
Protocolo da Entrevista a Marta 

 

§1 O que eu lhe vou pedir é que me conte o que lhe aconteceu de 

importante desde que acabou o curso. 

 

Então é assim, eu fiz um estágio. Na altura em que nós acabamos o curso, os 

farmacêuticos estavam habilitados para fazer tudo. Só que depois há uma 

especialização e no ramo das análises clínicas há muita gente na faculdade. 

Então eu saí e fui fazer um estágio num laboratório da indústria farmacêutica 

na área dos registos. Sabe o que é? 

 

§2 Sei que já falei com um colega seu e me explicou o que é isso. 

 

Pronto, então já sabe. Fiz o estágio, mas eu tirei o curso com o regime da 

farmácia hospitalar porque eu queria era trabalhar no hospital. Mas estava 

muito dificil na altura e, ainda acho que está, entrar na carreira hospitalar. E 

então acabei o tal estágio e tinha hipóteses de ficar na empresa mas não quis 

ficar. 

 

Porquê? 

Porque havia muita coisa lá com que eu não concordava e não dava para 

mudar e então preferi sair. 

 

§3 E esse estágio foi de quanto tempo? 

 

Seis meses. A minha intenção era depois eu continuar porque o estágio era 

patrocinado. Depois estive dois meses sem fazer nada e foi aí que eu fui para a 

ordem dos farmacêuticos. Estive lá um ano e tal.  Gostei muito. 

 

§4 E o que é que fazia lá? 

 

Dava informações sobre medicamentos. Aquilo tem um centro mesmo de 

informação sobre as doenças, livros, tudo, um conselho farmacêutico. Uma 



pessoa se vai lá perguntar alguma coisa sobre algum medicamento, nós dáva-

mos resposta. Eu gostava muito porque tem a ver, tanto os registos como a 

informação tem muito a ver com a minha personalidade. 

 

§5 Porquê? 

 

Tenho de ler, de estudar, de escrever, aprender, pronto, e isto é uma maneira 

de estar sempre a estudar e a aprender. Entretanto surgiu a oportunidade do 

hospital e fui para o Hospital dos Capuchos. Só que foi um balde de água fria. 

 

§6 Porquê? 

 

Na altura do estágio nós fazemos um estágio. Eu fiz um estágio curricular 

numa farmácia e num hospital. Eu escolhi aquele hospital porque  era um 

hospital grande e com tudo como manda a lei e como deve ser e onde o 

farmacêutico devia ter o seu papel como deve ser e eu ia um bocado nessa 

onda. Depois quando chego aqui ao Hospital dos Capuchos é completamente 

diferente. Falta de pessoal. Todos os farmacêuticos faziam a parte do utente e 

faziam um papel de técnico de farmácia. Andar a contar os medicamentos... E 

isso não me realizou nada, para além de haver ali um mau ambiente de 

trabalho. As colegas mais velhas a chatearem as mais novas, os grupinhos e 

andavamos sempre... Eu acho que isso há em todo o lado, mas pronto. Eu já 

aprendi que isso há em todo o lado. Entretanto, eu estava lá muito bem, muito 

bem e muito contente. Estava a recibos verdes  naquela de no fim do ano não 

saber se passava, se não passava, se tinha a possibilidade de ser farmacêutica 

hospitalar, de me inscrever oficialmente... Então estava naquele impasse, mas 

quase com a certeza que entrava. Só que entretanto telefonaram-me de um 

outro laboratório para os registos. Eu não queria ir, eu não queria aquele 

campo. Na altura em que acabei o curso mandei currículos para n laboratórios 

como toda a gente faz, não é! E recebi muitos nãos, mas pronto. Depois houve 

um que, olha esta mandou um currículo para aqui há dois anos. Não quer 

actualizar o currículo e tal e mandá-lo outra vez?. E mandei. Depois 

telefonaram-me para ir à entrevista e convidaram-me para ir para lá. 

 



§7 Foi para os registos? 

 

Fui para os registos, sim. Entretanto, fiquei lá quatro anos até 2001, no 

laboratório de uma multinacional e gostava muito do que fazia lá só que, 

entretanto, já tinha aprendido tudo. Ao fim de quatro anos, já tinha aprendido 

tudo o que lá havia para aprender e já não havia nada de novo. Eu estava com 

uma sobrecarga muito grande de trabalho lá, das nove às seis. E depois o meu 

marido está um mês fora, um mês dentro e ainda mais com uma filha pequena 

e o trabalho das nove às seis, mais a sobrecarga de trabalho... Tudo isso 

resultou num esgotamento e numa bruta depressão. Para já, já não estava 

satisfeita ali. Depois era a sobrecarga de trabalho. Entretanto comecei a ir ao 

médico para ver se me ia aguentando, aguentando, aguentando, até que um 

dia rebentou a corda. Estive de baixa e estive três meses em casa.  Tudo o que 

eu lia não apanhava nada, pronto. Então eu fui cortando e fui eu que propus 

sair. 

 

§8 Estava efectiva lá? 

 

Estava, mas já não dava. Eles têm muito trabalho e eu sentia que já estava a 

prejudicar a empresa. Uma coisa é estarmos um mês; outra coisa é estarmos 

cinco ou seis, não é? Ao fim de três meses fui à Junta Médica. Eles 

confirmaram o meu estado e os relatórios médicos e disseram-me: «você vai 

continuar de baixa mais não sei quanto tempo». E eu então disse que ia 

continuar de baixa mais tempo e que eu estou a prejudicar a empresa. Vocês 

precisam de outra pessoa aqui, portanto, quero-me ir embora. E decidi na 

altura que nunca mais ia trabalhar assim. É assim, as multinacionais têm todas 

muito trabalho e por mais organizada que uma pessoa seja há sempre muito 

trabalho e o trabalho nunca está feito. Eles pediram muito só que às tantas 

depois há o outro lado que se ressente que é o lado familiar e neste caso era a 

minha filha. 

 

§9 E ela estava a ressentir-se? 

 



Na altura ela tinha três anos e estava a ressentir-se, claro. Ficava na escola até 

às tantas, até às seis. Depois chegava a casa e eu ainda trazia trabalho para 

casa e eu não tinha paciência para ela. Não havia tempo para ela e ela 

começou a responder à maneira dela, não é? Começou a fazer birras por tudo 

e por nada e eu comecei a descarregar em cima dela, em cima do meu marido, 

em cima dos meus pais. E então eu aí decidi que, além de eu ainda não estar 

tratada do esgotamento tinha que levar uma vida calma o que era impossível 

na empresa onde trabalhava. Era impossível a trabalhar das nove às seis. E 

então ponderei várias hipóteses. Decidi que os registos realmente eram o que 

eu gostava de fazer e ponderei. Eu sabia que havia amigas minhas que tinham 

criado empresas de registos, para fazer registos para outras empresas e 

ponderei essa hipótese. Ponderei a hipótese de trabalhar como independente 

mas para várias empresas. Considerei isso e como eu sou uma pessoa com 

sorte, estava a contar toda esta história a uma colega minha que tem a filha 

aqui no colégio também e ela disse-me que houve uma empresa multinacional 

a perguntar se ela conhecia alguém que quisesse trabalhar nessa empresa a 

recibos verdes, mas em part-time. Eu fui à entrevista. Gostei, fiquei e já lá 

estou há dois anos. É assim, eu não tenho horário. Há alturas de stress, mas 

eu não sou obrigada a ir lá todos os dias. Tenho que lá ir porque tenho lá o 

computador, fax, email. A empresa é espanhola, portanto eu para fazer os 

contactos para Inglaterra, para Espanha, tenho que lá ir. Não vou telefonar de 

casa, não é? E tenho lá os dossiers de todos os produtos. É assim, a outra 

farmacêutica que lá estava, também acumulava com outro laboratório e então... 

Eu acho que também não é muito bom estar sempre em casa. Então organizei 

tudo lá no emprego porque eu depois às tantas tinha coisas em casa, tinha 

coisas no escritório, uma grande confusão! Então vou por norma três manhãs 

por semana, no mínimo duas, depende do trabalho que tenho. A semana 

passada e esta semana tenho ido quase todos os dias. Esta semana, só vou 

tirar hoje. Mas pronto, é assim: não tenho um horário, mas o trabalho tem que 

aparecer feito. Muitas vezes trago trabalho para casa. Faço à tarde em casa, 

ou seja, não tenho stress. Saio de casa às nove e meia, deixo a miúda, vou 

trabalhar às dez, à uma e meia já estou em casa. Pronto, acho que consegui 

um equilíbrio para fazer aquilo que gosto. O meu marido também diz: «não 

precisas de trabalhar porque eu ganho bem». Só que eu não tenho feitio para 



estar em casa, sem fazer nada. E acho que se tirei um curso é para ser 

aproveitado. É assim, se não tivesse aparecido isto, se calhar estava em casa 

sem fazer nada. Acho que não! Mas pronto, nunca se sabe! Entretanto, 

comecei a falar com mais colegas meus e a dizer que estou a trabalhar para 

esta empresa, nestes moldes, mas que faço também trabalhos em casa. E, 

entretanto, para além desta empresa já estou a fazer trabalhos em casa, estilo, 

telefonam-me: «olhe há aqui um trabalho para fazer, leve para casa, veja o que 

é, faça um orçamento e depois aceito ou não aceito». Faço o trabalho. Vou 

entregar, e acabou. Passo o recibo, recebo o dinheiro e pronto. 

 

§10 Sempre na área dos registos? 

 

Sempre na área dos registos. E entretanto, agora esta empresa onde eu 

trabalho, eles têm produtos mais de oftalmologia, lentes de contacto, aparelhos 

de cirurgia ocular e tal, só que eles dividiram-se e criaram uma outra empresa 

que ficou com a linha de cirurgia e essa empresa está a estabelecer-se cá em 

Portugal também. Eles já me perguntaram se eu também queria nos mesmos 

moldes desta, trabalhar com eles e eu disse que sim. Já fui à entrevista lá com 

a directora. Estou assim neste estado e eles disseram que não tinha 

importância nenhuma. Isto é incrível neste país! E é assim, vou a uma 

entrevista para começar a trabalhar daqui a dois ou três meses, enfim e agora 

estou à espera. Só que essa outra empresa é mesmo para trabalhar em casa. 

Tenho as coisas todas em casa, mas como é pouca coisa . 

 

§11 Quer dizer, você daqui a pouco está cheia de trabalho, apesar de 

estar só em part-time! 

 

Não, porque é assim, é por ondas. Os registos têm muitas ondas. Agora estou 

numa onda, num pico. Mas eu sei que daqui a um mês ou dois tudo acalma, e 

entretanto, a outra empresa está a ser criada. Eu acho que vou conseguir fazer 

as coisas como deve ser. Nas outras duas, posso estar dois meses sem ter 

trabalho e depois faço um trabalho numa semana e pronto. Ainda agora estava 

a falar com uma delas. Desde Setembro que ela não me telefona a dizer que 

tem um trabalho para mim mas também não me chateia muito, não é? Porque 



quando uma não telefona, telefona a outra e é assim. Praticamente é isso, só 

que não tenho stress. Tenho algum stress de trabalho, mas não como se fosse 

empregada, a sério. Consigo organizar e dá perfeitamente, porque as manhãs 

que eu vou lá aproveito mesmo para fazer só as coisas dessa empresa. E 

depois se acabo já não tenho que me preocupar com mais nada. Preocupo-me 

com as outras, se houver. Se não, dedico-me à minha filha. Brinco com ela, 

vou passear com ela, tenho tempo para a família, para tudo. É isso, 

basicamente é isso. 

 

§12 Então e agora com a nova criancinha como é que vai ser? 

 

Então pronto, é assim: a baixa de parto e o que eu ganharia na baixa de parto 

não compensa. Se for trabalhar duas vezes por semana, acho que dá 

perfeitamente para conciliar. Mas acho que dá ter a criança para aí até aos seis 

meses em casa, com a minha mãe ou assim. Como eu não vou todas as 

manhãs... Pronto, vamos a ver. 

 

§13 Mas estava a dizer-me que os recibos verdes tem prós e contras. Ora, 

explique-me lá quais é que são os prós? 

 

Não há subsídios. Não há subsídios, não há baixas. É assim, também não 

chateiam, mas agora aqui já puseram regularmente, quem não vem trabalhar 

não recebe. E ouvir isso assim de uma empresa que está contente com o meu 

trabalho. Porque têm elogiado o meu trabalho, o director geral e toda a gente. 

Quer dizer, não foi nenhum deles que me disse, foi a minha secretária que me 

disse mas isso chateou-me, mas pronto. Acho que eles podiam ter um 

bocadinho de sensibilidade para não dizer isso, não é? É assim, se as coisas 

correrem bem e eu conseguir ao fim de três semanas ou quatro, ir trabalhar 

duas vezes por semana vou. Se não, já contratei uma colega e ela faz-me o 

trabalho que houver, durante dois ou três meses. 

 

§14 Para substituí-la, não é! 

 



Pois. Os contras são esses. Não tenho subsídios, não tenho subsídio de férias, 

não tenho subsídio de Natal, não tenho essas coisas. Mas pronto, o ordenado 

é razoável. Não tenho horário, não é? Eu tenho um contrato com a empresa, 

mas é um contrato como trabalhador independente. Tenho que pagar à 

Segurança Social e essas coisas todas. Mas só o facto de não ter horário, de 

eu me poder organizar, de não estar condicionada, não estar fechada, só ali 

em frente do computador e não ter tempo para nada, e ter uma hora para 

almoço, quer dizer. 

 

§15 Não se está a ver a voltar a uma situação dessas? 

 

Não. Não, não. Estou a ver-me a ficar aqui ainda alguns anos e depois ou 

monto uma própria empresa... Cada vez mais se sabe que eu faço este tipo de 

trabalho e então cada vez mais estou a ser contactada por todo o tipo de 

pessoas. Por enquanto, eu estou satisfeita. Sinceramente estou satisfeita. E, é 

assim: está a ser um desafio grande trabalhar na multinacional com coisas que 

eu nunca tinha feito, a nível de registos e comparticipações de medicamentos. 

Eu nunca tinha feito e estou a aprender, mas estou a aprender sozinha, a fazer 

e a conseguir as coisas e isso dá uma grande satisfação. Depois também 

colaboro com a ORM e faço um outro tipo de trabalho. Tenho trabalhos 

publicados. É uma coisa de gosto de fazer é estudar e escrever. Faço um 

artigo para a revista da ORM e pronto. Tenho tempo para estar com os amigos, 

com a família... Ah! Outro pró dos recibos verdes é que se meter férias posso ir 

à vontade porque eles pagam. Mas também não consigo ou porque o meu 

marido não está cá, ou porque a miúda tem escola ou porque... 

 

§16 Pois, também fica muito limitada. 

 

Acabo por tirar os trinta dias que toda a gente tira mas nunca tiro logo todos 

seguidos. Se eu disser que daqui a quinze dias, vou ausentar-me uma semana, 

eles não dizem nada. 

 

§17 Você recebe com base no trabalho que faz, não é? 

 



Não. Ali recebo o ordenado... Mas, desde que o trabalho esteja organizado e 

que não haja nada pendente, não me chateiam. 

 

§18 Agora vou fazer-lhe uma pergunta um bocadinho indiscreta. 

 

Diga. 

 

Diga-me uma coisa, se o seu marido não ganhasse bem como você diz 

que ele ganha, você podia ter uma organização do trabalho assim como 

tem? 

 

Tinha, e era o suficiente para me sustentar. Isso para mim é fundamental. Ele 

trabalha por conta própria. Mas o que eu ganho dá perfeitamente. Quer dizer, 

se calhar depois tinha de pô-la numa escola pública, mas isso aí já não era 

grande coisa, não é? Mas dá para pagar a renda de casa, comida, colégio, 

essas coisas todas, dá. 

 

§19 Mas você também não se está a ver, como ainda há pouco me estava 

a dizer, sem estar a trabalhar, não é? Sem ter uma actividade qualquer? 

 

É. Eu sou daquelas pessoas que tenho duas mãozinhas para trabalhar. Se 

fosse preciso ia lavar escadas. 

 

§20 Mas a questão é passar a doméstica, por exemplo. Ficar em casa a 

cuidar dos filhos? Isso está no seu horizonte? 

 

Não. Não está no meu horizonte, mas não quer dizer que um dia não venha a 

estar, não é! Mas não, acho que não. Quer dizer, eu cuido muito da minha filha. 

Sou eu que faço tudo. Sou eu que a vou levar à escola, sou eu que cozinho 

para ela. A empregada só limpa a casa e arruma as roupas, mais nada. Mas eu 

faço tudo para ela, eu vou levá-la às actividades. Ela anda na ginástica no 

Sporting, anda não sei onde, levo-a, acompanho-a... Acho que isso é um caso 

de mãe, não é? Agora estar em casa a arrumar a casa, não. Levar a miúda à 

escola e voltar para casa, aspirar a casa, limpar a casa, não. Isso não. Quer 



dizer, se tivesse de ser até ia, não é?, e com todo o gosto, mas ficar em casa 

por opção.... 

 

§21 E esse seu projecto de montar uma empresa? 

 

Eu estou assim, estou bem. Acho que montar uma empresa tem muitos 

encargos e muitas responsabilidades e muitas responsabilidades acrescidas no 

fim do mês, não é? Aliás, eu comecei a constituir a empresa, mas depois, na 

altura de fazer a escritura, achei que não sabia o que é que ia dar. Então falei 

com várias pessoas e decidi que ia passar a recibos verdes. Quando eu 

trabalho ganho. Ganho, passo o recibo. Quando não trabalho não ganho, não 

passo, e pronto, ao fim do ano logo se vê. 

 

§22 Porque a empresa que ia montar estava sozinha ou estava associada 

com algumas colegas? 

 

Não, não. Talvez venha a montar com uma colega minha. Mas ela também 

agora optou por ficar em casa porque o marido também trabalha numa 

multinacional e vai e vem e teve uma criança há pouco tempo. Só com ela. 

Somos amigas, temos maneiras muito parecidas de ver e de estar. Talvez 

quando ela voltar e se a minha situação se mantiver, talvez. Eu assim, como 

independente, acho que ganho um bocado porque não tenho tantos encargos 

 

§23 O que é que a seduzia em montar a empresa? 

 

As despesas, mais nada. Por agora, não vale a pena. Depois é assim, o meu 

marido tem coisas cá e eu agora vou começar também a trabalhar um 

bocadinho nos negócios dele, vou dar uma mãozinha. Ele está ligado ao ramo 

de hotelaria e também me anda a entreter um bocado. É uma área 

completamente diferente. É também uma área que eu gosto. Gosto muito de 

línguas e do contacto com outras pessoas também e então, agora ele vai criar 

uma empresa.  Por isso, tem que ser tudo com muita calma, pronto. Para a 

semana vou fazer a tal escritura lá da empresa dele e depois com calma, 

depois de ter despachado aqui a barriga, logo se vê. 



 

§24 E isso que tipo de trabalho é? 

 

É só mais computadores e gestão. Na unidade hoteleira é um bocado 

complicado porque ele está fora muito tempo e apesar de já lá termos algumas 

pessoas de confiança  temos sempre que estar em cima. Gostava de tirar outro 

curso. 

 

Ai é? 

 

Adorava. 

 

Então? 

 

É um curso de Gestão, mas não tenho tempo. É assim, os cursos de Pós-

graduação é tudo à noite, e a partir das quatro da tarde não dá. Pelo menos 

para já, pelo que eu vejo! Eu tenho uma amiga minha que está a tirar uma Pós-

graduação das sete às dez da noite. É hora da família. 

 

Pois, é hora de pôr os miúdos na cama, de jantar. 

 

De contar histórias. 

 

§25 Mas gostava porquê da Gestão? Não tem nada a ver. 

 

Não tem nada a ver. É o gosto por não ter nada a ver e também porque era útil 

por causa dos negócios do meu marido. E gostava também de talvez, não sei, 

de ter uma farmácia. Mas não sei, não sei. Aquilo é muita escravidão. Por mais 

que seja um negócio, é assim, a farmácia é um negócio. 

 

§26 Pois, altamente rentável. 

 

Pois, pronto. Não sei se me ia sentir realizada, percebe? E das nove às sete, 

depois aos sábados e depois os serviços, mais ganho, não é! É assim, eu 



estou ali num balcão a aviar receitas. Isso a mim não me satisfaz 

minimamente, nem mesmo pelo dinheiro. É assim, eu tenho esta imagem da 

vida porque se calhar estou bem, não é? Agora se eu tivesse de trabalhar a 

sério para sustentar, se calhar ponderava bem, não é? Trabalhava das nove às 

seis, mas pronto! Acho que tive sorte na vida. Dentro do azar tive sorte, pronto. 

 

§27 Qual azar? 

 

Também passei mal. Passei mal ali na... Quando tive o esgotamento. 

 

E você teve quanto tempo para recuperar do esgotamento? 

 

Muito. 

 

Ai foi? 

 

Um ano e meio. 

 

§28 Pois, isso é muito, de facto. 

 

Eu tinha uma boa memória e capacidade de concentração e a mim custou-me 

muito. A gente não acredita que o esgotamento lhe aconteça. Ai, isso é stress... 

 

É assim como estar a ler e não apanhar nada. Para já, não conseguia ler livros, 

não é? Não conseguia fazer nada. Eu já achava que estava a ficar maluca, 

mas pronto. É assim, eu estava a ser tratada, mas continuava com uma 

vontade enorme de acabar com tudo. Ao fim de seis meses de eu tomar 

medicamentos eu continuava a não funcionar. Não tinha vontade de me 

levantar, de tomar banho. Então a médica disse: «eu já não posso fazer mais 

nada, tu tens de ir a uma psiquiatra, porque deve estar alguma coisa mal na 

medicação que eu não estou a atingir, mas com uma psiquiatra vai com certeza 

ver o que é se passa». E pronto, eu fui à psiquiatra. E eu comecei a ver que o 

que é mais importante é a família, é o estar bem na vida... E, mas depois havia 

a minha filha, o meu marido e os meus pais. Ajudaram-me muito, muito. Depois 



comecei a ler as revistas cor-de-rosa, assim muito devagarinho. Depois foi 

passando para livros muito leves. Porque é assim, eu acabava de ler um livro e 

uma semana depois eu não me lembrava de nada, quer dizer, eu sabia que 

tinha lido o livro, mas não me lembrava da história. Eu só dizia: não é possível, 

o esgotamento não existe. Como é que esgotas os teus neurónios, as tuas 

células neurológicas? Como é que é possível? 

 

§29 Até que aconteceu! 

 

Pois! A gente vai esgotando, vai sendo mais um bocadinho, mais um 

bocadinho... Esticou, esticou, esticou, até que um dia disse: não dá!, não voltas 

mais. 

 

§30 Isso foi o ponto de viragem na sua vida? 

 

Foi. É assim, entretanto, a seguir a isso, por causa da doença da minha filha,  

estive quase a ir desta para melhor. 

 

Como assim?  

 

Por isso as duas coisas foram o ponto de viragem da minha vida! Não estava 

comprometida com nada nem com ninguém e tive disponibilidade total para ela. 

Então durante dois meses, eu não tinha tempo para comer. Era só cuidar dela. 

 

§31 Mas o que é que ela teve? 

 

Ela tem o equizema atópico, sabe o que é?  

 

Não. 

 

São umas feridas na pele que têm origens alérgicas. Ela começou a ter 

sintomas aos dois anos e tal e aquilo começou a alastrar, alastrar, alastrar. 

Aquilo dá muita comichão. Ela coçava, ficava inchada, tinha de a levar para o 

hospital. No hospital não sabiam o que era. Ela já estava a ser tratada cá fora, 



com cortisona. Cortisona para tomar, uma menina de dois anos! Aquilo alastrou 

muito. Estava já muito perigoso. O cocos e a infecção estava generalizada no 

corpo, ao nível de que ela olhava para mim e não me reconhecia. Não dizia 

coisa com coisa. Teve ali dois dias ou três dias que pensavam que não 

sobrevivia. Essa altura foi má mas eu descobri que tinha muita força. Todas as 

semanas ia ter com os médicos, e com todos os doutores, os professores, 

todos de dermatologia, e todos me diziam: «isso não tem cura. Ela não está 

curada, não tem cura, é uma doença que tem controlo, passa com a idade..». 

Mas quer dizer, a minha filha naquele estado e estar a ouvir dizer que isso 

passa com a idade, uma pessoa tem que se controlar. E todos os dias à noite 

ela não dormia. Eu tinha que lhe pôr umas luvas para não se coçar e para não 

fazer feridas. Depois ela não dormia. Eu não dormia porque tinha que estar ao 

pé dela para ela não se coçar. Entretanto, corri tudo e mais alguma coisa aqui. 

No hospital disseram que há um tratamento para isto, mas eu não sei se a 

Sofia vai conseguir fazer. O tratamento é tomar um chá muito horrível, muito 

preto, muito mal cheiroso e que só se arranja em Londres. Imagine, um médico 

de medicina convencional a dizer isto, para ir buscar um tratamento alternativo! 

Ele sempre me disse que cem por cento sou contra a cortisona porque faz 

muito mal. Ele sempre foi contra isso. E é assim, não garantia que a doença 

passasse. Fazia aquilo, tinha os efeitos secundários todos e depois dois meses 

voltava tudo outra vez. Não valia a pena. Entretanto, nós saímos do hospital e 

ela começou a fazer a cortisona outra vez. Depois deixou de tomar a cortisona. 

E é assim, ela estava a  ficar agarrada à cortisona, porque aquilo quando se ia 

baixando as doses aumentava outra vez. E estar a ver um filho a sofrer e ainda 

por cima uma criança pequena. Eu nunca me hei-de esquecer das palavras 

que ela me disse uma vez “Óh mãe, eu não aguento mais isto!”. Vindo de uma 

miúida com dois anos e meio, dói muito! E então eu disse ao médico, dê-me 

aquele chá muito mal cheiroso, que a casa fica toda a cheirar mal mas não 

quero saber. Dê-me lá o contacto que eu vou atrás do que tiver que ser feito. A 

miúda é que não pode continuar assim. Quer dizer, ela andava na rua, tudo 

olhava para ela porque ela andava com luvas. As pessoas não são nada 

discretas! E depois descriminam muito. Vêm assim uma criança toda muito 

vermelha, pensam logo que é... Houve até uma colega minha farmacêutica que 

até me disse: Ai, o Diogo está com uma coisa aqui na mão, será que foi a Sofia 



que lhe pegou?, És farmacêutica e és muito cega! Pronto, e entretanto, fomos 

para Londres uma semana. Fizemos os exames todos e disseram-me, a sua 

filha vai ficar boa. Mas também eu não fui assim ao Deus dará. Fiz uma 

investigação de quem era a médica. O médico deu-me uma data de artigos 

publicados por ela em jornais científicos, eu estive a ler o que é ela fazia. Se 

tem tanta publicação é porque tem alguma coisa... Sim, se é o meu próprio 

médico que é o Professor Dr. da Estefânia que me está a dizer que a filha dele 

fez e ficou curada e que nunca mais voltou, então, acho que tenho mais é que 

ir, não é? Então fomos. Estivemos lá uma semana. A médica viu as análises 

todas e disse que era muito pior do que ela pensava. É muito pior que o 

equizema, que é uma descamação da pele, mas essa não tem cura e a médica 

conseguiu curar. A médica viu as análises todas e disse: «é assim, ela tem 

tudo controlado». Fez análises ao sangue, à urina, viu a miúda, e disse-me: 

»vamos tentar fazer uma coisa, pode ser que seja uma coisa superficial, vai dar 

banho à sua filha só com isto». Aquilo parecia areia, parecia mesmo terra. 

Punha-se no banho e deixava-se.  isto é mais estranho do que nós estavamos 

a pensar. É assim, é um equizema que não tinha origem alérgica porque ela 

fez os testes todos cá, aos alimentos. Não é alérgica a nada mas no fundo é 

alérgica a tudo. Deu-me lá o chá, que afinal já não era o chá preto porque ela, 

entretanto, teve tanta procura que ela própria criou com as ervas chinesas um 

chá, estilo café solúvel. A Sofia esteve lá a fazer a experiência. Vomitava e 

estava com diarreia mas ela disse-me: «não se preocupe que a sua filha vai 

ficar boa». Mas é assim, as outras alergias são diferentes desta. A gente toma 

um antibiótico e ao fim de três dias já começa a ver melhoras. Neste caso, o 

próprio organismo dela vai ter que resolver reagir a isto. E então eu li tudo e 

mais alguma coisa. Eles dizem que normalmente estas terapêuticas, ao fim de 

sessenta, noventa dias, um dia ela acorda e não se vê nada. E foi dito e feito. 

Aqueles três meses foram maus, porque é assim, ela não podia tomar 

medicamentos, não podia tomar cortisona.         

 

§32 Estava só com esse produto natural? 

 

Só com o cházinho. Ela esteve muito mal, porque é assim: aquilo aparecia de 

noite. Mas é uma coisa que eu nunca tinha visto. Aparecia, aí à meia noite 



desaparecia. Ficava toda limpa, o corpo dela. Eu até acordava o meu marido 

para ver. Olha para isto, isto é incrivel! Estava tudo limpo. Aí às quatro da 

manhã começava a aparecer outra vez. Era um ciclo. E depois começámos a 

ver que tinha origem imunológica. Era no próprio sangue. O nosso sangue 

renova-se de tempos a tempos e eu via que à Quarta-feira ela piorava, à Sexta-

feira melhorava muito. Estava toda limpa. Até que às tantas começou a criar 

períodos muito maiores sem lhe acontecer nada. Depois, desapareceu 

completamente, com um cházinho. Ela anda numa dieta muito rigorosa porque 

ela disse que a dieta é fundamental. Às tantas, eu descobri que ela não é 

alérgica ao tomate, mas se for comida com tomate fica pior. Não fica como 

antigamente, mas fica pior. Se beber desses sumos artificiais fica pior. Tem a 

ver com os corantes. Não come chocolates, não come chupas. Agora já vai 

comendo porque também tem que criar defesas. Ela própria tem que reagir, 

não é? Mas continua com a dieta, não come nada com molhos, nada com 

tomate, e pronto. E então meti na cabeça que não queria ter outro filho. Até 

perguntei ao pediatra como é que é? Qual é a probabilidade de eu ter outro 

filho com esta doença? É assim, eu tenho irmãos com equizema. Um tem; 

outro não tem, um tem o outro tem asma. Mas assim tão grave nunca vi dois 

irmãos, na mesma família. Depois a minha irmã tem dois filhos, um tem asma e 

a pequenita tem o mesmo problema que a minha filha. Não tem asma, mas já 

fez o tratamento e já está limpa. A filha do pediatra nunca mais teve e ele 

disse: «a minha filha já tem trinta e cinco anos, é advogada, anda em stress, 

vive em Londres e nunca mais lhe apareceu». A minha filha ainda tem algumas 

equizemas nos dedos e isso. Mas, isto já não é nada. Nunca tive a noção, que 

a comichão pude-se ser uma doença. Ela começava num sítio e percorria o 

corpo todo. E eu aprendi a dar valor à vida, à família, à filha. É o que eu digo, 

se tivesse que trabalhar o dia inteiro tinha que ser, não é? Ela tinha que estar 

no infantário até às sete. Mas eu cresci muito nestes últimos anos. É com as 

coisas novas que se aprende, não é? Aprendi a dar valor ao que realmente 

temos. Ela é cinco estrelas. Toda a gente diz: «tens muita sorte com a filha que 

tens». Acho que isso é o reflexo, não é? Depois, é assim, o meu marido está 

fora, eu tenho que ser pai e mãe. E ela é muito ligada a ele e tem que se 

compensar um bocado em termos de tempo, não é? É isso, basicamente é 

isso. Olhe, estou muito satisfeita com a minha vida. Estou realizada tanto em 



termos profissionais como pessoais. Só gostava que o meu marido estivesse 

cá mais tempo, mas pronto. Ele disse que, é assim, já passou a reforma dos 

quarenta para os cinquenta. portanto, faltam oito anos, vamos lá ver. Mas 

pronto, não posso dizer que não porque ele também tem uma vida muito difícil 

e é o que ele diz: «tu não sabes o que é passar fome, ir com sapatos rotos para 

a escola, ir trabalhar para as obras para tirar um curso». E posto isto, eu não 

posso dizer nada. E também não vale a pena porque ele na segunda semana 

vai-se embora. Portanto, não vamos estar duas semanas chateados. Ele não 

gosta de estar lá fora, prefere estar cá, mas não dá, não dá! Só espero que ele 

não esteja velho demais para depois não poder aproveitar. Mas acho que 

agora com este bebé também... Ele é muito ligado à família. Aliás, ele quando 

está comigo nunca quer ir a lado nenhum. Ele diz-me sempre “faz só a comida, 

o resto eu faço”, porque ele faz tudo.  

 

Ai é! 

 

Ele muda as fraldas, dá banho, faz essas coisas. Se for preciso limpa a casa-

de-banho. Ele faz tudo, só não sabe é fazer comida. Também, se for preciso, 

eu acho que ele faz. Ele só diz, faz o que tu quiseres, vai com as tuas amigas, 

deixa só comida feita. 

E não é comida para ele, é para a filha. Por ele, pode ficar o dia todo sem 

comer, por ele não se incomoda. É porque a Sofia tem que ter comida especial, 

não é! E então, vai onde tu quiseres, faz o que tu quiseres. Mas eu também 

não me dá muito jeito. Eu também quero estar com ele. E pronto, pode ser que 

agora com dois... Ele enganou-me. Ele disse-me, estás grávida e quando 

tiveres o bebé, eu fico mais tempo cá. Agora já me está a dizer que não vai dar. 

Ele agora vai cá estar dois meses e tal! É o tempo para me ajudar agora e mais 

um mês e tal. Mas eu também não o deixo ir embora. Vais embora agora? É só 

por pouco tempo, começou a brincar, mas pronto. Mas com dois é diferente! Eu 

já tenho que dar atenção à Sofia e depois com mais um recém-nascido. Não 

dá, por mais disponibilidade que se tenha, não dá. 

 

§33 Pois é. É um bocado complicado. 

 



Não dá. Olha, vamos a ver. Mas como eu digo, ele já passou por muito!  É uma 

questão de organização, mas pronto, é assim! 

 

§34 Tem mais alguma coisa que gostasse de me contar? 

Não. Disse tudo. Falei imenso. Há quanto tempo é que estamos aqui a 

conversar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificação dos segmentos da entrevista da Entrevista a Marta 

 

Segmento 1 (§1)  

Então é assim, eu fiz um estágio. (S1.1) 

Na altura em que nós acabamos o curso  os farmacêuticos estavam habilitados 

para fazer tudo.(S1.2) 

 Só que depois há uma especialização. (S1.3) 

E no ramo das análises clínicas  há muita gente na faculdade. (S1.4) 

Então eu saí e fui fazer um estágio num laboratório da indústria farmacêutica  

na área dos registos. (S1.5) 

Sabe o que é? (S1.6) 

 

Segmento 2 (§2)  

Pronto, então já sabe.(S2.1) 

Fiz o estágio, mas eu tirei o curso com o regime da farmácia hospitalar porque 

eu queria era trabalhar no hospital. (S2.2 e Arg 2.1) 

Mas estava muito dificil na altura e, ainda acho que está, entrar na carreira 

hospitalar.(Arg 2.2) 



 E então acabei o tal estágio e tinha hipóteses de ficar na empresa mas não 

quis ficar. (S2.3 e Arg 2.3) 

Porque havia muita coisa lá com que eu não concordava e não dava para 

mudar e então preferi sair. (S2.4 e Arg 2.4) 

 

Segmento 3 (§3)  

Seis meses. (S3.1) 

A minha intenção era depois eu continuar porque o estágio era patrocinado. 

(Arg 3.2) 

Depois estive dois meses sem fazer nada e foi aí que eu fui para a ordem dos 

farmacêuticos. (S3.2) 

Estive lá um ano e tal. (S3.3) 

 Gostei muito. (Arg 3.1) 

 

Segmento 4 (§4) 

 

Dava informações sobre medicamentos.(S4.1) 

 Aquilo tem um centro mesmo de informação sobre as doenças, livros, tudo, um 

conselho farmacêutico.(S4.2) 

 Uma pessoa se vai lá perguntar alguma coisa sobre algum medicamento, nós 

dávamos resposta (S4.3) 

Eu gostava muito porque tem a ver, tanto os registos como a informação tem 

muito a ver com a minha personalidade.(Arg 4.4) 

 

Segmento 5 (§5) 

 

Tenho de ler, de estudar, de escrever, aprender, pronto, e isto é uma maneira 

de estar sempre a estudar e a aprender. (S5.1 e Arg 5.1) 

Entretanto surgiu a oportunidade do hospital e fui para o Hospital dos 

Capuchos. (S5.2) 

Só que foi um balde de água fria.(Arg 5.2) 

 

Segmento 6 (§6) 

Na altura do estágio nós fazemos um estágio. (S6.1) 



 Eu fiz um estágio curricular numa farmácia e num hospital. (S6.2) 

Eu escolhi aquele hospital porque  era um hospital grande e com tudo como 

manda a lei e como deve ser e onde o farmacêutico devia ter o seu papel como 

deve ser e eu ia um bocado nessa onda. (S6.3) 

Depois quando chego aqui ao Hospital dos Capuchos é completamente 

diferente.(S6.4) 

 Falta de pessoal. (S6.5) 

Todos os farmacêuticos faziam a parte do utente e faziam um papel de técnico 

de farmácia. (S6.6) 

Andar a contar os medicamentos...(S6.7) 

 E isso não me realizou nada, para além de haver ali um mau ambiente de 

trabalho. (S6.8 e Arg 6.1) 

As colegas mais velhas a chatearem as mais novas, os grupinhos e 

andavamos sempre... (S6.9) 

Eu acho que isso há em todo o lado, mas pronto.(Arg 6.2) 

Eu já aprendi que isso há em todo o lado. (Arg 6.3) 

Entretanto, eu estava lá muito bem, muito bem e muito contente. (Arg 6.4) 

Estava a recibos verdes  naquela de no fim do ano não saber se passava, se 

não passava, se tinha a possibilidade de ser farmacêutica hospitalar, de me 

inscrever oficialmente... (S6.10) 

Então estava naquele impasse, mas quase com a certeza que entrava. (S6.11) 

Só que entretanto telefonaram-me de um outro laboratório para os registos. 

(S6.12) 

Eu não queria ir, eu não queria aquele campo. (Arg 6.5) 

Na altura em que acabei o curso mandei currículos para n laboratórios como 

toda a gente faz, não é!(S6.13) 

 E recebi muitos nãos, mas pronto. (S6.14) 

Depois houve um que, olha esta mandou um currículo para aqui há dois anos. 

(S6.15) 

Não quer actualizar o currículo e tal e mandá-lo outra vez?.(S6.16) 

 E mandei. (S6.17) 

Depois telefonaram-me para ir à entrevista e convidaram-me para ir para lá. 

(S6.18) 

 



Segmento 7 (§7) 

 

Fui para os registos, sim.(S7.1) 

 Entretanto, fiquei lá quatro anos até 2001, no laboratório de uma multinacional 

e gostava muito do que fazia lá só que, entretanto, já tinha aprendido tudo. 

(S7.2 e Arg 7.1)  

Ao fim de quatro anos, já tinha aprendido tudo o que lá havia para aprender e 

já não havia nada de novo. (Arg 7.2) 

Eu estava com uma sobrecarga muito grande de trabalho lá, das nove às seis. 

(S7.3) 

E depois o meu marido está um mês fora, um mês dentro e ainda mais com 

uma filha pequena e o trabalho das nove às seis, mais a sobrecarga de 

trabalho... (Act 7.1, Act 7.2 e Arg 7.3) 

Tudo isso resultou num esgotamento e numa bruta depressão. (S7.4) 

Para já, já não estava satisfeita ali. (Arg 7.4) 

Depois era a sobrecarga de trabalho.(Arg 7.5) 

 Entretanto comecei a ir ao médico para ver se me ia aguentando, aguentando, 

aguentando, até que um dia rebentou a corda.(S7.5) 

 Estive de baixa e estive três meses em casa.  (S7.6) 

Tudo o que eu lia não apanhava nada, pronto. (S7.7) 

Então eu fui cortando e fui eu que propus sair.(S7.8) 

 

Segmento 8 (§8)  

Estava, mas já não dava. (S8.1 e Arg 8.1) 

 Eles têm muito trabalho e eu sentia que já estava a prejudicar a empresa. (Arg 

8.2) 

Uma coisa é estarmos um mês; outra coisa é estarmos cinco ou seis, não é? 

(Arg 8.3) 

Ao fim de três meses fui à Junta Médica. (S8.2) 

 Eles confirmaram o meu estado e os relatórios médicos e disseram-me: «você 

vai continuar de baixa mais não sei quanto tempo». (S8.3) 

E eu então disse que ia continuar de baixa mais tempo e que eu estou a 

prejudicar a empresa. (Arg 8.4) 

Vocês precisam de outra pessoa aqui, portanto, quero-me ir embora. (Arg 8.5) 



E decidi na altura que nunca mais ia trabalhar assim.(Arg 8.6) 

 É assim, as multinacionais têm todas muito trabalho e por mais organizada 

que uma pessoa seja há sempre muito trabalho e o trabalho nunca está 

feito.(Arg 8.7) 

Eles pediram muito só que às tantas depois há o outro lado que se ressente 

que é o lado familiar e neste caso era a minha filha. (Arg 8.7 e Act 8.1) 

 

Segmento 9 (§9) 

Na altura ela tinha três anos e estava a ressentir-se, claro.  (Act 9.1) 

Ficava na escola até às tantas, até às seis.(Act 9.2) 

 Depois chegava a casa e eu ainda trazia trabalho para casa e eu não tinha 

paciência para ela. (Act 9.3) 

Não havia tempo para ela e ela começou a responder à maneira dela, não é? 

(Act 9.4) 

Começou a fazer birras por tudo e por nada e eu comecei a descarregar em 

cima dela, em cima do meu marido, em cima dos meus pais. (Act 9.5 e Act 9.6) 

E então eu aí decidi que, além de eu ainda não estar tratada do esgotamento 

tinha que levar uma vida calma o que era impossível na empresa onde 

trabalhava. (Arg 9.1 e Act 9.7) 

Era impossível a trabalhar das nove às seis. (Arg 9.2) 

 E então ponderei várias hipóteses.(Arg 9.3) 

 Decidi que os registos realmente eram o que eu gostava de fazer e 

ponderei.(Arg 9.4) 

 Eu sabia que havia amigas minhas que tinham criado empresas de registos, 

para fazer registos para outras empresas e ponderei essa hipótese. (Arg 9.5) 

Ponderei a hipótese de trabalhar como independente mas para várias 

empresas. (Arg 9.6) 

Considerei isso e como eu sou uma pessoa com sorte, estava a contar toda 

esta história a uma colega minha que tem a filha aqui no colégio também e ela 

disse-me que houve uma empresa multinacional a perguntar se ela conhecia 

alguém que quisesse trabalhar nessa empresa a recibos verdes, mas em part-

time. (Act 9.8) 

Eu fui à entrevista. (S9.1) 

Gostei, fiquei e já lá estou há dois anos. (S9.2) 



É assim, eu não tenho horário. (S9.3) 

Há alturas de stress, mas eu não sou obrigada a ir lá todos os dias. (S9.4 e Arg 

9.7) 

Tenho que lá ir porque tenho lá o computador, fax, email. (S9.5) 

A empresa é espanhola, portanto eu para fazer os contactos para Inglaterra, 

para Espanha, tenho que lá ir. (S9.6) 

Não vou telefonar de casa, não é? (S9.7) 

E tenho lá os dossiers de todos os produtos.(S9.8) 

Eu acho que também não é muito bom estar sempre em casa. (Arg 9.8) 

Então organizei tudo lá no emprego porque eu depois às tantas tinha coisas em 

casa, tinha coisas no escritório, uma grande confusão! (Arg 9.9) 

 Então vou por norma três manhãs por semana, no mínimo duas, depende do 

trabalho que tenho.(S9.9) 

 A semana passada e esta semana tenho ido quase todos os dias. (S9.10) 

 Esta semana, só vou tirar hoje. (S9.10) 

Mas pronto, é assim: não tenho um horário, mas o trabalho tem que aparecer 

feito. (S9.11) 

Muitas vezes trago trabalho para casa. (S9.12) 

Faço à tarde em casa, ou seja, não tenho stress. (S9.13 e Arg 9.10) 

Saio de casa às nove e meia, deixo a miúda, vou trabalhar às dez, à uma e 

meia já estou em casa.(S 9.14 e Arg 9.11)  

Pronto, acho que consegui um equilíbrio para fazer aquilo que gosto. (Arg 

9.12) 

O meu marido também diz: «não precisas de trabalhar porque eu ganho 

bem».(Act 9.9) 

 Só que eu não tenho feitio para estar em casa, sem fazer nada.(Act 9.10) 

 E acho que se tirei um curso é para ser aproveitado. (Arg 9.13) 

 É assim, se não tivesse aparecido isto, se calhar estava em casa sem fazer 

nada. (Arg 9.14) 

 Acho que não! (Arg 9.14) 

Mas pronto, nunca se sabe! (Arg 9.15) 

Entretanto, comecei a falar com mais colegas meus e a dizer que estou a 

trabalhar para esta empresa, nestes moldes, mas que faço também trabalhos 

em casa. (S9.15) 



E, entretanto, para além desta empresa já estou a fazer trabalhos em casa, 

estilo, telefonam-me: «olhe há aqui um trabalho para fazer, leve para casa, veja 

o que é, faça um orçamento e depois aceito ou não aceito». (S9.16) 

Faço o trabalho. (S9.17) 

Vou entregar, e acabou. (S9.18) 

Passo o recibo, recebo o dinheiro e pronto.(S9.19) 

 

Segmento 10 (§10)  

Sempre na área dos registos. (S10.1) 

E entretanto, agora esta empresa onde eu trabalho, eles têm produtos mais de 

oftalmologia, lentes de contacto, aparelhos de cirurgia ocular e tal, só que eles 

dividiram-se e criaram uma outra empresa que ficou com a linha de cirurgia e 

essa empresa está a estabelecer-se cá em Portugal também. (S10.2) 

Eles já me perguntaram se eu também queria nos mesmos moldes desta, 

trabalhar com eles e eu disse que sim. (S10.3) 

Já fui à entrevista lá com a directora. (S10.4) 

Estou assim neste estado e eles disseram que não tinha importância 

nenhuma.(S10.5) 

 Isto é incrível neste país! (Arg 10.1) 

E é assim, vou a uma entrevista para começar a trabalhar daqui a dois ou três 

meses, enfim e agora estou à espera. (S10.6) 

Só que essa outra empresa é mesmo para trabalhar em casa. (S10.7) 

Tenho as coisas todas em casa, mas como é pouca coisa .(S10.8 e Arg 10.2) 

 

Segmento 11 (§11)  

Não, porque é assim, é por ondas. (Arg 11.1) 

Os registos têm muitas ondas. (Arg 11.2) 

Agora estou numa onda, num pico. (S11.1) 

Mas eu sei que daqui a um mês ou dois tudo acalma, e entretanto, a outra 

empresa está a ser criada. (S11.2) 

Eu acho que vou conseguir fazer as coisas como deve ser. (Arg 11.3) 

Nas outras duas, posso estar dois meses sem ter trabalho e depois faço um 

trabalho numa semana e pronto. (S11.3) 

Ainda agora estava a falar com uma delas. (S11.4) 



 Desde Setembro que ela não me telefona a dizer que tem um trabalho para 

mim mas também não me chateia muito, não é? (Arg 11.4) 

 Porque quando uma não telefona, telefona a outra e é assim.(S11.5) 

Praticamente é isso, só que não tenho stress. (Arg 11.5) 

Tenho algum stress de trabalho, mas não como se fosse empregada, a 

sério.(Arg 11.6) 

 Consigo organizar e dá perfeitamente, porque as manhãs que eu vou lá 

aproveito mesmo para fazer só as coisas dessa empresa. (Arg 11.7) 

E depois se acabo já não tenho que me preocupar com mais nada. (Arg 11.8) 

Preocupo-me com as outras, se houver.(Arg 11.8) 

 Se não, dedico-me à minha filha. (Arg 11.9 e Act 11.1) 

Brinco com ela, vou passear com ela, tenho tempo para a família, para 

tudo.(Arg 11.10 e Act 11.2)  

É isso, basicamente é isso. (Arg 11.11) 

 

Segmento 12 (§12)  

 

Então pronto, é assim: a baixa de parto e o que eu ganharia na baixa de parto 

não compensa. (S12.1 e Arg 12.1) 

 Se for trabalhar duas vezes por semana, acho que dá perfeitamente para 

conciliar. (S12.2 e Arg 12.2) 

Mas acho que dá ter a criança para aí até aos seis meses em casa, com a 

minha mãe ou assim. (Act 12.1) 

Como eu não vou todas as manhãs... (Arg 12.3) 

Pronto, vamos a ver.(Arg 12.4) 

 

Segmento 13 (§13)  

Não há subsídios. (S13.1) 

Não há subsídios, não há baixas. (S13.2) 

É assim, também não chateiam, mas agora aqui já puseram regularmente, 

quem não vem trabalhar não recebe. (S13.3) 

E ouvir isso assim de uma empresa que está contente com o meu trabalho. 

(Arg 13.1) 

Porque têm elogiado o meu trabalho, o director geral e toda a gente. (Arg 13.2) 



Quer dizer, não foi nenhum deles que me disse, foi a minha secretária que me 

disse mas isso chateou-me, mas pronto. (Arg 13.3) 

Acho que eles podiam ter um bocadinho de sensibilidade para não dizer isso, 

não é? (Arg 13.4) 

É assim, se as coisas correrem bem e eu conseguir ao fim de três semanas ou 

quatro, ir trabalhar duas vezes por semana vou. (S13.4) 

 Se não, já contratei uma colega e ela faz-me o trabalho que houver, durante 

dois ou três meses. (S13.5) 

 

Segmento 14 (§14)  

Os contras são esses. (S14.1) 

 Não tenho subsídios, não tenho subsídio de férias, não tenho subsídio de 

Natal, não tenho essas coisas. (S14.2) 

Mas pronto, o ordenado é razoável. (S14.3 e Arg 14.1) 

Não tenho horário, não é? (S14.4 e Arg 14.2) 

Eu tenho um contrato com a empresa, mas é um contrato como trabalhador 

independente. (S14.5) 

Tenho que pagar à Segurança Social e essas coisas todas. (S14.6) 

Mas só o facto de não ter horário, de eu me poder organizar, de não estar 

condicionada, não estar fechada, só ali em frente do computador e não ter 

tempo para nada, e ter uma hora para almoço, quer dizer.(S14.7 e Arg 14.3) 

 

Segmento 15 (§15) Não se está a ver a voltar a uma situação dessas? 

 

Não. (Arg15.1) 

Não, não. (Arg 15.2) 

Estou a ver-me a ficar aqui ainda alguns anos e depois ou monto uma própria 

empresa...  (S15.1) 

Cada vez mais se sabe que eu faço este tipo de trabalho e então cada vez 

mais estou a ser contactada por todo o tipo de pessoas. (S15.2) 

Por enquanto, eu estou satisfeita. (Arg 15.3) 

Sinceramente estou satisfeita. (Arg 15.4) 



E, é assim: está a ser um desafio grande trabalhar na multinacional com coisas 

que eu nunca tinha feito, a nível de registos e comparticipações de 

medicamentos. (Arg 15.5 e S15.3) 

Eu nunca tinha feito e estou a aprender, mas estou a aprender sozinha, a fazer 

e a conseguir as coisas e isso dá uma grande satisfação.(S15.4 e Arg 15.4) 

Depois também colaboro com a ORM e faço um outro tipo de trabalho. (S15.5) 

Tenho trabalhos publicados. (S15.6) 

 É uma coisa de gosto de fazer é estudar e escrever.  (Arg 15.5) 

Faço um artigo para a revista da ORM e pronto. (S15.7) 

Tenho tempo para estar com os amigos, com a família... (Arg 15.6) 

 Ah! Outro pró dos recibos verdes é que se meter férias posso ir à vontade 

porque eles pagam. (S15.7) 

Mas também não consigo ou porque o meu marido não está cá, ou porque a 

miúda tem escola ou porque...(Arg 15.7) 

 

Segmento 16 (§16) 

 

Acabo por tirar os trinta dias que toda a gente tira mas nunca tiro logo todos 

seguidos. (S16.1) 

 Se eu disser que daqui a quinze dias, vou ausentar-me uma semana, eles não 

dizem nada.(S16.2) 

 

Segmento 17 (§17)  

Não. (S17.1) 

Ali recebo o ordenado... (S17.1) 

Mas, desde que o trabalho esteja organizado e que não haja nada pendente, 

não me chateiam. (S17.2) 

 

Segmento 18 (§18)  

Diga. (S18.1) 

 

Diga-me uma coisa, se o seu marido não ganhasse bem como você diz 

que ele ganha, você podia ter uma organização do trabalho assim como 

tem? 



 

Tinha, e era o suficiente para me sustentar. (S18.2 e Arg 18.1) 

 Isso para mim é fundamental. (Arg 18.2) 

Ele trabalha por conta própria. (Act 18.1) 

Mas o que eu ganho dá perfeitamente. (Arg 18.3) 

Quer dizer, se calhar depois tinha de pô-la numa escola pública, mas isso aí já 

não era grande coisa, não é? (Arg 18.4) 

Mas dá para pagar a renda de casa, comida, colégio, essas coisas todas, dá. 

(S18.3) 

 

Segmento 19 (§19)  

Eu sou daquelas pessoas que tenho duas mãozinhas para trabalhar. (Act 19.1) 

Se fosse preciso ia lavar escadas.(Arg 18.1) 

 

Segmento 20 (§20) Mas a questão é passar a doméstica, por exemplo. 

Ficar em casa a cuidar dos filhos? Isso está no seu horizonte? 

 

Não. (Arg 20.1) 

 Não está no meu horizonte, mas não quer dizer que um dia não venha a estar, 

não é? (Arg 20.2) 

 Mas não, acho que não. (Arg 20.3) 

Quer dizer, eu cuido muito da minha filha. (Act 20.1) 

Sou eu que faço tudo. (Act 20.2) 

Sou eu que a vou levar à escola, sou eu que cozinho para ela. (Act 20.3) 

A empregada só limpa a casa e arruma as roupas, mais nada. (Act 20.4) 

Mas eu faço tudo para ela, eu vou levá-la às actividades. (Act 20.5) 

Ela anda na ginástica no Sporting, anda não sei onde, levo-a, acompanho-a... 

(Act 20.6) 

Acho que isso é um caso de mãe, não é? (Arg 20.3) 

Agora estar em casa a arrumar a casa, não. (Arg 20.4) 

Levar a miúda à escola e voltar para casa, aspirar a casa, limpar a casa, não. 

(Arg 20.5) 

Isso não. (Arg 20.6) 



Quer dizer, se tivesse de ser até ia, não é?, e com todo o gosto, mas ficar em 

casa por opção....(Arg 20.7) 

Mãe sim doméstica não. 

 

Segmento 21 (§21) 

 

Eu estou assim, estou bem. (Arg 21.1) 

Acho que montar uma empresa tem muitos encargos e muitas 

responsabilidades e muitas responsabilidades acrescidas no fim do mês, não 

é? (S21.1 e Arg 21.2) 

Aliás, eu comecei a constituir a empresa, mas depois, na altura de fazer a 

escritura, achei que não sabia o que é que ia dar. (S21.2 e Arg 21.3) 

Então falei com várias pessoas e decidi que ia passar a recibos verdes. (S21.3 

e Arg 21.4) 

Quando eu trabalho ganho. (S21.4 e Arg 21.5) 

Ganho, passo o recibo. (S21.5 e Arg 21.6) 

Quando não trabalho não ganho, não passo, e pronto, ao fim do ano logo se 

vê.(S21.6 e Arg 21.7) 

 

Segmento 22 (§22)  

Não, não. (Arg 22.1) 

Talvez venha a montar com uma colega minha. (Arg 22.2e Act 22.1) 

Mas ela também agora optou por ficar em casa porque o marido também 

trabalha numa multinacional e vai e vem e teve uma criança há pouco tempo. 

(Act 22.2) 

Só com ela. (Act 22.3) 

Somos amigas, temos maneiras muito parecidas de ver e de estar. (Act 22.4) 

Talvez quando ela voltar e se a minha situação se mantiver, talvez. (Act 22.5 e 

Arg 22.3)  

Eu assim, como independente, acho que ganho um bocado porque não tenho 

tantos encargos (Arg 22.4) 

 

Segmento 23 (§23)  

 



As despesas, mais nada. (S23.1) 

Por agora, não vale a pena. (Arg 23.2) 

Depois é assim, o meu marido tem coisas cá e eu agora vou começar também 

a trabalhar um bocadinho nos negócios dele, vou dar uma mãozinha. (Act 23.1 

e Arg 23.3) 

Ele está ligado ao ramo de hotelaria e isso também me anda a entreter um 

bocado. (Act 23.2 e Arg 23.4) 

É uma área completamente diferente. (Arg 23.5) 

É também uma área que eu gosto. (Arg 23.6) 

Gosto muito de línguas e do contacto com outras pessoas também e então, 

agora ele vai criar uma empresa.  (Arg 23.7 e Act 23.3) 

Por isso, tem que ser tudo com muita calma, pronto. (Arg 23.8) 

Para a semana vou fazer a tal escritura lá da empresa dele e depois com 

calma, depois de ter despachado aqui a barriga, logo se vê.(Arg 23.9) 

 

Segmento 24 (§24)  

É só mais computadores e gestão. (S24.1) 

Na unidade hoteleira é um bocado complicado porque ele está fora muito 

tempo e apesar de já lá termos algumas pessoas de confiança  temos sempre 

que estar em cima. (Arg 24.1) 

Gostava de tirar outro curso.(Arg 24.2) 

Adorava. (Arg 24.3) 

É um curso de Gestão, mas não tenho tempo. (S24.2 e Arg 24.4) 

 É assim, os cursos de Pós-graduação é tudo à noite, e a partir das quatro da 

tarde não dá. (S24.3 e Arg 24.5) 

 Pelo menos para já, pelo que eu vejo! (Arg 24.6) 

Eu tenho uma amiga minha que está a tirar uma Pós-graduação das sete às 

dez da noite. (Act 24.7) 

É hora da família.(S24.4 eArg 24.8) 

De contar histórias. (S24.5) 

 

Segmento 25 (§25) Mas gostava porquê da Gestão? Não tem nada a ver. 

 

Não tem nada a ver. (Arg 25.1) 



É o gosto por não ter nada a ver e também porque era útil por causa dos 

negócios do meu marido. (Arg 25.2) 

 E gostava também de talvez, não sei, de ter uma farmácia. (S25.1 eArg 25.3) 

 Mas não sei, não sei. (Arg 25.4) 

Aquilo é muita escravidão. (Arg 25.5) 

Por mais que seja um negócio, é assim, a farmácia é um negócio.(Arg 25.6) 

 

Segmento 26 (§26)   

 

Pois, pronto. (Arg 26.1) 

Não sei se me ia sentir realizada, percebe?(Arg 26.2) 

 E das nove às sete, depois aos sábados e depois os serviços, mais ganho, 

não é! (S26.1 e Arg 26.3) 

É assim, eu estou ali num balcão a aviar receitas. (S26.2 e Arg 26.2) 

Isso a mim não me satisfaz minimamente, nem mesmo pelo dinheiro. (Arg 

26.3) 

É assim, eu tenho esta imagem da vida porque se calhar estou bem, não é? 

(Arg 26.4) 

Agora se eu tivesse de trabalhar a sério para sustentar, se calhar ponderava 

bem, não é? (Arg 26.5) 

Trabalhava das nove às seis, mas pronto! (Arg 26.6) 

Acho que tive sorte na vida. (Arg 26.7) 

Dentro do azar tive sorte, pronto.(Arg 26.8) 

 

Segmento 27 (§27) 

 

Também passei mal. (Arg 27.1) 

Passei mal ali na, quando tive o esgotamento.(Arg 27.2) 

 

E você teve quanto tempo para recuperar do esgotamento? 

 

Muito.(S27.3) 

Um ano e meio.(S27.4) 

 



Segmento 28 (§28) 

 

Eu tinha uma boa memória e capacidade de concentração e a mim custou-me 

muito.  (Act 28.1) 

A gente não acredita que o esgotamento lhe aconteça. (Act 28.2 e Arg 28.1) 

 Ai, isso é stress.. (Arg 28.2). 

É assim como estar a ler e não apanhar nada. (S28.1) 

 Para já, não conseguia ler livros, não é? (S28.2) 

Não conseguia fazer nada. (S28.3) 

Eu já achava que estava a ficar maluca, mas pronto.(Act 28.2) 

 É assim, eu estava a ser tratada, mas continuava com uma vontade enorme 

de acabar com tudo. (S28.4 e Act 28.3) 

Ao fim de seis meses de eu tomar medicamentos eu continuava a não 

funcionar. (S28.3) 

Não tinha vontade de me levantar, de tomar banho.(S 28.4) 

 Então a médica disse: «eu já não posso fazer mais nada, tu tens de ir a uma 

psiquiatra, porque deve estar alguma coisa mal na medicação que eu não 

estou a atingir, mas com uma psiquiatra vai com certeza ver o que é se passa». 

(Act 28.1) 

 E pronto, eu fui à psiquiatra. (S28.5) 

E eu comecei a ver que o que é mais importante é a família, é o estar bem na 

vida... (Arg 28.6) 

E, depois havia a minha filha, o meu marido e os meus pais. (Arg 28.7) 

Ajudaram-me muito, muito. (Arg 28.8) 

Depois comecei a ler as revistas cor-de-rosa, assim muito devagarinho.(S28.6) 

 Depois foi passando para livros muito leves. (S28.7) 

Porque é assim, eu acabava de ler um livro e uma semana depois eu não me 

lembrava de nada, quer dizer, eu sabia que tinha lido o livro, mas não me 

lembrava da história. (S28.8) 

Eu só dizia: «não é possível, o esgotamento não existe. Como é que esgotas 

os teus neurónios, as tuas células neurológicas? Como é que é possível?» (Act 

28.2) 

 

Segmento 29 (§29) 



 

Pois! (Arg 29.1) 

A gente vai esgotando, vai sendo mais um bocadinho, mais um 

bocadinho...(Arg 29.2) 

Esticou, esticou, esticou, até que um dia disse: não dá!, não voltas mais. (Act 

29.1) 

 

Segmento 30 (§30) Isso foi o ponto de viragem na sua vida? 

 

Foi. (Arg 30.1) 

É assim, entretanto, a seguir a isso, por causa da doença da minha filha,  

estive quase a ir desta para melhor (Arg 30.2) 

Por isso as duas coisas foram o ponto de viragem da minha vida! (Arg 

30.3) 

Não estava comprometida com nada nem com ninguém e tive disponibilidade 

total para ela. (S30.1e Arg 30.4) 

Então durante dois meses, eu não tinha tempo para comer. (S30.2) 

Era só cuidar dela.(30.3) 

 

Segmento 31 (§31)  

Ela tem o equizema atópico.  (S31.1) 

Sabe o que é? (S31.2) 

São umas feridas na pele que têm origens alérgicas. (S31.3) 

 Ela começou a ter sintomas aos dois anos e tal e aquilo começou a alastrar, 

alastrar, alastrar. (S31.3) 

Aquilo dá muita comichão.(S31.4) 

 Ela coçava, ficava inchada, tinha de a levar para o hospital. (S31.5) 

No hospital não sabiam o que era. (S31.6) 

Ela já estava a ser tratada cá fora, com cortisona. (S31.7) 

Cortisona para tomar, uma menina de dois anos! (S31.8) 

Aquilo alastrou muito.(S31.9) 

 Estava já muito perigoso. (S31.10) 

O cocos e a infecção estava generalizada no corpo, ao nível de que ela olhava 

para mim e não me reconhecia. (S31.11) 



Não dizia coisa com coisa. (S31.12) 

Teve ali dois dias ou três dias que pensavam que não sobrevivia. (S31.13) 

Essa altura foi má mas eu descobri que tinha muita força.(Arg 31.1 e Act 

31.1) 

Todas as semanas ia ter com os médicos, e com todos os doutores, os 

professores, todos de dermatologia, e todos me diziam: «isso não tem cura. 

Ela não está curada, não tem cura, é uma doença que tem controlo, passa com 

a idade..». (S31.14) 

Mas quer dizer, a minha filha naquele estado e estar a ouvir dizer que isso 

passa com a idade, uma pessoa tem que se controlar. (S31.15) 

E todos os dias à noite ela não dormia. (S31.16) 

Eu tinha que lhe pôr umas luvas para não se coçar e para não fazer feridas. 

(S31.17) 

Depois ela não dormia. (S31.18) 

Eu não dormia porque tinha que estar ao pé dela para ela não se coçar. 

(S31.19) 

Entretanto, corri tudo e mais alguma coisa aqui. (S31.19) 

No hospital disseram que há um tratamento para isto, mas eu não sei se a 

Sofia vai conseguir fazer.(S31.20) 

 O tratamento é tomar um chá muito horrível, muito preto, muito mal cheiroso e 

que só se arranja em Londres.(S31.21) 

 Imagine, um médico de medicina convencional a dizer isto, para ir buscar um 

tratamento alternativo! (S31.22) 

Ele sempre me disse que cem por cento sou contra a cortisona porque faz 

muito mal. (S31.23) 

Ele sempre foi contra isso.(S31.24) 

 E é assim, não garantia que a doença passasse. (S31.25) 

Fazia aquilo, tinha os efeitos secundários todos e depois dois meses voltava 

tudo outra vez. (S31.26) 

Não valia a pena. (Arg 31.1) 

Entretanto, nós saímos do hospital e ela começou a fazer a cortisona outra vez. 

(S31.27) 

Depois deixou de tomar a cortisona.(S31.28) 



 E é assim, ela estava a  ficar agarrada à cortisona, porque aquilo quando se ia 

baixando as doses aumentava outra vez. (S31.28) 

E estar a ver um filho a sofrer e ainda por cima uma criança pequena. (Arg 

31.2) 

Eu nunca me hei-de esquecer das palavras que ela me disse uma vez “Óh 

mãe, eu não aguento mais isto!”. (Arg 31.3) 

 Vindo de uma miúda com dois anos e meio, dói muito! (Arg 31.4) 

E então eu disse ao médico, dê-me aquele chá muito mal cheiroso, que a casa 

fica toda a cheirar mal mas não quero saber.(S31.29) 

 Dê-me lá o contacto que eu vou atrás do que tiver que ser feito. (S31.30) 

A miúda é que não pode continuar assim.(S31.31) 

 Quer dizer, ela andava na rua, tudo olhava para ela porque ela andava com 

luvas. (S31.32) 

As pessoas não são nada discretas! (Arg 31.5) 

E depois descriminam muito. (Arg 31.6) 

 Vêm assim uma criança toda muito vermelha, pensam logo que é... (Arg 31.7) 

Houve até uma colega minha farmacêutica que até me disse: Ai, o Diogo está 

com uma coisa aqui na mão, será que foi a Sofia que lhe pegou?» (Arg 31.8) 

És farmacêutica e és muito cega! (Arg 38.9) 

Pronto, e entretanto, fomos para Londres uma semana. (S31.33) 

Fizemos os exames todos e disseram-me, a sua filha vai ficar boa. (S31.34) 

Mas também eu não fui assim ao Deus dará. (Arg 31.9) 

Fiz uma investigação de quem era a médica. (Arg 31.10) 

O médico deu-me uma data de artigos publicados por ela em jornais científicos, 

eu estive a ler o que é ela fazia.(Arg 31.11) 

 Se tem tanta publicação é porque tem alguma coisa... (Arg 31.12) 

Sim, se é o meu próprio médico que é o Professor Dr. da Estefênia que me 

está a dizer que a filha dele fez e ficou curada e que nunca mais voltou, então, 

acho que tenho mais é que ir, não é? (Arg 31.13) 

Então fomos. (S31.33) 

Estivemos lá uma semana. (S31.34) 

A médica viu as análises todas e disse que era muito pior do que ela pensava 

(S31.35) 



.  É muito pior que o equizema, que é uma descamação da pele, mas essa não 

tem cura e a médica conseguiu curar.(S31.36) 

 A médica viu as análises todas e disse: «é assim, ela tem tudo controlado». 

(S31.37) 

Fez análises ao sangue, à urina, viu a miúda, e disse-me: »vamos tentar fazer 

uma coisa, pode ser que seja uma coisa superficial, vai dar banho à sua filha 

só com isto». (S31.38) 

Aquilo parecia areia, parecia mesmo terra. (S31.39) 

Punha-se no banho e deixava-se.  (S31.40) 

Isto é mais estranho do que nós estavamos a pensar. (S31.41) 

É assim, é um equizema que não tinha origem alérgica porque ela fez os testes 

todos cá, aos alimentos. (S31.42) 

Não é alérgica a nada mas no fundo é alérgica a tudo. (S31.43) 

 Deu-me lá o chá, que afinal já não era o chá preto porque ela, entretanto, teve 

tanta procura que ela própria criou com as ervas chinesas um chá, estilo café 

solúvel. (S31.44) 

A Sofia esteve lá a fazer a experiência.(S31.45) 

 Vomitava e estava com diarreia mas ela disse-me: «não se preocupe que a 

sua filha vai ficar boa». (S31.46) 

Mas é assim, as outras alergias são diferentes desta. (S31.47) 

A gente toma um antibiótico e ao fim de três dias já começa a ver melhoras. 

(S31.48) 

Neste caso, o próprio organismo dela vai ter que resolver reagir a isto. (S31.49) 

E então eu li tudo e mais alguma coisa. (S31.50) 

Eles dizem que normalmente estas terapêuticas, ao fim de sessenta, noventa 

dias, um dia ela acorda e não se vê nada. (S31.51) 

E foi dito e feito. (S31.52) 

Aqueles três meses foram maus, porque é assim, ela não podia tomar 

medicamentos, não podia tomar cortisona. (S31.53)        

 

Segmento 32 (§32)  

Só com o cházinho. (S32.1) 

 Ela esteve muito mal, porque é assim: aquilo aparecia de noite. (S32.2) 

Mas é uma coisa que eu nunca tinha visto. (S32.3) 



Aparecia, aí à meia noite desaparecia. (S32.4) 

Ficava toda limpa, o corpo dela.(S32.5) 

 Eu até acordava o meu marido para ver. (S32.6) 

Olha para isto, isto é incrivel! (S32.7) 

Estava tudo limpo. (S32.8) 

Aí às quatro da manhã começava a aparecer outra vez.(S32.9) 

 Era um ciclo. (S32.10) 

 E depois começámos a ver que tinha origem imunológica.(S32.11) 

 Era no próprio sangue. (S32.12) 

O nosso sangue renova-se de tempos a tempos e eu via que à Quarta-feira ela 

piorava, à Sexta-feira melhorava muito.(S32.13) 

 Estava toda limpa. (S32.14) 

Até que às tantas começou a criar períodos  muito maiores sem lhe acontecer 

nada. (S32.15) 

Depois, desapareceu completamente, com um cházinho.(S32.16) 

 Ela anda numa dieta muito rigorosa porque ela disse que a dieta é 

fundamental. (S32.17) 

Às tantas, eu descobri que ela não é alérgica ao tomate, mas se for comida 

com tomate fica pior. (S32.18) 

 Não fica como antigamente, mas fica pior. (S32.19) 

Se beber desses sumos artificiais fica pior. (S32.20) 

Tem a ver com os corantes. (S32.21) 

Não come chocolates, não come chupas. (S32.22) 

Agora já vai comendo porque também tem que criar defesas. (S32.23) 

Ela própria tem que reagir, não é? (S32.24) 

Mas continua com a dieta, não come nada com molhos, nada com tomate, e 

pronto. (S32.25) 

E então meti na cabeça que não queria ter outro filho. (Arg 32.1) 

 Até perguntei ao pediatra como é que é? (S32.26) 

Qual é a probabilidade de eu ter outro filho com esta doença? (S32.27) 

É assim, eu tenho irmãos com equizema. (S32.28) 

Um tem; outro não tem, um tem o outro tem asma. (S32.29) 

Mas assim tão grave nunca vi dois irmãos, na mesma família.(S32.30) 



 Depois a minha irmã tem dois filhos, um tem asma e a pequenita tem o mesmo 

problema que a minha filha. (S32.31) 

Não tem asma, mas já fez o tratamento e já está limpa. (S32.32) 

A filha do pediatra nunca mais teve e ele disse: «a minha filha já tem trinta e 

cinco anos, é advogada, anda em stress, vive em Londres e nunca mais lhe 

apareceu». (S32.33) 

A minha filha ainda tem algumas equizemas nos dedos e isso. (S32.34) 

Mas, isto já não é nada. (S32.35) 

Nunca tive a noção, que a comichão pudesse ser uma doença (Arg 32.2) 

 Ela começava num sítio e percorria o corpo todo. (S32.36) 

E eu aprendi a dar valor à vida, à família, à filha. (Arg 32.3) 

É o que eu digo, se tivesse que trabalhar o dia inteiro tinha que ser, não é? 

(Arg 32.4) 

Ela tinha que estar no infantário até às sete. (Arg 32.5) 

Mas eu cresci muito nestes últimos anos.(Act 32.1) 

 É com as coisas novas que se aprende, não é? (Arg 32.6) 

 Aprendi a dar valor ao que realmente temos. (Act 32.2 e Arg 32.7) 

Ela é cinco estrelas. (Act 32.3) 

Toda a gente diz: «tens muita sorte com a filha que tens». (Arg 32.8) 

Acho que isso é o reflexo, não é? (Arg 32.9) 

Depois, é assim, o meu marido está fora, eu tenho que ser pai e mãe. (Act 32.4 

e Arg 32.10) 

E ela é muito ligada a ele e tem que se compensar um bocado em termos de 

tempo, não é? (Arg 32.11) 

É isso, basicamente é isso. (Arg 32.12) 

Olhe, estou muito satisfeita com a minha vida. (Arg 32.13) 

 Estou realizada tanto em termos profissionais como pessoais. (Arg 32.14) 

Só gostava que o meu marido estivesse cá mais tempo, mas pronto. (Arg 

32.14) – Apenas um pormenor parece ensombrar o retrato que Marta nos traça 

Ele disse que, é assim, já passou a reforma dos quarenta para os cinquenta. 

portanto, faltam oito anos, vamos lá ver. (Act 32.4) 

Mas pronto, não posso dizer que não porque ele também tem uma vida muito 

difícil e é o que ele diz: «tu não sabes o que é passar fome, ir com sapatos 



rotos para a escola, ir trabalhar para as obras para tirar um curso». (Act 32.6 e 

Arg 32.15) 

E posto isto, eu não posso dizer nada. (Arg 32.16) 

E também não vale a pena porque ele na segunda semana vai-se embora. (Arg 

32.17) 

Portanto, não vamos estar duas semanas chateados. (Arg 32.18) 

Ele não gosta de estar lá fora. (Act 32.7) 

 Prefere estar cá, mas não dá, não dá! (Act 32.8 e Arg 32.19) 

Só espero que ele não esteja velho demais para depois não poder aproveitar. 

(Arg 32.20) 

Mas acho que agora com este bebé também... (Arg 32.21) 

Ele é muito ligado à família. (Act 32.9) 

Aliás, ele quando está comigo nunca quer ir a lado nenhum. (Act 32.10 e Arg 

32.22) 

Ele diz-me sempre “faz só a comida, o resto eu faço”, porque ele faz tudo. (Act 

32.11) 

Ele muda as fraldas, dá banho, faz essas coisas. (Act 32.12) 

Se for preciso limpa a casa-de-banho. (Act 32.13) 

 Ele faz tudo, só não sabe é fazer comida. (Act 32.14) 

 Também, se for preciso, eu acho que ele faz. (Act 32.15) 

Ele só diz, faz o que tu quiseres, vai com as tuas amigas, deixa só comida feita. 

(Act 32.16) 

E não é comida para ele, é para a filha. (Act 32. 17) 

Por ele, pode ficar o dia todo sem comer, por ele não se incomoda. (Act 32.18) 

É porque a Sofia tem que ter comida especial, não é! (Arg 32.23) 

E então, vai onde tu quiseres, faz o que tu quiseres. (Arg 32.24) 

Mas eu também não me dá muito jeito. (Arg 32.25) 

Eu também quero estar com ele. (Arg 32.26) 

 E pronto, pode ser que agora com dois... (Arg 32.27) 

 Ele enganou-me. (Arg 32.28) 

Ele disse-me, estás grávida e quando tiveres o bebé, eu fico mais tempo 

cá.(Arg 32.29) 

 Agora já me está a dizer que não vai dar. (Arg 32.30) 

Ele agora vai cá estar dois meses e tal! (Arg 32.31) 



É o tempo para me ajudar agora e mais um mês e tal. (Arg 32.32) 

Mas eu também não o deixo ir embora. (Arg 32.33) 

Vais embora agora? (Arg 32.34) 

É só por pouco tempo, começou a brincar, mas pronto. (Arg 32.35) 

Mas com dois é diferente! (Arg 32.34) 

Eu já tenho que dar atenção à Sofia e depois com mais um recém-nascido. 

(Arg 32.35) 

Não dá, por mais disponibilidade que se tenha, não dá.(Arg 32.36) 

 

Segmento 33 (§33) 

 

Não dá. (Arg 33.1) 

 Olha, vamos a ver. (Arg 33.3) 

Mas como eu digo, ele já passou por muito!  (Arg 33.4) 

É uma questão de organização, mas pronto, é assim! (Arg 33.1) 

 

Segmento 34 (§34) 

Não. (S34.1) 

 Disse tudo. (S34.2) 

Falei imenso. (Arg 34.1) 

Há quanto tempo é que estamos aqui a conversar? (S34.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recodificação dos segmentos da entrevista 

 

Sequências-tipo 

 

S0: O curso 



Na altura em que nós acabamos o curso  os farmacêuticos estavam habilitados 

para fazer tudo.(S1.2) +  Só que depois há uma especialização. (S1.3) + E no 

ramo das análises clínicas  há muita gente na faculdade. (S1.4) + Fiz o estágio, 

mas eu tirei o curso com o regime da farmácia hospitalar porque eu queria era 

trabalhar no hospital. (S2.2) + Mas estava muito dificil na altura e, ainda acho 

que está, entrar na carreira hospitalar.(Arg 2.2) + Na altura do estágio nós 

fazemos um estágio. (S6.1) + Eu fiz um estágio curricular numa farmácia e num 

hospital. (S6.2) + Eu escolhi aquele hospital porque  era um hospital grande e 

com tudo como manda a lei e como deve ser e onde o farmacêutico devia ter o 

seu papel como deve ser e eu ia um bocado nessa onda. (S6.3) 

 

 

S1: O estágio remunerado 

Então é assim, eu fiz um estágio. (S1.1) + Então eu saí e fui fazer um estágio 

num laboratório da indústria farmacêutica  na área dos registos. (S1.5) 

E então acabei o tal estágio e tinha hipóteses de ficar na empresa mas não 

quis ficar. (S2.3) + Porque havia muita coisa lá com que eu não concordava e 

não dava para mudar e então preferi sair. (S2.4) + Seis meses. (S3.1) 

 

 

S2: O emprego na ordem dos Farmacêuticos 

Depois estive dois meses sem fazer nada e foi aí que eu fui para a ordem dos 

farmacêuticos. (S3.2) + Estive lá um ano e tal. (S3.3) + Dava informações 

sobre medicamentos.(S4.1) + Aquilo tem um centro mesmo de informação 

sobre as doenças, livros, tudo, um conselho farmacêutico.(S4.2) + Uma pessoa 

se vai lá perguntar alguma coisa sobre algum medicamento, nós dávamos 

resposta (S4.3) + Tenho de ler, de estudar, de escrever, aprender, pronto, e 

isto é uma maneira de estar sempre a estudar e a aprender. (S5.1) 

 

S3: O trabalho na farmácia hospitalar 

Entretanto surgiu a oportunidade do hospital e fui para o Hospital dos 

Capuchos. (S5.1) + Depois quando chego aqui ao Hospital dos Capuchos é 

completamente diferente.(S6.4) + Falta de pessoal. (S6.5) + Todos os 

farmacêuticos faziam a parte do utente e faziam um papel de técnico de 



farmácia. (S6.6) + Andar a contar os medicamentos...(S6.7) +  E isso não me 

realizou nada, para além de haver ali um mau ambiente de trabalho. (S6.8) + 

As colegas mais velhas a chatearem as mais novas, os grupinhos e 

andávamos sempre... (S6.9) + Estava a recibos verdes  naquela de no fim do 

ano não saber se passava, se não passava, se tinha a possibilidade de ser 

farmacêutica hospitalar, de me inscrever oficialmente... (S6.10) + Então estava 

naquele impasse, mas quase com a certeza que entrava. (S6.11) + Só que 

entretanto telefonaram-me de um outro laboratório para os registos. (S6.12) 

 

S4: O emprego numa empresa farmacêutica 

Na altura em que acabei o curso mandei currículos para n laboratórios como 

toda a gente faz, não é!(S6.13) +  E recebi muitos nãos, mas pronto. (S6.14) + 

Depois houve um que, olha esta mandou um currículo para aqui há dois anos. 

(S6.15) + Não quer actualizar o currículo e tal e mandá-lo outra vez?.(S6.16) +  

E mandei. (S6.17) + Depois telefonaram-me para ir à entrevista e convidaram-

me para ir para lá. (S6.18) + Fui para os registos, sim.(S7.1) +  Entretanto, 

fiquei lá quatro anos até 2001, no laboratório de uma multinacional e gostava 

muito do que fazia lá só que, entretanto, já tinha aprendido tudo. (S7.2 e Arg 

7.1) + Eu estava com uma sobrecarga muito grande de trabalho lá, das nove às 

seis. (S7.3) + Tudo isso resultou num esgotamento e numa bruta depressão. 

(S7.4) + Entretanto comecei a ir ao médico para ver se me ia aguentando, 

aguentando, aguentando, até que um dia rebentou a corda.(S7.5) +  Estive de 

baixa e estive três meses em casa.  (S7.6) + Tudo o que eu lia não apanhava 

nada, pronto. (S7.7) + Então eu fui cortando e fui eu que propus sair.(S7.8) + 

Estava, mas já não dava. (S8.1) 

S5: O esgotamento 

Ao fim de três meses fui à Junta Médica. (S8.2) + Eles confirmaram o meu 

estado e os relatórios médicos e disseram-me: «você vai continuar de baixa 

mais não sei quanto tempo». (S8.3) + Muito.(S27.3) + Um ano e meio.(S27.4) + 

É assim como estar a ler e não apanhar nada. (S28.1) + Para já, não 

conseguia ler livros, não é? (S28.2) + Não conseguia fazer nada. (S28.3) + É 

assim, eu estava a ser tratada, mas continuava com uma vontade enorme de 

acabar com tudo. (S28.4) + Ao fim de seis meses de eu tomar medicamentos 

eu continuava a não funcionar. (S28.3) + Não tinha vontade de me levantar, de 



tomar banho.(S 28.4) +  E pronto, eu fui à psiquiatra. (S28.5) + Depois comecei 

a ler as revistas cor-de-rosa, assim muito devagarinho.(S28.6) +  Depois foi 

passando para livros muito leves. (S28.7) + Porque é assim, eu acabava de ler 

um livro e uma semana depois eu não me lembrava de nada, quer dizer, eu 

sabia que tinha lido o livro, mas não me lembrava da história. (S28.8) 

 

S6: O trabalho em part-time 

Eu fui à entrevista. (S9.1) + Gostei, fiquei e já lá estou há dois anos. (S9.2) + É 

assim, eu não tenho horário. (S9.3) + Há alturas de stress, mas eu não sou 

obrigada a ir lá todos os dias. (S9.4) + Tenho que lá ir porque tenho lá o 

computador, fax, email. (S9.5) + A empresa é espanhola, portanto eu para 

fazer os contactos para Inglaterra, para Espanha, tenho que lá ir. (S9.6) + Não 

vou telefonar de casa, não é? (S9.7) + E tenho lá os dossiers de todos os 

produtos.(S9.8) + Então vou por norma três manhãs por semana, no mínimo 

duas, depende do trabalho que tenho.(S9.9) + A semana passada e esta 

semana tenho ido quase todos os dias. (S9.10) +  Esta semana, só vou tirar 

hoje. (S9.10) + Mas pronto, é assim: não tenho um horário, mas o trabalho tem 

que aparecer feito. (S9.11) + Muitas vezes trago trabalho para casa. (S9.12) + 

Faço à tarde em casa, ou seja, não tenho stress. (S9.13) + Saio de casa às 

nove e meia, deixo a miúda, vou trabalhar às dez, à uma e meia já estou em 

casa.(S 9.14) + Agora estou numa onda, num pico. (S11.1) + Mas eu sei que 

daqui a um mês ou dois tudo acalma, e entretanto, a outra empresa está a ser 

criada. (S11.2) + Não há subsídios. (S13.1) + Não há subsídios, não há baixas. 

(S13.2) + É assim, também não chateiam, mas agora aqui já puseram 

regularmente, quem não vem trabalhar não recebe. (S13.3) + Os contras são 

esses. (S14.1) +  Não tenho subsídios, não tenho subsídio de férias, não tenho 

subsídio de Natal, não tenho essas coisas. (S14.2) + Mas pronto, o ordenado é 

razoável. (S14.3) + Não tenho horário, não é? (S14.4) + Eu tenho um contrato 

com a empresa, mas é um contrato como trabalhador independente. (S14.5) + 

Tenho que pagar à Segurança Social e essas coisas todas. (S14.6) + Mas só o 

facto de não ter horário, de eu me poder organizar, de não estar condicionada, 

não estar fechada, só ali em frente do computador e não ter tempo para nada, 

e ter uma hora para almoço, quer dizer.(S14.7 + E, é assim: está a ser um 

desafio grande trabalhar na multinacional com coisas que eu nunca tinha feito, 



a nível de registos e comparticipações de medicamentos. (S15.3) + Eu nunca 

tinha feito e estou a aprender, mas estou a aprender sozinha, a fazer e a 

conseguir as coisas e isso dá uma grande satisfação.(S15.4) + + Ah! Outro pró 

dos recibos verdes é que se meter férias posso ir à vontade porque eles 

pagam. (S15.7)  + Acabo por tirar os trinta dias que toda a gente tira mas 

nunca tiro logo todos seguidos. (S16.1) + Se eu disser que daqui a quinze dias, 

vou ausentar-me uma semana, eles não dizem nada.(S16.2) + Não. (S17.1) + 

Ali recebo o ordenado... (S17.1) + Mas, desde que o trabalho esteja organizado 

e que não haja nada pendente, não me chateiam. (S17.2) + Mas dá para pagar 

a renda de casa, comida, colégio, essas coisas todas, dá. (S18.3) 

 

 

S7: O trabalho independente 

Entretanto, comecei a falar com mais colegas meus e a dizer que estou a 

trabalhar para esta empresa, nestes moldes, mas que faço também trabalhos 

em casa. (S9.15) + E, entretanto, para além desta empresa já estou a fazer 

trabalhos em casa, estilo, telefonam-me: «olhe há aqui um trabalho para fazer, 

leve para casa, veja o que é, faça um orçamento e depois aceito ou não 

aceito». (S9.16) + Faço o trabalho. (S9.17) + Vou entregar, e acabou. (S9.18) 

Passo o recibo, recebo o dinheiro e pronto.(S9.19) + Sempre na área dos 

registos. (S10.1) + E entretanto, agora esta empresa onde eu trabalho, eles 

têm produtos mais de oftalmologia, lentes de contacto, aparelhos de cirurgia 

ocular e tal, só que eles dividiram-se e criaram uma outra empresa que ficou 

com a linha de cirurgia e essa empresa está a estabelecer-se cá em Portugal 

também. (S10.2) + Eles já me perguntaram se eu também queria nos mesmos 

moldes desta, trabalhar com eles e eu disse que sim. (S10.3) + Já fui à 

entrevista lá com a directora. (S10.4) + Estou assim neste estado e eles 

disseram que não tinha importância nenhuma.(S10.5) + E é assim, vou a uma 

entrevista para começar a trabalhar daqui a dois ou três meses, enfim e agora 

estou à espera. (S10.6) + Só que essa outra empresa é mesmo para trabalhar 

em casa. (S10.7) + Tenho as coisas todas em casa, mas como é pouca coisa 

.(S10.8) + Nas outras duas, posso estar dois meses sem ter trabalho e depois 

faço um trabalho numa semana e pronto. (S11.3) + Ainda agora estava a falar 

com uma delas. (S11.4) + Porque quando uma não telefona, telefona a outra e 



é assim.(S11.5) + Quando eu trabalho ganho. (S21.4) + Ganho, passo o recibo. 

(S21.5) + Quando não trabalho não ganho, não passo, e pronto, ao fim do ano 

logo se vê.(S21.6) 

 

 

S9: A doença da filha 

 

 

S10: Os projectos 

S10a: Os projectos profissionais 

Então pronto, é assim: a baixa de parto e o que eu ganharia na baixa de parto 

não compensa. (S12.1) +  Se for trabalhar duas vezes por semana, acho que 

dá perfeitamente para conciliar. (S12.2) + É assim, se as coisas correrem bem 

e eu conseguir ao fim de três semanas ou quatro, ir trabalhar duas vezes por 

semana vou. (S13.4) +  Se não, já contratei uma colega e ela faz-me o trabalho 

que houver, durante dois ou três meses. (S13.5) 

Estou a ver-me a ficar aqui ainda alguns anos e depois ou monto uma própria 

empresa...  (S15.1) + Cada vez mais se sabe que eu faço este tipo de trabalho 

e então cada vez mais estou a ser contactada por todo o tipo de pessoas. 

(S15.2) + Acho que montar uma empresa tem muitos encargos e muitas 

responsabilidades e muitas responsabilidades acrescidas no fim do mês, não 

é? (S21.1) + Aliás, eu comecei a constituir a empresa, mas depois, na altura de 

fazer a escritura, achei que não sabia o que é que ia dar. (S21.2 ) + Então falei 

com várias pessoas e decidi que ia passar a recibos verdes. (S21.3) + As 

despesas, mais nada. (S23.1) 

E gostava também de talvez, não sei, de ter uma farmácia. (S25.1) + E das 

nove às sete, depois aos sábados e depois os serviços, mais ganho, não é! 

(S26.1) + É assim, eu estou ali num balcão a aviar receitas. (S26.2 

 

 

S10b: Escolares  

É um curso de Gestão, mas não tenho tempo. (S24.2) +  É assim, os cursos de 

Pós-graduação é tudo à noite, e a partir das quatro da tarde não dá. (S24.3) + 

É hora da família.(S24.4) + De contar histórias. (S24.5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Actuantes 

 

A filha 

E depois o meu marido está um mês fora, um mês dentro e ainda mais com 

uma filha pequena e o trabalho das nove às seis, mais a sobrecarga de 

trabalho... (Act 7.1, Act 7.2 e Arg 7.3) + Eles pediram muito só que às tantas 

depois há o outro lado que se ressente que é o lado familiar e neste caso era 

a minha filha. (Arg 8.7 e Act 8.1) + Na altura ela tinha três anos e estava a 

ressentir-se, claro.  (Act 9.1) + Ficava na escola até às tantas, até às seis.(Act 

9.2) +  Depois chegava a casa e eu ainda trazia trabalho para casa e eu não 

tinha paciência para ela. (Act 9.3) + Não havia tempo para ela e ela começou a 

responder à maneira dela, não é? (Act 9.4) + Começou a fazer birras por tudo e 



por nada e eu comecei a descarregar em cima dela, em cima do meu marido, 

em cima dos meus pais. (Act 9.5 e Act 9.6)  

 

 

 

 

O marido 

E depois o meu marido está um mês fora, um mês dentro e ainda mais com 

uma filha pequena e o trabalho das nove às seis, mais a sobrecarga de 

trabalho... (Act 7.1, Act 7.2 e Arg 7.3) + O meu marido também diz: «não 

precisas de trabalhar porque eu ganho bem».(Act 9.9) + Ele trabalha por conta 

própria. (Act 18.1) + Depois é assim, o meu marido tem coisas cá e eu agora 

vou começar também a trabalhar um bocadinho nos negócios dele, vou dar 

uma mãozinha. (Act 23.1 + Ele está ligado ao ramo de hotelaria e isso também 

me anda a entreter um bocado. (Act 23.2) + Gosto muito de línguas e do 

contacto com outras pessoas também e então, agora ele vai criar uma 

empresa.  (Act 23.3) 

Ele não gosta de estar lá fora. (Act 32.7) +  Prefere estar cá, mas não dá, não 

dá! (Act 32.8 + Ele é muito ligado à família. (Act 32.9) + Aliás, ele quando está 

comigo nunca quer ir a lado nenhum. (Act 32.10 e Arg 32.22) + Ele diz-me 

sempre “faz só a comida, o resto eu faço”, porque ele faz tudo. (Act 32.11) + 

Ele muda as fraldas, dá banho, faz essas coisas. (Act 32.12) + Se for preciso 

limpa a casa-de-banho. (Act 32.13) +  Ele faz tudo, só não sabe é fazer 

comida. (Act 32.14) +  Também, se for preciso, eu acho que ele faz. (Act 32.15) 

+ Ele só diz, faz o que tu quiseres, vai com as tuas amigas, deixa só comida 

feita. (Act 32.16) + E não é comida para ele, é para a filha. (Act 32. 17) 
 

 

Eu 

E então eu aí decidi que, além de eu ainda não estar tratada do esgotamento 

tinha que levar uma vida calma o que era impossível na empresa onde 

trabalhava. (Arg 9.1 e Act 9.7) + Considerei isso e como eu sou uma pessoa 

com sorte, estava a contar toda esta história a uma colega minha que tem a 

filha aqui no colégio também e ela disse-me que houve uma empresa 



multinacional a perguntar se ela conhecia alguém que quisesse trabalhar nessa 

empresa a recibos verdes, mas em part-time. (Act 9.8) + Só que eu não tenho 

feitio para estar em casa, sem fazer nada.(Act 9.10) + Eu sou daquelas 

pessoas que tenho duas mãozinhas para trabalhar. (Act 19.1) + Eu tinha uma 

boa memória e capacidade de concentração e a mim custou-me muito.  (Act 

28.1) + A gente não acredita que o esgotamento lhe aconteça. (Act 28.2 + Eu já 

achava que estava a ficar maluca, mas pronto.(Act 28.2) +  É assim, eu estava 

a ser tratada, mas continuava com uma vontade enorme de acabar com tudo. 

(S28.4 e Act 28.3) + Eu só dizia: «não é possível, o esgotamento não existe. 

Como é que esgotas os teus neurónios, as tuas células neurológicas? Como é 

que é possível?» (Act 28.2) 

 

Essa altura foi má mas eu descobri que tinha muita força.(Arg 31.1 e Act 

31.1) 

Mas eu cresci muito nestes últimos anos.(Act 32.1) 

Aprendi a dar valor ao que realmente temos. (Act 32.2) 

 

 

Quer dizer, eu cuido muito da minha filha. (Act 20.1) + Sou eu que faço tudo. 

(Act 20.2) + Sou eu que a vou levar à escola, sou eu que cozinho para ela. (Act 

20.3) + A empregada só limpa a casa e arruma as roupas, mais nada. (Act 

20.4) + Mas eu faço tudo para ela, eu vou levá-la às actividades. (Act 20.5) + 

Ela anda na ginástica no Sporting, anda não sei onde, levo-a, acompanho-a... 

(Act 20.6) 

 

Uma colega minha 

Talvez venha a montar com uma colega minha. (Arg 22.2e Act 22.1) + Mas ela 

também agora optou por ficar em casa porque o marido também trabalha numa 

multinacional e vai e vem e teve uma criança há pouco tempo. (Act 22.2) + Só 

com ela. (Act 22.3) + Somos amigas, temos maneiras muito parecidas de ver e 

de estar. (Act 22.4) + Talvez quando ela voltar e se a minha situação se 

mantiver, talvez. (Act 22.5 

 


