a engolir. Passado 2 anos de uma pessoa andar a trabalhar feita parva, 

ainda por cima não dá direito a Pós-Graduação, o que sempre me disseram 



que sim… Bem, no fundo, eu até não me chateie muito. Eu andava muito 

cansada e aquilo era um esforço muito grande para mim. Aliás, a parte de 

investigação odeio. Portanto, sou muito honesta, quando a professora me disse 

aquilo, custou-me muito a aceitar, mas depois raciocinei e pronto, ponderei e 

até pensei “se calhar até é mesmo melhor, porque isto para mim é um sacrifício 

tamanho e fico com uma pós-graduação”. 

 

§8 E por que é que você decidiu fazer o mestrado? 

 

Porque precisava de saber. Aqui a minha questão é em termos de base.  Eu 

continuo a trabalhar sozinha e é muito complicado, nós temos muitas dúvidas, 

nós temos questões que precisamos de alguém que nos dê respostas. 

Realmente ai está, nós saímos e não sabemos muita coisa e isso para mim 

atingiu-me nessa altura… Nós temos uma responsabilidade muito grande 

naquilo que fazemos e eu acho que ou estamos bem fundamentados e temos 

certezas ou fazemos grandes asneiras. Nós vemos colegas nossos a fazerem 

grandes asneiras com grandes certezas, isso custa-me imenso. Há pessoas 

que dizem que eu procuro demasiado e que deveria ter mais confiança no meu 

trabalho, nomeadamente... Eu estou a acabar, estou a fazer uma pós-

graduação na APP – Associação Portuguesa de Psicoterapias Motivo-

Comportamentais – estou a acabar e, por acaso, a supervisora (nós fazemos 

supervisão de casos), ela diz que eu deveria ter mais confiança. Mais a minha 

questão, acho que não passa pela confiança, passa pela responsabilidade. E 

para quem trabalha numa equipa, se calhar é fácil debater ideias, trocar ideias 

e esclarecer dúvidas. Eu trabalho sozinha, é complicado. E eu, realmente, ou 

tenho uma base na qual eu me fundamente… Tenho medo. Pronto, isto 

também é um bocadinho assim, tenho medo de fazer asneira, porque acho que 

nós, realmente, temos um impacto muito grande nas famílias, no futuro das 

crianças. Portanto, chame-lhe responsabilidade ou chame-lhe aquilo que 

quiser, eu senti essa necessidade. E, na altura, quando acabei o curso, entrei 

logo para mestrado no ano a seguir. Para mim aquilo foi tudo muito lógico. 

Aliás, na altura, ainda tinha ideia de ficar no Hospital, portanto, precisava da 

parte académica. Depois as coisas não me correram bem. Mudei o tema de 

tese, depois andei perdidíssima, porque sai do Hospital. Portanto, o próprio 



processo dentro do mestrado não foi fácil. Depois, entretanto, quando disse 

que estava grávida… Foi assim como quem não quer a coisa, calhou… Eu 

tinha acabo de saber que estava grávida e estava a justificar… Eu tive um 

esgotamento, entretanto, e tinha tido 9 meses de baixa e, na altura, eu estava a 

dizer a professora que agora não havia grandes problemas… Estava a terminar 

o meu tempo e ela estava-me a pressionar para entregar a tese, que não 

estava ainda pronta, faltava tratar e acabar. Tinha já as entrevistas todas 

transcritas, estava a fazer a caracterização e faltava o tratamento estatístico e 

claro, a parte teórica. Acho que aquilo, até ao dia em que nós entregamos, 

aquilo anda sempre as voltas… Pronto, ainda havia muito trabalho para fazer e 

a professora estava a pressionar para entregar e queria que eu entregasse 

aquilo tipo em 3 semanas. E eu disse que não conseguia, que era de loucos, 

mas que ela não se preocupasse, porque além dos 9 meses que eu tinha por 

causa do esgotamento era um ano em que eu até ia estar mais ou menos 

parada e podia até meter umas baixas pelo caminho. Sabe como é que isso 

funciona!, até podia fazer isso, como trabalho por conta própria, é verdade! E 

estava-lhe a dizer isso porque estava grávida… Pronto, mas disse-lhe isso 

assim como quem não quer a coisa, nem sequer foi minimamente intencional. 

Pronto, então fui convidada a desistir… Mas como eu não desisto facilmente fui 

fazer a pós graduação para outro lado. Fui pagar, mas fui para outro lado. 

Ainda não desisti do mestrado… Em princípio, sou capaz de me meter num da 

Universidade Aberta que é sobre Gestão Escolar. Estou a pensar abrir uma 

coisa. Portanto, se calhar faz mais sentido agora. Pronto, isto ainda está tudo 

muito no ar, porque primeiro quero acabar a pós graduação que só acaba lá 

para Setembro. Afinal não acaba em Julho como era suposto, prolongou-se… 

Entretanto, comecei, a trabalhar nos colégios mas como Psicóloga. Fiz uma 

proposta a diversos colégios em que eu trabalho como prestação de serviços. 

Isso, ao fim ao cabo é o central, depois tenho a Clínica, não é? Graças a Deus 

nosso senhor, passados 5 anos começo a ter casos. Tenho um pediatra 

conhecido, com quem trabalhei no São Francisco Xavier, que me encaminha 

casos. Pronto, quando há solicitações, ele dá o meu contacto. Estou a ter 

agora irmãos de meninos que me têm passado nos colégios e meninos que 

estão a sair dos colégios que depois, por qualquer motivo, precisam e vêm… 

Ontem, por acaso, uma colega minha, colega cá da Faculdade, mandou-me um 



menino lá do colégio dela, que ela não pode acompanhar porque precisa de 

uma avaliação especifica e ela não o pode fazer. Prontos, agora começa 

finalmente a passar o nome, o que é complicado. Essa parte é muito difícil. 

 

§9 O que é que é muito difícil? 

 

Nós termos clientes nas clínicas.  

 

Porquê? 

 

Porque somos muitos e não temos nome e não temos trabalho realizado. E 

agora, por acaso, passados estes 5 aninhos começa a aparecer, o que é bom, 

porque assim nós somos obrigados a trabalhar a sério, é verdade! É verdade, 

quando nós temos os casos trabalhamos muito mais, temos a pesquisa e 

temos várias coisas. Eu estou a fazer alguns acompanhamentos, chamados de 

psicopedagógicos, portanto, métodos e hábitos de estudo, basicamente.  

 

§10 Mas onde? Nos colégios ou tem um espaço? 

 

Particularmente. O ano passado tinha um espaço, mas como aquilo não deu 

financeiramente, aos miúdos que lá estavam eu propôs trabalhar 

particularmente. Estou em duas das casas aqui no Campo Grande, que é para 

onde eu vou agora, e tenho um menino que tem um problema mais específico 

e vou a instituição que ele está. E mais? Depois continuo com as aulas de 

música, mas a nível particular. Já deixei os colégios. E mais nada… 

 

§11 Então agora vamos voltar ao princípio. Começou com as aulas de 

música? 

 

Exactamente. 

 

§12 Porque não conseguia arranjar nada em Psicologia ou porque era…? 

 

Porque eu não conseguia arranjar nada em psicologia. 



 

§13 E aí foi como? Foi dar aulas para onde, como é que foi o processo? 

 

Tenho… Pronto, ai tenho, se calhar, uma rede mais alargada e fui dar aulas 

para a Junta de Freguesia de Algés. Tenho lá um amigo meu, tinha lá vários, 

nós éramos todos da mesma formação, só que eles são todos só de música. 

Somos muito poucos que acabamos por tirar outras coisas também. Portanto, 

eu tirei Psicologia e há um ou outro que tiraram outras coisas em Gestão ou em 

Economia. Entretanto fui para lá dar aulas para ao pé deles. Entretanto, um 

deles estava a trabalhar na tal empresa de música, de aulas de música, e 

pronto, acabei por preencher o meu horário, naquele ano lectivo, assim. 

 

Só a dar aulas? 

 

Só. Só. Eu estive 1 ano ou 2 sem fazer Psicologia. Ia fazendo informalmente, 

nos colégios. 

 

§14 Como assim? 

 

Necessidades que iam aparecendo e eu ia resolvendo, mas tudo muito 

informal. Dai também o ter surgido a ideia que há necessidade. O Estado cada 

vez apoia menos, portanto, os colégios passavam por aquelas necessidades 

que têm que lhes dar resposta. Eu acabava por fazer isso. Eles sabiam que eu 

era psicóloga também e acabavam por, pronto, “dê lá a sua opinião, veja lá 

como é que se pode fazer e como é que não se pode fazer”. Pronto, dai 

também surgiu a ideia. 

 

§15 E a ideia de montar uma empresa…? 

 

Foi qualquer coisa que eu já andava… pronto. Eu estava como professora de 

música e depois copiei literalmente o modelo do outro. Eu comecei com a 

música e agora passo para a Psicologia. Copiei literalmente o modelo deles. 

 



§16 Mas isso em termos de trabalho, você tem o quê? Tem um horário 

preenchido? 

 

Eu tenho. Eu trabalho das 9 da manhã às 7, 8 da noite. No meio disto tudo, 

faço diversas coisas. Faço desde visitar os colégios, que normalmente são as 

manhãs, depois a tarde tenho as aulas e tenho a clínica e tenho os miúdos. 

Tenho que andar sempre de um lado para o outro. 

 

§17 E como é que concilia isso com a sua vida familiar? 

 

Pois, tenho agora um bebé com 9 meses e isto então é um bocadinho mais 

complicado e, ainda por cima, tenho o meu marido a fazer-me frente. Isso é 

muito mais complicado, pois ele está-me a cobrar isso, coisa que não estava 

nada a espera que ele cobrasse. Pronto, não estava, e agora ele está-me a 

cobrar isso. Eu não tenho tempo nenhum, ainda por cima ele tem muito mais 

tempo… Nós temos uma empresa de transportes e ele faz muito o 

internacional. Quando ele não está, eu tenho que o ir buscar até às 7 da tarde 

que é na Quinta da Piedade. Nem sequer é aqui em Lisboa. Eu resolvi deixá-lo 

lá, pois ando sempre de um lado para o outro. Eu, no inicio do ano, nunca sei 

onde vou ficar e até que horas, só a partir de Setembro, mais ou menos, é que 

o horário fica estabelecido. Então deixei-o ao pé de casa só que o infantário 

fecha cedo. Fecha às 7 da tarde, o que é terrível… Eu a voar pelo caminho fora 

até lá chegar. E ai é complicado. Depois é chegar a casa, dar o banhinho, dar o 

jantarinho… Ai sou mãe a 100%. O resto das coisas vão ficando para fazer a 

noite. Mas também quebramos, chega uma altura que quebramos. 

 

§18 A empresa que você montou, não pensou em associar-se a outra 

colega, nem nada. Não foi uma hipótese que tivesse ponderado? 

 

Muito honestamente, não. Portanto, nem nunca sequer se pensou noutra 

hipótese, na altura. A ideia, realmente, era pôr pessoas a trabalhar, se 

houvesse necessidade disso, mas até agora não. Não, porque eu, o ano 

passado, estava gravidíssima e também não fui directamente aos colégios. Eu 

já percebi que mandar as propostas não chega, e eu não tenho investido nessa 



parte ou porque estou cansada ou o ano passado estava grávida… Depois 

como faço mil e uma coisas… Este ano ainda tenho mais a gestão da empresa 

do Nelson, que é o meu marido. A empresa é dele. É nossa. É dele, ele é que 

trabalha lá. Eu, por acaso, é giro quando falo da psicologia é minha e aquela é 

dele, mas aquilo é tudo dos dois, mas não tem importância nenhuma. Mas 

como ele trabalha lá, não é? Agora eu estou a ajudá-lo a gerir aquilo, porque 

aquilo esteve assim num processo complicado, uma sociedade que se desfez e 

agora tem que agarrar aquilo outra vez… Portanto, acabo por fazer as duas 

coisas. 

 

§19 Mas você tem conhecimentos em gestão? 

 

Não, é só bom senso e uma capacidade de organização financeira muito 

grande. Mas a empresa é ainda relativamente pequena, ainda só temos 4 

carros, portanto, ainda não é assim uma coisa muito grande. Mudamos 

também de contabilista, tenho agora uma pessoa que me dá apoio, coisa que 

até aqui não acontecia. Pronto, aquilo afundou e nós estamos a tentar 

recuperar. O Nelson quando se meteu nisto, era ele que tratava de tudo na 

altura. Também só tínhamos um carro! Depois quando decidimos abrir 

sociedade… Pronto, fizemos a maior asneira da nossa vida, tipo oh! fomo-nos 

a baixo. Já dissolvemos a sociedade, agora é de nós os dois. Agora entrei eu. 

Entrei eu como sócia, o que não era, agora somos só nós os dois. 

 

§20 Agora vou voltar atrás, a história da criação da empresa. Por que é 

que você fez isso e não trabalhou, por exemplo, só com recibos verdes? 

 

A questão aqui foi a parte legal, porque eu também pensei nisso, na altura, e 

em termos de benefícios fiscais, tem mais benefícios fiscais ter uma empresa 

do que ter recibos verdes. Nós, enquanto recibos verdes, podemos deduzir 

muito pouca coisa, cada vez menos, pois estão a cortar muito mais. Então, 

como cada vez mais nós estamos a deduzir muito pouca coisa, na empresa 

entra muito mais. Ai foi mesmo pela a parte fiscal e nada mais. 

 

§21 Você gosta do que faz? 



 

Gosto imenso, se não já não estava aqui, garanto-lhe. A sério, porque as voltas 

que isto dá… Só agora é que começa a estabilizar e são já 5 ou 6 anos. 

 

§21 E você diz que está a estabilizar porque…? 

 

Porque começo a ter que fazer só na Psicologia, enquanto que até aqui tinha 

que encher muito o meu horário com outras coisas. Este ano não. 

 

§22 Este ano já deixou as aulas de música? 

 

Não, ainda tenho, mas tenho miúdos que já tenho há muito tempo. Tenho 

miúdos que já tenho há 5 ou 6 anos, que já são os amigos dos amigos e depois 

já é o vizinho do lado… Já é uma rede. Ai está, é a tal rede, não é? Tudo 

começou realmente a girar. Comecei com 3 alunos particulares e agora tenho  

8. Esses são particulares. No colégio já não. 

 

§23 No colégio já deixou? 

 

Exactamente. Quando abri a empresa, acho que desisti logo. Exacto, deixei 

logo, já não fiz mais música nos colégios. Os miúdos que quiseram passaram 

para particular. 

 

§24 Você tem contratos anuais com as escolas que depois são renovados 

ou cada ano tem que voltar a procurar? 

 

Não, não. São automaticamente renováveis, portanto, eu não me chateio muito 

com isso. Este ano, por acaso, vou tentar negociar mais horas, porque a 

medida que os pais vão sabendo que eu existo as necessidades vão 

crescendo. Por exemplo, eu as quintas-feiras, agora, tenho que passar a ir a 

correr para o colégio da Lapa, o que não dá jeito nenhum, porque a directora 

resolveu que só pode fazer reuniões às 5 da tarde e o único dia que eu consigo 

fazer reuniões às 5 da tarde é a quinta-feira. Portanto, tenho uma hora, porque 

eu entro às 6 na pós graduação. Vou fazer este esforço para ver se para o ano 



consigo lá ficar o dia todo. Está a perceber onde é que eu quero chegar? Eu 

por acaso já estive a falar com o Nelson. Quer dizer, é cansativo, é mais uma 

volta que eu tenho que dar. Ainda por cima quando o Nelson não está cá, 

tenho que arranjar quem me fique com o menino até às 9 da noite, que é a 

hora que eu saio. Mas é do mal o menos. Depois há os ganhos. É assim 

menos. Estamos agora a sofrer, para depois… Aqui a base é um bocadinho de 

negócio, mas é, é assim mesmo. Tem que ser agora mais esforço para 

depois… 

 

§25 Mas você gosta mais dessa parte das escolas ou da clínica? 

 

Eu gosto mais da clínica. 

 

Porque? 

 

Porque os pais quando vão as clínicas é porque querem e porque têm 

necessidade de resolver qualquer coisa. Os colégios somos nós, muitas vezes, 

que levantamos as questões e ai a relação é completamente diferente. Ou é 

uma questão que incomode os pais, mesmo, e que esteja a perturbar o seu 

funcionamento familiar se não for, nós somos uns grandes chatos. lá vem ela 

com essas ideias e não colaboram minimamente. Eu ai fico extremamente 

desmotivada e chateada, porque nós andamos sempre em cima dos pais. Na 

clínica não. Além de ser pago… eu acho que isso tem uma grande importância. 

as pessoas só vão quando realmente têm necessidade e como estão ali a 

pagar é bom que até se faça alguma coisa. Pronto, eu acho que eles estão 

muito mais colaborantes e as coisas correm muito melhor. Eu tenho essa 

opinião. 

 

§26 Como é que você vê o seu futuro? O que é que você gostava de 

fazer? 

 

Ah! eu projectos tenho muitos, a sua concretização é que é mais difícil. Eu 

tenho ideia de abrir um colégio de reabilitação pedagógica.  

 



O que é isso? 

 

Eu chamo-lhe assim, porque não sei como é que o hei-de chamar. Portanto, 

não é um colégio para meninos ditos normais nem é um colégio para 

deficientes. É para aqueles meninos que estão no meio ou que estão 

extremamente desmotivados ou que não se conseguem adaptar, está a ver? 

São questões que são suficientemente perturbadoras, mas que também não 

são ditas normais para que a criança se consiga inserir pelo seu processo de 

desenvolvimento dito normal. Esperam receber muitos processos de 

estimulação, muitas coisinhas assim. A ideia seria trabalhar agora para 

encaminhar para a escola pública ou para o ensino regular. Entretanto, 

apareceu aí uma coisa que eu andava a sonhar, que é o CABINE. O CABINE é 

um projecto que abriu há já mais ou menos um ano na zona de Cascais. Tem a 

parte médica ou seja, o que é que eles lá têm? Têm médicos das várias 

especialidades, portanto, o neurologista, o pediatra, o pedopsiquiatra, os 

psicólogos, os terapeutas da fala, os terapeutas ocupacionais. Portanto, a 

equipa médica toda a trabalhar lá, mas com equipas que se alargam aos 

colégios.  Isto é um projecto que eu já tinha pensado há muito tempo. Claro 

que temos um Lobo Antunes por trás e o Miguel Palha, que não tem nada a 

ver. Pronto, mas realmente é giro, porque eu já tinha pensado no assunto e 

agora é um projecto concretizado. Portanto, se isto algum dia for para a frente, 

é quase outra vez uma cópia. Mas está seria também uma ideia que eu tenho 

andado aqui a ruminar. Actualmente, eu não posso fazer nem uma coisa nem 

outra, porque tenho que primeiro que levantar a empresa do meu marido. Se 

não fosse isso, para um dos projectos iria avançar. A não ser que a 

Comunidade Europeia… Nós sozinhos não conseguimos fazer muita coisa, a 

não ser que os pais nos cedessem o dinheiro. A Comunidade Europeia financia 

até 80%... 

 

§27 Mas de quê? 

 

De qualquer projecto que nós tenhamos. Nós, qualquer pessoa. Tem é que se 

fazer o projecto. Mas a Comunidade Europeia, para determinadas áreas, está a 

dar… Na área da educação está, na área da saúde, eu não sei. Na área da 



educação está a financiar até 80% e o valor básico é 15 mil contos. Isso é que 

muito baixo. Nós com 15 mil contos não fazemos nada, mas se calhar para 

começar não era mau. Nós só tínhamos que entrar com 20%, o que é muito 

bom. Num negócio ninguém começa só com 20%, seja ele qual for. Portanto, 

isto poderia ser um bom arranque e depois logo se vê. Realmente, 

financeiramente, não há possibilidade para chegar e montar. Lá está, o Lobo 

Antunes e o Miguel Palha, não é? Também são percursos completamente 

diferentes. Por acaso, eu achei muita piada a abertura do CABINE. Eu soube 

do CABINE para ai há 5 ou 6 meses, relativamente há pouco tempo uma vez 

que eles já estavam no mercado há quase 1 ano, acho que fez agora 1 ano… 

Mas realmente é giro, porque, ao fim e ao cabo, nós sentimos todos as 

mesmas necessidades. Lá está, eu acho piada porque eles fizeram uma coisa 

óptima, porque são aquelas coisas que dão apoio as escolas, que é o que faz 

imensa falta. Portanto, eles estão a tentar substituir o Estado, que era aquilo 

que eu tinha pensado fazer. Já que Estado não faz e cada vez é menos, 

portanto, acho que realmente deveriam existir entidades particulares que 

fizessem. Mas realmente a ideia deles é tal e qual a minha e faz todo o sentido. 

Tem toda a vantagem em pôr o projecto de pé, porque faz falta. Eu acho que é 

fantástico, para quem pode, porque pelo menos sabemos que ali temos tudo. 

Eu acho que é óptimo. Por acaso é uma ideia que já me tinha passado porque, 

realmente, nós não temos esses apoios todos no mesmo sítio. Aqui vamos ao 

terapeuta da fala, ali vamos ao pediatra… É horrível! Depois os pais andam ali 

de sítio em sítio e chateiam-se imenso e perdem imenso tempo no emprego. 

Não é fácil de gerir isto tudo. Realmente, eu acho que a ideia é fantástica e 

pronto. Vamos ver se eu, algum dia, tenho capacidade para criar uma coisa 

idêntica. Estes, realmente, são os meus projectos, mais sonhos se calhar do 

que projectos viáveis, para já. Portanto, isso realmente será o meu projecto de 

vida. Em termos mais imediatos, não sei. Estou um bocado desmotivada. Por 

um lado, eu não tenho motivos para estar desmotivada, profissionalmente eu 

não tenho motivos para estar desmotivada. Por outro lado, estou. Também se 

calhar é por estar extremamente cansada. Estou a atravessar uma fase de 

muito cansaço, mas estou com um bocado de vontade de me ir embora de 

Lisboa porque acho que cá estamos muitos e, se calhar, há outros sítios onde 

tudo isso faria mais sentido porque não há lá nada nem ninguém. Mas aqui 



temos o problema financeiro que é sempre o mesmo. Uma pessoa partir daqui 

para outro lado… Depois temos tudo às costas, não é? É a nossa casa, é a 

nossa vida, é tudo… Mas estou com uma grande vontade de me ir embora. Se 

um de nós, por acaso tenho falado com o Nelson, se um de nós arranjasse 

alguma estrutura fora de Lisboa eu ia.  

 

§28 Mas estava a pensar em quê? 

 

Não sei, assim um Castelo Branco… Assim uma zona em que realmente não 

há nada disto. Pronto, faz sentido… Por um lado faz algum sentido, depois por 

outro lado, são áreas economicamente mais pobres. Portanto, depois há certos 

aspectos que eu já sei se seriam realizáveis. Pronto, ai também está o meu 

receio. Estou um bocado cansada de andar a lutar contra o tempo. Para 

conseguir ter alguma coisa mato-me a trabalhar, percebe? E pronto, 

começo a ver até que ponto é que vale a pena…  

 

Como assim? 

 

Eu agora tenho sentido a necessidade, até aqui não tinha mas agora tenho, 

não sei se tem a ver com o pequenito ou não, mas tenho necessidade de ter 

alguma fixa. Por exemplo, nós não temos subsídios, nem ele nem eu. O verão 

para mim é caótico! Isso não me dá muita estabilidade, pois apesar dos 

contactos serem quase automaticamente renováveis, não é? é claro que há 

sempre escolas que podem retirar, não é? e não sei se vou conseguir repor 

outra escola. Portanto, isto é sempre aquela dúvida e isto está-me a 

incomodar. 

 

§29 Mas isso quer dizer que queria o quê?  

 

Um emprego. Estruturalmente queria, depois não sei se teria feitio para lá 

estar. Mas isso era outra história. Mas acho que agora precisava de alguma 

estabilidade. Agora sentia necessidade disso, sinto necessidade disso. 

 

§30 E por que é que acha que não teria capacidade para…? 



Porque eu tenho um feitio que quando eu tenho razão tenho razão. E pronto, ai 

está, porque se calhar já estou habituada aqui ao prático e quando tenho 

razão, tenho e venha o diabo para me dizer que não. Porque é assim, ou 

realmente fundamenta muito bem ou eu consigo provar por A mais B que… 

Não me venham cá com histórias tipo senso comum, mas a minha avó e a 

minha mãe não sei o quê… Quando dizem é tal e qual o pai ou tal e qual a 

mãe, aquilo bate aqui dentro e faz eco. É porque, realmente, há desculpas para 

tudo. Por outro lado, eu não lido muito bem com as tias, porque já trabalhei, 

antes de ter ideia de trabalhar por conta própria. Ea uma das coisas que me 

incomodava imenso, porque eu sou muito funcional e muito despachada, 

portanto o que eu faço, faço, acabou, está feito. Portanto, eu sempre trabalhei 

muito mais que os outros, sempre fiz mais, depois é assim, toda a gente diz 

“Isabel, parabéns” mas depois, no final do final do mês era sempre a mesma 

coisa. Está a perceber onde é que eu quero chegar? 

 

§31 Mas isso era o quando? Quando esteve no Hospital, que foi a única 

altura que teve patrão. 

 

Sim, mas quando estava dar aulas isso já acontecia. Depois eu tenho feito 

diversos trabalhos esporádicos, que realmente… Fiz inserção de dados no 

computador, que não tem nada a ver. Os pais de uma amiga minha que têm 

uma empresa de informática e que se põe a fazer concursos nacionais para 

introduzir dados de computador (quando o Estado andou para ai a informatizar 

uma série de tralhas, literalmente tralhas), ele ganhava aquilo, não sei lá muito 

bem porquê, como é que ele fazia aquelas coisas mas lá conseguia ganhar, e 

depois era S.O.S preciso de meninas para isto e lá ia eu. Ia sempre para 

chefiar e entre nós os chefes, entre ásperas, ia saindo sempre zaragatas, 

porque depois há sempre aqueles que vão para lá fumar, há os que vão para a 

conversa e há os que vão trabalhar e isto tira-me do sério. Isso tira-me do 

sério. Portanto, em termos relacionais era capaz de ser um bocadinho 

complicado.   

 

§32 Mas você está a procura? 

 



Ah!... Desisti de concursos públicos. Portanto, não estou a procura. Desisti. Ao 

último que fui foi em Vila Franca de Xira, a Câmara Municipal, mas para ai já há 

4 anos, eu tinha acabado de me casar. E pronto, eu fui, fiz a parte escrita e 

depois fui para a entrevista, chamaram-me e eu fui, depois já não sei porquê, 

eu achei que aquilo estava a correr demasiado bem e houve uma altura que eu 

perguntei: “diga-me se realmente o lugar ainda está a disposição ou se já está 

ocupado” e a senhora respondeu-me “o lugar está ocupado.” E pronto, desisti. 

Naquele dia foi tipo a gota de água, nunca mais. Uma pessoa perde horas e 

horas a consultar decretos leis e a fazer trinta e um dias e perde dias para fazer 

as provas e perde dias para ir para as entrevistas e realmente a nossa 

sensação é: quer dizer, abrem concursos públicos para legalizar situações, 

agora não nos façam de parvos.  

 

 

§33 Mas você estava disposta a deixar essa sua actividade toda para um 

emprego certinho com um horário e não sei o quê? 

 

Eu sinto essa necessidade, não sei é se conseguiria. Ai está, não sei se 

conseguiria, mas eu sinto uma necessidade de ter mais estabilidade e mais 

calma. Ai está, mas eu também estou muito cansada, estou a atravessar uma 

fase má. Já estou assim, mais ou menos há duas semanas, estou muito 

cansada. Se calhar, também pode ser reflexo disso tudo, não é? porque 

realmente uma pessoa acorda de manhã e vai no carro, percebe? Depois é o 

dia todo até ao final do dia. Depois vai para casa tratar do menino e não sei o 

quê e depois só estou despachada tipo às 9 H 30 m ou às 10 da noite é que eu 

vou para o escritório preparar as coisas para o dia a seguir, (suspiros) 

percebe? É assim, o dia meu é muito grande. O que eu observo é que as 

pessoas que têm um emprego das 9 às 5,  acabou, não vai trabalho para casa, 

não vai trabalho para nada. Das 9 às 5, o que se faz, faz e o que não se faz 

fizesse, faz-se no dia a seguir. E eu como trabalho por conta própria não posso 

pensar assim, é tudo para ontem, não é? Eu ai sinto uma grande pressão. 

Portanto, ai está, eu gostaria porque acho que me daria uma certa estabilidade 

e segurança. Se depois eu iria conseguir conviver com essa paz de espírito, 

não sei, mas se calhar também fazia comichões. Acredito piamente que ia, 



acredito, mesmo. Passado 2 ou 3 meses, depois de deixar de ter piada (os 

primeiros tempos é que tem piada), mas depois aquilo era capaz de não correr 

muito bem.  

 

§34 Mas não está a tomar nenhuma diligência para isso? 

 

Não, não. Portanto, ainda não tomei nenhuma decisão. Desde o momento que 

uma pessoa toma uma decisão faz por isso e aqui não. Não porque, ai está, 

depois também tenho medo de não conseguir dar, em termos de personalidade 

não sei se depois iria conseguir ultrapassar certas coisas. Portanto… Mas eu, 

realmente, atribuo muito ao meu estado de cansaço. Acho que também é mais 

isso, mas pronto não sei, não tomei decisões porque acho que ainda não me 

incomoda o suficiente. Quando nos incomoda o suficiente nós toma-mos 

decisões. Para falar verdade, acho que não me ia dar bem num emprego 

normal. 

 

E um emprego normal é? 

 

Horário das nove às cinco, chefes  a mandarem em nós, salário fixo, subsídios, 

estabilidade, essas coisas todas. Um bocadinho de estabilidade dava jeito... 

Mas eu acho mesmo que não me ia dar bem  

 

§35 Em termos daquilo que é a sua ocupação do tempo, com as aulas e a 

clínica, você imagina-se só a fazer clínica?  

Isso eu acho que não conseguiria, só clínica, a não ser que tivesse tipo um 

CABIDE, que as pessoas vão lá mesmo porque têm lá tudo centrado. E acho 

que, se calhar, a ideia deste tipo de instituições é um bocadinho isso, por isso é 

que as pessoas assim iriam lá, não somos nós que nos andamos a oferecer. 

Portanto, acho que ai era totalmente diferente. Agora de clínica como eu tenho 

não, não ia dar mesmo. E gosto muito da parte dos colégios, gosto mesmo. 

Claro que há sempre pessoas que colaboram melhor do que outros, como em 

tudo. E acho que isso também não consigo largar… Também só me ocupa as 

manhãs, portanto, também não…Eu acho que o ideal, agora, se calhar até era 

os colégios de manhã e a clínica da parte da tarde, mas ainda não tenho casos 



suficientes, apesar de agora estar a precisar de alargar horário. Agora não 

consigo entrar mais cedo, pois só estou despachada às 5 da tarde para ir para 

a clínica e só tenho duas tardes, portanto dou só até às 8 e agora está-me a 

aparecer mais casos. O que eu faço, é as vezes, dou consulta aos sábados em 

casa. Mas também vai ter parar porque o pequenito agora começa a quer 

mexer-se mais. Ele até aqui ficava impávido e sereno a brincar com os seus 

bonecos… e pronto, a criança agora já começa a arrastar-se muito e de vez em 

quando lá tenho que o ir lá buscar “anda cá” e já reclama mais atenção. Até 

aqui, realmente ele era óptimo e mesmo que ficasse no escritório ao pé de nós 

não chateava minimamente, ficava entretido com os brinquedos dele, calminho, 

muitas vezes acabava por adormecer e não chateava nada, agora não. Ele já 

se desloca, apesar de não engatinhar, mas arrastasse e rebola e chama muito 

mais a atenção e quer conversa. Pronto, quer uma interacção que até aqui ele 

não exigia, não é? Isso também é outra questão que, em princípio, vou ter que 

acabar. Portanto, os meus dias têm poucas horas 

 

§36 Essas coisas todas e essa sua vida alucinante é porque tem que ser 

assim para poder ter um rendimento que a satisfaça ou é gosto? 

 

Pelas duas coisas. É tal e qual. Acho que é assim, se por um lado começou por 

necessidade financeira, acho que agora já não consigo fazer outras coisas, ou 

melhor já não consigo acalmar o ritmo. Aliás, eu tenho-me chateado com os 

fins-de-semana. 

 

Porquê? 

 

Eu tenho uma pessoa em casa porque eu já estava de loucos. Então desde 

que o pequenito nasceu, eu estava o sábado inteiro a volta da casa.  Portanto, 

tenho uma pessoa a dar-me ajuda ao sábado… Ajuda, coitada, ela já faz tudo 

sozinha porque eu já me descartei completamente, mas a intenção era só 

ajudar, mas não, coitada, ela já acaba por fazer tudo sozinha. Mas pronto, isso 

é a parte da casa e a ideia foi, como eu tenho estes horários alucinantes 

durante a semana, era eu ao fim-de-semana estar só para a família. Acho que 

era justo, uma vez que por muito que me peçam para eu acalmar durante a 



semana, eu acho que não consigo mesmo, porque também tenho realmente o 

cariz financeiro. Também só trabalho no Inverno e no Inverno tenho que dar, 

não é? 

 

§37 Porque acaba em Junho? 

 

É, Junho. Porque o mês de Julho depois são férias, depois é Agosto, 

Setembro… Setembro, mais ou menos, começo a meio gás. A 100% é 

normalmente só em Outubro. Portanto, são 3 mês sem ordenado. Depois não 

temos subsídios de férias, nem de férias grandes nem de Natal. Portanto, é 

complicado financeiramente depois em casa. Depois disto temos um defeito, 

que é assim, a sociedade consumista, não é? Portanto, nós temos tudo e mais 

alguma coisa e estamos a pagar tudo e mais alguma coisa. Pronto, é a casa, é 

o carro. É complicado. Portanto, isso também me incomoda um bocado. Eu 

acho que é assim, também é um processo de crescimento nosso. Nós 

actualmente estamos a tomar decisões que é assim, até ao fim do ano, não há 

mais nada para ninguém, não se compra mais nada, não se compra carros, 

não se compra mais nada. Nós temos 5 carros, quer dizer 4 são da empresa, 

tudo bem que são carrinhas de trabalho, são carrinhas grandes e temos 1 carro 

de casa, só temos 1 e chega. Mas, realmente é assim, pensamos em mudar de 

casa e pensamos em mudar de carro, mas é com dinheiro nosso. Quer dizer, 

agora é impensável. Mas já não é a sobrecarga que é actualmente que foi tudo 

sem nada, tudo sem uma entrada. Nós estamos a pagar juros altíssimos, não 

é? E é muito dinheiro. Um dos nossos ordenados já não chega para pagar 

tudo. Pronto, isso agora é ponto assente que o próximo passo que nós dermos, 

seja para o que for, um dos ordenados tem que dar para pagar tudo. Pronto… 

Porque há os meses maus, e já aconteceu o Nelson não ter ordenado. Foi 

quando a firma ficou muito mal. Ele está-me a dever… Ele fala sempre que, eu 

tenho as contas todas para pagar mas firma dele está a dever a casa 3 

ordenados. Estamos a falar por volta de 600 contos. É muito dinheiro e as 

contas tiveram de se pagar. Portanto, isto são meses caóticos. O que eu faço é 

desta vez só se paga isto e não se paga aquilo e depois quando há vai-se 

pagando, só que isso é difícil. Porque lá está, um só ordenado não chega, se 

chegasse também era sempre de encolher, mas pelo menos aquilo que era 



certo era pago. Pronto, os extras… Se calhar não se ia ao supermercado e 

pronto, não se trazia tanto, trazia-se apenas o estritamente necessário. Pronto, 

realmente, depois eu acho que isto é assim, nós vamos ao supermercado e 

compramos tudo e mais alguma coisa e metade das coisas não é preciso. 

Pronto, portanto eu acho que isso, as vezes, são processos de aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal, não só individual mas também em termos de casal. 

É o nosso processo de crescimento. Portanto, eu acho que se calhar toda esta 

minha desmotivação tem muito a ver também com este cansaço de andar a 

lutar contra tudo e contra todos e com as dificuldades que eu também tenho 

tido… contas de fugir, como eu digo, que são verdadeiramente de fugir. Ele 

ainda não veio mas já está contabilizado e já tem para onde ir. É complicado. 

Portanto, eu acho que se calhar a minha necessidade de uma estrutura sólida, 

se calhar, é um bocadinho mais por aquilo, pelo menos eu sei que no final do 

mês eu já não me chateava e com direito a tudo, com subsídios, com tudo. Eu 

acho que, se calhar, é mais isso que eu até reclamo, se calhar mais do que 

saber que aquele sitio das não sei quantas às não sei quantas… Se calhar é 

até mais isso mesmo. Só que até agora!... 

 

§38 Foi por isso que começou a fazer clínica em casa, aos sábados? 

Pois. O que é complicado. Se nós ponderarmos então como é que é que eu 

faço? Dás mais tempo em casa ou dás mais tempo ao trabalho. É muito difícil e 

o meu marido está-me sempre a cobrar isso. Por acaso não estava nada a 

espera. Porque ele é muito desligado da família…  

 

 

§39 Mas então gostava de um emprego. 

 

Sim, de uma coisinha mais segura. Mas, eu acho realmente tem muito a ver 

com o estado de cansaço. Quando voltar ao normal, já não penso assim. 

 

§40 Mas porque está a trabalhar muito agora ou porque já é cansaço 

acumulado? Quer dizer, depois também tem 3 meses de férias. Nesses 3 

meses o que é que você faz, já agora? 

 



O primeiro mês, tenho imensa coisa para fazer. O primeiro mês tenho uma 

série de material para organizar, nomeadamente material de avaliação, pois 

durante o ano lectivo vamos juntando material. Depois tenho que andar de 

volta de colégios novos. Essa parte… Depois, tenho contratos para fazer. 

Pronto, depois tenho essa parte toda burocrática, que acabo por seu eu a ter 

que fazer isso. Portanto, eu acho que é tudo um pouco. Acho que é realmente 

cansaço acumulado… Ah! mas o que é que eu fazia nesses 3 meses? 

Estabelecer contactos, não é? Acho que ai está, eu não consigo parar. Acho 

que passa também muito por ai, porque eu parada também adoeço, adoeço 

entre ásperas, não tenho feitio de estar… 

 

§41 É verdade, estava-me a contar da história da enxaqueca do fim-de-

semana. 

 

Pois, foi este domingo, acordei, estava realmente cansada e então resolvi dar 

leitinho ao menino e meti-o na nossa cama… Estava naquela, toma e cala-te, 

pôs-lhe a chucha na boca e tal e ele até colaborou e dormiu até às 10 h 30 m 

da manhã. Quando acordei, estava com uma enxaqueca… bem, de morte 

mesmo. Depois fico danada da vida, pois um dia em que eu deveria estar bem 

disposta… Então depois resolvi tomar (um remédio)… ah! isso é logo, se não 

fico com o dia completamente estragado e não vale a pena. Agora recorro mais 

aos fármacos. Durante a gravidez não podia fazer, mas agora faço isso com 

alguma facilidade, tenho uma enxaqueca e tumbas. A sério, eu já não estou 

para estar… não porque eu tenho que fazer as coisas, mesmo as de casa, eu 

tenho que estar minimamente funcional e acho que para o Tomás, que é o 

pequenito, acho que para o Tomás eu também não estou disponível… 

coitadinho, o pouco tempo que ele está comigo e se eu nem sequer estou 

disponível! Coitado do rapaz, um dia destes rifa-me, ou então mete “mãe 

procura-se outra, quem quer está”, não é? Realmente com dores de cabeça… 

É horrível, mal dá para mexer os olhinhos, a música incomoda, o som 

incomoda, incomoda tudo. Quer dizer, ainda demora um bocadinho a passar, 

mas pronto. O stress que eles sentem é muito mais a este nível, quando nós 

não estamos bem, coitados, os miúdos ficam piores, não ajudam nada.  

 



§42 A sua vida é muito agitada. 

 

E cansativa nesta altura do ano. Também, acho que já vamos a meio do ano 

lectivo, portanto… 

 

§43 Sim, e agora também vem aí as férias da Páscoa e tal… 

 

Semi-férias, só descanso às tardes, mas já não é mau, pois dá para pôr em dia 

algumas coisas, como roupas e tal, pois essa parte tem que ficar sempre para 

trás. É verdade, dar as voltas aos armários, também faz falta as vezes. O que 

eu, as vezes, sinto salta… Até já sinto falta destas coisas mais banais. Veja 

bem, eu que odeio essas coisas até já sinto falta disso… Veja bem!… A parte 

da casa não, confesso. A parte da limpeza não, mas começo a sentir falta 

dessas coisas mais… e ao fim e ao cabo desnecessárias. Eu muitas vezes 

chego a roupa do Tomás e “isto já não serve”, vai para o lado, “isto já não 

serve”. Pois, porque nós estamos nesta fase que tudo deixa de servir depressa.  

Portanto, é um desassossego. Mas eu acho que, realmente, tem muito a ver 

com o mal-estar, neste caso… mesmo, por exemplo, eu com as minhas roupas 

já estou farta, percebe? Estou a atravessar assim uma fase … Se calhar não é 

a melhor altura para esta entrevista… Noutra altura, pronto, se calhar corria 

melhor. 

 

§44 Não. E você está animadíssima. 

 

Sim. Em termos de expectativas e de realização, se calhar, estou um 

bocadinho mais humor negro, mas pronto, actualmente é assim que está!  

 

§45 Há mais alguma importante que gostasse de dizer? 

 

Não. Espero que sirva para alguma coisa! 

 

Claro que serve. Muito obrigada. 

 

 



Codificação dos segmentos da entrevista 

 

Segmento 1 (§1)  

 

Portanto, eu quando estive cá fiz o estágio curricular no São Francisco Xavier 

onde me entreguei na equipa. (S1.1) 

Quando o estágio acabou, comecei a fazer uma série de coisas de consultas, 

mas depois o Hospital não me quis integrar na altura. (S1.2) 

Era suposto eu ter entrado para um estágio profissional que me foi negado, 

porque entretanto entrou uma outra colega e eles disseram que ficávamos as 

duas em stand by. (S1.3) 

Entretanto, eu sai de casa dos meus pais, juntei-me. (S1.4) 

Portanto, ficava completamente fora de questão estar sem ganhar. (S1.5) 

Portanto, sai de lá. (S1.6) 

Estive dois ou três meses em casa. (S1.7) 

Ia sendo de loucos.(Arg 1.1) 

 

Então? 

 

Em casa é complicado.(Arg 1.2) 

 

Segmento 2 (§2)  

Mandei currículos para todo o lado, fora os que eu já tinha mandado. (S2.1) 

Já tinha mandado, mas intensifiquei e desesperei completamente. (S2.2 e Arg 

2.1) 

Entretanto, inscrevi-me em diversos trabalhos. (S2.3) 

Surgiu-me, na altura, uma oportunidade, duas… (S2.4) 

Recordo-me de ter ido a dois sítios. (S2.5) 

Um foi no Barreiro. (S2.6) 

Era para um Centro de Emprego para fazer um apoio, mas eu estava a morar 

em Sacavém, portanto, não me compensava. (S2.7) 

Tinha que vir de carro e ainda por cima tinha um carro a gasolina com mais 

portagens e tudo, não valia a pena. (S2.8) 

A outra situação era idêntica. (S2.9) 



Acho que aquilo era no Pinhal Novo.(S2.10) 

 Era a mesmo coisa e na altura tinha isenção de horário. (S2.11) 

Pagavam 100 ou 120 contos e eu também achei que não era muito 

viável.(S2.12) 

Achei e depois arrependi-me, não é? (Arg 2.2 )Act 2.1 

 Porque nós, as vezes, tomamos estas decisões e depois pensamos “se calhar 

era melhor estar lá do que estar sem fazer nada.” (Arg 2.3)Act 2.2 

Depois, logo de seguida… (S2.13) 

Eu tenho um outro curso também.(S2.14) 

 Eu tenho o curso de Música e foi assim que eu comecei a trabalhar.(S2.15) 

 

Segmento 3 (§3) De quê, do Conservatório? 

 

Sim, de Violino. (S3.1) 

Portanto, tenho as práticas de teclado, toco flauta, aliás comecei a tocar música 

com flauta só depois é que ingressei pelo violino. (S3.2) 

Quando eu comecei a dar aulas em colégios, ao pré escolar, foi como 

professora de música e estava a trabalhar para uma empresa, que é aqui de 

cima na Avenida do Brasil. (S3.3) 

Eles prestam serviços as escolas. (S3.4) 

E eu, pronto, copiei literalmente o modelo deles para Psicologia. (S3.5) 

Portanto, actualmente o que eu tenho é uma empresa de Psicologia que presta 

serviços de Psicologia a diversas escolas. (S3.6) 

Trabalho x horas por semana, tenho contratos anuais. (S3.7) 

Eu, na altura, tinha esperança que isto tivesse muito mais visibilidade. (Arg 3.1) 

A minha ideia era, começar eu a trabalhar mais não sei quantas pessoas. (S3.8 

e Arg 3.2) 

Até agora isso não se justifica.(S3.9 e Arg 3.2) 

 

Segmento 4 (§4) Portanto está sozinha? 

 

Estou sozinha, por enquanto. (S4.1) 

Ainda dou conta do recado, pois são poucas escolas.(S4.2) 



 A ideia das escolas é: ou eles têm capacidade e têm interesse, mais do que a 

capacidade financeira muitas vezes é o interesse, o interesse na presença de 

um psicólogo ou então são os pais que são responsáveis por esse tipo de 

despistes e encaminhamentos. (S4.3) 

Portanto, as escolas que julgam que nós temos que estar, já têm. (S4.4 e Act 

4.1) 

As outras as que ainda estão a crescer e que ainda não têm capacidade 

financeira mas que têm interesse e depois temos as outras… (S4.5) 

Olhe, por exemplo, esta que vim de lá agora, estou lá 3 horas por semana e 

pronto.(S4.6) 

 

Segmento 5 §5 Mas você é de quê, de clínica ou de orientação? 

 

Não, nem de uma coisa nem de outra. (S5.1) 

Eu sou de Psicoterapia e Aconselhamento.(Act 5.1) 

 

Segmento 6 §6 E faz o quê? Nesse trabalho nas escolas faz o quê? 

 

É multi-educacional. (S6.1) 

Ao fim ao cabo… é assim, eu que por acaso as áreas, os nomes, não batem 

muito bem com aquilo que nós fazemos, na prática. (Act 6.1) 

Não sei, agora está diferente, pois logo a seguir a nós houve uma alteração e 

não sei exactamente como é que as coisas ficaram, mas para nós, da maneira 

como nós estávamos não saiu muito bem. (Arg 6.1 e Act 6.2) 

Porque é assim, eu tenho Psicoterapia e Aconselhamento. (Act 6.3) 

Exactamente o que é que é isso? (S6.2) 

O meu trabalho muitas vezes é educacional, não faço psicoterapia com este 

tipo de crianças, faço psicoterapia na clínica.(S6.3) 

 Mas, na prática, o que eu faço é assim: tanto faço a prática clínica da 

Psicologia Clínica e não ligada só a parte da psicodinâmica, que é o que cá na 

Faculdade acontece. (S6.4) 

Na altura era assim, agora não sei como é. (S6.5) 

Na altura, quando eu fui licenciada, a ideia era: o ramo A era a Clínica e aquilo 

era tudo a área da Psicodinâmica, com a qual eu não me identifiquei, portanto, 



não foi para ela e era o nosso, o ramo C que era Motivacional/Comportamental 

que vai abordar um bocado de tudo ao fim ao cabo. (S6.8) 

Nós temos a prática clínica, temos a prática educacional não só nos colégios, 

mais também muitos dos nossos aconselhamentos, por vezes, são mais 

educacionais do que propriamente psicoterapeuticos com as crianças, depende 

das situações… faz sentido, não é? (Act6.4) 

No fundo, eu acho que nós saímos um bocado habilitados para fazer um 

bocadinho pouco de tudo e um bocado de nada. (Arg 6.2 e Act 6.4) 

Uma pessoa quando sai não sabe fazer nada, mas isso é outra história.(Arg 

6.3) 

 

Você sentiu isso? 

 

Sim.  

 

Segmento 7 §7 Então? 

 

Comecei a trabalhar sozinha e isso é complicadíssimo. (S7.1 e Arg 7.1) 

Aliás vim tentar fazer mestrados e não conclui, portanto tive que desistir. (S7.2) 

Fui convidada a desistir. (S7.3) 

 Custa a engolir. (Arg 7.2) 

Passado 2 anos de uma pessoa andar a trabalhar feita parva, ainda por cima 

não dá direito a Pós-Graduação, o que sempre me disseram que sim…(S7.4 e 

Arg 7.3)  

Bem, no fundo, eu até não me chateei muito. (Arg 7.4) 

Eu andava muito cansada e aquilo era um esforço muito grande para 

mim.(S7.5 e Arg 7.5) 

 Aliás, a parte de investigação odeio. (Arg 7.69 

Portanto, sou muito honesta, quando a professora me disse aquilo, custou-me 

muito a aceitar, mas depois raciocinei e pronto, ponderei e até pensei “se 

calhar até é mesmo melhor, porque isto para mim é um sacrifício tamanho e 

fico com uma pós-graduação”. (Arg 7.7 e Act 7.1) 

 

§8 E por que é que você decidiu fazer o mestrado? 



 

Porque precisava de saber. ( S8.1 e Arg 8.1) 

Aqui a minha questão é em termos de base. (S8.2) 

 Eu continuo a trabalhar sozinha e é muito complicado. (S8.3 e Arg 8.2).  

Nós temos muitas dúvidas, nós temos questões que precisamos de alguém 

que nos dê respostas. (Act 8.1) 

Realmente ai está, nós saímos e não sabemos muita coisa e isso para mim 

atingiu-me nessa altura… (Act 8.2) 

Nós temos uma responsabilidade muito grande naquilo que fazemos e eu acho 

que ou estamos bem fundamentados e temos certezas ou fazemos grandes 

asneiras. (Act 8.3) 

Nós vemos colegas nossos a fazerem grandes asneiras com grandes 

certezas, isso custa-me imenso. (Arg 8.4) 

Há pessoas que dizem que eu procuro demasiado e 

que deveria ter mais confiança no meu trabalho, 

nomeadamente... (Act 8.5 e Act 8.6) 

 Eu estou a acabar, estou a fazer uma pós-graduação na APP – Associação 

Portuguesa de Psicoterapias Motivo-Comportamentais – estou a acabar e, por 

acaso, a supervisora (nós fazemos supervisão de casos), ela diz que eu 

deveria ter mais confiança. (S8.4 e Act 8.8 e Act 8.9) 

.Mais a minha questão, acho que não passa pela 

confiança, passa pela responsabilidade. (Arg 8.3) 

E para quem trabalha numa equipa, se calhar é fácil debater ideias, trocar 

ideias e esclarecer dúvidas. (Arg 8.4 e Act 8.10) 

Eu trabalho sozinha, é complicado. (S8.5 e Arg 8.5) 

E eu, realmente, ou tenho uma base na qual eu me fundamente…(S8.6) 

 Tenho medo. (Act 8.11) 

Pronto, isto também é um bocadinho assim, tenho medo de fazer asneira, 

porque acho que nós, realmente, temos um impacto muito grande nas famílias, 

no futuro das crianças. (Act 8.12) 

Portanto, chame-lhe responsabilidade ou chame-lhe aquilo que quiser, eu senti 

essa necessidade. (Act 8.13) 



E, na altura, quando acabei o curso, entrei logo para mestrado no ano a seguir. 

(S8.7) 

Para mim aquilo foi tudo muito lógico. (Arg 8.6) 

Aliás, na altura, ainda tinha ideia de ficar no Hospital, portanto, precisava da 

parte académica. (S8.8) 

Depois as coisas não me correram bem. (Arg 8.8) 

Mudei o tema de tese, depois andei perdidíssima, porque sai do Hospital. (S8.9 

e Arg 8.8) 

Portanto, o próprio processo dentro do mestrado não foi fácil. (Arg 8.9) 

Depois, entretanto, quando disse que estava grávida…(S8.10) 

 Foi assim como quem não quer a coisa, calhou… (S8.11) 

Eu tinha acabado de saber que estava grávida e estava a justificar… (S8.12) 

Eu tive um esgotamento, entretanto, e tinha tido 9 meses de baixa e, na altura, 

eu estava a dizer a professora que agora não havia grandes 

problemas…(S8.13 e Act 8.14) 

 Estava a terminar o meu tempo e ela estava-me a pressionar para entregar a 

tese, que não estava ainda pronta, faltava tratar e acabar.(S8.14 e Act 8.15) 

Tinha já as entrevistas todas transcritas, estava a fazer a caracterização e 

faltava o tratamento estatístico e claro, a parte teórica. (S8.15) 

Acho que aquilo, até ao dia em que nós entregamos, aquilo anda sempre as 

voltas… (Arg 8.10) 

Pronto, ainda havia muito trabalho para fazer e a professora estava a 

pressionar para entregar e queria que eu entregasse aquilo tipo em 3 semanas. 

(S8.16 e Act 8.16) 

E eu disse que não conseguia, que era de loucos, mas que ela não se 

preocupasse, porque além dos 9 meses que eu tinha por causa do 

esgotamento era um ano em que eu até ia estar mais ou menos parada e podia 

até meter umas baixas pelo caminho. (S8.17 e Act 8.17) 

Sabe como é que isso funciona!, até podia fazer isso, como trabalho por conta 

própria, é verdade! (S.8.18 e Arg 8.11) 

E estava-lhe a dizer isso porque estava grávida… (S8.19) 

Pronto, mas disse-lhe isso assim como quem não quer a coisa, nem sequer foi 

minimamente intencional. (S8.20) 

Pronto, então fui convidada a desistir…(S8.21) 



 Mas como eu não desisto facilmente fui fazer a pós graduação para outro 

lado.(Act 8.18 e S8.21) 

 Fui pagar, mas fui para outro lado. (S8.22) 

Ainda não desisti do mestrado…(S8.23) 

 Em princípio, sou capaz de me meter num da Universidade Aberta que é sobre 

Gestão Escolar. (S8.24) 

Estou a pensar abrir uma coisa.(S8.25) 

 Portanto, se calhar faz mais sentido agora. (Arg 8.12) 

Pronto, isto ainda está tudo muito no ar, porque primeiro quero acabar a pós 

graduação que só acaba lá para Setembro. (Arg 8.13 e S.8. 26) 

Afinal não acaba em Julho como era suposto, prolongou-se… (S8.27) 

Entretanto, comecei, a trabalhar nos colégios mas como Psicóloga. (S8.28) 

Fiz uma proposta a diversos colégios em que eu trabalho como prestação de 

serviços. (S8.29) 

Isso, ao fim ao cabo é o central, depois tenho a Clínica, não é? (S8.30) 

Graças a Deus nosso senhor, passados 5 anos começo a ter casos. (Arg 8.14) 

Tenho um pediatra conhecido, com quem trabalhei no São Francisco Xavier, 

que me encaminha casos. (Act 8.19 e S8.31) 

Pronto, quando há solicitações, ele dá o meu contacto. (S 8.32 Act 8.20) 

Estou a ter agora irmãos de meninos que me têm 

passado nos colégios e meninos que estão a sair dos 

colégios que depois, por qualquer motivo, precisam e 

vêm… (S8.33) 

Ontem, por acaso, uma colega minha, colega cá da Faculdade, mandou-me 

um menino lá do colégio dela, que ela não pode acompanhar porque precisa de 

uma avaliação especifica e ela não o pode fazer. (Act 8.21 e S8.34) 

Prontos, agora começa finalmente a passar o nome, o 

que é complicado. (S8.35 e Arg 8.15) 

Essa parte é muito difícil.(Arg 8.16) 

 

§9 O que é que é muito difícil? 



 

Nós termos clientes nas clínicas.(S9.1)  

 

Porquê? 

 

Porque somos muitos e não temos nome e não temos trabalho realizado.(Arg 

9.1)  

E agora, por acaso, passados estes 5 aninhos começa a aparecer, o que é 

bom, porque assim nós somos obrigados a trabalhar a sério, é verdade! (Arg 

9.2 e Act 9.1) 

É verdade, quando nós temos os casos trabalhamos muito mais, temos a 

pesquisa e temos várias coisas. (S 9.2 e Act 9.2) 

Eu estou a fazer alguns acompanhamentos, 

chamados de psicopedagógicos, portanto, métodos 

e hábitos de estudo, basicamente. (S9.3) 

 

§10 Mas onde? Nos colégios ou tem um espaço? 

 

Particularmente.(S10.1) 

 O ano passado tinha um espaço, mas como aquilo não deu financeiramente, 

aos miúdos que lá estavam eu propôs trabalhar particularmente. (S10.2) 

Estou em duas das casas aqui no Campo Grande, que é para onde eu vou 

agora, e tenho um menino que tem um problema mais específico e vou a 

instituição que ele está.(S10.3) 

 E mais? (S10.4) 

Depois continuo com as aulas de música, mas a nível particular. (S10.5) 

Já deixei os colégios. (S10.6) 

E mais nada…(S10.7) 

 

§11 Então agora vamos voltar ao princípio. Começou com as aulas de 

música? 

 



Exactamente.(S11.1) 

 

§12 Porque não conseguia arranjar nada em Psicologia ou porque era…? 

 

Porque eu não conseguia arranjar nada em psicologia.(Arg 12.1) 

 

§13 E ai foi como? Foi dar aulas para onde, como é que foi o processo? 

 

Tenho… Pronto, ai tenho, se calhar, uma rede mais alargada e fui dar aulas 

para a Junta de Freguesia de Algés. (S13.1) 

Tenho lá um amigo meu, tinha lá vários, nós éramos todos da mesma 

formação, só que eles são todos só de música. (Act 13.1) 

Somos muito poucos que acabamos por tirar outras coisas também. (Act 13.2) 

Portanto, eu tirei Psicologia e há um ou outro que tiraram outras coisas em 

Gestão ou em Economia. (Act 13.3 e Act 13.4) 

Entretanto fui para lá dar aulas para ao pé deles. (S13.2) 

Entretanto, um deles estava a trabalhar na tal empresa de música, de aulas de 

música, e pronto, acabei por preencher o meu horário, naquele ano lectivo, 

assim.(S13.3) 

 

Só a dar aulas? 

 

Só. (S13.4) 

Só.(S13.5) 

 Eu estive 1 ano ou 2 sem fazer Psicologia. (S13.6) 

Ia fazendo informalmente, nos colégios.(S13.7) 

 

§14 Como assim? 

 

Necessidades que iam aparecendo e eu ia resolvendo, mas tudo muito 

informal. (S14.1) 

Dai também o ter surgido a ideia que há necessidade. (S14.2) 

O Estado cada vez apoia menos, portanto, os colégios passavam por aquelas 

necessidades que têm que lhes dar resposta. (Arg 14.1) 



Eu acabava por fazer isso. (S14.3) 

Eles sabiam que eu era psicóloga também e acabavam por, pronto, “dê lá a 

sua opinião, veja lá como é que se pode fazer e como é que não se pode 

fazer”. (S14.4 e Act 14.1) 

Pronto, dai também surgiu a ideia.(S14.5) 

 

§15 E a ideia de montar uma empresa…? 

 

Foi qualquer coisa que eu já andava… pronto. (Arg 15.1) 

Eu estava como professora de música e depois copiei literalmente o modelo do 

outro. (S15.1) 

Eu comecei com a música e agora passo para a Psicologia.(S15.2) 

 Copiei literalmente o modelo deles.(S15.3) 

 

§16 Mas isso em termos de trabalho, você tem o quê? Tem um horário 

preenchido? 

 

Eu tenho. (S16.1) 

Eu trabalho das 9 da manhã às 7, 8 da noite. (S16.2) 

No meio disto tudo, faço diversas coisas. (S16.3) 

Faço desde visitar os colégios, que normalmente são as manhãs, depois a 

tarde tenho as aulas e tenho a clínica e tenho os miúdos. (S16.4) 

Tenho que andar sempre de um lado para o outro.(S16.5) 

 

§17 E como é que concilia isso com a sua vida familiar? 

 

Pois, tenho agora um bebé com 9 meses e isto então é um bocadinho mais 

complicado e, ainda por cima, tenho o meu marido a fazer-me frente. (Act17.1 

e Act 17.2 e Arg 17.1) 

Isso é muito mais complicado, pois ele está-me a cobrar isso, coisa que não 

estava nada a espera que ele cobrasse. (Arg 17.2 e Act 17.4) 

Pronto, não estava, e agora ele está-me a cobrar isso. (Arg 17.2 e Act 17.4 

Eu não tenho tempo nenhum, ainda por cima ele tem muito mais tempo…(Arg 

17.3 e Act 17.5) 



 Nós temos uma empresa de transportes e ele faz muito o internacional. (S17.1 

e Act 17.6) 

Quando ele não está, eu tenho que o ir buscar até às 

7 da tarde que é na Quinta da Piedade. (Act 17.7 e 

Act 17.8) 

Nem sequer é aqui em Lisboa. (Arg 17.4) 

Eu resolvi deixá-lo lá, pois ando sempre de um lado para o outro. (Arg 17.5) 

 Eu, no inicio do ano, nunca sei onde vou ficar e até que horas, só a partir de 

Setembro, mais ou menos, é que o horário fica estabelecido. (S17.2) 

Então deixei-o ao pé de casa só que o infantário fecha cedo. (Act 17.9 e Arg 

17.6) 

Fecha às 7 da tarde, o que é terrível… (Arg 17.7) 

Eu a voar pelo caminho fora até lá chegar. (Arg 17.8) 

E ai é complicado. (Arg 17.9) 

Depois é chegar a casa, dar o banhinho, dar o jantarinho…(S.17.3) 

 Ai sou mãe a 100%. (Arg 17.10 e Act 17.10) 

O resto das coisas vão ficando para fazer a 

noite.(S17.4) 

 Mas também quebramos, chega uma altura que quebramos.(Arg 17.11) 

 

§18 A empresa que você montou, não pensou em associar-se a outra 

colega, nem nada. Não foi uma hipótese que tivesse ponderado? 

 

Muito honestamente, não.(Arg 18.1) 

 Portanto, nem nunca sequer se pensou noutra hipótese, na altura.(Arg 18.2) 

 A ideia, realmente, era pôr pessoas a trabalhar, se houvesse necessidade 

disso, mas até agora não. (Arg 18.3) 

Não, porque eu, o ano passado, estava gravidíssima e também não fui 

directamente aos colégios. (Arg 18.4) 



Eu já percebi que mandar as propostas não chega, e eu não tenho investido 

nessa parte ou porque estou cansada ou o ano passado estava grávida… (Arg 

18.5) 

Depois como faço mil e uma coisas… (Arg 18.5) 

Este ano ainda tenho mais a gestão da empresa do Nelson, que é o meu 

marido. (S18.1 e Arg 18.6) 

A empresa é dele. (S18.2 e Arg 18.7) 

É nossa. (S18.3 e Arg 18.8) 

É dele, ele é que trabalha lá.(S18.4 e Arg 18.9) 

 Eu, por acaso, é giro quando falo da psicologia é minha e aquela é dele, mas 

aquilo é tudo dos dois, mas não tem importância nenhuma. (Arg 18.10) 

Mas como ele trabalha lá, não é? (Arg 18.11) 

Agora eu estou a ajudá-lo a gerir aquilo, porque aquilo esteve assim num 

processo complicado, uma sociedade que se desfez e agora tem que agarrar 

aquilo outra vez… (S18.5 e Arg 18.12) 

 

§19 Mas você tem conhecimentos em gestão? 

 

Não, é só bom senso e uma capacidade de organização financeira muito 

grande. (Arg 19.1) 

Mas a empresa é ainda relativamente pequena, ainda só temos 4 carros, 

portanto, ainda não é assim uma coisa muito grande. (Arg 19.2) 

Mudamos também de contabilista, tenho agora uma pessoa que me dá apoio, 

coisa que até aqui não acontecia. (Arg 19.3) 

Pronto, aquilo afundou e nós estamos a tentar recuperar. (Arg 19.4 e Act 19.1) 

O Nelson quando se meteu nisto, era ele que tratava de tudo na altura. (Act 

19.2) 

Também só tínhamos um carro! (Arg 19.5) 

Depois quando decidimos abrir sociedade… (Arg 19.6) 

Pronto, fizemos a maior asneira da nossa vida, tipo oh! fomo-nos a baixo. (Arg 

19.7) 

Já dissolvemos a sociedade, agora é de nós os dois. (S19.1) 

Agora entrei eu. (S19.2) 

Entrei eu como sócia, o que não era, agora somos só nós os dois.(S19.3) 



 

§20 Agora vou voltar atrás, a história da criação da empresa. Por que é 

que você fez isso e não trabalhou, por exemplo, só com recibos verdes? 

 

A questão aqui foi a parte legal, porque eu também pensei nisso, na altura, e 

em termos de benefícios fiscais, tem mais benefícios fiscais ter uma empresa 

do que ter recibos verdes.(S20.1 e Arg 20.1) 

 Nós, enquanto recibos verdes, podemos deduzir muito pouca coisa, cada vez 

menos, pois estão a cortar muito mais. (S20.2 e Arg 20.2) 

Então, como cada vez mais nós estamos a deduzir muito pouca coisa, na 

empresa entra muito mais. (S20.3 e Arg 20.3) 

 Ai foi mesmo pela a parte fiscal e nada mais.(S20.4 e Arg 20.4) 

 

§21 Você gosta do que faz? 

 

Gosto imenso, se não já não estava aqui, garanto-lhe. (Arg 21.1) 

A sério, porque as voltas que isto dá… (Arg 20.2) 

Só agora é que começa a estabilizar e são já 5 ou 6 anos.(Arg 20.3) 

 

§21 E você diz que está a estabilizar porque…? 

 

Porque começo a ter que fazer só na Psicologia, enquanto que até aqui tinha 

que encher muito o meu horário com outras coisas. (Arg 21.1) 

Este ano não.(Arg 21.2) 

 

§22 Este ano já deixou as aulas de música? 

 

Não, ainda tenho, mas tenho miúdos que já tenho há muito tempo. (S22.1) 

Tenho miúdos que já tenho há 5 ou 6 anos, que já são os amigos dos amigos e 

depois já é o vizinho do lado… (S22.2) 

Já é uma rede.(Arg 22.1) 

 Ai está, é a tal rede, não é? (Arg 22.2) 

Tudo começou realmente a girar. (Arg 22.3) 

Comecei com 3 alunos particulares e agora tenho 8. (S22.3) 



Esses são particulares. (S22.4) 

No colégio já não.(S22.5) 

 

§23 No colégio já deixou? 

 

Exactamente. (S23.1) 

Quando abri a empresa, acho que desisti logo.(S23.2) 

 Exacto, deixei logo, já não fiz mais música nos colégios.(S23.3) 

 Os miúdos que quiseram passaram para particular.(S23.4) 

 

§24 Você tem contratos anuais com as escolas que depois são renovados 

ou cada ano tem que voltar a procurar? 

 

Não, não.(S24.1) 

 São automaticamente renováveis, portanto, eu não me chateio muito com isso. 

(S24.2) 

Este ano, por acaso, vou tentar negociar mais horas, porque a medida que os 

pais vão sabendo que eu existo as necessidades vão crescendo. (S24.3) 

Por exemplo, eu as quintas-feiras, agora, tenho que passar a ir a correr para o 

colégio da Lapa, o que não dá jeito nenhum, porque a directora resolveu que 

só pode fazer reuniões às 5 da tarde e o único dia que eu consigo fazer 

reuniões às 5 da tarde é a quinta-feira. (Arg 24.1) 

Portanto, tenho uma hora, porque eu entro às 6 na pós graduação. (S24.4) 

Vou fazer este esforço para ver se para o ano consigo lá ficar o dia todo. (Arg 

24.2) 

Está a perceber onde é que eu quero chegar? (Arg 24.3) 

Eu por acaso já estive a falar com o Nelson. (Arg 24.4) 

Quer dizer, é cansativo, é mais uma volta que eu tenho que dar. (Arg 24.5) 

Ainda por cima quando o Nelson não está cá, tenho que arranjar quem me 

fique com o menino até às 9 da noite, que é a hora que eu saio. (Arg 24.6) 

Mas é do mal o menos. (Arg 24.7) 

Depois há os ganhos.(Arg 24.8) 

 É assim menos. (Arg 24.9) 

Estamos agora a sofrer, para depois… (Arg 24.10) 



Aqui a base é um bocadinho de negócio, mas é, é assim mesmo. (Arg 24.11) 

Tem que ser agora mais esforço para depois…(Arg 24.12) 

 

§25 Mas você gosta mais dessa parte das escolas ou da clínica? 

 

Eu gosto mais da clínica.(Arg 25.1) 

 

Porque? 

 

Porque os pais quando vão as clínicas é porque querem e porque têm 

necessidade de resolver qualquer coisa. (Act 25.1) 

Os colégios somos nós, muitas vezes, que levantamos as questões e ai a 

relação é completamente diferente. (Act 25.2) 

Ou é uma questão que incomode os pais, mesmo, e que esteja a perturbar o 

seu funcionamento familiar se não for, nós somos uns grandes chatos. (Act 

25.3) 

Lá vem ela com essas ideias e não colaboram minimamente. (Act 25.4) 

Eu ai fico extremamente desmotivada e chateada, porque nós andamos 

sempre em cima dos pais. (Arg 25.2) 

Na clínica não. (Arg 25.3) 

Além de ser pago… eu acho que isso tem uma grande importância. (Act 25.5) 

As pessoas só vão quando realmente têm necessidade e como estão ali a 

pagar é bom que até se faça alguma coisa. (Act 25.5) 

Pronto, eu acho que eles estão muito mais colaborantes e as coisas correm 

muito melhor. (Act 25.6) 

Eu tenho essa opinião.(Arg 25.4) 

 

§26 Como é que você vê o seu futuro? O que é que você gostava de 

fazer? 

 

Ah! eu projectos tenho muitos, a sua concretização é que é mais difícil. (S26.1 

e Arg 26.1) 

Eu tenho ideia de abrir um colégio de reabilitação pedagógica. (S26.2) 

 



O que é isso? 

 

Eu chamo-lhe assim, porque não sei como é que o hei-de chamar.(S26.3) 

Portanto, não é um colégio para meninos ditos normais nem é um colégio para 

deficientes. (S26.4) 

É para aqueles meninos que estão no meio ou que estão extremamente 

desmotivados ou que não se conseguem adaptar, está a ver? (S26.5) 

São questões que não são suficientemente perturbadoras, mas que também 

não são ditas normais para que a criança se consiga inserir pelo seu processo 

de desenvolvimento dito normal. (S26.6) 

Esperam receber muitos processos de estimulação, muitas coisinhas assim. 

(S26.7) 

A ideia seria trabalhar agora para encaminhar para a escola pública ou para o 

ensino regular. (S26.8) 

Entretanto, apareceu aí uma coisa que eu andava a sonhar, que é o 

CABINE.(S 26.9) 

O CABINE é um projecto que abriu há já mais ou menos um ano na zona de 

Cascais. (S26.10) 

Tem a parte médica ou seja, o que é que eles lá têm? (S26.11) 

Têm médicos das várias especialidades, portanto, o neurologista, o pediatra, o 

pedopsiquiatra, os psicólogos, os terapeutas da fala, os terapeutas 

ocupacionais. (S26.12) 

Portanto, a equipa médica toda a trabalhar lá, mas com equipas que se 

alargam aos colégios. (S26.13) 

 Isto é um projecto que eu já tinha pensado há muito tempo. (S26.14) 

Claro que temos um Lobo Antunes por trás e o Miguel Palha, que não tem 

nada a ver. (S26.15) 

Pronto, mas realmente é giro, porque eu já tinha pensado no assunto e agora é 

um projecto concretizado. (Arg 26.1) 

Portanto, se isto algum dia for para a frente, é quase outra vez uma cópia.(Arg 

26.2) 

 Mas está seria também uma ideia que eu tenho andado aqui a ruminar.(Arg 

26.3)  



Actualmente, eu não posso fazer nem uma coisa nem outra, porque tenho que 

primeiro que levantar a empresa do meu marido. (Arg 26.4) 

Se não fosse isso, para um dos projectos iria avançar. (Arg 26.5) 

A não ser que a Comunidade Europeia… (Arg 26.6) 

Nós sozinhos não conseguimos fazer muita coisa, a não ser que os pais nos 

cedessem o dinheiro. (Arg 26.7) 

A Comunidade Europeia financia até 80%...(S26.16) 

 

§27 Mas de quê? 

 

De qualquer projecto que nós tenhamos. (S27.1) 

Nós, qualquer pessoa. (S27.2) 

Tem é que se fazer o projecto. (S27.3) 

Mas a Comunidade Europeia, para determinadas áreas, está a dar… (S27.4) 

Na área da educação está, na área da saúde, eu não sei.(S27.5) 

 Na área da educação está a financiar até 80% e o valor básico é 15 mil 

contos.(S27.6) 

 Isso é que muito baixo. (Arg 27.1) 

Nós com 15 mil contos não fazemos nada, mas se calhar para começar não 

era mau.(Arg 27.2) 

 Nós só tínhamos que entrar com 20%, o que é muito bom. (Arg 27.3) 

Num negócio ninguém começa só com 20%, seja ele qual for. (Arg 27.4) 

Portanto, isto poderia ser um bom arranque e depois logo se vê. (Arg 27.5) 

Realmente, financeiramente, não há possibilidade para chegar e montar. (Arg 

27.6) 

Lá está, o Lobo Antunes e o Miguel Palha, não é? (Arg 27.7) 

Também são percursos completamente diferentes.(Arg 27.8) 

 Por acaso, eu achei muita piada a abertura do CABINE. (Arg 27.9) 

Eu soube do CABINE para ai há 5 ou 6 meses, relativamente há pouco tempo 

uma vez que eles já estavam no mercado há quase 1 ano, acho que fez agora 

1 ano…(S27.7) 

 Mas realmente é giro, porque, ao fim e ao cabo, nós sentimos todos as 

mesmas necessidades.(Arg 27.10) 



 Lá está, eu acho piada porque eles fizeram uma coisa óptima, porque são 

aquelas coisas que dão apoio as escolas, que é o que faz imensa falta.(Arg 

27.11) 

 Portanto, eles estão a tentar substituir o Estado, que era aquilo que eu tinha 

pensado fazer. (Arg 27.12) 

Já que Estado não faz e cada vez é menos, portanto, acho que realmente 

deveriam existir entidades particulares que fizessem. (Arg 27.13) 

Mas realmente a ideia deles é tal e qual a minha e faz todo o sentido. (Arg 

27.14) 

Tem toda a vantagem em pôr o projecto de pé, porque faz falta.(Arg 27.15)  

Eu acho que é fantástico, para quem pode, porque pelo menos sabemos que 

ali temos tudo. (Arg 27.16) 

Eu acho que é óptimo. (Arg 27.17)  

Por acaso é uma ideia que já me tinha passado porque, realmente, nós não 

temos esses apoios todos no mesmo sítio. (Arg 27.18) 

Aqui vamos ao terapeuta da fala, ali vamos ao pediatra… (Arg 27.19) 

É horrível! (Arg 27.20) 

Depois os pais andam ali de sítio em sítio e chateiam-se imenso e perdem 

imenso tempo no emprego. (Arg 27.21) 

Não é fácil de gerir isto tudo.(Arg 27.22) 

 Realmente, eu acho que a ideia é fantástica e pronto. (Arg 27.23) 

Vamos ver se eu, algum dia, tenho capacidade para criar uma coisa idêntica. 

(Arg 27.24) 

Estes, realmente, são os meus projectos, mais sonhos se calhar do que 

projectos viáveis, para já. (Arg 27.25) 

Portanto, isso realmente será o meu projecto de vida. (Arg 27.26) 

Em termos mais imediatos, não sei. (Arg 27.27) 

Estou um bocado desmotivada.(Arg 27.28) 

 Por um lado, eu não tenho motivos para estar desmotivada, profissionalmente 

eu não tenho motivos para estar desmotivada. (Arg 27.29) 

Por outro lado, estou. (Arg 27.30) 

Também se calhar é por estar extremamente cansada. (Arg 27.31) 

Estou a atravessar uma fase de muito cansaço, mas estou com um bocado de 

vontade de me ir embora de Lisboa porque acho que cá estamos muitos e, se 



calhar, há outros sítios onde tudo isso faria mais sentido porque não há lá nada 

nem ninguém. (S27.8 e Arg 27.32) 

Mas aqui temos o problema financeiro que é sempre o mesmo. (Arg 27.33) 

Uma pessoa partir daqui para outro lado… (Arg 27.34) 

Depois temos tudo às costas, não é?(Arg 27.35) 

 É a nossa casa, é a nossa vida, é tudo…(Arg 27.36) 

 Mas estou com uma grande vontade de me ir embora. (Arg 27.37) 

Se um de nós, por acaso tenho falado com o Nelson, se um de nós arranjasse 

alguma estrutura fora de Lisboa eu ia.(Arg 27.38)  

 

§28 Mas estava a pensar em quê? 

 

Não sei, assim um Castelo Branco…(S28.1 e Arg 28.1) 

 Assim uma zona em que realmente não há nada disto. (Arg 28.2) 

Pronto, faz sentido… (Arg 28.3) 

Por um lado faz algum sentido, depois por outro lado, são áreas 

economicamente mais pobres. (Arg 28.4) 

Portanto, depois há certos aspectos que eu já sei se seriam realizáveis. (Arg 

28.5) 

Pronto, ai também está o meu receio. (Arg 28.6) 

Estou um bocado cansada de andar a lutar contra o tempo. (Arg 28.7) 

Para conseguir ter alguma coisa mato-me a trabalhar, percebe? (Arg 28.8) 

E pronto, começo a ver até que ponto é que vale a pena…(Arg 28.9)  

 

Como assim? 

 

Eu agora tenho sentido a necessidade, até aqui não tinha mas agora tenho, 

não sei se tem a ver com o pequenito ou não, mas tenho necessidade de ter 

alguma fixa. (Arg 28.10) 

Por exemplo, nós não temos subsídios, nem ele nem eu. (Arg 28.11) 

O verão para mim é caótico! (Arg 28.12) 

Isso não me dá muita estabilidade, pois apesar dos contactos serem quase 

automaticamente renováveis, não é? (Arg 28.13) 



é claro que há sempre escolas que podem retirar, não é? e não sei se vou 

conseguir repor outra escola. (Arg 28.14) 

Portanto, isto é sempre aquela dúvida e isto está-me a incomodar.(Arg 28.15) 

 

§29 Mas isso quer dizer que queria o quê?  

 

Um emprego.(S29.1) 

 Estruturalmente queria, depois não sei se teria feitio para lá estar. (Arg 29.1) 

Mas isso era outra história. (Arg 29.2) 

Mas acho que agora precisava de alguma estabilidade.(Arg 29.3) 

 Agora sentia necessidade disso, sinto necessidade disso.(Arg 29.4) 

 

§30 E por que é que acha que não teria capacidade para…? 

Porque eu tenho um feitio que quando eu tenho razão tenho razão. (Act 30.1) 

E pronto, ai está, porque se calhar já estou habituada aqui ao prático e quando 

tenho razão, tenho e venha o diabo para me dizer que não. (Arg 30.1 e Act 

30.2) 

Porque é assim, ou realmente fundamenta muito bem ou eu consigo provar por 

A mais B que… (Arg 30.2) 

Não me venham cá com histórias tipo senso comum, mas a minha avó e a 

minha mãe não sei o quê…(Arg 30.3) 

 Quando dizem é tal e qual o pai ou tal e qual a mãe, aquilo bate aqui dentro e 

faz eco. (Arg 30.4) 

É porque, realmente, há desculpas para tudo.(Arg 30.5) 

 Por outro lado, eu não lido muito bem com as tias, porque já trabalhei, antes 

de ter ideia de trabalhar por conta própria. (Arg 30.6) 

Ea uma das coisas que me incomodava imenso, porque eu sou muito funcional 

e muito despachada, portanto o que eu faço, faço, acabou, está feito. (Act 30.3) 

Portanto, eu sempre trabalhei muito mais que os outros, sempre fiz mais, 

depois é assim, toda a gente diz “Isabel, parabéns” mas depois, no final do final 

do mês era sempre a mesma coisa. (Act 30.4 e Arg 30.7) 

Está a perceber onde é que eu quero chegar? (Arg 30.8) 

 



§31 Mas isso era quando? Quando esteve no Hospital, que foi a única 

altura que teve patrão. 

 

Sim, mas quando estava dar aulas isso já acontecia. (Arg 31.1) 

Depois eu tenho feito diversos trabalhos esporádicos, que realmente… (S31.1) 

Fiz inserção de dados no computador, que não tem nada a ver.(S31.2) 

 Os pais de uma amiga minha que têm uma empresa de informática e que se 

põe a fazer concursos nacionais para introduzir dados de computador (quando 

o Estado andou para ai a informatizar uma série de tralhas, literalmente 

tralhas), ele ganhava aquilo, não sei lá muito bem porquê, como é que ele fazia 

aquelas coisas mas lá conseguia ganhar, e depois era S.O.S preciso de 

meninas para isto e lá ia eu.(S31.3 e Arg 31.1) 

 Ia sempre para chefiar e entre nós os chefes, entre ásperas, ia saindo sempre 

zaragatas, porque depois há sempre aqueles que vão para lá fumar, há os que 

vão para a conversa e há os que vão trabalhar e isto tira-me do sério. (Act 

31.1) 

Isso tira-me do sério. (Arg 31.2 e Act 31.2) 

Portanto, em termos relacionais era capaz de ser um bocadinho complicado.  

(Arg 31.3) 

 

§32 Mas você está a procura? 

 

Ah!... Desisti de concursos públicos. (S 32.1 Arg 32.1) 

Portanto, não estou a procura. (Arg 32.2) 

Desisti. (Arg 32.3) 

Ao último que fui foi em Vila Franca de Xira, a Câmara Municipal, mas para ai 

já há 4 anos, eu tinha acabado de me casar. (S32.2 Arg 32.4) 

E pronto, eu fui, fiz a parte escrita e depois fui para a entrevista, chamaram-me 

e eu fui, depois já não sei porquê, eu achei que aquilo estava a correr 

demasiado bem e houve uma altura que eu perguntei: “diga-me se realmente o 

lugar ainda está a disposição ou se já está ocupado” e a senhora respondeu-

me “o lugar está ocupado.” (S 32.3 Arg 32.5) 

E pronto, desisti. (Arg 32.6) 

Naquele dia foi tipo a gota de água, nunca mais. (Arg 32.7) 



Uma pessoa perde horas e horas a consultar decretos leis e a fazer trinta e um 

dias e perde dias para fazer as provas e perde dias para ir para as entrevistas 

e realmente a nossa sensação é: quer dizer, abrem concursos públicos para 

legalizar situações, agora não nos façam de parvos. (Arg 32.8) 

 

 

§33 Mas você estava disposta a deixar essa sua actividade toda para um 

emprego certinho com um horário e não sei o quê? 

 

Eu sinto essa necessidade, não sei é se conseguiria. (Arg 33.1) 

Ai está, não sei se conseguiria, mas eu sinto uma necessidade de ter mais 

estabilidade e mais calma. (Arg 33.2) 

Ai está, mas eu também estou muito cansada, estou a atravessar uma fase má. 

(Arg 33.3) 

Já estou assim, mais ou menos há duas semanas, estou muito cansada.(Arg 

33.4) 

 Se calhar, também pode ser reflexo disso tudo, não é?(Arg 33.5) 

 Porque realmente uma pessoa acorda de manhã e vai no carro, percebe?(Arg 

33.6) 

 Depois é o dia todo até ao final do dia. (Arg 33.7) 

Depois vai para casa tratar do menino e não sei o quê e depois só estou 

despachada tipo às 9 H 30 m ou às 10 da noite é que eu vou para o escritório 

preparar as coisas para o dia a seguir, (suspiros) percebe? (Arg 33.8) 

É assim, o dia meu é muito grande. (Arg 33.9) 

O que eu observo é que as pessoas que têm um emprego das 9 às 5,  

acabou, não vai trabalho para casa, não vai trabalho para nada. (Arg 33.10 e 

Act 33.1)  

 Das 9 às 5, o que se faz, faz e o que não se faz fizesse, faz-se no dia a seguir. 

(Arg 33.11) 

E eu como trabalho por conta própria não posso pensar assim, é tudo para 

ontem, não é? (Arg 33.12 e Act 33.2) 

Eu aí sinto uma grande pressão. (Arg 33.13) 



Portanto, ai está, eu gostaria porque acho que me daria uma certa estabilidade 

e segurança. (Arg 33.13) 

Se depois eu iria conseguir conviver com essa paz de espírito, não sei, mas se 

calhar também fazia comichões.(Arg 33.14) 

 Acredito piamente que ia, acredito, mesmo. (Arg 33.15) 

Passado 2 ou 3 meses, depois de deixar de ter piada (os primeiros tempos é 

que tem piada), mas depois aquilo era capaz de não correr muito bem. (Arg 

33.16) 

 

§34 Mas não está a tomar nenhuma diligência para isso? 

 

Não, não. (Arg 34.1) 

Portanto, ainda não tomei nenhuma decisão. (Arg 34.2) 

Desde o momento que uma pessoa toma uma decisão faz por isso e aqui 

não.(Arg 34.3) 

 Não porque, ai está, depois também tenho medo de não conseguir dar, em 

termos de personalidade não sei se depois iria conseguir ultrapassar certas 

coisas. (Arg 34.4) 

Portanto… Mas eu, realmente, atribuo muito ao meu estado de cansaço. (Arg 

34.5) 

Acho que também é mais isso, mas pronto não sei, não tomei decisões porque 

acho que ainda não me incomoda o suficiente. (Arg 34.6) 

Quando nos incomoda o suficiente nós tomamos decisões. (Arg 34.7) 

Para falar verdade, acho que não me ia dar bem num emprego normal.(Arg 

34.8) 

 

E um emprego normal é? 

 

Horário das nove às cinco, chefes  a mandarem em nós, salário fixo, subsídios, 

estabilidade, essas coisas todas. (S34.1 e Arg 34.9) 

Um bocadinho de estabilidade dava jeito... (Arg 34.10) 

Mas eu acho mesmo que não me ia dar bem (Arg 34.11) 

 



§35 Em termos daquilo que é a sua ocupação do tempo, com as aulas e a 

clínica, você imagina-se só a fazer clínica?  

Isso eu acho que não conseguiria, só clínica, a não ser que tivesse tipo um 

CABIDE, que as pessoas vão lá mesmo porque têm lá tudo centrado. (Arg 

35.1) 

E acho que, se calhar, a ideia deste tipo de instituições é um bocadinho isso, 

por isso é que as pessoas assim iriam lá, não somos nós que nos andamos 

a oferecer. (Arg 35.2) 

Portanto, acho que ai era totalmente diferente. (Arg 35.3) 

Agora de clínica como eu tenho não, não ia dar mesmo. (Arg 35.4) 

E gosto muito da parte dos colégios, gosto mesmo. (Arg 35.5) 

Claro que há sempre pessoas que colaboram melhor do que outros, como em 

tudo.(Arg 35.6) 

 E acho que isso também não consigo largar…(Arg 35.7) 

 Também só me ocupa as manhãs, portanto, também não…(Arg 35.8) 

Eu acho que o ideal, agora, se calhar até era os colégios de manhã e a clínica 

da parte da tarde, mas ainda não tenho casos suficientes, apesar de agora 

estar a precisar de alargar horário. (Arg 35.9) 

Agora não consigo entrar mais cedo, pois só estou despachada às 5 da tarde 

para ir para a clínica e só tenho duas tardes, portanto dou só até às 8 e agora 

está-me a aparecer mais casos. (S35.1 e Arg 35.10) 

O que eu faço, é as vezes, dou consulta aos sábados em casa. (S35.2) 

Mas também vai ter parar porque o pequenito agora começa a quer mexer-se 

mais. (Arg 35.11 e Act 35.1) 

Ele até aqui ficava impávido e sereno a brincar com os seus bonecos… e 

pronto, a criança agora já começa a arrastar-se muito e de vez em quando lá 

tenho que o ir lá buscar “anda cá” e já reclama mais atenção.(Act 35.2) 

 Até aqui, realmente ele era óptimo e mesmo que ficasse no escritório ao pé de 

nós não chateava minimamente, ficava entretido com os brinquedos dele, 

calminho, muitas vezes acabava por adormecer e não chateava nada, agora 

não. (Act 35.3) 

Ele já se desloca, apesar de não engatinhar, mas arrastasse e rebola e chama 

muito mais a atenção e quer conversa. (Act 35.4) 

Pronto, quer uma interacção que até aqui ele não exigia, não é?(Act 35.5) 



 Isso também é outra questão que, em princípio, vou ter que acabar.(Arg 35.12) 

Portanto, os meus dias têm poucas horas (Arg 35.13) 

 

§36 Essas coisas todas e essa sua vida alucinante é porque tem que ser 

assim para poder ter um rendimento que a satisfaça ou é gosto? 

 

Pelas duas coisas.(Arg 36.1) 

 É tal e qual. (Arg 36.2) 

Acho que é assim, se por um lado começou por necessidade financeira, acho 

que agora já não consigo fazer outras coisas, ou melhor já não consigo 

acalmar o ritmo. (Arg 36.3) 

Aliás, eu tenho-me chateado com os fins-de-semana.(Arg 36.4) 

 

Porquê? 

 

Eu tenho uma pessoa em casa porque eu já estava de loucos. (Arg 36.5) 

Então desde que o pequenito nasceu, eu estava o sábado inteiro a volta da 

casa. (Arg 36.7) 

 Portanto, tenho uma pessoa a dar-me ajuda ao sábado…(Arg 36.8) 

Ajuda, coitada, ela já faz tudo sozinha porque eu já me descartei 

completamente. (Arg 36.9) 

A intenção era só ajudar, mas não, coitada, ela já acaba por fazer tudo sozinha. 

(Arg 36.10) 

Mas pronto, isso é a parte da casa e a ideia foi, como eu tenho estes horários 

alucinantes durante a semana, era eu ao fim-de-semana estar só para a 

família. (Arg 36.11) 

Acho que era justo, uma vez que por muito que me peçam para eu acalmar 

durante a semana, eu acho que não consigo mesmo, porque também tenho 

realmente o cariz financeiro. (Arg 36.12) 

Também só trabalho no Inverno e no Inverno tenho que dar, não é? (S36.1 e 

Arg 36.13) 

 

 



§37 Porque acaba em Junho? 

 

É, Junho. (S37.1) 

 Porque o mês de Julho depois são férias, depois é Agosto, Setembro… 

(S37.2) 

Setembro, mais ou menos, começo a meio gás. (S37.3) 

A 100% é normalmente só em Outubro.(S37.4) 

 Portanto, são 3 mês sem ordenado. (S37.5 e Arg 37.1) 

Depois não temos subsídios de férias, nem de férias grandes nem de Natal. 

(S37.6) 

Portanto, é complicado financeiramente depois em casa. (Arg 37.2) 

Depois disto temos um defeito, que é assim, a sociedade consumista, não 

é?(Arg 37.3) 

 Portanto, nós temos tudo e mais alguma coisa e estamos a pagar tudo e mais 

alguma coisa. (Arg 37.4) 

Pronto, é a casa, é o carro.(Arg 37.5) 

 É complicado. (Arg 37.6) 

Portanto, isso também me incomoda um bocado. (Arg 37.7) 

Eu acho que é assim, também é um processo de crescimento nosso. (Arg 37.8) 

Nós actualmente estamos a tomar decisões que é assim, até ao fim do ano, 

não há mais nada para ninguém, não se compra mais nada, não se compra 

carros, não se compra mais nada. (Arg 37.9) 

Nós temos 5 carros, quer dizer 4 são da empresa, tudo bem que são carrinhas 

de trabalho, são carrinhas grandes e temos 1 carro de casa, só temos 1 e 

chega. (Arg 37.10) 

Mas, realmente é assim, pensamos em mudar de casa e pensamos em mudar 

de carro, mas é com dinheiro nosso. (Arg 37.11) 

Quer dizer, agora é impensável. (Arg 37.12) 

Mas já não é a sobrecarga que é actualmente que foi tudo sem nada, tudo sem 

uma entrada. (Arg 37.13) 

Nós estamos a pagar juros altíssimos, não é? (Arg 37.14) 

E é muito dinheiro. (Arg 37.15) 

Um dos nossos ordenados já não chega para pagar tudo. (Arg 37.16) 



Pronto, isso agora é ponto assente que o próximo passo que nós dermos, seja 

para o que for, um dos ordenados tem que dar para pagar tudo. (Arg 37.16) 

Pronto… Porque há os meses maus, e já aconteceu o Nelson não ter 

ordenado. (Arg 37.17 e Act 37.1) 

Foi quando a firma ficou muito mal. (Arg 37.2) 

Ele está-me a dever… (Arg 37.18) 

Ele fala sempre que, eu tenho as contas todas para pagar mas a firma dele 

está a dever a casa 3 ordenados. (Arg 37.19) 

Estamos a falar por volta de 600 contos. (Arg 37.20) 

É muito dinheiro e as contas tiveram de se pagar. (Arg 37.21) 

Portanto, isto são meses caóticos. (Arg 37.22) 

O que eu faço é desta vez só se paga isto e não se paga aquilo e depois 

quando há vai-se pagando, só que isso é difícil.(Arg 37.23) 

 Porque lá está, um só ordenado não chega, se chegasse também era sempre 

de encolher, mas pelo menos aquilo que era certo era pago.(Arg 37.24) 

 Pronto, os extras… (Arg 37.25) 

Se calhar não se ia ao supermercado e pronto, não se trazia tanto, trazia-se 

apenas o estritamente necessário. (Arg 37.26) 

Pronto, realmente, depois eu acho que isto é assim, nós vamos ao 

supermercado e compramos tudo e mais alguma coisa e metade das coisas 

não é preciso. (Arg 37.27) 

Pronto, portanto eu acho que isso, as vezes, são processos de aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal, não só individual mas também em termos de 

casal.(Arg 37.28) 

 É o nosso processo de crescimento. (Arg 37.29) 

Portanto, eu acho que se calhar toda esta minha desmotivação tem muito a ver 

também com este cansaço de andar a lutar contra tudo e contra todos e com 

as dificuldades que eu também tenho tido… contas de fugir, como eu digo, que 

são verdadeiramente de fugir.(Arg 37.30) 

 Ele ainda não veio mas já está contabilizado e já tem para onde ir. (Arg 37.31) 

É complicado.(Arg 37.32) 

 Portanto, eu acho que se calhar a minha necessidade de uma estrutura sólida, 

se calhar, é um bocadinho mais por aquilo, pelo menos eu sei que no final do 



mês eu já não me chateava e com direito a tudo, com subsídios, com tudo. (Arg 

37.32) 

Eu acho que, se calhar, é mais isso que eu até reclamo, se calhar mais do que 

saber que aquele sitio das não sei quantas às não sei quantas… (Arg 37.33) 

Se calhar é até mais isso mesmo. Só que até agora!...(Arg 37.34) 

 

§38 Foi por isso que começou a fazer clínica em casa, aos sábados? 

Pois. O que é complicado. (Arg 38.1) 

Se nós ponderarmos então como é que é que eu faço? (Arg 38.2 e Act 38.1) 

Dás mais tempo em casa ou dás mais tempo ao trabalho.(Arg 38.3 e Act 38.2) 

 É muito difícil e o meu marido está-me sempre a cobrar isso. (Arg 38.4 e Act 

38.3) 

Por acaso não estava nada a espera. (Arg 38.5) 

Porque ele é muito desligado da família… (Arg 38.5 e Act 38.4) 

 

 

§39 Mas então gostava de um emprego. 

 

Sim, de uma coisinha mais segura. (Arg 39.1) 

Mas, eu acho realmente tem muito a ver com o estado de cansaço. (Arg 39.2) 

Quando voltar ao normal, já não penso assim.(Arg 39.3) 

 

§40 Mas porque está a trabalhar muito agora ou porque já é cansaço 

acumulado? Quer dizer, depois também tem 3 meses de férias. Nesses 3 

meses o que é que você faz, já agora? 

 

O primeiro mês, tenho imensa coisa para fazer. (S40.1) 

O primeiro mês tenho uma série de material para organizar, nomeadamente 

material de avaliação, pois durante o ano lectivo vamos juntando material. 

(S40.2) 

Depois tenho que andar de volta de colégios novos.(S40.3) 

 Essa parte… (S40.4) 

Depois, tenho contratos para fazer. (S40.5) 



Pronto, depois tenho essa parte toda burocrática, que acabo por seu eu a ter 

que fazer isso. (S40.6) 

Portanto, eu acho que é tudo um pouco. (S40.7) 

Acho que é realmente cansaço acumulado… (Arg 40.1) 

Ah! mas o que é que eu fazia nesses 3 meses?(S40.8) 

 Estabelecer contactos, não é? (S40.9) 

Acho que ai está, eu não consigo parar. (Arg 40.2) 

Acho que passa também muito por ai, porque eu parada também adoeço, 

adoeço entre ásperas, não tenho feitio de estar…(Arg 40.3 e Act 40.1) 

 

§41 É verdade, estava-me a contar da história da enxaqueca do fim-de-

semana. 

 

Pois, foi este domingo, acordei, estava realmente cansada e então resolvi dar 

leitinho ao menino e meti-o na nossa cama… (S41.1) 

Estava naquela, toma e cala-te, pôs-lhe a chucha na boca e tal e ele até 

colaborou e dormiu até às 10 h 30 m da manhã. (S41.2) 

Quando acordei, estava com uma enxaqueca… bem, de morte mesmo. (S41.3) 

Depois fico danada da vida, pois um dia em que eu deveria estar bem 

disposta… (Arg 41.1) 

Então depois resolvi tomar (um remédio)… ah! isso é logo, se não fico com o 

dia completamente estragado e não vale a pena. (S41.4) 

Agora recorro mais aos fármacos. (S41.5) 

Durante a gravidez não podia fazer, mas agora faço isso com alguma 

facilidade, tenho uma enxaqueca e tumbas. (S41.6) 

A sério, eu já não estou para estar… não porque eu tenho que fazer as coisas, 

mesmo as de casa, eu tenho que estar minimamente funcional e acho que para 

o Tomás, que é o pequenito, acho que para o Tomás eu também não estou 

disponível…(Arg 41.2) 

 coitadinho, o pouco tempo que ele está comigo e se eu nem sequer estou 

disponível! (Arg 41.3) 

Coitado do rapaz, um dia destes rifa-me, ou então mete “mãe procura-se outra, 

quem quer está”, não é? (Arg 41.4)Act 41.1 

Realmente com dores de cabeça…(Arg 41.5) 



 É horrível, mal dá para mexer os olhinhos, a música incomoda, o som 

incomoda, incomoda tudo. (Arg 41.6) 

Quer dizer, ainda demora um bocadinho a passar, mas pronto. O stress que 

eles sentem é muito mais a este nível, quando nós não estamos bem, coitados, 

os miúdos ficam piores, não ajudam nada.  

 

§42 A sua vida é muito agitada. 

 

E cansativa nesta altura do ano.(Arg 42.1) 

 Também, acho que já vamos a meio do ano lectivo, portanto…(Arg 42.2) 

 

§43 Sim, e agora também vem aí as férias da Páscoa e tal… 

 

Semi-férias, só descanso às tardes, mas já não é mau, pois dá para pôr em dia 

algumas coisas, como roupas e tal, pois essa parte tem que ficar sempre para 

trás. (Arg 43.1) 

É verdade, dar as voltas aos armários, também faz falta as vezes.(Arg 43.2) 

 O que eu, as vezes, sinto salta…(Arg 43.3) 

 Até já sinto falta destas coisas mais banais. (Arg 43.4) 

Veja bem, eu que odeio essas coisas até já sinto falta disso… (Arg 43.5) 

Veja bem!… (Arg 43.6) 

A parte da casa não, confesso. (Arg 43.7) 

A parte da limpeza não, mas começo a sentir falta dessas coisas mais… e ao 

fim e ao cabo desnecessárias. (Arg 43.8) 

Eu muitas vezes chego a roupa do Tomás e “isto já não serve”, vai para o lado, 

“isto já não serve”. (Arg 43.9) 

Pois, porque nós estamos nesta fase que tudo deixa de servir depressa. (Arg 

43.10) 

Portanto, é um desassossego. (Arg 43.11) 

Mas eu acho que, realmente, tem muito a ver com o mal-estar, neste caso… 

mesmo, por exemplo, eu com as minhas roupas já estou farta, percebe?(Arg 

43.12) 

 Estou a atravessar assim uma fase … (Arg 43.13) 

Se calhar não é a melhor altura para esta entrevista…(Arg 43.14) 



 Noutra altura, pronto, se calhar corria melhor.(Arg 43.15) 

 

§44 Não. E você está animadíssima. 

 

Sim. Em termos de expectativas e de realização, se calhar, estou um 

bocadinho mais humor negro, mas pronto, actualmente é assim que está! (Arg 

44.1) 

 

§45 Há mais alguma importante que gostasse de dizer? 

 

Não. Espero que sirva para alguma coisa!(Arg 45.1) 

 

Claro que serve. Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

Recodificação dos segmentos da entrevista 

 

Sequências tipo 

 

S0 O estágio curricular 
 

Portanto, eu quando estive cá fiz o estágio curricular no São Francisco Xavier 

onde me entreguei na equipa. (S1.1) + Quando o estágio acabou, comecei a 

fazer uma série de coisas de consultas, mas depois o Hospital não me quis 

integrar na altura. (S1.2) + Era suposto eu ter entrado para um estágio 

profissional que me foi negado, porque entretanto entrou uma outra colega e 

eles disseram que ficávamos as duas em stand by. (S1.3) + Portanto, sai de lá. 

(S1.6) 

 

 



S1: A saída de casa dos pais 

Entretanto, eu sai de casa dos meus pais, juntei-me. (S1.4) + Portanto, ficava 

completamente fora de questão estar sem ganhar. (S1.5) +  

  

S2:  O mestrado 

Aliás vim tentar fazer mestrados e não conclui, portanto tive que desistir. (S7.2) 

Fui convidada a desistir. (S7.3) + Passado 2 anos de uma pessoa andar a 

trabalhar feita parva, ainda por cima não dá direito a Pós-Graduação, o que 

sempre me disseram que sim…(S7.4 e + Eu andava muito cansada e aquilo 

era um esforço muito grande para mim.(S7.5 + Porque precisava de saber. ( 

S8.1)+ Aqui a minha questão é em termos de base. (S8.2) + Eu continuo a 

trabalhar sozinha e é muito complicado. (S8.3 + E, na altura, quando acabei o 

curso, entrei logo para mestrado no ano a seguir. (S8.7) + Aliás, na altura, 

ainda tinha ideia de ficar no Hospital, portanto, precisava da parte académica. 

(S8.8) + Mudei o tema de tese, depois andei perdidíssima, porque sai do 

Hospital. (S8.9  + Depois, entretanto, quando disse que estava 

grávida…(S8.10) +  Foi assim como quem não quer a coisa, calhou… (S8.11) 

Eu tinha acabado de saber que estava grávida e estava a justificar… (S8.12) 

Eu tive um esgotamento, entretanto, e tinha tido 9 meses de baixa e, na altura, 

eu estava a dizer a professora que agora não havia grandes 

problemas…(S8.13 + Estava a terminar o meu tempo e ela estava-me a 

pressionar para entregar a tese, que não estava ainda pronta, faltava tratar e 

acabar.(S8.14 e Act 8.15) Tinha já as entrevistas todas transcritas, estava a 

fazer a caracterização e faltava o tratamento estatístico e claro, a parte teórica. 

(S8.15) + Pronto, ainda havia muito trabalho para fazer e a professora estava 

a pressionar para entregar e queria que eu entregasse aquilo tipo em 3 

semanas. (S8.16 e Act 8.16) + E eu disse que não conseguia, que era de 

loucos, mas que ela não se preocupasse, porque além dos 9 meses que eu 

tinha por causa do esgotamento era um ano em que eu até ia estar mais ou 

menos parada e podia até meter umas baixas pelo caminho. (S8.17  + Sabe 

como é que isso funciona!, até podia fazer isso, como trabalho por conta 

própria, é verdade! (S.8.18 e Arg 8.11) + E estava-lhe a dizer isso porque 

estava grávida… (S8.19) + Pronto, mas disse-lhe isso assim como quem não 



quer a coisa, nem sequer foi minimamente intencional. (S8.20) + Pronto, então 

fui convidada a desistir…(S8.21) + Ainda não desisti do mestrado…(S8.23) 

 

S3: Os meses em casa 

Estive dois ou três meses em casa. (S1.7) + Mandei currículos para todo o 

lado, fora os que eu já tinha mandado. (S2.1) + Já tinha mandado, mas 

intensifiquei e desesperei completamente. (S2.2 ) + Entretanto, inscrevi-me em 

diversos trabalhos. (S2.3) + Surgiu-me, na altura, uma oportunidade, duas… 

(S2.4) + Recordo-me de ter ido a dois sítios. (S2.5) + Um foi no Barreiro. (S2.6) 

Era para um Centro de Emprego para fazer um apoio, mas eu estava a morar 

em Sacavém, portanto, não me compensava. (S2.7) + Tinha que vir de carro e 

ainda por cima tinha um carro a gasolina com mais portagens e tudo, não valia 

a pena. (S2.8) + A outra situação era idêntica. (S2.9) + Acho que aquilo era no 

Pinhal Novo.(S2.10) +  Era a mesmo coisa e na altura tinha isenção de horário. 

(S2.11) + Pagavam 100 ou 120 contos e eu também achei que não era muito 

viável.(S2.12) +  

 

 

 

S4:  AS aulas de música nos colégios 

Depois, logo de seguida… (S2.13) + Eu tenho um outro curso também.(S2.14) 

+  Eu tenho o curso de Música e foi assim que eu comecei a trabalhar.(S2.15) +  

Sim, de Violino. (S3.1) + Portanto, tenho as práticas de teclado, toco flauta, 

aliás comecei a tocar música com flauta só depois é que ingressei pelo violino. 

(S3.2) + Quando eu comecei a dar aulas em colégios, ao pré escolar, foi como 

professora de música e estava a trabalhar para uma empresa, que é aqui de 

cima na Avenida do Brasil. (S3.3) + Eles prestam serviços as escolas. (S3.4) + 

E eu, pronto, copiei literalmente o modelo deles para Psicologia. (S3.5) + 

Tenho… Pronto, ai tenho, se calhar, uma rede mais alargada e fui dar aulas 

para a Junta de Freguesia de Algés. (S13.1) + Entretanto fui para lá dar aulas 

para ao pé deles. (S13.2) + Entretanto, um deles estava a trabalhar na tal 

empresa de música, de aulas de música, e pronto, acabei por preencher o meu 



horário, naquele ano lectivo, assim.(S13.3) + Só. (S13.4) + Só.(S13.5) + Eu 

estive 1 ano ou 2 sem fazer Psicologia. (S13.6) 

 

S5:  A empresa de psicologia 

Portanto, actualmente o que eu tenho é uma empresa de Psicologia que presta 

serviços de Psicologia a diversas escolas. (S3.6) + Trabalho x horas por 

semana, tenho contratos anuais. (S3.7) + A minha ideia era, começar eu a 

trabalhar mais não sei quantas pessoas. (S3.8 e Arg 3.2) + Até agora isso não 

se justifica.(S3.9 + Estou sozinha, por enquanto. (S4.1) + Ainda dou conta do 

recado, pois são poucas escolas.(S4.2) +  A ideia das escolas é: ou eles têm 

capacidade e têm interesse, mais do que a capacidade financeira muitas vezes 

é o interesse, o interesse na presença de um psicólogo ou então são os pais 

que são responsáveis por esse tipo de despistes e encaminhamentos. (S4.3) +  

Portanto, as escolas que julgam que nós temos que estar, já têm. (S4.4 + As 

outras as que ainda estão a crescer e que ainda não têm capacidade financeira 

mas que têm interesse e depois temos as outras… (S4.5) + Olhe, por exemplo, 

esta que vim de lá agora, estou lá 3 horas por semana e pronto.(S4.6) + O meu 

trabalho muitas vezes é educacional, não faço psicoterapia com este tipo de 

crianças, faço psicoterapia na clínica.(S6.3) +  Mas, na prática, o que eu faço é 

assim: tanto faço a prática clínica da Psicologia Clínica e não ligada só a parte 

da psicodinâmica, que é o que cá na Faculdade acontece. (S6.4) + Comecei a 

trabalhar sozinha e isso é complicadíssimo. (S7.1 + Entretanto, comecei, a 

trabalhar nos colégios mas como Psicóloga. (S8.28) + Fiz uma proposta a 

diversos colégios em que eu trabalho como prestação de serviços. (S8.29) + Ia 

fazendo informalmente, nos colégios.(S13.7) + Necessidades que iam 

aparecendo e eu ia resolvendo, mas tudo muito informal. (S14.1) + Dai também 

o ter surgido a ideia que há necessidade. (S14.2) + Eles sabiam que eu era 

psicóloga também e acabavam por, pronto, “dê lá a sua opinião, veja lá como 

é que se pode fazer e como é que não se pode fazer”. (S14.4 e Act 14.1) 

Pronto, dai também surgiu a ideia.(S14.5) + Foi qualquer coisa que eu já 

andava… pronto. (Arg 15.1) + Eu estava como professora de música e depois 

copiei literalmente o modelo do outro. (S15.1) + Eu comecei com a música e 

agora passo para a Psicologia.(S15.2) +  Copiei literalmente o modelo 



deles.(S15.3) + Eu, no inicio do ano, nunca sei onde vou ficar e até que horas, 

só a partir de Setembro, mais ou menos, é que o horário fica estabelecido. 

(S17.2) + A questão aqui foi a parte legal, porque eu também pensei nisso, na 

altura, e em termos de benefícios fiscais, tem mais benefícios fiscais ter uma 

empresa do que ter recibos verdes. + Nós, enquanto recibos verdes, podemos 

deduzir muito pouca coisa, cada vez menos, pois estão a cortar muito mais. 

(S20.2 e Arg 20.2) + Então, como cada vez mais nós estamos a deduzir muito 

pouca coisa, na empresa entra muito mais. (S20.3 e Arg 20.3) +  Ai foi mesmo 

pela a parte fiscal e nada mais.(S20.4 e Arg 20.4) + Não, não.(S24.1) +  São 

automaticamente renováveis, portanto, eu não me chateio muito com isso. 

(S24.2) + Este ano, por acaso, vou tentar negociar mais horas, porque a 

medida que os pais vão sabendo que eu existo as necessidades vão 

crescendo. (S24.3) + Também só trabalho no Inverno e no Inverno tenho que 

dar, não é? (S36.1) + É, Junho. (S37.1) +  Porque o mês de Julho depois são 

férias, depois é Agosto, Setembro… (S37.2) + Setembro, mais ou menos, 

começo a meio gás. (S37.3) + A 100% é normalmente só em Outubro.(S37.4) 

 Portanto, são 3 mês sem ordenado. (S37.5 e Arg 37.1) + Depois não temos 

subsídios de férias, nem de férias grandes nem de Natal. (S37.6) + O primeiro 

mês, tenho imensa coisa para fazer. (S40.1) + O primeiro mês tenho uma série 

de material para organizar, nomeadamente material de avaliação, pois durante 

o ano lectivo vamos juntando material. (S40.2) + Depois tenho que andar de 

volta de colégios novos.(S40.3) +  Essa parte… (S40.4) + Depois, tenho 

contratos para fazer. (S40.5) + Pronto, depois tenho essa parte toda 

burocrática, que acabo por seu eu a ter que fazer isso. (S40.6) + Portanto, eu 

acho que é tudo um pouco. (S40.7) + Ah! mas o que é que eu fazia nesses 3 

meses?(S40.8) +  Estabelecer contactos, não é? (S40.9) 

 

S6: A clínica 

Isso, ao fim ao cabo é o central, depois tenho a 

Clínica, não é? (S8.30) + Tenho um pediatra 

conhecido, com quem trabalhei no São Francisco 

Xavier, que me encaminha casos. (Act 8.19 e S8.31) + 



Pronto, quando há solicitações, ele dá o meu 

contacto. (S 8.32 Act 8.20) + Estou a ter agora irmãos 

de meninos que me têm passado nos colégios e 

meninos que estão a sair dos colégios que depois, por 

qualquer motivo, precisam e vêm… (S8.33) + Ontem, 

por acaso, uma colega minha, colega cá da 

Faculdade, mandou-me um menino lá do colégio 

dela, que ela não pode acompanhar porque precisa 

de uma avaliação especifica e ela não o pode fazer. 

(Act 8.21 e S8.34) + Prontos, agora começa finalmente 

a passar o nome, o que é complicado. (S8.35 e Arg 

8.15) + Eu estou a fazer alguns acompanhamentos, 

chamados de psicopedagógicos, portanto, métodos 

e hábitos de estudo, basicamente. (S9.3) 

+ Particularmente.(S10.1) +  O ano passado tinha um espaço, mas como aquilo 

não deu financeiramente, aos miúdos que lá estavam eu propôs trabalhar 

particularmente. (S10.2) + Estou em duas das casas aqui no Campo Grande, 

que é para onde eu vou agora, e tenho um menino que tem um problema mais 

específico e vou a instituição que ele está.(S10.3) +  E mais? (S10.4) + Agora 

não consigo entrar mais cedo, pois só estou despachada às 5 da tarde para ir 

para a clínica e só tenho duas tardes, portanto dou só até às 8 e agora está-me 

a aparecer mais casos. (S35.1 + O que eu faço, é as vezes, dou consulta aos 

sábados em casa. (S35.2) 

 

 



S7: AS aulas de música particulares 

Depois continuo com as aulas de música, mas a nível particular. (S10.5) + Já 

deixei os colégios. (S10.6) + E mais nada…(S10.7) + Não, ainda tenho, mas 

tenho miúdos que já tenho há muito tempo. (S22.1) + Tenho miúdos que já 

tenho há 5 ou 6 anos, que já são os amigos dos amigos e depois já é o vizinho 

do lado… (S22.2) + Comecei com 3 alunos particulares e agora tenho 8. 

(S22.3) + Esses são particulares. (S22.4) + No colégio já não.(S22.5) + 

Exactamente. (S23.1) + Quando abri a empresa, acho que desisti logo.(S23.2) 

+ Exacto, deixei logo, já não fiz mais música nos colégios.(S23.3) +  Os miúdos 

que quiseram passaram para particular.(S23.4) 

 

 

 

S8: A empresa do marido 

Este ano ainda tenho mais a gestão da empresa do Nelson, que é o meu 

marido. (S18.1 e Arg 18.6) + A empresa é dele. (S18.2 e + Agora eu estou a 

ajudá-lo a gerir aquilo, porque aquilo esteve assim num processo complicado, 

uma sociedade que se desfez e agora tem que agarrar aquilo outra vez… 

(S18.5 + Já dissolvemos a sociedade, agora é de nós os dois. (S19.1) 

Agora entrei eu. (S19.2) + Entrei eu como sócia, o que não era, agora somos 

só nós os dois.(S19.3) 

 

 

 

S9: O dia de trabalho 

Eu tenho. (S16.1) + Eu trabalho das 9 da manhã às 7 horas da noite. (S16.2) + 

No meio disto tudo, mas faço diversas coisas. (S16.3) + Faço desde visitar os 

colégios, que normalmente são as manhãs, depois a tarde tenho as aulas e 

tenho a clínica e tenho os miúdos. (S16.4) + Tenho que andar sempre de um 

lado para o outro.(S16.5) + Depois é chegar a casa, dar o banhinho, dar o 

jantarinho…(S.17.3) +  O resto das coisas vão ficando para fazer a 

noite.(S17.4) 

 



 

 

S10: A pós-graduação 

Mas como eu não desisto facilmente fui fazer a pós graduação para outro 

lado.( e S8.21)  +  Fui pagar, mas fui para outro lado. (S8.22) + Pronto, isto 

ainda está tudo muito no ar, porque primeiro quero acabar a pós graduação 

que só acaba lá para Setembro. (e S.8. 26) + Afinal não acaba em Julho como 

era suposto, prolongou-se… (S8.27) 

 

 

S11 Projectos 

S11a: Formação 

Em princípio, sou capaz de me meter num da Universidade Aberta que é sobre 

Gestão Escolar. (S8.24) 

 

S11b: Profissionais 

Estou a pensar abrir uma coisa.(S8.25) + Ah! eu projectos tenho muitos, a sua 

concretização é que é mais difícil. (S26.1 e Arg 26.1) + Eu tenho ideia de abrir 

um colégio de reabilitação pedagógica. (S26.2) + Eu chamo-lhe assim, porque 

não sei como é que o hei-de chamar.(S26.3) Portanto, não é um colégio para 

meninos ditos normais nem é um colégio para deficientes. (S26.4) + É para 

aqueles meninos que estão no meio ou que estão extremamente desmotivados 

ou que não se conseguem adaptar, está a ver? (S26.5) + São questões que 

não são suficientemente perturbadoras, mas que também não são ditas 

normais para que a criança se consiga inserir pelo seu processo de 

desenvolvimento dito normal. (S26.6) + Esperam receber muitos processos de 

estimulação, muitas coisinhas assim. (S26.7) + A ideia seria trabalhar agora 

para encaminhar para a escola pública ou para o ensino regular. (S26.8) 

 

Entretanto, apareceu aí uma coisa que eu andava a sonhar, que é o 

CABINE.(S 26.9) + O CABINE é um projecto que abriu há já mais ou menos um 

ano na zona de Cascais. (S26.10) + Tem a parte médica ou seja, o que é que 



eles lá têm? (S26.11) + Têm médicos das várias especialidades, portanto, o 

neurologista, o pediatra, o pedopsiquiatra, os psicólogos, os terapeutas da fala, 

os terapeutas ocupacionais. (S26.12) + Portanto, a equipa médica toda a 

trabalhar lá, mas com equipas que se alargam aos colégios. (S26.13) +  Isto é 

um projecto que eu já tinha pensado há muito tempo. (S26.14) + Claro que 

temos um Lobo Antunes por trás e o Miguel Palha, que não tem nada a ver. 

(S26.15) 

 

Estou a atravessar uma fase de muito cansaço, mas estou com um bocado de 

vontade de me ir embora de Lisboa porque acho que cá estamos muitos e, se 

calhar, há outros sítios onde tudo isso faria mais sentido porque não há lá nada 

nem ninguém. (S27.8 + Não sei, assim um Castelo Branco…(S28.1 e Arg 28.1) 

 

Os pais dos meninos 
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Os Actuantes 

 

Eu reflexivo 

Achei e depois arrependi-me, não é? (Arg 2.2 )Act 2.1 +  Porque nós, as vezes, 

tomamos estas decisões e depois pensamos “se calhar era melhor estar lá do 

que estar sem fazer nada.” (Arg 2.3)Act 2.2 + Se nós ponderarmos então como 

é que é que eu faço? (Arg 38.2 e Act 38.1) 

Dás mais tempo em casa ou dás mais tempo ao trabalho.(Arg 38.3 e Act 38.2) 

 É muito difícil e o meu marido está-me sempre a cobrar isso. (Arg 38.4 e Act 

38.3) 

 

 

Eu, psicóloga 

Eu sou de Psicoterapia e Aconselhamento.(Act 5.1) + Porque é assim, eu tenho 

Psicoterapia e Aconselhamento. (Act 6.3) + Eu estou a acabar, estou a fazer uma pós-

graduação na APP – Associação Portuguesa de Psicoterapias Motivo-Comportamentais 

– estou a acabar e, por acaso, a supervisora (nós fazemos supervisão de casos), ela diz 

que eu deveria ter mais confiança. (S8.4 e Act 8.8 e Act 8.9) + .Mais a minha questão, 

acho que não passa pela confiança, passa pela responsabilidade. (Arg 8.3 e Act 8.10) 

E para quem trabalha numa equipa, se calhar é fácil debater ideias, trocar 

ideias e esclarecer dúvidas. (Arg 8.4 e Act 8.11) + Eu trabalho sozinha, é 

complicado. (S8.5 e Arg 8.5) + Tenho medo. (Act 8.11) + Pronto, isto também é 

um bocadinho assim, tenho medo de fazer asneira, porque acho que nós, 

realmente, temos um impacto muito grande nas famílias, no futuro das 

crianças. (Act 8.12) + Portanto, chame-lhe responsabilidade ou chame-lhe 

aquilo que quiser, eu senti essa necessidade. (Act 8.13) 

 

 

Nós psicólogos 

Nós temos a prática clínica, temos a prática educacional não só nos colégios, 

mais também muitos dos nossos aconselhamentos, por vezes, são mais 

educacionais do que propriamente psicoterapeuticos com as crianças, depende 

das situações… faz sentido, não é? (Act6.4) + No fundo, eu acho que nós 

saímos um bocado habilitados para fazer um bocadinho pouco de tudo e um 



bocado de nada. (Arg 6.2 e Act 6.4) + Nós temos muitas dúvidas, nós temos 

questões que precisamos de alguém que nos dê respostas. (Act 8.1) + 

Realmente ai está, nós saímos e não sabemos muita coisa e isso para mim 

atingiu-me nessa altura… (Act 8.2) + Nós temos uma responsabilidade muito 

grande naquilo que fazemos e eu acho que ou estamos bem fundamentados e 

temos certezas ou fazemos grandes asneiras. (Act 8.3) + Nós vemos colegas 

nossos a fazerem grandes asneiras com grandes certezas, isso custa-me 

imenso. (Arg 8.4) + E agora, por acaso, passados estes 5 aninhos começa a 

aparecer, o que é bom, porque assim nós somos obrigados a trabalhar a sério, 

é verdade! (Arg 9.2 e Act 9.1) + É verdade, quando nós temos os casos 

trabalhamos muito mais, temos a pesquisa e temos várias coisas. (S 9.2 e Act 

9.2) 

 

 

 

 

A prof do Mestrado 

Portanto, sou muito honesta, quando a professora me disse aquilo, custou-me 

muito a aceitar, mas depois raciocinei e pronto, ponderei e até pensei “se 

calhar até é mesmo melhor, porque isto para mim é um sacrifício tamanho e 

fico com uma pós-graduação”. (Arg 7.7 e Act 7.1) + Eu tive um esgotamento, 

entretanto, e tinha tido 9 meses de baixa e, na altura, eu estava a dizer a 

professora que agora não havia grandes problemas…(S8.13 e Act 8.14) +  

Estava a terminar o meu tempo e ela estava-me a pressionar para entregar a 

tese, que não estava ainda pronta, faltava tratar e acabar.(S8.14 e Act 8.15) + 

Pronto, ainda havia muito trabalho para fazer e a professora estava a 

pressionar para entregar e queria que eu entregasse aquilo tipo em 3 semanas. 

(S8.16 e Act 8.16) + E eu disse que não conseguia, que era de loucos, mas 

que ela não se preocupasse, porque além dos 9 meses que eu tinha por causa 

do esgotamento era um ano em que eu até ia estar mais ou menos parada e 

podia até meter umas baixas pelo caminho. (S8.17 e Act 8.17) 

 

 

Os colegas da música 



Tenho lá um amigo meu, tinha lá vários, nós éramos todos da mesma 

formação, só que eles são todos só de música. (Act 13.1) 

Somos muito poucos que acabamos por tirar outras coisas também. (Act 13.2) 

Portanto, eu tirei Psicologia e há um ou outro que tiraram outras coisas em 

Gestão ou em Economia. (Act 13.3 e Act 13.4) + Entretanto fui para lá dar 

aulas para ao pé deles. (S13.2) + Entretanto, um deles estava a trabalhar na tal 

empresa de música, de aulas de música, e pronto, acabei por preencher o meu 

horário, naquele ano lectivo, assim.(S13.3) 

 

O filho 

Pois, tenho agora um bebé com 9 meses e isto então é um bocadinho mais 

complicado e, ainda por cima, tenho o meu marido a fazer-me frente. (Act17.1 

e Act 17.2 e Arg 17.1) + Ele até aqui ficava impávido e sereno a brincar com os 

seus bonecos… e pronto, a criança agora já começa a arrastar-se muito e de 

vez em quando lá tenho que o ir lá buscar “anda cá” e já reclama mais 

atenção.(Act 35.2) +  Até aqui, realmente ele era óptimo e mesmo que ficasse 

no escritório ao pé de nós não chateava minimamente, ficava entretido com os 

brinquedos dele, calminho, muitas vezes acabava por adormecer e não 

chateava nada, agora não. (Act 35.3) + Ele já se desloca, apesar de não 

engatinhar, mas arrastasse e rebola e chama muito mais a atenção e quer 

conversa. (Act 35.4) + Pronto, quer uma interacção que até aqui ele não exigia, 

não é?(Act 35.5) 

 

 

O marido 

Isso é muito mais complicado, pois ele está-me a cobrar isso, coisa que não estava nada 

a espera que ele cobrasse. (Arg 17.2 e Act 17.4) + Pronto, não estava, e agora ele está-

me a cobrar isso. (Arg 17.2 e Act 17.4 + Eu não tenho tempo nenhum, ainda por cima 

ele tem muito mais tempo…(Arg 17.3 e Act 17.5) +  Nós temos uma empresa de 

transportes e ele faz muito o internacional. (S17.1 e Act 17.6) + Quando ele não está, eu 

tenho que o ir buscar até às 7 da tarde que é na Quinta da Piedade. (Act 17.7 e Act 17.8) 

+ O Nelson quando se meteu nisto, era ele que tratava de tudo na altura. (Act 

19.2) 

 


