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ANEXO I 
Tratamento e análise de conteúdo de entrevistas 

1) Guião de entrevista biográfica; 

2) Guião de observação da entrevista; 

3) Grelha de observação da entrevista + Transcrição integral da entrevista; 

4) Grelhas de análise de conteúdo das entrevistas. 

4.1. Grelhas de análise de “conectividade vertical” 

4.2. Grelhas de análise de “conectividade horizontal” 



1) Guião de Entrevista Biográfica 

 

Temas: 

A) Nascimento/ Família da origem/ Socialização/ Infância do entrevistado 

-Data e local de nascimento do entrevistado (caracterização do contexto – 

bairro/zona – onde o entrevistado passou os primeiros anos de vida; P.1: Quando e onde 

nasceu o entrevistado?; P.2: Como é que o entrevistado caracteriza o contexto/ambiente 

onde passou os primeiros anos de vida?); 

-Composição do agregado familiar (pai? mãe? irmão(s)? avó(s)? tio(s)? 

outro(s)?; P.3: Com quem é que o entrevistado foi criado?; P.4: Qual é a profissão do 

seu pai? Qual é a profissão da sua mãe?); 

-Qualidade da relação familiar (P.5: Como é que o entrevistado classifica a 

qualidade da relação familiar?; Pais: P.6: Tinha maior apego pelo pai ou pela mãe? P.7: 

O seu pai era autoritário ou benevolente? P.8: A sua mãe era autoritária ou afectuosa? 

P.9: No geral, qual é a imagem que guarda do seu pai?; P.10: No geral, qual é a imagem 

que guarda da sua mãe? P.11: Tem irmãos? P.12: Se sim, qual era qualidade da relação? 

Restantes familiares: P.13: Como é que era a qualidade da relação com os avós, tios e 

primos?; P.14: No geral, eram uma família unida?); 

-Estilo educativo da família (P.15: Como é que o entrevistado foi educado?; Foi 

mais uma educação rígida/conservadora ou uma educação liberal/permissiva?; P.16: 

Que normas e valores lhe inculcaram os seus pais na infância?; P.17: Alguma vez o 

entrevistado foi elucidado pelos pais acerca dos meios de transmissão da doença Sida 

(transmissão sexual – libertação de sémen ou secreções vaginais –, transmissão 

sanguínea – transfusões de sangue ou partilha de agulhas – e peri-natal – de mãe para 

filho –;)?; 

-Práticas culturais e estilo de vida da família (práticas culturais da família do 

entrevistado: ver televisão, leitura, audição de música, ida ao cinema, por exemplo; 

P.18: Como é que era o estilo de vida da sua família? Como é que ocupavam os tempos 

livres juntos? O que é que os seus pais gostavam de fazer? P.19: Comemoravam festas 

populares/romarias da sua cidade? P.20: E comemorações católicas, como o Natal e a 

Páscoa? P.21: Costumavam reunir-se em família? P.22: Como é que o entrevistado 

recorda os Natais da sua infância? P.23: Praticavam o ritual das férias? Costumavam 

deslocar-se para outra parte do país para passar de férias? P.24: Quais eram as posições 

políticas dos seus pais? Votavam à esquerda ou votavam à direita? P.25: Costumavam 



de falar de política em casa? P.26: Se sim, isso acontecia normalmente ou era mais em 

épocas de eleições?); 

-Religiosidade (pertença religiosa da entrevistada e dos familiares do 

entrevistado; regularidade da prática religiosa; P.27: Costumava ir à missa todos os 

Domingos? Costumava rezar em casa? Se sim, com que frequência?; P.28: Frequentou a 

catequese? Se sim, quantos anos? Recebeu o baptismo, comunhão e o crisma?); 

-Experiências mais significativas da infância do entrevistado (P.29: Quais são as 

melhores recordações que o entrevistado guarda da sua infância? P.30: Quais são as 

piores recordações que o entrevistado guarda da sua infância? P.31: O que é que o 

entrevistado queria ser quando era pequeno?). 

 

B) Escola/passagem pelo sistema educativo 

-Infantários e escolas frequentadas pelo entrevistado (P.32: Que infantários e 

escolas frequentou o entrevistado?); Idade de entrada na escola (P.33: Com que idade de 

entrada na escola primária?); Nível de escolaridade completado (P.34: Qual foi o nível 

de escolaridade completado pelo entrevistado?); 

-Relação com os colegas/construção de sociabilidades (P.35: Como é que era a 

sua relação com os colegas? P.36: Fazia amigos com facilidade? De ambos os sexos 

(tanto rapazes como raparigas)?); 

-Relação com os professores (P.37: Como é que era a sua relação com os 

professores?); 

-Gosto pelo estudo (P.38: O entrevistado gostava de estudar? P.39: Quem é que 

era o seu encarregado de educação? P.40: Impunha-lhe um horário obrigatório de 

estudo?); Áreas temáticas (disciplinas) favoritas (P.41: Quais é que eram as disciplinas 

favoritas do entrevistado na escola?); Resultados escolares obtidos (P.42: Os resultados 

escolares obtidos pelo entrevistado eram bons, médios ou maus?); Reprovações (P.43: 

O entrevistado reprovou de ano alguma vez na sua passagem pela escola?); 

-Representações e importância atribuída à escola pelo entrevistado e pela família 

(coincidência vs descoincidência); P.44: Qual era o projecto que a sua família tinha 

delineado para si relativamente à escola? Pretendiam, por exemplo, que tirasse um curso 

superior? Se sim, em que área? P.45: E qual era o projecto que o entrevistado traçou 

para si em relação à escola? Pretendia, por exemplo, que tirasse um curso superior? Se 

sim, em que área?; 



-Experiências mais significativas do entrevistado na passagem pelo sistema 

educativo (P.46: Quais são as melhores recordações que o entrevistado guarda da sua 

passagem pela escola?; P.47: Quais são as piores recordações que o entrevistado guarda 

da sua passagem pela escola?); 

 

C) Adolescência/identidade/amor/afectos/sexualidade/factores sociais 

-Caracterização genérica da adolescência do entrevistado (P.48: Como é que o 

entrevistado faria uma caracterização genérica da sua adolescência? Foi uma 

adolescência problemática ou uma adolescência comum? Entrou em conflito de valores 

com os pais ou as gerações mais velhas? Desrespeitou a autoridade dos seus pais?); 

-Processo de construção da identidade de género do entrevistado (P.49: Como é 

que o entrevistado aprendeu a ser homem/mulher?; Aprendizagem dos traços e normas 

culturais da masculinidade/feminilidade; Importância da figura paterna/materna e do 

grupo de amigos); 

-Namoro(s) (P.50: Com que idade é que o entrevistado teve o seu primeiro 

namoro sério? Como é que era qualidade dessa relação? Era uma relação democrática?; 

Valor intrínseco do namoro para o entrevistado: P.51: Qual é que era o valor do namoro 

para o entrevistado? Era uma preparação para o futuro, um suporte afectivo ou visava a 

descoberta da sexualidade?); P.52: Teve mais namoros depois desse? E outras 

conquistas sexuais?; Vivência da sexualidade do entrevistado: P.53: Os contactos 

sexuais que manteve implicavam mais o desejo carnal ou o envolvimento emocional?; 

P.54: Utilizava preservativo nessas trocas sexuais? P.55: Na sua adolescência tinha 

consciência exacta dos meios de transmissão da doença Sida (transmissão sexual – 

libertação de sémen ou secreções vaginais –, transmissão sanguínea – transfusões de 

sangue ou partilha de agulhas – e peri-natal – de mãe para filho –;)? Se sim, quem é que 

foi a entidade/instituição que o esclareceu a esse respeito (família, escola – professores 

– “mass media”)?); 

-Sociabilidades e rede de contactos sociais do entrevistado (P.56: Na 

adolescência, o seu grupo de amigos era constituído por amigos da escola, amigos do 

bairro ou por ambos? Era constituído por pessoas dos dois sexos (tanto por rapazes 

como raparigas? Tinha um melhor amigo(a)? Se sim, quem era ele(a)?; Pertença a 

alguma sub-cultura juvenil: P.57: Na sua adolescência pertenceu a alguma sub-cultura 

juvenil (por exemplo, como agora os góticos, os “rastas”, os metaleiros, os “vegans”)?; 

Importância do grupo de amigos na formação de valores ideais, atitudes e interesses: 



P.58: Qual era a importância do seu grupo de amigos na formação de valores, ideais, 

atitudes e interesses? P.59: Os seus amigos utilizavam preservativo nas relações 

sexuais?; Grupo de referência do entrevistado: P.60: Tinha algum grupo de referência 

com quem se identificasse na adolescência? Se sim, que grupo era?); 

-Fase de experimentação: os comportamentos desviantes, álcool, drogas (P.61: 

O entrevistado teve experiências com álcool ou com drogas na sua adolescência? Se 

sim, em que contextos e com que frequência?); Primeiras saídas nocturnas: P.62: 

Quando é que começou a sair à noite? Que espaços frequentava na noite? Saía à noite 

acompanhado? Se sim, por quem?; 

-Pertença a alguma colectividade (clube recreativo, grupo desportivo, partido 

político): P.63: Durante a sua adolescência pertenceu a algum um clube recreativo, 

grupo desportivo ou partido político? Se sim, com que frequência participava nas 

actividades dessa coletividade?; 

-Práticas culturais e estilos de vida do entrevistado: P.64: Como é que ocupava 

os seus tempos livres na adolescência? Como é que era o seu estilo de vida?; 

-Gostos, ídolos, referências: P.65: Tem alguma banda de música favorita? E 

livro? E filme? Tinha algum ídolo na sua adolescência que procurasse imitar?; 

-Emergência de preocupações sociais e políticas: P.66: Durante a sua 

adolescência surgiram-lhe algum tipo de preocupações sociais, por exemplo, 

relacionadas com a pobreza, a exclusão social ou o ambiente?; 

-Visão do futuro na adolescência: P.67: Qual era a visão que o entrevistado tinha 

do futuro na sua adolescência? O que é que pretendia fazer?; P.68: Para que é que sentia 

que tinha vocação na sua adolescência?; 

 

D) Trabalho 

-Experiências no mundo laboral: P.69: Que experiências é que o entrevistado 

teve no mundo laboral? Com que idade é que começou a trabalhar? Em que actividade? 

E que actividades teve posteriormente?; 

-Representações do entrevistado face à importância substantiva do trabalho: 

P.70: É importante para si exercer um trabalho? Se sim, porquê?; 

 

E) VIH/SIDA 

-Momento da vida em que se deu o contágio: P.71: Em que momento da sua 

vida é que se deu o contágio do VIH?; 



-Via de transmissão (transmissão sexual – libertação de sémen ou secreções 

vaginais – ou transmissão sanguínea – transfusões de sangue ou partilha de agulhas –) e 

forma de conhecimento do contágio (casual ou comportamento de risco): P.72: Por qual 

via é que o entrevistado ficou contaminado com o VIH, a sexual ou sanguínea?; P.73: 

De que forma é que o entrevistado tomou conhecimento da sua contaminação? Foi de 

forma casual (por exemplo, a pedido de um médico para realizar análises ao sangue) ou 

teve um comportamento de risco e foi realizar um teste por iniciativa própria?; 

-Conhecimento do entrevistado sobre a doença Sida no momento da 

contaminação: P.74: O que é que o entrevistado sabia acerca da doença Sida no 

momento da sua contaminação? Estava suficientemente informado sobre ao meios de 

transmissão do VIH?; 

-Sentimentos despertados pelo contágio: P.75: O que é que o entrevistado sentiu 

quando tomou conhecimento da sua contaminação? Qual foi a primeira coisa que lhe 

passou pela cabeça? A quem é que recorreu (familiares, amigos, instituições) para 

amparo quando tomou conhecimento da sua contaminação?; 

-Dilemas éticos envolvendo a discriminação: P.76: O entrevistado optou por 

revelar a sua seropositividade às pessoas mais próximas ou fez segredo disso?; 

-Implicações que o contágio pressupôs em termos das relações familiares, 

relações afectivas, participação na vida social e cívica, relações laborais, práticas 

culturais e actividade sexual do entrevistado: P.77: Que implicações teve o contágio do 

VIH em termos das suas relações familiares? Pode fazer uma breve comparação entre a 

qualidade das relações familiares antes do conhecimento do contágio e depois do 

conhecimento do contágio?; P.78: Que implicações teve o contágio do VIH em termos 

das suas relações afectivas? Pode fazer uma breve comparação entre a qualidade das 

relações afectivas antes do conhecimento do contágio e depois do conhecimento do 

contágio? P.79: Que implicações teve o contágio do VIH em termos da sua participação 

na vida social e cívica? Pode fazer uma breve comparação entre o nível de participação 

na vida social e cívica antes do conhecimento do contágio e depois do conhecimento do 

contágio?; P.80: Que implicações teve o contágio do VIH em termos das suas relações 

laborais? Pode fazer uma breve comparação entre a qualidade das suas relações laborais 

antes do conhecimento do contágio e depois do conhecimento do contágio?; P.81: Que 

implicações teve o contágio do VIH em termos das suas práticas culturais? Pode fazer 

uma breve comparação entre as sua práticas culturais antes do conhecimento do 

contágio e depois do conhecimento do contágio?; P.82: Que implicações teve o 



contágio do VIH em termos da sua actividade sexual? Pode fazer uma breve 

comparação entre o ritmo de actividade sexual antes do conhecimento do contágio e 

depois do conhecimento do contágio?; 

-A percepção de si enquanto doente seropositivo: P.83: O que é que o 

entrevistado sente em relação à sua seropositividade? Sente-se uma pessoa socialmente 

diminuída ou estigmatizada? A morte preocupa-o? E o estigma que envolve a doença?;  

-Representações sociais e atitudes sobre a sociedade envolvente: P.84: Que 

opinião é que o entrevistado tem sobre a sociedade envolvente? Já se sentiu 

discriminado em alguma situação quotidiana? Se sim, relate esse episódio e a forma 

como reagiu? Como é que acha que a sociedade em geral percepciona os seropositivos?; 

-Estratégias e lógicas de actuação face à seropositividade (“derrotismo”; 

“comportamento desviante”; “união a indivíduos com experiências comuns”; 

“adopção de uma boa qualidade de vida”; “investimento em novos saberes”; “opção 

por uma vida espiritual”; “participação em acções de solidariedade”): P.85: Como é 

que o entrevistado lidou com a sua seropositividade após tomar conhecimento do 

contágio? Que estratégia de vida adoptou para si? Desistiu de viver e abdicou do seu 

projecto de vida (“derrotismo”)? Enveredou pelo comportamento desviante – por 

exemplo, refugiou-se no álcool ou em drogas – para esquecer a doença 

(“comportamento desviante”)? Procurou juntar-se a indivíduos com experiências 

semelhantes (“união”)? Adoptou uma boa qualidade de vida, preservando ao máximo a 

sua saúde (“adopção de uma boa qualidade de vida”)? Investiu em novos saberes, por 

exemplo tirar um curso numa área da sua preferência (“investimento em novos 

saberes”)? Optou por uma vida espiritual (“opção por uma vida espiritual”);? Participou 

em acções de solidariedade, por exemplo de prevenção do VIH/Sida (“participação em 

acções de solidariedade”)?; 

-Apoios recebidos – serviços públicos e ONG’s –: P.86: Procurou alguma 

instituição para o apoiar depois de tomar conhecimento da sua seropositividade? Se sim, 

que instituição e quanto tempo depois de ter tomado conhecimento do contágio? Se sim, 

está satisfeito com a resposta que essa instituição deu à sua petição?; A Abraço, 

Delegação Norte: P.87: Quando é que o entrevistado se tornou utente da Abraço? Como 

é que recorda a sua primeira visita à Abraço? A que serviços é que recorreu na Abraço, 

Delegação Norte (Apoio Domiciliário, Apoio Psico-Social e Unidade Residencial para 

utentes dependentes, integrada no Apoio Domiciliário)? Como é que é a sua relação 

com os profissionais da Abraço? De um modo geral, está satisfeito com a resposta que a 



Abraço dá às suas solicitações?; O apoio familiar e de amigos: P.88: A sua família tem 

conhecimento da sua contaminação? Se sim, como é que reagiu a esse facto? Tem-no 

apoiado no decurso da sua doença? Os seus amigos têm conhecimento da sua 

contaminação? Se sim, como é que reagiram a esse facto? Têm-no apoiado no decurso 

da sua doença?; 

-Representações sociais e atitudes sobre o procedimento profissional médico: 

P.89: Quando e como é que o entrevistado recorreu a um médico especialista em 

infecciologia para iniciar a terapêutica do VIH/Sida? P.90: Como é que recorda a sua 

primeira visita ao médico para iniciar a terapêutica do VIH/Sida? P.91: Com que 

periodicidade é que consulta o seu médico? P.92: Como é que é a relação com o seu 

médico actualmente? P.93: Cumpre todas as prescrições que o médico lhe recomenda? 

Já discordou de alguma recomendação do seu médico? Se sim, em que circunstância? 

P.94: Que ideia geral tem sobre o seu médico?; 

-A terapêutica contra o VIH/Sida: P.95: Quando é que iniciou o tratamento do 

VIH/Sida? Que fármacos lhe foram indicados na altura? Qual era o seu preço? Como é 

que administrava essa medicação (quantos comprimidos tomava por dia, por exemplo)? 

Reagiu bem a essa medicação? Que fármacos toma actualmente? Quais são os seus 

gastos mensais com a medicação?; 

-Estilo de vida e relação actual com a família, grupo de amigos, colegas ou ex-

colegas de trabalho: P.96: Como é que ocupa os seus tempos livres actualmente? Como 

é que é o seu estilo de vida, actualmente? Como é que é o seu dia-a-dia, actualmente? 

P.97: Como é que é relação actual com a sua família? E com o seu grupo de amigos? E 

com os colegas ou ex-colegas de trabalho?;  

 

F) Subjectividade do entrevistado 

-Nível de religiosidade e participação religiosa do entrevistado: P.98: O 

entrevistado é uma pessoa religiosa actualmente? Se sim, qual é a regularidade da 

prática religiosa?; 

-Crenças/superstições: P.99: O entrevistado é uma pessoa supersticiosa? Se sim, 

quais são as suas superstições?;  

-Traços de personalidade mais vincados: P.100: Como é que o entrevistado se 

define a si mesmo ao nível dos traços de personalidade? Na sua opinião, quais são as 

suas principais virtudes? E defeitos? É uma pessoa confiante? E determinada?; 

 



G) Visão do futuro 

-Objectivos de realização futura: P.101: Tem objectivos delineados para o 

futuro? Se sim, quais são esses objectivos?; 

 

H) Questões de encerramento 

-P.102: Há mais alguma coisa que queira referir da sua vida?; P.103: Quais são 

os sentimentos fortes e emoções que lhe ficam da entrevista?; 

 

I) Dados Sócio-Demográficos 

-Sexo, idade, nacionalidade, naturalidade, residência, estado civil, nível de 

escolaridade completado, condição perante o trabalho, situação na profissão, profissão, 

rendimento mensal, filiação político-partidária, pertença religiosa do entrevistado, do 

cônjuge e dos pais; 



2) Guião de observação da entrevista 

 

Categorias: 

 

A) Caracterização do espaço físico e condições do local onde decorreu a entrevista 

(asseio, arejamento, iluminação, temperatura ambiente, acústica, conforto da mobília); 

 

B) Linguagem verbal do entrevistado (fluência do discurso, expressões 

linguísticas, nível de língua, ritmo); 

 

C) Mímica do entrevistado (expressões gestuais, faciais, “hexis” corporal, ênfase, 

vivacidade); 

 

D) Aspectos não verbais da elocução do entrevistado (intensidade da voz); 

 

E) Indumentária do entrevistado; 

 

F) Interrupções; 

 

G) Interacções que precederam e seguiram a gravação da entrevista; 



3) Grelha de observação da entrevista + Transcrição integral da entrevista 

 

Grelha de Observação da Entrevista nº1 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A entrevista foi gravada numa sala do primeiro piso do Gabinete de 

Apoio Psico-Social da Abraço/Delegação Norte, em Vila Nova de 

Gaia. Em termos gerais, esta sala do Gabinete de Apoio Psico-

Social da Abraço/Delegação Norte reuniu excelentes condições 

para a gravação da entrevista, com destaque para o seu asseio, a 

boa iluminação e temperatura ambiente, a par das condições de 

acústica propícias e da mobília confortável. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

No decurso da gravação da entrevista, Fábio exprimiu-se de forma 

expedita e coerente, sempre com um sotaque declaradamente 

brasileiro. O nível de linguagem utilizado por Fábio foi o corrente. 

Note-se, por último, que Fábio recorreu com alguma frequência ao 

uso de alguns termos da gíria brasileira (“transar”, “Papai Noel”, 

“maconha”, por exemplo). 
Mímica do entrevistado No que se refere à mímica de Fábio, salientam-se as suas 

expressões faciais de troça quando recorreu à ironia (por exemplo, 

no momento em que se referiu às pré-noções das pessoas da 

sociedade “normal” acerca do VIH/Sida). Deve ser sublinhado que 

Fábio manteve sempre uma postura descontraída no decurso da 

gravação da entrevista. 
Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Durante a gravação da entrevista, Fábio exprimiu-se num tom de 

voz moderado, sem nunca se exaltar. 
Indumentária do entrevistado Fábio apresentou-se com uma camisola branca de algodão, calças 

de ganga azuis claras e umas sapatilhas brancas. 
Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Fábio chegou às instalações da Abraço/Delegação Norte com 30 

minutos de atraso em relação à hora combinada para o início da 

gravação da entrevista. Visivelmente cansado, o jovem brasileiro 

serviu-se de água, bebendo um copo com cerca de quatro goles 

seguidos. Depois disso, subimos para a sala do primeiro piso de 

modo a iniciar a gravação da entrevista. Finda a entrevista, Fábio 

foi dialogar com uma das técnicas da Abraço/Delegação Norte, 

enquanto eu segui para minha casa. 

 



Número da entrevista: 1 

Local: Instituição Abraço (Vila Nova de Gaia)  

Data de realização: 2008/04/15 

Hora de início: 12h e 01m 

Hora de terminus: 13h e 13m 

Nome do entrevistado: Fábio 

 

E: Pronto, vamos começar, a primeira pergunta que lhe queria colocar é quando e onde 

nasceu o Fábio? 

e: Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 19 de Julho de 1985. 

E: E como é que o Fábio caracteriza o contexto onde passou os primeiros anos de vida, 

pronto, a sua infância? Pronto, o próprio bairro onde cresceu… Era um ambiente calmo 

ou problemático? 

e: Não, era calmo… Era tranquilo… 

E: E em que parte era da cidade? Era um bairro? 

e: Não (risos), aqui bairro é outra coisa… Não, era uma zona residencial, é… 

E: Era muito longe do centro do Rio de Janeiro? 

e: Não, era bem no centro da cidade… Não era no centro do Rio de Janeiro, mas era na 

zona de Nova Iguaçu, era bem lá no centro mesmo… É uma zona ali no Rio de 

Janeiro… 

E: Pronto, era uma zona calma, não é? 

e: É, bem calma… 

E: Ok… E como é que era composto o agregado familiar do Fábio? Com quem é que foi 

criado o Fábio? 

e: Eu morei com a minha mãe e com o meu pai até aos 15 anos… Tenho um irmão… 

E: É mais velho ou mais novo? 

e: Mais velho, dois anos… E até aos 15 (anos)… Depois dos 15 (anos), eu fui morar 

com a minha avó… 

E: Tudo no Rio de Janeiro? 

e: Tudo no Rio de Janeiro, é… 

E: E qual é que é a profissão do seu pai? 

e: O meu pai, ele é auxiliar de bombeiro hidráulico… 

E: E a profissão da sua mãe? 

e: É do lar… Dona de casa… 



E: Ok… E como é que o Fábio caracteriza a qualidade da relação familiar? Dava-se 

bem com os seus pais? 

e: Sempre me dei bem… Nunca tive o menor problema… 

E: E com o seu irmão mais velho? 

e: Também, sempre me dei bem… 

E: E o Fábio tinha maior apego pelo pai ou pela mãe? Gostava mais do seu pai ou da 

sua mãe? 

e: Ah, dos dois… É igual… 

E: Ok… E o seu pai era um pai autoritário ou era um pai mais benevolente? Era rígido? 

e: Não, ele é bem calmo… Ele é bem manso, é… 

E: (risos) E a sua mãe, era uma mãe autoritária ou era também uma mãe calma, mansa? 

e: Não, a minha mãe já era um pouco mais autoritária, quando eu era criança… Hoje em 

dia, nem tanto… 

E: Ok… Pronto, e no geral qual é que é a imagem que o Fábio guarda do seu pai? É 

uma imagem positiva? 

e: Super-positiva, super-boa… 

E: Ok... E a imagem que guarda da sua mãe? 

e: Super-boa, também… 

E: Ok… E, já me disse há pouco, a qualidade da relação com o seu irmão era boa 

também, não era? 

e: Hum, hum… 

E: Deu-se sempre bem com o seu irmão… E com os restantes familiares? 

e: Também super-bem… Não tenho problemas com a família, não… 

E: Avós, tios e primos incluídos… 

e: É assim, só quando eu fui morar com a minha avó, que também tinha uma tia uma tia 

que morava lá… E ela (referindo-se à sua tia) é evangélica… Da Igreja Evangélica… 

E: E não se dava muito bem com ela? 

e: A gente se dava bem, só que às vezes ela me desrespeitava um pouco por duas coisas, 

uma pela minha religião, que eu sou Espírita, e outra pela minha opção sexual… 

E: Ok, estou a perceber… Então, atritos na sua família, eram mais com essa tia 

evangélica… 

e: Eram… Mas, eram coisas irrelevantes, nada de (hesitante)… 

E: Mas, de resto, ela respeitava-o e era sua amiga, não era?... 

e: Claro, claro… 



E: Então, no geral, pode-se dizer que a família do Fábio era uma família unida, não 

pode?... 

e: Hum, hum… Sim… 

E: Ok… E, relativamente ao estilo educativo da sua família, pelo que já me disse, 

recebeu uma educação mais liberal, não foi?... Não foi muito rígida a sua educação, pois 

não?... 

e: Não, foi bem liberal… Bem liberal… 

E: Tudo calmo, como disse… 

e: Mas, foi bem assim uma educação muito religiosa, também… 

E: Religiosa? 

e: É, voltada bem para a religião… 

E: E que tipo de normas e valores é que lhe inculcaram os seus pais, na infância? 

e: Normas e valores? 

E: Sim, sim… Normas e valores que lhe impuseram na infância, a nível da educação… 

e: Ah, ser honesto… Ser humilde, sempre… Depois, essas questões da honestidade, da 

humildade, não é?.... (pensativo) E de estudar, também… 

E: E ser bem-educado para a sociedade em geral, respeitador, não é?... 

e: Sim, é… 

E: Pronto, e alguma vez o Fábio foi elucidado pelos seus pais acerca dos meios de 

transmissão da doença Sida? 

e: Olha, eles nunca tocaram no assunto e falaram também muito pouco sobre sexo 

comigo… (reproduzindo algumas recomendações dos seus pais a propósito da 

sexualidade) “Se transar, tem que usar camisinha, e tal”… 

E: Exactamente… 

e: Mas, só isso… 

E: Em relação às práticas culturais e ao estilo de vida da sua família, eu queria perguntar 

ao Fábio como é que ocupavam os tempos livres juntos, na sua infância? 

e: Eu brincava, normalmente… Praticava “esporte”, na escola… Eu (pensativo)… Ia 

para a minha religião, visitava a família, a minha avó e tal… 

E: E costumavam ver televisão, ouvir música, ler?... 

e: Via televisão, ouvia música… Lia, também, bastante… 

E: E costumava brincar com o seu irmão? 

e: Brincava com o meu irmão… 

E: Como é que se chamava a sua zona, Iguaçu, não era?... 



e: Nova Iguaçu… 

E: E brincavam na rua? 

e: Na rua, claro… Até jogava à bola (risos)… E “video-games”, também… 

E: Ok… E o que é que os seus pais gostavam de fazer para ocupar os tempos livres? 

Também gostavam de ver televisão ou passear, por exemplo? 

e: (pensativo) Deixa ver se eu lembro (risos)… Ah, era mais para a religião… A gente, 

eu e o meu pai, ocupava o tempo mais com a religião… A minha mãe não era dessa 

religião, é católica… Mas, quando tinha alguma coisa assim no Domingo e tal, a gente 

ia fazer alguma coisa em relação à religião… 

E: Ok… E comemoravam as festas populares do Rio de Janeiro? Havia algum dia 

especial de festa? Costumavam comemorar esse dia de festa? 

e: Às vezes… É assim, a gente comemorava, mas uma coisa bem pacífica, quando eu 

era criança… 

E: E faziam-se as comidas tradicionais? Iam para a romaria? Há um dia específico, um 

feriado, para a festa da cidade do Rio de Janeiro, não há?... 

e: Olha, lá (entenda-se no Rio de Janeiro), a gente comemora tudo… Choveu, a gente 

está comemorando (risos)… 

E: (risos) 

e: (risos) Fez sol, a gente está comemorando, entendeu?… 

E: Entendi… 

e: Se for compara lá (entenda-se o Rio de Janeiro) com aqui (entenda-se o Porto)… É 

assim, aqui não é costume comemorar muito, só algumas festas especiais que é o… 

E: (cortando a palavra) São João… 

e: O São João, e tal… 

E: Pois, era a isso que eu me estava a referir… Se no Rio de Janeiro há um dia especial 

de festa?… 

e: Lá tem o Santo António, que é comemorado dia 13 de Junho… E sempre tem festa na 

cidade… Mas, além dessa, tem inúmeras festas, assim… Lá quase todo o fim-de-

semana eles estão comemorando alguma coisa (risos)… 

E: Pois, já estou a perceber… E disse-me que a sua mãe era católica, não disse?... 

e: A minha mãe é católica, o meu pai é espírita. 

E: E o seu irmão? 

e: Também é espírita. 

E: Então, não comemoravam o Natal e a Páscoa, pois não?... 



e: Comemorava todo o mundo o Natal, a Páscoa… Claro que a gente é Espírita… É 

voltada para os ensinamentos de Jesus Cristo… 

E: Pensei que fosse uma religião oposta ao catolicismo… 

e: Não, o Espiritismo é, assim, uma doutrina, uma religião, uma filosofia, uma ciência… 

Mas, é baseado no Cristianismo… 

E: Ok, já estou a perceber… 

e: Só que acredita na reencarnação. 

E: É essa a diferença mais marcante? 

e: É. 

E: Ok, ok… Portanto, nunca houve atritos entre o seu pai e a sua mãe pelo seu pai ser da 

religião espírita e a sua mãe ser da religião católica, pois não?... 

e: Nunca teve nenhum problema… Só que eles se separaram quando eu tinha 16 anos… 

E: Ok… E como é que o Fábio recorda os Natais da sua infância? 

e: Ah, muito bons… Eu lembro quando eu era criança que tinha que esperar o Pai Natal, 

não é, o Papai Noel, para pegar os presentes, não é?… Eu ganhava montes de 

presentes… 

E: E reuniam-se em casa de algum familiar? 

e: Mais em casa da minha avó. 

E: Ok… E tudo no Rio de Janeiro? 

e: Tudo no Rio de Janeiro. 

E: Ok… E costumavam deslocar-se de férias? Iam passar 15 dias, por exemplo, a outra 

cidade? 

e: Quando eu era criança, não… Era muito pouco (hesitante)… Até acontecia, assim 

tipo um fim-de-semana a gente ir para a casa de praia de algum parente nosso, 

entendeu?… Mas, dos 16 anos para cá se tornou mais frequente ir passar um fim-de-

semana na praia assim… Mas, sempre ir à praia, normalmente… 

E: E, a partir dos 16 anos, deslocava-se de férias com os seus pais ou com os seus 

amigos? 

e: Depois dos 16, era dividido… É assim, às vezes era com amigos, outras vezes era 

com o meu pai… 

E: E quais é que eram as posições políticas dos seus pais? Eram de esquerda ou eram de 

direita? 

e: Eu acho que eles não tinham uma opinião assim… (rectificando) Não, a minha mãe 

era de esquerda e o meu pai acho que também era de esquerda… 



E: Eram os dois de esquerda… 

e: É… 

E: E costumavam de falar de política em casa? 

e: Não. 

E: Portanto, como já me disse, o Fábio, o pai e o irmão eram da religião espírita e a sua 

mãe da religião católica… 

e: Exactamente… 

E: E costumava ir à missa ao Domingo? 

e: Não… A minha mãe, não… Mas, a gente frequentava sempre a nossa religião… 

E: E em que dias se deslocavam à igreja? 

e: Que dia? 

E: Sim… 

e: Era no Sábado… 

E: Sábado… Ok… 

e: E não era igreja, era centro espírito. 

E: Centro espírito… Ok… E deslocavam-se todos os Sábados? 

e: Sim… E o meu pai era até mais duas vezes durante a semana, também… 

E: E deslocavam-se, em conjunto, o Fábio, o seu pai e o seu irmão, não era?... 

e: Sim, isso… 

E: E costumavam rezar em casa? 

e: Rezar em casa? 

E: Sim, em grupo… 

e: Sim, sim… Tinha o culto cristão, que era uma vez por semana, em casa mesmo, que a 

gente se reunia e participava… 

E: E frequentou a catequese, o Fábio? 

e: Não, eu só fui baptizado, quando eu nasci… De resto… 

E: Comunhão e crisma não fez, portanto… 

e: Não, o único vínculo que eu tive com a igreja católica foi o baptismo, só… 

E: E no espiritismo não há catequese? 

e: Tem o nosso estudo, não é?... Tem o nosso estudo lá, que é como se fosse a 

catequese… É o estudo mais aprofundado, também, do espiritismo… 

E: Ok… Pronto, e quais são as melhores recordações que o Fábio guarda da sua 

infância? 

e: As melhores recordações? 



E: Sim, sim, sim… 

e: (pensativo) Ah, essa questão da família… A minha própria religião, também… De 

brincar na rua, assim… 

E: E as piores recordações, se é que tem? 

e: Tenho, que eu fui abusado sexualmente quando eu tinha uns 7 anos pelo pai de um 

amigo meu… 

E: Pelo pai de um amigo seu? 

e: É… 

E: E o que é que o Fábio queria ser quando era pequeno? 

e: Eu queria ser professor… 

E: Professor… De alguma disciplina em especial? 

e: Não, era professor mesmo… 

E: Pronto, o próximo tópico diz respeito à escola e à sua passagem pelo sistema 

educativo, eu queria saber os infantários e as escolas que o Fábio frequentou? 

e: Como assim? O nome dos infantários? 

E: Sim, por exemplo… Frequentou algum colégio ou creche? 

e: Não, não fui para a creche, não… Eu fui logo para a escola… 

E: Para a escola primária, portanto… Aos 6 anos? 

e: Aos 6 anos, isso… 

E: E a escola era perto de sua casa? 

e: (rectificando as antepenúltima e penúltima questões) Não, eu fui antes… Porque 

antes já tinha jardim de infância… 

E: Então, frequentou algum jardim-de-infância? 

e: Eu entrei acho que com 4 anos no jardim-de-infância… 

E: Era perto de sua casa o jardim-de-infância? 

e: Era… Aí, nessa altura, eu morei um tempo com a minha avó também, quando eu 

tinha 4 anos… Mas foi coisa de 4, 5 anos que eu morei com ela… 

E: E os seus pais estavam no Rio de Janeiro nessa altura? 

e: Tudo se passou no Rio de Janeiro, minha vida toda… 

E: E porque é que viveu com a sua avó nessa altura? 

e: Foi mais por causa da questão da escola ou porque a minha mãe acho que tinha que 

tinha que trabalhar, um negócio assim… Aí, ela teve que trabalhar e eu ficava durante a 

semana com a minha avó… 

E: Recorde-me a profissão da sua mãe… 



e: A minha mãe era do lar… Mas, nessa altura, ela arrumou um “part-time”, alguma 

coisa assim, eu não me lembro… Só que aí eu ficava com a minha avó só de vez em 

quando, mas eu morava mesmo com eles… 

E: Pronto, andou na pré-primária dois anos e depois entrou para a primária, não foi?... 

e: Sim… Aí eu fiz o jardim, depois eu fiz o pré, depois eu fiz o (***)… Quando eu 

entrei no (***) (hesitante)… Lá é diferente, não é?... 

E: (risos) Pois… 

e: Aí eu entrei directo para a 1ª Série, no primário… Porque eu já sabia ler, estava mais 

à frente dos outros alunos…  

E: Ok… Pronto, e também foi numa escola perto de sua casa? 

e: Foi… 

E: E foi numa instituição do ensino público? 

e: Não, não… Foi sempre no particular… 

E: Andou sempre no privado, então?... 

e: Sempre no privado… 

E: Ok… E qual é o nível de escolaridade completado pelo Fábio? 

e: Então, daí eu entrei na faculdade e fiz letras lá, Português/Inglês… Cheguei a fazer 

estágio dando aula, não é, num colégio público… 

E: Então, isso foi há cerca de 2 anos… 

e: Isso foi (pensativo)… Eu tinha (hesitante)… Eu entrei na faculdade com 17 anos, 

estudei até aos 20 (anos)… 

E: Então, fez 3 anos de curso?... 

e: Eu estudei 2 anos… Aí eu parei 6 meses e depois eu voltei… Sei que eu fiz 2 anos e 

faltou 1 ano para eu me formar… 

E: Ah… Ok… 

e: Daí eu tranquei a faculdade, fiquei um tempo lá, 1 ano, sem fazer nada… E depois eu 

vim para cá (entenda-se para Portugal)… E agora eu estou estudando para fazer o 

exame nacional… 

E: Portanto, não concluiu o seu curso… 

e: Não… 

E: Ok… E como é que era a sua relação com os colegas? Dava-se bem ou mal com 

eles? 

e: Eu sempre me dei bem com toda a gente… Até hoje a gente mantém contacto pela 

Internet… 



E: E fazia amigos com facilidade na altura? 

e: Sempre… Até hoje… 

E: Tanto rapazes, como raparigas? 

e: Hum, hum… 

E: E como é que era a sua relação com os professores? 

e: Super-bem, também… Nunca tive problemas com eles, não… 

E: Nunca teve atritos? 

e: Não, tinha aqueles pequenos atritos, mas nada muito… 

E: E o Fábio gostava de estudar? 

e: Sempre gostei… 

E: E quem é que era o seu encarregado educação? Era o seu pai ou a sua mãe? 

e: Encarregado? Como assim?... 

E: A pessoa responsável pela sua educação? Por exemplo, quem é que lhe assinava os 

testes? 

e: Ai, era a minha mãe… 

E: A sua mãe… Pois, tinha-me dito que a sua mãe era mais rígida do que o seu pai, não 

era?... 

e: Era… 

E: E a sua mãe impunha-lhe um horário obrigatório de estudo, por exemplo, estudar 1 

por dia?… 

e: Não, em casa só falava para eu fazer os exercícios de casa… Mas, não tinha aquela 

coisa assim de ter uma hora certa e tal… 

E: Ok… E quais é que eram as suas disciplinas favoritas? 

e: Quando eu era criança era Biologia, tanto que eu queria fazer Biologia… Só que eu 

nunca gostei de Química e de Física… Daí, como eu fui sabendo que ia ter Física e 

Química na faculdade, aí eu fiz letras porque na altura eu estava fazendo um curso de 

Inglês… 

E: Hum, hum… 

e: Como estava fazendo o curso de Inglês, eu fiz letras… 

E: E como é que eram os resultados escolares que o Fábio obtinha? Eram bons, médios 

ou maus? 

e: Na faculdade? 

E: Ao longo da sua passagem pela escola… 

e: Eram bons… 



E: Foi sempre bom aluno, portanto… 

e: Fui… 

E: Pois, disse-me que entrou para a faculdade com 17 anos… 

e: Com 17 (anos)… 

E: E como é que conseguiu isso? Fez dois anos num? 

e: Depois que eu terminei o 12º, eu já entrei directo na faculdade… Fiz 6 meses… Parei 

6 meses… Aí voltei e fiz um ano e meio… 

E: Entrou com 6 anos para a primária, não foi?... 

e: Com 6 anos, sim… 

E: E não tinha que completar 12 anos para entrar para a faculdade? 

e: No final de 12 anos? 

E: Não eram 12 anos de ensino que tinha que completar para entrar para a faculdade?... 

Aqui em Portugal são 12 anos… 

e: Ah, é 12 anos… 

E: O Fábio disse que entrou aos 17 (anos) para a faculdade… Ou o senhor faz anos… 

e: (cortando-me a palavra) Não, eu entrei com 17 (anos), mas eu fiz 18 (anos) no ano 

em que eu entrei… 

E: Ah, ok… 

e: Eu entrei em Janeiro, só que eu faço o aniversário em Julho… Aí eu fiz 18 (anos) em 

Julho… 

E: E nunca reprovou, pois não?... 

e: Não, nunca… 

E: Desistiu foi no 3º Ano da faculdade, não foi?... 

e: Foi, desisti no 3º Ano… 

E: E qual é que era o projecto que a sua família tinha delineado para si relativamente à 

escola? Pretendiam que o Fábio tirasse um curso superior? 

e: Não, eu lembro que o meu pai, ele sempre falava assim “Ai, você não pode fazer a 

faculdade, porque é muito caro… E os livros são muito caros… E você não vai 

conseguir”… 

E: E a sua mãe o que é que lhe dizia? 

e: A minha mãe nunca teve uma opinião quanto a isso… 

E: E o que é que o Fábio pretendia? 

e: Eu sempre sonhei fazer faculdade, não é?... 

E: Queria ser professor, não era?... 



e: Queria, mas depois que eu dei aulas, eu desisti… Ai, não… Deus me livre… Eu dei 

aulas num colégio público e fiquei traumatizado… Desisti na mesma hora… 

E: Quais são as melhores recordações que o Fábio guarda da sua passagem pelo sistema 

educativo? 

e: Ah, a questão da amizade… A questão da relação aluno/professor… Até hoje eu 

mantenho esse círculo de amigos… 

E: Ok… E as piores recordações? 

e: (pensativo) Piores… (pensativo) Não me lembro, assim… 

E: Alguma briga na escola ou assim… 

e: Ah, tinha briga de garoto… Mas era (hesitante)… Não chega a ser pior, porque 

encaro isso como uma fase e tal da infância… 

E: Ok… E relativamente à sua adolescência, como é que o Fábio faria uma 

caracterização da sua adolescência? Foi uma adolescência problemática ou uma 

adolescência normal, digamos? 

e: Em relação à adolescência? 

E: Sim, sim… Foi uma fase problemática da sua vida ou uma fase normal? 

e: Não, foi uma fase de descoberta, não é?... 

E: Pois… Portanto, passou-se normalmente, não teve grandes atritos com os seus pais, 

não entrou em conflito de valores… 

e: Não, com a família não… 

E: E entrou em conflito de valores com os amigos, por exemplo? 

e: Também não… 

E: Então?... 

e: Não, é assim, foi uma fase muito de descoberta… E eu acabei, tipo, aprontando 

muito, sabe?... Queria viver tudo com muita intensidade… 

E: Refere-se ao quê? Relações? Drogas, por exemplo? 

e: É me envolvi com drogas também… Muita promiscuidade… 

E: E que tipo de drogas? 

e: Era só a “maconha”, a “cannabis”…   

E: Haxixe… 

e: “Ganza”, não é, que chamam aqui… 

E: Exacto… E fumava com os seus amigos da escola? 

e: Então, eu fumava com o meu irmão… 

E: O seu irmão fumava? 



e: Fumava comigo… É assim, eu experimentei com 15 (anos) e comecei a fumar com 

16 (anos)… 

E: Regularmente… 

e: É, tipo fim-de-semana… Ou às vezes era, tipo, a cada 3, ou 6 meses… Porque 

quando eu estava na faculdade, eu não podia fumar muito… Aí, eu fumava nas férias, 

sabe?… Não era com muita frequência, não… Aí, quando eu descobri que o meu irmão 

fumava, a gente passou a fumar junto, porque era bem mais prático… 

E: E nunca passou disso, de “maconha”? Experimentou cocaína, por exemplo? 

e: Aí, quando eu tinha uns 20 anos, eu experimentei outras drogas… Mas, só 

experimentei… Usei uma vez só e pronto… Mas, não gostei de nada… 

E: E que drogas eram? 

e: Eu experimentei cocaína… 

E: Via nasal? 

e: Sim… “Crack”, “Poppers”… Haxixe, que é um pouco diferente, porque lá há a erva 

que é a “maconha”… É (pensativo)… “Special Key”… “Loló”, também… 

E: Isso são ácidos? 

e: Não, é a base de (***)… “Loló”, é tipo (hesitante)… É uma coisa que se bota na 

roupa assim (toca com a mão esquerda na manga da camisola do braço direito junto ao 

pulso e, de seguida, eleva o pulso do referido braço até ao nariz, simulando uma 

inalação) e cheira… 

E: Já sei… E foi aos 20 anos que teve essas experiências, como disse… Foi por alguma 

razão em especial? Eram festas na noite? 

e: Não, então (hesitante)… É assim, como eu tive também várias decepções quando eu 

tinha 20 anos, aí a vida foi-me levando para esse lado mais de sair, de curtir e tal… Aí 

como eu já fumava, é assim, eu tinha curiosidade para experimentar… Mas, eu tinha a 

consciência que eu não podia usar aquilo, porque vicia e faz mal… 

E: Além de ser dispendioso… 

e: Além de fazer mal para o bolso, fazia mal para a minha própria saúde… 

E: Exactamente… 

e: E como lá há o “cannabis”, é mais levezinho, é mais naturalista… Sempre fui voltado 

para essa questão da natureza, entendeu?... Aí, o meu irmão, ele parou de fumar porque 

ele teve um distúrbio psicológico… Foi parar na clínica psiquiátrica… Deve ter tido 

algum distúrbio nele… E a partir daí, ele parou de fumar e eu continuei… Mas, 

continuei bem pouquinho… Mas, quando eu fiz os 20 anos, eu fumava muito… Depois 



que eu vim para cá, foi aqui há um ano e meio, aí parei totalmente de fumar… Há pouco 

tempo eu comecei a fumar um pouquinho assim e tal, mas agora eu já parei… Agora eu 

já não fumo mais… 

E: Ok… E com que idade é que o Fábio teve o seu primeiro namoro sério? 

e: Namoro sério? 

E: Sim… 

e: Foi com 18 (anos)… 

E: E qual é que é a sua orientação sexual? 

e: Sempre fui “gay”, sempre… 

E: E, portanto, o seu primeiro namoro foi aos 18 anos… 

e: Foi… 

E: E como é que era a qualidade da relação? Era uma relação democrática entre si e o 

seu companheiro? 

e: A gente sempre se deu bem… Nunca me lembro da gente brigando… (rectificando) 

Eram discussões pequenas, coisa normal… 

E: Mas, tinham os dois direitos e deveres iguais na relação?  

e: Claro… A gente sempre se deu bem… Eu tinha 18 (anos), ele também tinha 18 

(anos)… E foi muito bom… Foi uma experiência boa… Então, a gente ia aos mesmos 

lados, a gente saia para os mesmos lugares… Ninguém achava que a gente era 

namorado… Então, a gente era livre… 

E: E como é que o Fábio conheceu essa pessoa? Era um amigo da escola? 

e: Amigo de um amigo meu… É assim, um amigo meu que também era “gay” 

(hesitante)… 

E: Mas, era da sua escola? 

e: Não… Ele era amigo do meu irmão (risos)… Que coincidência… Ele era amigo do 

meu irmão e amigo de uma amiga minha… 

E: Mas, qual é que é a orientação sexual do seu irmão? 

e: Hetero… Ele é casado, tem uma filha… 

E: E era amigo do seu irmão? 

e: É… Só que ele ainda não sabia que era “gay”, esse amigo do meu irmão… Aí, 

quando ele me conheceu é que a gente foi conversando e tal… E depois ele foi-se 

abrindo para mim… E aí é que ele falou “Olha, Fábio, eu sou gay também… Mas, o seu 

irmão não sabe e tal”… Aí, ele conheceu um garoto na Internet… Aí, ele me 

apresentou esse garoto e a gente começou a namorar… Foi o Rodrigo… 



E: Ok… E qual é que era o valor do namoro para o Fábio? Era uma preparação para o 

futuro, um suporte afectivo ou visava a descoberta da sexualidade? 

e: Na altura, acho que foi isso tudo… Preparação para o futuro, me descobrir 

sexualmente… Eu já tinha experiência sexual… Mas, tipo, foi tudo bem comigo, sem 

trauma… 

E: E teve mais namoros depois desse? 

e: Não, depois (hesitante)… Eu namorei quando eu vim para cá… Cheguei aqui para 

namorar… A gente ficou namorando um mês… Só que aí não deu certo e tal… 

E: Ok… 

e: Mas, antes (hesitante)… Eu lembro assim, antes desse namorado dos 18 anos, eu 

namorei, mas coisa de 2, 3 meses… Mas, não fui muito sério assim… 

E: Ok… E teve envolvimento sexual nessas relações anteriores? 

e: Tive… 

E: Ok… E teve outras conquistas sexuais independentemente desses namoros? 

e: Como assim? 

E: Por exemplo, com que idade é que teve a sua primeira relação sexual? 

e: Foi com 15 anos, com uma pessoa que conheci na Internet… Mas, antes eu já tinha 

sido abusado quando eu era criança… 

E: Pois, tinha-me dito… 

e: E também já tive com um primo assim, mas essa coisa de criança, não é, de 

descoberta… 

E: Ok… E o Fábio não é bissexual, é só homossexual, não é?... 

e: Eu sou só homossexual… Eu nunca “transei” com mulher, nem pretendo… 

E: Ok… E os contactos sexuais mantidos pelo Fábio implicavam mais o desejo carnal 

ou o envolvimento emocional? 

e: Depende da fase… Tinha fase que era mais carnal, tinha fase que era mais 

sentimental… 

E: E pode discriminar essas fases? 

e: Mas, a maioria era carnal… Foram poucas as vezes em que eu me apaixonei… 

(diminuindo o tom de voz) Foi pelo Rodrigo e tal… Foi mais sentimental… 

E: Ok… E o Fábio utilizava preservativo nessas trocas sexuais? 

e: Então, com o Rodrigo, a gente namorou 1 ano… Nos quatro primeiros meses, a gente 

usava preservativo… Depois a gente passou a não usar mais… E depois eu 

(hesitante)… 



E: Isso foi com 17 anos, não foi?... 

e: Isso foi com 18… Depois eu fiz o teste de HIV e deu negativo… Aí ele disse “Se tu 

fez, eu não preciso fazer… Se a gente já transa sem camisinha”… Aí a gente continuou 

transando sem camisinha, já que eu não tinha e ele também não tinha, não é?… 

E: Ok… E na sua adolescência o Fábio tinha a consciência exacta dos meios de 

transmissão da doença Sida? 

e: Sempre tive desde criança… 

E: Ok… E, uma vez que respondeu assim, através de quem é que obteve essa 

informação? Foi através da escola, dos professores, dos “mass media”, da família?... 

e: Ah, esse sempre foi um tema muito abordado no Brasil, através de todos os meios de 

comunicação… Através dos “media”, através da escola, através de amigos, através da 

religião… Através de tudo… 

E: Estava, então, plenamente informado a esse respeito na adolescência… 

e: Sim… 

E: Ok… E, na sua adolescência, o seu grupo de amigos era constituído mais por amigos 

da escola ou amigos do seu bairro, por exemplo?... 

e: Na adolescência? 

E: Sim… 

e: Amigos da minha zona, assim… Da minha religião, também… Fiz muitos amigos lá 

na religião… 

E: E da escola, não? 

e: Da escola tinha amigos, só que era uma amizade meia distante, não é?… 

E: Eram mais colegas… 

e: Eram mais colegas, assim… 

E: Estou a perceber… E tinha um melhor amigo, nessa altura? 

e: Na adolescência? 

E: Sim, sim… Não estou a dizer um namorado, estou a dizer um melhor amigo 

mesmo… 

e: Ai, tive… Tinha melhores amigas, até… Era a Mónica, a Jaqueline… 

E: Então, amizades, tinha mais com raparigas… 

e: Não, era mulheres e “gays”, assim… Agora, amizade com um homem hetero, é 

muito difícil… 

E: Ok… 

e: Não sei se é por parte deles, preconceito deles… 



E: Mas, o Fábio, não tem preconceitos contra os heterossexuais, pois não?... 

e: Não, não tenho não (risos)… 

E: Ok… 

e: Tanto que as minhas amigas são heterossexuais… 

E: Exacto… E pertencia a alguma sub-cultura juvenil na sua adolescência, o Fábio? Por 

exemplo, pertencia a algum grupo como os “metaleiros”, os “góticos” ou os “rastas”? 

e: Então, dos 13 aos 15 (anos) eu era mais voltado para o “rock”… No meu grupo tinha 

alguns amigos assim... Mas, não era um “rock” pesado e tal… Era um “rock” bem 

leve, assim “pop-rock”, tipo Alanis Morissette, U2… Era uma coisa bem leve… Com 

15 anos, que eu descobri o mundo “gay”, não é, que eu só queria saber de discoteca e 

tal, aí já deixei o “rock” um pouco de lado e comecei a curtir música electrónica… 

E: Ok… Mas, pertenceu ao grupo dos “rockeiros”, nessa altura? Tinha um estilo de 

vida de “rockeiro”? 

e: Não, tinha duas ou três camisas pretas assim, mas não era de andar todo de preto… 

Tanto que eu nem uso brinco, nem nada… 

E: E qual é que era a importância do seu grupo de amigos na formação de valores, ideais 

e interesses na sua adolescência? Tinham um papel importante a esse respeito? 

e: Se tinham um papel importante?... 

E: Sim… Se influenciavam a maneira como pensava, as suas ideias? 

e: Na época eu nem lembro disso… Eu nem pensava nisso… 

E: Ok… E os seus amigos utilizavam preservativo nas relações sexuais? Era uma 

prática corrente? 

e: Sim, sempre… 

E: Pronto, e o Fábio tinha algum grupo de referência na sua adolescência com quem se 

identificasse? 

e: Se eu tinha algum quê? 

E: Grupo de referência com quem se identificasse… 

e: Grupo de referência? Que grupo? 

E: Algum grupo social de referência em quem se revisse mais… Falou nos “rockeiros”, 

não foi?... 

e: Mas, eu também curtia (***) Júnior… Você já ouviu falar em (***) Júnior? 

E: É um artista brasileiro? 

e: É uma dupla de cantores brasileiros… 

E: Mas, música popular brasileira? 



e: É música popular… Mas, eles são bem assim (hesitante)… Eles passam uma coisa 

bem certinha, sabe?… Que ela é virgem e tal (risos)… 

E: (risos) 

e: Coisas assim… E aí eu sempre gostei deles… Até hoje eu gosto… 

E: Pois, mas eu não estava a falar de grupos musicais… 

e: Ah não? Então?… 

E: Grupo social de referência com quem se identificava…  

e: Ah… 

E: Era a comunidade “gay”? 

e: Era, na época… Depois dos 15 (anos), assim 16 (anos), era a comunidade “gay” que 

era o meu grupo de referência… 

E: Pronto, já me disse que teve experiências com álcool e drogas na sua adolescência… 

Envolveu-se com drogas a partir dos 15 (anos), não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Haxixe, não era? 

e: Era “maconha”… Era erva mesmo… 

E: Ai, era erva… 

e: Haxixe, não era… 

E: E a partir dos 20 (anos) é que se iniciou no consumo de drogas mais pesadas, não 

foi?... 

e: Sim, sim… 

E: E álcool? 

e: Álcool, é assim, foi depois dos 19 (anos)… 

E: E quando é que consumiu álcool pela primeira vez? 

e: Ai não, a primeira vez eu tinha 14 (anos)… Foi a primeira vez assim… Mas, eu 

nunca gostei muito de cerveja… Então, tomava de vez em quando um vinhozinho… 

Mas, como lá não tem vinho bom… Assim, o vinho sempre dá dor de cabeça lá… Mas, 

eu nunca gostei (hesitante)… Aí, depois com 19 (anos), é que eu comecei a beber 

mesmo, ao fim-de-semana e tal… Mas, nunca fui alcoólatra, não… 

E: Claro… Eu percebo o que quer dizer… 

e: (risos) 

E: Não era um hábito comum… E quando é que começaram a acontecer as suas 

primeiras saídas nocturnas? 

e: As minhas primeiras saídas nocturnas? 



E: Sim… Com que idade?... 

e: Ei, foi novo… Olha, eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu fui num baile “funk” 

escondido… Mas, sair mesmo assim, foi com 15 (anos)… É… 

E: E com é que saía, na altura? Era com o seu irmão ou amigos do bairro? 

e: Ei, agora (pensativo)… Foi basicamente tudo nesse mundo “gay”, assim… Comecei 

a sair mais para discoteca de “gay”, mesmo… Eu falsifiquei uma identidade… 

E: (risos) 

e: Um B.I. (risos)…. Falsifiquei um B.I. e aí comecei… Porque lá é só maiores de 18 

anos, não é?… 

E: Pois… 

e: Imagina uma pessoa de 16 anos querer sair… Agora aqui é 16 (anos), não é?... 

E: É… Mas, entram pessoas bem mais jovens na discoteca sem mostrarem o B.I…. Há 

muita tolerância… 

e: E daí eu falsifiquei esse B.I. e ia com os meus amigos… 

E: E que espaços é que frequentava para além das discotecas “gay”? Iam a bares, 

também? 

e: É, íamos a bar… Sempre tive uma vida muito movimentada, assim, ao fim-de-

semana… 

E: E o Fábio pertenceu a algum clube recreativo, grupo desportivo ou partido político na 

sua adolescência? 

e: (pensativo) Grupo desportivo, partido político… 

E: Se pertenceu a alguma colectividade na sua adolescência?… 

e: Não… 

E: Mas, não me disse há pouco que praticou desporto? 

e: Fiz quando eu era criança na escola… 

E: Ok… 

e: Era só na escola, assim nada muito sério… 

E: Mas, pertencia à comunidade espírita… 

e: Sim, a essa comunidade… 

E: Ok… E, pronto, era ao Sábado que visitava esse centro espírito, não era?... 

e: Sim, ao Sábado… 

E: E rezava um dia em casa, não era?... 

e: Era numa Quarta-feira… E depois do Sábado passou a ser no Domingo… Domingo 

de manhã… 



E: Portanto, a sua participação na comunidade espírita não lhe tomava mais de duas 

horas por semana… 

e: Tomava umas quê?... Três horas… Não era duas a três horas… 

E: Ok… E, basicamente, como é que o Fábio ocupava os seus tempos livres na 

adolescência? 

e: Ah, era em relação a isso tudo, assim… Eu saía ao fim-de-semana… Durante a 

semana eu lia um livro, ouvia música… 

E: Ia para a praia… 

e: Ia para a praia, também… Ia bastante para a praia… 

E: Ok… Também já me falou nisto, qual é a sua banda de música favorita? 

e: Não tenho nenhuma favorita, assim… 

E: Mas, neste momento, gosta mais de música electrónica ou de “rock”? 

e: Ai, eu gosto de “pop”… Muita música “pop”… 

E: E livro favorito? 

e: Bom, livro, é assim, até hoje, toda a vez que eu leio, eu adoro assim, é o 

“Principezinho”… 

E: Ok… E filme? 

e: Filme (pensativo)… O filme que eu mais gosto? 

E: Se tem algum filme favorito… 

e: Bom, não tenho assim um favorito, favorito… 

E: Mas gosta de algum género de filmes em especial? 

e: Eu gosto de comédia romântica e de romance… Não gosto de filme policial e de 

filme de terror… Não assisto de jeito nenhum… Detesto… 

E: Nem acção… 

e: De acção também não gosto… Acção, terror, polícia, não gosto… Gosto de filme 

assim com um contexto histórico… 

E: Ok… E durante a sua adolescência surgiu-lhe algum tipo de preocupações sociais, 

por exemplo, relacionadas com a pobreza, a exclusão social ou o ambiente? 

e: Se eu tinha algum problema com isso? 

E: Se lhe surgiu algum tipo de preocupações sociais relacionadas com a pobreza, a 

exclusão social ou o ambiente? 

e: Não, a gente sempre abordou esse tema assim da pobreza e tal… Eu sempre tive a 

preocupação de ajudar o próximo… Essa sempre foi uma preocupação minha, desde 

criança… Porque a nossa doutrina, a nossa filosofia de vida é essa, não é?... 



E: Ok… E qual é que era a visão que o Fábio tinha do futuro na sua adolescência? 

e: A visão que eu tinha? 

E: Sim… O que é que pretendia fazer? 

e: O que é que eu pretendia fazer? 

E: Sim… Quais eram os planos que tinha delineado para o futuro? O que é que 

pretendia fazer? 

e: Queria me formar, fazer a faculdade… Ser independente, morar sozinho… Sempre 

almejei a minha independência… 

E: Ok… E para que é que sentia que tinha vocação na sua adolescência? 

e: Mais para essa questão de ser professor mesmo e tal… Mas, depois eu vi que não era 

muito a minha área… Agora eu estou voltado mais assim para a actividade dentro do 

design… 

E: Eu queria perguntar-lhe, agora, quais são as suas experiências no mundo do trabalho? 

Quando é que começou a trabalhar? 

e: É assim, o meu primeiro trabalho foi com 18 anos… Trabalhei no cartório 2 anos… 

Fui fazer tudo lá… Entregava notificação na rua… Ficava lá dentro atendendo os 

clientes… Tinha que fazer (***) lá, que era muito rigoroso… Depois, eu fui dar aula… 

Fiz esse estágio na faculdade (pensativo)… Depois teve uma época em que fui para São 

Paulo, também, com 20 anos, não é?... Trabalhei lá com um amigo meu que era 

estilista… Trabalhei na confecção lá… Depois, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, 

eu trabalhei num “Cyber-café” como designer gráfico… Depois do Cyber-café, eu 

trabalhei numa revista também como designer… E, depois, eu vim para cá… E aqui eu 

só trabalhei na área de telecomunicações, com vendas… Só vendas, aqui… Trabalhei na 

TVCabo, na Sapo, na (***)… Trabalhei na Clix… E agora eu estou na TMN… 

E: Ok… E para si é importante exercer um trabalho, não é?... 

e: Claro… 

E: Dá sentido à sua vida o trabalho? 

e: Ah, claro… Porque, é assim, é uma coisa de (pensativo)… É uma coisa de colher, se 

a gente planta, não é?... Se eu estou plantando hoje, amanhã eu vou colher isso que eu 

estou plantando… E ainda mais assim para mim, que eu estou aqui sozinho… Se eu não 

trabalhar aqui, eu fico sem onde morar… Fico passando fome… Para mim, é uma 

questão de sobrevivência o trabalho… 

E: Exactamente… Pronto, o próximo tópico diz respeito ao VIH/Sida, eu queria saber o 

momento da sua vida em que se deu o contágio? 



e: Foi justamente nessa altura, quando eu estava com 20 anos… Eu estava assim 

bebendo muito e (hesitante)… Fumando muito… E daí, foi numa dessas relações que 

eu, tipo não me dei conta e tal… A pessoa não fez questão, eu também não fiz… 

E: Refere-se ao preservativo… 

e: É… Eu estava alcoolizado… E daí, foi nessa hora… 

E: Ok… E de que forma é que o Fábio tomou conhecimento do contágio? 

e: Foi aqui no CAD… Foi quando eu cheguei aqui em Portugal… 

E: Aos 20 anos, não é?... 

e: Eu cheguei aqui com 21 (anos)… Foi, tipo, uns 6 meses depois que eu fiquei 

sabendo… Tipo, eu me contaminei em Julho… Quando eu vim para cá, em Novembro 

de 2006 (hesitante)… 

E: E, nessa altura, em Julho, teve a noção de que podia ter-se contaminado? 

e: Não, eu já tinha a noção porque eu sabia do risco… Quando uma pessoa “transa” sem 

camisinha, sente isso… 

E: E era uma pessoa mais velha, a pessoa com quem teve essa relação sexual? 

e: Ah, era… Era coisa de 6 anos mais velho… Mas, não era muito mais velho, não… 

E: E já conhecia essa pessoa? Foi uma coisa na noite? 

e: Foi na noite… Era um conhecido… A gente já se falava e tal, mas nunca tinha rolado 

nada… Nesse dia, acabou acontecendo… 

E: Pronto, e, como disse, foi no (entendendo mal) CAT que tomou conhecimento do 

contágio… 

e: Aí, quando eu cheguei aqui, fiz amizades aqui… Um amigo meu me levou no 

CAD… 

E: CAT? 

e: CAD… É o centro de testagem anónima, alguma coisa assim… 

E: Pensei que fosse outra coisa… 

e: CAD… E lá é que eu fiquei sabendo… 

E: Pronto, foi fazer o teste… 

e: Isso… 

E: E o que é que o Fábio sentiu quando tomou conhecimento da sua contaminação? 

Olhe, isso foi há 2 anos atrás, não foi?... 

e: Isso foi em Dezembro de 2006… 

E: E o que é que o Fábio sentiu nessa altura? 

e: O que eu sentia? 



E: Os sentimentos que despertou em si o contágio… O que é que sentiu quando soube 

que estava contagiado? 

e: Não, é assim, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso… Nunca tive problema 

com isso, não… Até hoje, eu nunca tive depressão… Nunca tive (hesitante)… Nunca 

fiquei revoltado com a vida, revoltado com Deus… Porque eu acredito na lei da causa e 

consequência, não é?... Se eu provoquei a causa, eu tinha que ter uma consequência… 

Ou seja, se eu sofro hoje ou se eu tenho uma enfermidade, é consequência de uma coisa 

que eu próprio fiz… Eu tenho consciência disso… Por isso que eu não estou revoltado 

com ninguém… Se eu mesmo não acho que foi injusto… Eu acho que foi muito justo… 

Se eu sou doente hoje, isso é uma coisa muito justa… 

E: E qual foi a primeira coisa que lhe passou pela cabeça quando tomou conhecimento 

do contágio? 

e: Como eu já tinha amigos seropositivos lá no Brasil… Daí até o psicólogo, na altura 

perguntou “Ah, você tem amigos? E eles, como é que eles vivem?”… (reproduzindo a 

sua resposta ao psicólogo) “Ah, eles vivem a vida deles normal”… Por isso, eu falei 

“Então, eu vou viver a minha vida normal”… Isso não influenciou em nada, não 

mudou em nada a minha vida, nem o meu ponto de vista… 

E: E recorreu a alguém para auxílio após ter tomado conhecimento do seu contágio de 

HIV? 

e: Então, esse meu amigo me ajudou muito… Me ajuda até hoje… 

E: Mas, ele é português? 

e: Não, ele é brasileiro… 

E: Mas, veio para cá quando o Fábio ou já morava cá? 

e: Ele já morava aqui, já vivia aqui… 

E: E já se conheciam… 

e: Não, a gente se conheceu aqui… Foi assim, quando eu cheguei aqui tinha um amigo 

meu lá no (***)… Aí, eu falei assim “Porra, tu mora no Porto?”… (reproduzindo a 

resposta do seu amigo) “Olha, a minha irmã mora aí, se encontra com a minha 

irmã”… Aí, eu conheci a irmã dele e o melhor amigo dela é esse meu amigo que me 

levou lá… Hoje em dia, eles são meus amigos também… São os meus melhores amigos 

aqui… 

E: Portanto, foram essas pessoas que o ajudaram nesse momento… 

e: Isso… E eles também são da minha religião… 

E: Também são espíritos? 



e: São espíritos, também… Isso também me ajudou bastante… A gente agora 

(hesitante)… E também depois que eu descobri, eu me aproximei mais da minha 

religião… 

E: Exacto… E o Fábio optou por revelar a sua seropositividade às pessoas que lhe são 

mais próximas ou fez segredo disso? 

e: Não, a algumas pessoas bem próximas eu contei, não é?... 

E: Como quem, por exemplo? 

e: Os meus melhores amigos… (pensativo) Não, a essa irmã do meu amigo também, eu 

contei para ela… A esse meu amigo, também contei… Para um amigo meu, um dos 

meus melhores amigos lá no Brasil também, que a gente já teve inclusive relação… É, 

eu contei para ele… 

E: Mas, tem a certeza absoluta que o contágio se deu a partir daquela relação em que 

estava bêbado? 

e: Sim, sim… 

E: Não tem a mínima dúvida? 

e: Eu tenho quase a certeza… É assim, 90% de certeza… 

E: Ok… E contou aos seus pais e ao seu irmão? 

e: Não… À minha família eu ainda não tive coragem de contar… Até porque eu estou 

longe, não é?... Imagina contar por telefone… Assim, eles não vão poder pensar em 

mais nada… 

E: Mas, tem intenção de lhes contar? 

e: Ah, no futuro… Quando estiver com eles pessoalmente… 

E: Mas, daqui a muitos anos? 

e: Poxa, é assim, eu ainda não fiz essa visualização na minha mente… É assim, se eu 

contar vou contar quando eu for para lá visitar, ou se quando eu voltar a viver lá… 

E: Pois… Pronto, agora queria perguntar-lhe as implicações que o contágio teve em 

termos das suas relações familiares, afectivas, participação na vida social, relações 

laborais, rendimento e actividade sexual?... Pronto, eu queria saber que implicações teve 

o contágio do VIH em termos das suas relações familiares? Pronto, a sua família não 

sabe, portanto presumo que nada alterou… 

e: Não, eles não sabem… Também, acho que isso (hesitante)… Eu não sei o dia de 

amanhã, mas hoje eu não vejo necessidade de contar para eles… 

E: Pronto, e que implicações teve o contágio do VIH em termos das suas relações 

afectivas? 



e: Ah, tipo bloqueou um pouco, não é, por causa da responsabilidade… Acho que a 

partir do momento em que a gente sabe, a gente já tem mais responsabilidade com o 

próximo, não é?... Eu não posso tipo fazer “Ah, fizeram comigo, agora eu vou fazer com 

todo o mundo”… Não é assim… A falta dos outros não justifica as nossas faltas, não 

é?... Por isso é que acontece esse bloqueio… Porque, às vezes, eu penso assim, eu vou 

ter uma relação, a primeira coisa que vou ter que fazer é contar para a pessoa… Mas, 

nem todo o mundo está preparado… Se bem que aconteceu uma situação… Conheci 

uma pessoa, um rapaz, lá no Brasil e tal… Só que ele morava na Alemanha… Só que eu 

não sabia que eu ia vir para Portugal… E rolou e tal, e foi muito bom… Aí, quando eu 

vim para Portugal, ele veio para cá da Alemanha me visitar… Ele é brasileiro… E aí, 

quando ele chegou, ele veio louco assim para ficar comigo e tal… E eu falei… Aí, logo 

no início, eu falei “Olha, a gente pode até ficar, mas eu sou seropositivo”… 

(reproduzindo a resposta do seu antigo parceiro) “Não, a gente fica sem o menor 

problema”… E a gente ficou e foi usando o preservativo e tal… E foi o melhor 

relacionamento que eu tive assim aqui em Portugal, depois que eu descobri… Que eu 

contei para ele antes de qualquer coisa… E a gente ficou na mesma… Só que o 

problema é, tipo, eu vou ficar com alguém, eu penso que eu vou ter que contar e a 

pessoa não está preparada… Ou, às vezes, eu não conto e espero para contar depois… 

Aí, a gente vai ter alguma coisa e ele vai querer fazer alguma coisa a mais… Assim, eu 

vou falar “Ah, não… Isso eu não faço”… (reproduzindo uma hipotética resposta de um 

companheiro) “Mas, porque é que você não faz?”… Não é?... 

E: Pois…. 

e: Essa é que é a questão… Eu fico nesse impasse… 

E: Pois, são os dilemas éticos… 

e: É… 

E: Pronto, e teve alguma implicação o contágio do VIH em termos da sua participação 

na vida social? 

e: Na minha vida social? 

E: Sim… 

e: Não… Vivo normalmente… Tipo, não está escrito na minha cara que tenho… 

E: Exactamente… E o que fazia antes, continua a fazer hoje exactamente da mesma 

forma?  

e: Tudo que eu sempre fiz, eu faço… 

E: Continua a sair à noite aqui, por exemplo? 



e: Saio à noite… Entendeu? Só que é diferente assim, porque quando eu saio à noite, 

depois que eu descobri, é diferente de quando eu saía à noite, quando eu não sabia, 

quando eu não tinha conhecimento… 

E: Pode explicitar isso?... 

e: Sei lá?... Antigamente, eu saía à noite, assim, e eu ficava (hesitante)… 

E: Completamente despreocupado… 

e: É, despreocupado e tal… Hoje em dia, não… É assim, eu já demoro mais 

(hesitante)… Tenho mais um bloqueio assim para ficar com as pessoas, sabe?… Tipo, 

eu fico com um cara, mas não me entrego assim totalmente… Fico sempre com um pé 

atrás… 

E: Pronto, e teve alguma implicação o contágio do VIH em termos das suas relações 

laborais? 

e: Não… Isso aí foi normal… 

E: Algum colega seu de trabalho sabe que é seropositivo? 

e: Não… Ninguém sabe… 

E: E teve implicações o contágio do VIH em termos dos seus rendimentos económicos? 

e: Até agora não… Porque eu também não faço medicação… Até agora, não implicou 

em nada… Tipo, só gastos de 20 Euros numa vacina… Mas, não influenciou em nada… 

E: E ao nível da sua actividade sexual? Teve alguma implicação? 

e: Não, eu reduzi a minha frequência de actividade sexual… Tipo, antigamente, eu todo 

o fim-de-semana ou toda a semana conhecia alguém e tal e praticava… Hoje em dia, 

não… Hoje em dia eu já fico, assim, com um pé atrás, não é?... 

E: Pronto, reduziu, então, substancialmente a sua actividade sexual… 

e: É… Isso, diminuiu… Mas, até por uma questão de responsabilidade, também… 

Porque, a partir da hora que a gente sabe, a gente (hesitante)… Porque não é só a 

doença que é uma responsabilidade… O sexo também é uma responsabilidade… Não 

é?... A gente tem que analisar isso, não é?… Porque não é só uma responsabilidade em 

relação à doença… É uma responsabilidade afectiva, uma responsabilidade que a gente 

leva para o resto da vida… 

E: Ok… E o que é que o Fábio sente em relação à sua seropositividade? Disse-me há 

pouco que não o abalou muito porque acredita na lei da causa e consequência… 

e: Não, em relação a isso, eu sou bem tranquilo… É assim, até porque eu já tinha 

amigos seropositivos lá no Brasil… Já sabia como é que era… Já sabia tudo sobre a 

doença… Quase tudo… E sabia como é que ela (entenda-se a doença) agia no 



organismo… Já sabia que tinha tratamento… E sempre fui muito consciente em relação 

à doença… 

E: Pronto, e o Fábio sente-se uma pessoa socialmente diminuída ou estigmatizada, neste 

momento? 

e: Não… Eu me sinto super-sociável, comunicativo… Lá no trabalho, todo o mundo 

gosta de mim… 

E: Dá-se bem com toda a gente? 

e: Lá eu sou assumido e, é assim, todo o mundo me adora… 

E: E a morte preocupa o Fábio? 

e: Não… Porque, é assim, a questão da religião, também, não é, desmistifica um pouco 

essa questão da morte… Eu não tenho medo de morrer… Se eu tiver que atravessar a 

rua e tiver que morrer (hesitante)… Eu não temo a hora que eu tiver que morrer… Não 

é a doença que vai-me matar… 

E: E o estigma que envolve a doença Sida preocupa o Fábio? 

e: Como? 

E: O estigma que envolve a doença Sida… Preocupa o Fábio? 

e: Como assim estigma? 

E: Por exemplo, a imagem socialmente negativa que envolve a doença Sida… 

Preocupa-o? 

e: Não… Não me preocupa, porque isso é fruto da ignorância… Não é?... Se eles são 

ignorantes, problema deles… Eles que se tratem num psicólogo, que eu já fui tratado 

(risos)… 

E: Exacto… Mas, o Fábio tem algum pudor em revelar a doença aos seus pais… É por 

causa desse estigma mesmo, não é?... 

e: Não, eu não sei… É assim, porque eu tenho um amigo que é seropositivo e ele contou 

para a mãe dele… 

E: E reagiu mal a mãe? 

e: E ela reagiu muito mal… E ele me aconselhou (reproduzindo a recomendação do seu 

amigo) “Fábio, não conta porque é uma merda… Elas não estão preparadas para ter 

essa notícia”… Porque é a questão do filho, não é?... Imagina se eu tenho um filho, 

poxa, e ele chega “Ai, eu sou gay”… Aí, depois de alguns anos “Ai, eu sou 

seropositivo”… Não é?... Imagina (risos)… Isso é um choque… 

E: Mas, acha que a sua família não está preparada para ouvir a verdade da boca do 

Fábio? 



e: Eu acho que (hesitante)… Sei lá?... É assim, eu não sei porque eu estou longe, 

também… Não sei como é que está a cabeça da minha mãe, não sei como é que está a 

cabeça do meu pai… Eu só falo com eles por telefone… E, é assim, eu não sei como é 

que vai ser quando eu chegar lá… 

E: Mas, isso de momento, não é coisa que o preocupe, pois não?... 

e: Não… Agora, não… Mas, eu só fico preocupado com isso, não é?... Tipo 

(hesitante)… Poxa, sei lá?... Eu vou contar para a minha mãe, para o meu pai, para o 

meu irmão, e eles vão ficar chocados… Assim, tipo, eles, vão pensar assim “Ai, meu 

Deus do céu… Ele vai morrer longe da gente”… Não é?... Porque eles também não têm 

muita consciência… Depois, quando a gente não conhece ninguém que tem (entenda-se 

que é seropositivo) ou não tem ninguém na família, a gente, tipo, não se preocupa muito 

com essa doença, não é?… Tipo, não se preocupa em saber o que é que é e tal… Só 

quando a gente tem algum conhecido, um amigo ou alguém, é que gente quer saber o 

que é que é para poder ajudar a pessoa, não é?… Como eles não sabem, tipo, eles nem 

(hesitante)… Sabem, é assim, dentro do senso comum, não é?… Dentro do que as 

pessoas normais sabem… 

E: E o Fábio já se sentiu discriminado em alguma situação quotidiana? 

e: Discriminado com o quê? Em relação a quê? 

E: Em relação ao VIH… 

e: Não (risos)… Até porque não está escrito na minha cara que eu tenho… 

E: Exacto… E como é que acha que a sociedade, em geral, percepciona os 

seropositivos? 

e: Como é que a sociedade faz o quê?... 

E: Qual é a visão que a sociedade tem dos seropositivos? 

e: A visão que a sociedade tem em relação aos seropositivos? 

E: Sim, sim, sim… 

e: É uma visão negativa… Não é uma visão positiva, apesar da gente ser positivo 

(risos)… A gente não tem uma visão positiva, assim, não é?... Mas, é fruto da 

ignorância, não é?... Porque isso também é uma doença recente… Tem cerca de 25 anos 

essa doença… E, aí, a única coisa que as pessoas sabem (pronuncia a afirmação 

seguinte num tom irónico) “Ai, não tem cura”… Pronto, é o básico… E acham que vai 

morrer logo… Assim, tipo, (pronuncia as afirmações seguinte num tom irónico) “Ai, a 

pessoa vai pegar a doença e vai morrer ou vai ficar feio… Vai para o hospital logo em 

seguida”… E não é bem assim, não… 



E: Bem pelo contrário… 

e: É… E, aí, eu acho que até prolonga mais a vida do seropositivo… É assim, eu acho 

que a pessoa (hesitante)… Prolonga mais porque como a gente tem essa consciência, 

que a gente fica um pouco mais sensível, a gente se preocupa mais em preservar a nossa 

vida… A gente valoriza mais a vida… Não é?... A gente passa a valorizar mais 

pequenas coisas e tal… Vive com mais intensidade… E, aí, se preocupa com essa 

questão… Já a pessoa que, tipo, não está nem aí, “transa” sem camisinha, bebe, fuma 

estraga o pulmão, estraga o fígado, estraga os rins, estraga tudo… E, aí, com o tempo, 

pode ter um problema com isso… E como a gente já se preocupa mais com o futuro 

(hesitante)… Eu me preocupo mais com o futuro, eu já penso em não fazer muita coisa 

agora, para eu ter uma vida saudável no futuro… Porque não adianta nada (hesitante)… 

Tipo, a pessoa “transa” com camisinha, mas faz o resto tudo errado… De que é que 

adianta? 

E: Pois… Pronto, também já me respondeu de alguma forma ao que lhe vou perguntar a 

seguir, como é que o Fábio lidou com a sua seropositividade após ter tomado 

conhecimento do contágio? Pronto, a sua reacção não foi negativa, pois não?... 

e: Não… Reagi bem… 

E: E, pelo que já me deu a entender, a sua estratégia de vida é adoptar uma boa 

qualidade de vida, não é?... 

e: Sim… 

E: Preservar ao máximo a sua saúde para ter a maior longevidade possível… 

e: Hum, hum… Sim… 

E: O Fábio não abdicou do seu projecto de vida, pois não?... 

e: Não, não… Claro que não… Pelo contrário, eu vou fazer o exame nacional agora 

(risos)… Eu vou voltar para a faculdade… 

E: Exacto… Mas também me disse há pouco que reforçou a sua vida espiritual, não 

foi?... 

e: Sim… É, eu me apeguei mais à minha religião… Me apeguei, não… É assim, tipo, eu 

estava um pouco desviado… Tipo, eu sempre segui a minha religião, mas aí eu saí um 

pouco, me desviei… Quando eu descobri, eu voltei para uma coisa que eu já era, a 

minha religião… 

E: E o Fábio recorreu à Abraço por que razão? Foi para se juntar a pessoas com 

experiências semelhantes? 

e: É assim, eu já (hesitante)… Foi assim, quando eu (hesitante)… 



E: Tinha-me dito que já conhecia pessoas seropositivas no Brasil… 

e: Já conhecia pessoas lá… E, é assim, também a minha religião, ela presta muito 

trabalho voluntário… E lá prestava algumas coisas voluntárias… E daí, eu vim para cá 

também para fazer trabalho voluntário, mas acabaram me chamando para um grupo, não 

é, de apoio e tal… Mas, é assim, eu tenho um amigo também seropositivo aqui, não é?... 

Só que a gente não é amigo só por isso… A gente é amigo por mil outras coisas… 

Porque a gente nem fala sobre isso quase nunca, sabe?… 

E: Pronto, e tem intenção de participar em acções de solidariedade, por exemplo de 

prevenção do VIH? Pretende fazer isso? 

e: Não, eu estou disposto aqui na Abraço… Na hora que eles me chamarem para 

qualquer coisa, eu venho… Tanto que eu estou aqui (risos)… 

E: Exacto… Mas, de momento não está a participar em acções de solidariedade, pois 

não?... 

e: Não, de momento, não faço… 

E: Pronto, então, a sua estratégia de vida, no geral, é a adopção de uma boa qualidade de 

vida, não é?... 

e: Sim… 

E: Ok… Então, o Fábio chegou cá há 2 anos atrás, em Dezembro de 2006, e tomou 

conhecimento do contágio no CAD, não foi?… 

e: Isso… Hum, hum… 

E: E qual foi a primeira instituição a que recorreu para receber apoio? Foi a Abraço? 

e: Foi… Então, lá no CAD, eu falei assim “Vocês têm algum grupo de apoio?”… Aí, 

eles me indicaram aqui a Abraço… Me disseram que era, assim, um grupo de apoio 

para pessoas seropositivas… Para essa questão da informação, para se actualizar… Para 

a questão de poder conhecer outras pessoas e dividir as experiências… Foi por isso que 

eu procurei aqui… 

E: Então, o Fábio teve a relação desprotegida em Julho, não foi?... 

e: Sim… 

E: E em Dezembro de 2006 teve conhecimento do contágio, não foi?... 

e: Sim… 

E: E está satisfeito, até ao momento, com a resposta que a Abraço tem dado às suas 

solicitações? 

e: Sim… Nunca tive problema aqui, não… 

E: E recorreu à Abraço em Janeiro de 2007? 



e: Não, foi logo em Dezembro mesmo… Tipo, eu soube assim e tal… E foi uma 

coincidência, porque tinha um amigo lá no Brasil que tinha morado aqui em Portugal 10 

anos… E daí, ele mora lá, não é, e a gente se conheceu lá… E daí, eu mandei um e-mail 

para ele dizendo “Porra, estou aqui no Porto e tal, me dá uma força, se você conhecer 

alguém que tiver amigos”… (reproduzindo a resposta do amigo) “Poxa, eu conheço a 

presidente da Abraço, já ouvi falar?”… Eu falei “Porra, já me inscrevi lá para prestar 

trabalho voluntário”… Aí, eu conheci essa senhora numa festa de Natal aqui… 

E: E como é que o Fábio recorda a sua primeira visita à Abraço? 

e: Olha, eu vim aqui para fazer a minha inscrição… E (pensativo)… Só isso, fazer a 

inscrição… Aí, eles falaram assim “Bota aí o horário que tu tem disponível que a gente 

vai-te ligar”… E aí eles me ligaram, só que eu estava trabalhando, não é, no horário que 

eles queriam… (reproduzindo a sua resposta à primeira solicitação telefónica da 

Abraço) “Porra, eu trabalho, não posso”… Aí, depois que eu mandei o e-mail para 

esse meu amigo, aí ele mandou um e-mail para cá para a Abraço, para a presidente 

também falando… 

E: Está a referir-se à Dra. Cristina Sousa? 

e: À Dra. (hesitante)… Ai, como é que é o nome dela? 

E: Então, não é a Dra. Cristina Sousa aqui desta delegação… 

e: Não, não… É a (pensativo)… Agora, eu esqueci o nome dela… 

E: E a que serviços recorreu na Abraço? Foi só apoio psico-social? 

e: Foi grupo de apoio… Hum… 

E: E como é que é a sua relação com os profissionais da Abraço? 

e: É uma relação boa… 

E: Pronto, de um modo geral, está satisfeito com a resposta da Abraço, já tinha dito há 

pouco… 

e: Sim… 

E: Pronto, e os seus amigos de cá têm tido um papel importante para o Fábio lidar com a 

sua seropositividade, não têm?... Têm-lhe dado apoio no desenrolar da doença, não 

têm?... 

e: Sim, claro… 

E: E reagiram com naturalidade quando o Fábio lhes revelou a sua seropositividade?… 

e: Esse meu amigo que me levou lá, essa irmã do meu amigo e tal, sim, claro… Sempre 

me apoiaram, me ajudaram em tudo… 

E: E são os dois de naturalidade brasileira? 



e: São brasileiros… 

E: E também estão a trabalhar cá no Porto? Partilham casa? 

e: Não, esse meu amigo é casado com outro homem… E essa minha amiga mora com 

uma prima… 

E: Ok… E o Fábio já iniciou o tratamento do VIH ao nível dos fármacos? 

e: Não, não… Eu só faço as análises para ver, mas ainda está muito baixa a carga 

viral… Eu ainda não preciso de iniciar o tratamento… 

E: E já recorreu a algum médico? 

e: Já… Então, quando eu vou fazer as análises… Depois de um mês, eu vou à minha 

médica, a Dra. Josefina, que vem me dar o diagnóstico e tal… Sempre me consulto com 

ela, a cada 4 meses… 

E: E como é que o Fábio recorda a sua primeira visita ao médico por causa do contágio 

do VIH? 

e: Ai, foi boa, assim… Foi legal… 

E: Foi com essa Dra.? 

e: Foi com a Dra. Josefina… 

E: E foi quando? Foi também em Dezembro de 2006? 

e: Foi em Dezembro… (rectificando) Não, foi em Janeiro… Em Dezembro, eu fui para 

colher o sangue e fazer as análises… E depois, em Janeiro, eu fui lá e estive com a 

Dra…. 

E: Ok… Portanto, tem uma boa relação com essa doutora… 

e: Tenho, tenho… Ele é muito legal… 

E: E ela dá-lhe muitas recomendações médicas? 

e: Que tipo assim? 

E: Indicações médicas por causa do vírus… Ou é mais aquilo que falou, não beber, não 

fumar?… 

e: Não, ela nunca me falou isso, não… 

E: Então, vai lá somente para verificar o nível de carga vírica… 

e: Só vou lá e vejo assim (hesitante)… E ela diz “Olha, está baixo, ainda e tal… 

Parabéns… Continua assim e tal”… 

E: Ok… E com esse nível de carga vírica, o Fábio sente-se mais cansado? Nota alguma 

diferença? 

e: Até agora, eu não notei nada na minha saúde… 

E: Não se constipa mais facilmente, por exemplo? 



e: Também não… Não, a única coisa que aconteceu, que foi logo assim, que eu nem 

sabia que eu tinha, que eu fiquei 15 dias com a garganta inflamada… 

E: Hum, hum… 

e: Foi logo assim e tal… Logo um pouco depois que eu me contaminei… 

E: Se calhar até pode nem ter tido nada a ver… 

e: Pode também nem ter tido a ver… 

E: Exacto… Pronto, e como é que é o seu estilo de vida actualmente? Como é que o 

Fábio ocupa actualmente os seus tempos livres? 

e: Não, eu trabalho… (pensativo) Me encontro com alguns amigos ao fim-de-semana… 

E: Sai à noite? 

e: Saio às vezes, não muito… Tipo, uma vez a cada 15 dias… 

E: Mas, por alguma razão económica ou por opção? 

e: Não, é por opção mesmo… Porque agora eu sempre fico mais em casa estudando… 

Fico muito na Internet… Procuro minha religião, também… 

E: Vai a algum centro espírito aqui no Porto? 

e: Vou, vou… À sexta-feira… 

E: À Sexta-feira… Ok… E descreva-me, se puder, um dia seu…. Acorda a que horas? 

Deita-se a que horas? Qual é o seu horário de trabalho? 

e: Eu não gosto de acordar muito tarde, assim… Tipo, acordo (hesitante)… Se bem que 

não me levanto muito cedo também (risos)… Acordo entre as 9 e as 10 horas… 10 

(horas), 10 e meia… Quando eu acordo tarde, eu acordo ao meio-dia, não é?… Tipo, 

faço alguma coisa na rua de manhã ou vou no mercado… Depois, eu venho em casa e 

almoço… Depois, eu vou para o trabalho… Fico no trabalho até às 10 (horas) da 

noite… Depois, eu volto para casa… 

E: E a que horas é que começa a trabalhar? 

e: Começo à uma hora da tarde… 

E: À uma da tarde… 

e: Eu nem sei que horas são (risos)… Daqui a pouco eu tenho que ir voando (risos), que 

eu tenho que ir trabalhar, não é?… 

E: Pois, pois… Já devem ser horas… 

e: (olha para o relógio) Ei, já passou da hora… Já vou chegar um pouco atrasado… 

E: Concluo a entrevista por aqui? 

e: Não, não tem problema, não, em chegar atrasado… 

E: E a sua relação actual com a sua família é boa, não é?... Eles não sabem de nada… 



e: Claro… 

E: E com o seu grupo de amigos a relação também é boa, como já me disse… 

e: Sim… 

E: E com os colegas de trabalho, também já me disse, a relação é perfeita… 

e: Sim… 

E: Pronto, o Fábio é uma pessoa religiosa actualmente, não é?... 

e: Hum, hum… 

E: A contaminação do VIH despertou-lhe outra vez o interesse pela religião, como 

disse… 

e: Hum, hum… 

E: E desloca-se às sextas-feiras ao centro espírito… 

e: Isso… 

E: E quanto tempo é que lhe ocupa uma visita ao centro espírito? 

e: Uma hora e meia… 

E: E em casa reza? 

e: Sim, sim… Todos os dias… 

E: Reza todos os dias? Mas, quanto tempo? 10 minutos? 

e: É coisa de 10 minutos… 

E: Ok… E o Fábio é uma pessoa supersticiosa? 

e: Não, não… 

E: Não tem superstições ou crenças? 

e: Só a minha religião… 

E: Mas, há pouco falou, por exemplo, que acredita na lei da causa e da consequência… 

e: A causa e consequência não é nenhuma lei cristã… É uma lei da física, não é?... 

Causa e consequência é pura física… 

E: Mas, o Fábio aplicou-a ao mundo social… Disse que foi o próprio Fábio a causar a 

sua doença… 

e: É a questão da ligação entre causa e consequência… É a questão da ciência, 

também… 

E: Ok… E como é que o Fábio se caracteriza a si mesmo ao nível dos traços de 

personalidade? 

e: Ao nível de quê? 

E: Dos traços de personalidade? 

e: Traços de personalidade?… Como assim?... 



E: Por exemplo, o entrevistado anterior disse-me que era uma pessoa ansiosa… Como é 

que o Fábio se descreve a si mesmo? 

e: Sei lá?… Se eu me descrever, eu posso ser muito humilde, ou posso ser muito altivo, 

não é?... 

E: Pois… Mas, como é que se descreveria a si, por exemplo ao nível das suas 

qualidades e dos seus defeitos? 

e: Não, olha… Sei lá?... É assim, o que as pessoas acham de mim? Me acham uma 

pessoa legal, extrovertida, engraçada, não é?… Sempre bem humorado… Nunca estou 

de mau humor… Sou bem legal, assim… E é isso… 

E: E tem algum defeito que encontre em si? 

e: Defeito?... Ah, devo ter muitos defeitos, porra… 

E: (risos) 

e: Se eu não tivesse defeitos, eu não estava aqui agora (risos), já estava lá no céu… 

Estava aqui como um anjo… 

E: Mas, se tivesse que apontar um defeito seu, uma coisa que não goste em si, o que é 

que diria? 

e: Ah, tipo, ansiedade… E também recebo muita influência, assim, fácil… Eu sou muito 

facilmente influenciado… 

E: Ok, já estou a perceber… E quais são os objectivos de realização futura do Fábio? 

Tirar o curso, não é?... 

e: É… Depois que eu fizer esse curso, terminar a faculdade… Fazer um mestrado, 

também… E daí, eu não sei (risos)… 

E: E em que área específica que tirar o mestrado? 

e: Eu vou fazer para design… Design e comunicação… 

E: Pronto, há mais alguma coisa que queira referir da sua vida que não tenha sido dita 

até aqui? 

e: Nossa, eu acho que eu já falei a minha vida toda aqui (risos)… 

E: Pronto, concluo, então, por aqui a entrevista… 

e: Está bem… Muito obrigado… 



Grelha de Observação da Entrevista nº2 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A entrevista com Eduardo foi, também, gravada numa sala do 

primeiro piso do Gabinete de Apoio Psico-Social da 

Abraço/Delegação Norte, em Vila Nova de Gaia. À semelhança do 

que aconteceu na primeira entrevista, a sala do Gabinete de Apoio 

Psico-Social da Abraço/Delegação Norte apresentou óptimas 

condições para a áudio-gravação, em termos de asseio, iluminação, 

temperatura ambiente, condições de acústica e mobília. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

O discurso oral produzido por Eduardo no decorrer da entrevista 

revelou bastante fluidez, congruência e naturalidade. Este indivíduo 

exprimiu-se num registo de linguagem corrente. 
Mímica do entrevistado Ao nível da mímica, o destaque vai para as expressões faciais de 

nostalgia de Eduardo quando evocava a sua avó materna. Eduardo 

evidenciou ainda uma expressão facial de desgosto no momento em 

que se referiu à relação algo tensa que mantém com o seu pai. Este 

indivíduo teve sempre uma postura de descontracção no decorrer da 

áudio-gravação. 
Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Eduardo exprimiu-se num tom de voz ponderado, quebrando esta 

regularidade no momento em que afirmou, de forma incisiva, que 

realizou alguns serviços sexuais desprotegidos enquanto prostituto, 

tendo já sido notificado da seropositividade. 
Indumentária do entrevistado Eduardo apresentou-se com uma camisola castanha de lã, calças de 

ganga azuis claras e uma sapatilhas cinzentas. 
Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Quando cheguei à Abraço/Delegação Norte, às 15 horas e 50 

minutos, Eduardo encontrava-se já na instituição há alguns 

minutos, conversando com uma das técnicas do serviço de apoio 

psico-social. De pronto, subimos para a sala do primeiro piso a fim 

de iniciar a áudio-gravação. Após a conclusão da entrevista, 

Eduardo retomou a conversa com a técnica da Abraço/Delegação 

Norte e eu regressei a casa. 

 



Número da entrevista: 2 

Local: Instituição Abraço (Vila Nova de Gaia)  

Data de realização: 2008/04/16 

Hora de início: 15h e 58m 

Hora de terminus: 16h e 23m 

Nome do entrevistado: Eduardo 

 

E: Pronto, então, a primeira pergunta que eu queria colocar ao Eduardo é quando e onde 

nasceu o Eduardo? 

e: Olha, eu nasci a 28 de Dezembro de 1978… Nasci numa freguesia do concelho de 

Oliveira de Azeméis… 

E: E como é que o Eduardo caracteriza o ambiente onde passou os primeiros anos de 

vida? 

e: Foi bom… Foi um ambiente razoável, pronto… Para a idade que eu tinha, os anos 

que eu tive lá, foi bom, não é?… Mas, também, eu como era uma pessoa ambiciosa, 

quis sempre mais, não é?… Então, cedo eu comecei a minha independência… 

E: E Oliveira de Azeméis é uma cidade ou é vila? 

e: É uma cidade… Uma cidade rural… 

E: E como é que caracteriza essa cidade? Como é que caracteriza o bairro onde cresceu? 

e: É, assim, onde eu nasci (hesitante)… 

E: Era perto do centro ou era longe? 

e: É um bocado… Ficava a 19 quilómetros de Oliveira de Azeméis… Aquilo é uma 

aldeia… 

E: Ah, é uma aldeia… 

e: Uma aldeia tipicamente rural… E, pronto… Tenho saudades de lá, não é?… Mas… 

E: Portanto, as principais ocupações eram a agricultura e a pecuária, não é?… 

e: É, é… Sim, sim, sim, sim… E perspectivas de trabalho não foi assim muito… E, 

então, tive que ir em busca de algo melhor… 

E: Ok… E com quem é que o Eduardo foi criado? 

e: Os primeiros anos de vida, até cerca dos meus 5, 6 anos, foi com a minha avó, porque 

os meus pais eram imigrantes… Tiveram na Suiça, e, então, foi assim… Apanhei assim 

uma educação um bocado rígida… 

E: E irmãos, tem? 

e: Tenho… Tenho duas irmãs… 



E: E viviam consigo nessa aldeia do concelho de Oliveira de Azeméis? 

e: Uma, sim… É da minha idade… A outra, que é muito mais nova do que nós, nasceu 

há 18 anos (hesitante)… Pronto… Então, eu e a minha irmã fomos criados com essa 

minha avó… 

E: E até que idade é que viveram com a sua avó? 

e: 5, 6 anos… 

E: Até aos 6 anos de idade? 

e: Até aos 6 anos… 

E: E depois vieram os seus pais… 

e: Sim, regressaram cá… E depois, foi um bocado complicado a gente adaptar-se aos 

pais… Porque é uma idade que é muito complicada… É uma idade de adaptação… E 

depois foi complicado nós adaptarmo-nos ao pai e à mãe biológicos… 

E: E qual é que é a profissão do seu pai? 

e: O meu pai desde sempre trabalhou na construção civil… 

E: E da sua mãe? 

e: A minha mãe é empregada doméstica… 

E: E a sua avó com quem vivia era por parte da mãe ou por parte do pai? 

e: Por parte da mãe… 

E: E o que é que fazia? Era doméstica, também? 

e: Ele era doméstica… 

E: Ok… E, já me respondeu a isto de alguma forma, como é que o Eduardo classifica a 

qualidade da relação familiar? Primeiro, entre si, a sua avó e a sua irmã… Davam-se 

bem? 

e: É assim, era boa… Era boa… Agora é que (hesitante)… Pronto, infelizmente a minha 

avó já faleceu… E eu e a minha irmã estamos distanciados… Eu estou no Porto, ela está 

em Lisboa… E é uma relação assim um bocado oscilante… 

E: E não viviam com o seu avô, o marido da sua avó? 

e: Sim… Havia uma boa relação… 

E: Também vivia convosco… 

e: Sim, sim, vivia… Também já faleceu… Esse faleceu já recentemente… E, então, eu e 

a minha irmã éramos como filhos que eles tinham ali, que estavam a criar… 

E: Ok… E tinha maior apego pela sua avó ou pelo seu avô? 

e: Pelo meu avô… 

E: Pelo seu avô? 



e: Sim… Porque passaram-se 12 anos, faz agora este mês que a minha avó faleceu… E 

ainda hoje não consigo mentalizar-me que ela faleceu… 

E: Mas, gostava, então, mais da sua avó ou do seu avô? 

e: Da minha avó… 

E: Ah, da sua avó… 

e: E o meu avô faleceu vai fazer 3 anos agora em Agosto e isso já me mentalizei e sei 

que ele faleceu... Mas a minha avó, não… 

E: Ok… E a sua avó era, portanto, uma pessoa mais afectuosa do que autoritária… 

e: Sim, a minha avó era muito afectuosa… Quando tinha que ser autoritária, fazia-o de 

maneira diferente, que a gente acabava por fazer as coisas sem discussões… O meu avô 

já era o contrário… 

E: Era uma pessoa autoritária? 

e: Era… 

E: Ok… E, no geral, qual é a imagem que guarda desse seu avô? É uma imagem mais 

negativa ou apenas a de uma pessoa autoritária? 

e: Positiva, positiva… Porque, é assim, o meu avô apesar de tudo queria era o bem-

estar… 

E: Exactamente… Pronto, era a figura masculina que impunha a ordem… 

e: É isso mesmo… E a gente, apesar de tudo, éramos cúmplices um do outro… 

E: E qual é a imagem que guarda então da sua avó? Deve ser extremamente positiva, 

disse-me que ainda não a esqueceu… 

e: É uma imagem de falta… Pronto… A minha avó faltou-me e parece que me falta 

tudo, não é?… 

E: Pode dizer-se que foi a pessoa que mais gostou? 

e: Sim, pode... 

E: Ok… Pronto, tinha duas irmãs, não é?… 

e: Tenho duas irmãs… 

E: Uma da sua idade e uma que tem 18 anos, não é?… 

e: Sim… 

E: Pronto, e, no geral, disse-me que a sua relação com a sua irmã era oscilante, não é?… 

e: Sim… Pronto, tanto com a mais velha agora, como com a mais nova, também… 

Ambas têm a vida delas e (hesitante)… Pouco ou nada falo com a mais nova… Entro 

em contacto com a mais velha, frequentemente, porque tenho um sobrinho, e o sobrinho 

gosta do tio e não sei quê… Pronto, mas é uma relação assim com picos… 



E: E com os restantes familiares como é que era a relação, ainda na sua infância? 

Primos, tios e avós… 

e: Dentro da minha infância, as relações foram boas… Foi uma família normal até à 

data em que morreu a minha avó… Até aí, a família foi sempre toda unida… 

E: Foi até aos seus 6 anos… 

e: Não, até aos meus 16 anos… Foi a altura, em que morreu a minha avó… 

E: Ah… 

e: Até aí, a família foi sempre unida… Era sempre unida… Era raro um Domingo em 

que a família não estivesse toda junta… Ela faleceu e as coisas começaram a piorar… 

E: E viveram sempre naquela freguesia rural de Oliveira de Azeméis?... 

e: Sim… Era no concelho de Oliveira e Azeméis… Mas, ao fim-de-semana, era sempre 

tudo em casa da minha avó… 

E: Mas reuniam-se primos e tios, também? 

e: Sim, tudo… Excepto aqueles que estão fora… Na Venezuela, e pronto… 

E: E até aos seus 16 anos e o falecimento da sua avó, foram sempre uma família unida, 

não foram?... 

e: Sempre uma família unida… Assim que ela faleceu, começaram a haver separações e, 

depois, guerras por causa da herança da parte da minha avó… 

E: É o normal… 

e: Pronto… Depois disso, ainda houve uma ou duas vezes em que a gente se juntou, 

porque o meu avô fazia questão e não sei quê… Mas, a partir daí… E, actualmente, não 

falo com nenhum familiar da parte da minha mãe… Pronto… 

E: Cortou relações com todos? 

e: Todos… Não falo com ninguém… 

E: E por alguma razão em especial? 

e: Uma derivada à herança e outra derivada à orientação sexual que eu tenho, não é?... 

E: Hum, hum… 

e: Porque sou completamente discriminado pela família… E a partir daí, eu sou eu, e o 

resto… 

E: Ok… E relativamente ao estilo educativo da sua família, o Eduardo recebeu uma 

educação rígida ou mais liberal? 

e: Foi intermédio… Pronto, foi um pouco rígida porque tínhamos que obedecer… 

Porque também é diferente uma educação dada pelo avô e pela avó e uma educação 

dada pelo pai e pela mãe… Mas, ao mesmo tempo, eu tive liberdade… Eu saía com os 



meus amigos… Não tinha horas para chegar a casa… Tudo bem, que eu tinha que ter 

respeito pela minha avó, porque a minha avó não se ia deitar enquanto eu não chegasse 

a casa… 

E: Mas, a partir dos seus 6 anos de idade, os seus pais também viviam consigo nessa 

freguesia de Oliveira de Azeméis? 

e: Viviam, mas eu continuei a morar com os meus avós… 

E: Mas, não viviam na mesma casa os seus pais? 

e: Não, tinham casas separadas… Mas, eu estava sempre com a minha avó… 

E: Mas, dormia em casa dos seus pais ou em casa da sua avó? 

e: Dormia em casa da minha avó… 

E: E os seus pais o que é que lhe diziam em relação a isso? Não se importavam? 

e: Opunham-se, porque várias vezes me disseram que eu tinha mais amor à minha avó 

do que a eles… E eu disse assim “É natural, porque os primeiros anos da minha vida, 

que são os anos de adaptação, foi com ela que eu vivi”… E qualquer coisa que me 

acontecia, eu recorria a ela… Quando precisava de falar ou desabafar, eu ia ter com 

ela… 

E: Pronto, foi, então, um meio-termo entre o conservadorismo e o liberalismo ao nível 

da sua educação… 

e: Hum, hum… 

E: E que tipo de normas e valores é que lhe inculcaram na infância, a sua avó e o seu 

avô? 

e: Era ter uma vida independente e, pá, que eu fosse alguém na vida… Que tivesse um 

curso ou que tivesse um bom trabalho… Era sempre o objectivo dela… 

E: Ok… E alguma vez o Eduardo foi elucidado pela sua família acerca dos meios de 

transmissão da doença Sida? 

e: Nunca… Nem na escola… Nunca tive qualquer noção disso, até ir à tropa… Porque 

na tropa, então aí, já comecei a saber o que era a Sida… 

E: Ok… Pronto, agora eu queria saber como é que era o estilo de vida da sua família, na 

infância? Como é que ocupavam os tempos livres em conjunto? O que é que faziam? O 

senhor falou que saía com os seus amigos, mas eu queria saber o que é que fazia em 

casa? Via televisão, por exemplo? 

e: Eu via televisão… Pronto, eu quando estava na aldeia, fazia parte do grupo coral… 

Pronto, do rancho folclórico… Então, nunca estava parado… 

E: Tinha aulas para canto, não era? 



e: Sim… 

E: Brincava lá fora com os seus amigos, não era?… 

e: Era com os amigos… 

E: Jogava futebol? 

e: Não… Nunca gostei de jogar futebol… 

E: Ok… E andava de bicicleta, por exemplo? 

e: De bicicleta andava… Ia à pesca… Fazia tudo menos jogar futebol… 

E: Ok… E o que é que os seus avós gostavam de fazer para passarem o tempo? A sua 

avó fazia renda, por exemplo? 

e: Não, a minha avó não era muito virada para aí porque a minha avó também já tinha 

(hesitante)… Pronto, era nova, mas já tinha dificuldades na visão… A minha avó 

gostava de sair de casa e ia lá para um largo que há lá onde passava toda a gente, onde 

se conversava… Ou, então, íamos para as feiras, íamos às festas… Ou íamos a casa da 

outra minha avó, que a minha avó também gostava de ir… Pronto, era o básico… 

E: E o seu avô? Por exemplo, ia para o café ou estava com os amigos? 

e: Ah, o meu avô era sistematicamente… 

E: Pronto… 

e: Quem tirava o café ao meu avô, tirava-lhe a vida (risos)… 

E: E os seus pais como é que ocupavam os tempos livres? 

e: A minha mãe, geralmente, estava em casa… Ou se não saísse com o meu pai para ir à 

minha avó, estava em casa… 

E: Mas, tinha contacto diário com os seus pais nessa altura, não tinha?... 

e: Tinha, porque a casa era ali próximo… Éramos vizinhos à mesma… 

E: Mas, dormia em casa da sua avó, não era?... 

e: Era… 

E: Mas, eles, por exemplo, iam comer a casa da sua avó? 

e: Havia dias… Ou eles iam à minha avó, ou a minha avó ia a casa deles… Pronto… 

E: Ok… E costumavam comemorar as festas populares dessa freguesia de Oliveira de 

Azeméis? 

e: Sempre… Todos os anos… Até a minha avó falecer, era sempre… Era Páscoa, era 

Carnaval, eram todo o tipo de festas, desde as festas de São (***), como aqui, o Santo 

António… Pronto, tudo que era festa, havia ali, geralmente, aos Domingos… 

E: E reuniam-se sempre em família, como disse, não era?... 

e: Sempre… 



E: Ao almoço, não é?... 

e: É… Almoço e jantar… 

E: Hum, hum… Pronto, também já me disse isto, costumavam comemorar o Natal e a 

Páscoa, não era?... 

e: Sim… 

E: E como é que o Eduardo recorda os Natais da sua infância? 

e: Foram Natais felizes, que eu já tenho saudades desses Natais… (com uma expressão 

melancólica) Trazem-me muita nostalgia e muita mágoa mesmo… 

E: E quais eram as posições políticas dos seus avós? Eram de direita ou eram de 

esquerda? 

e: A minha avó nem era de direita, nem de esquerda… O meu avô era mesmo da 

direita… Era do CDS… Para ele, era o CDS, que agora é o PP, não é?… 

E: (risos) E os seus pais? 

e: O meu pai também é de direita… 

E: E a sua mãe? 

e: A minha mãe vai atrás do meu pai… 

E: Ah, ok… E costumavam falar de política em casa habitualmente ou era mais em 

época de eleições? 

e: Eles estavam sempre a falar… Então, quando mudava de presidente e não sei quê… 

Porque o Presidente da Junta era um grande amigo da família… Então, às vezes vinha 

lá, e não sei quê, e falavam… Mas, falavam muito era do Benfica e do Porto… Isso é 

que eles falavam mais… 

E: (risos) Ok… E relativamente à religiosidade, pronto, na família, eram todos de 

pertença católica, não eram? 

e: Tudo… 

E: E o Eduardo costumava ir à missa aos Domingos, por exemplo? 

e: Às vezes… Mas, ia mais ao Sábado, porque o grupo coral cantava ao Sábado à 

noite… 

E: E costumava rezar em casa? 

e: Às vezes, com a minha avó rezava… Porque a minha avó tinha dificuldades… Tinha 

problemas cardíacos e tinha dificuldades em ir à missa… E, então, como naquela altura, 

na família, não havia carro, então, ela, tipo, uma vez por mês ia à missa… E, 

geralmente, via sempre a missa em casa… 

E: Mas, só costumavam ir à missa ao fim-de-semana, não era?... 



e: Sim, sim… Ou, então, durante a semana, se fosse a missa de algum vizinho ou de 

algum familiar e não sei quê, então íamos à missa… Ou, então, em Maio, todos os dias, 

íamos à famosa novena, não sei quê, com o mês de Maria… 

E: E frequentou a catequese, o Eduardo? 

e: Sim, sim… 

E: E quanto anos? Até fazer a comunhão? 

e: Sim… Inclusive andei no crisma… Dei catequese… Andei no crisma, mas não fiz o 

crisma… 

E: Mas, recebeu o baptismo, não recebeu?... 

e: Recebi o baptismo… 

E: E quais são as melhores recordações que o Eduardo guarda da sua infância? 

e: Quando vivi com a minha avó… 

E: Tudo? 

e: Tudo… 

E: E as piores recordações que guarda da sua infância, se é que tem? 

e: Foi a morte da minha avó… 

E: Mas, já foi aos 16 anos… 

e: Sim… Mas, acho que até aquela altura não tinha assim coisas más que recorde… 

E: Pronto, só tem aspectos bons a referir da sua vida até à morte da sua avó… 

e: É… Acho que foi o ponto mais marcante da minha vida… Foi aos 16 anos… 

E: Ok… Pronto, o próximo tópico diz respeito à escola e à passagem pelo sistema 

educativo, eu queria saber os infantários e escolas que o Eduardo frequentou? 

e: Infantário não frequentei… Eu fui para a escola com 5 anos… Era uma altura em que 

quem fizesse 6 anos até 31 de Dezembro, entrava na escola… Fui com 5 anos… Fui 

para a escola primária… E na primeira classe fiquei um bocado atrasado, porque tive 

uns problemas no estômago e, então, estive 3 anos no primeiro ano… Depois, a partir 

daí, foi sempre a andar… 

E: Mas, fez a escola primária ali na sua freguesia? 

e: A escola primária e o ciclo… 

E: Também fez lá o ciclo? 

e: Fiz o primeiro ano… Só que depois abandonei a escola para ir trabalhar, por 

influência dos amigos… 

E: Portanto, o nível de escolaridade completado pelo Eduardo foi, então, o 5º Ano? 

e: Naquela altura, sim… Mas, agora, eu tenho mais… 



E: Que nível de escolaridade tem agora? 

e: Agora, tenho o 9º Ano completo e estou a estudar… Estou no 10º Ano de técnico de 

acção social… 

E: E como é que foi a relação com os seus colegas até desistir para ir trabalhar? 

e: Foram boas… Foi sempre (hesitante)… Havia sempre aquelas guerras de miúdos, 

pronto… Os gajos a jogar futebol e eu não jogava, não é?… Já aí faltava à escola… 

Mas, pronto… Mas, foi sempre muito bom… 

E: E fazia amigos com facilidade? 

e: Sim, sim… Desde sempre… 

E: Tanto rapazes, como raparigas? 

e: Sim… Sempre, sempre… 

E: E como é que foi a sua relação com os professores? Dava-se bem? Teve atritos com 

eles? 

e: É assim, tive boas relações até à altura em que tive uma professora que era muito 

má… Então, castigava-nos muito… Porque era turma em que era só rapazes… Só havia 

duas raparigas… 

E: E está falar em que ano? 

e: Isto foi na primária… Foi na 3ª Classe… A professora castigava-nos e a gente 

castigava-a a ela… Porque já éramos rapazes com 10, 11 anos… E, então, ela fechava-

nos na sala… E quando ela viesse sofria as consequências… A maior parte das vezes, 

estava a sala vazia… A gente saltava pela janela… E até houve uma altura em que ela 

ficou colada à cadeira da secretária…  

E: (risos) 

e: Mas, pronto… Mas, a partir daí isso… 

E: Ok… E o Eduardo gostava de estudar? 

e: Gostava de estudar, pronto… No meu tempo, a malta da minha idade levava porrada 

para deixar de estudar… Era para ir trabalhar, porque tinham que ajudar a família e 

tudo… E eu fui ao contrário… Eu tinha posses para estudar porque a minha madrinha 

todos os meses me mandava dinheiro para eu estudar… Porque a minha madrinha está 

na Venezuela… 

E: E tem uma boa relação com essa sua tia? 

e: Tinha… Agora, nem por isso… É, assim, treme-treme... E, então, levei porrada por 

deixar de estudar porque era um objectivo que a minha madrinha tinha… Pronto, 

porque ela não tem filhos e eu era como um filho… Porque ela tem duas raparigas… E 



há sempre (hesitante)… Então, porque ela hoje queria que eu tivesse um curso e não sei 

quê e tal… E eu fiz o primeiro ano e depois fui logo trabalhar… 

E: Ok… E o seu encarregado de educação era, então, essa sua madrinha que vivia na 

Venezuela? 

e: Não, era a minha mãe… 

E: E a sua mãe impunha-lhe um horário obrigatório para estudar, por exemplo uma hora 

por dia? 

e: Não, não, não... 

E: Estudava por sua opção? 

e: Era… Eu estudava por opção… A minha irmã é o contrário de mim… Levava 

porrada para estudar… 

E: E quais eram as disciplinas preferidas do Eduardo na escola? 

e: Era Português e Ciências… Era Meio Físico, na altura… 

E: E até à altura em que desistiu de estudar como é que foram os resultados escolares 

obtidos? Eram bons, médios ou maus? 

e: Eram bons… Eu tinha boa cabeça para estudar… Menos a Matemática… A 

Matemática nunca fui bom… 

E: Pronto, e tirando aquelas três reprovações na 1ª Classe, o Eduardo nunca mais 

reprovou? 

e: Nunca mais reprovei… 

E: E depois desistiu para ir trabalhar no seu 5º ano, não foi?... 

e: No 5º ano, foi… Passei para o 6º (Ano), mas fui logo trabalhar… 

E: Pronto, também já me respondeu de alguma forma a esta pergunta, o projecto que a 

sua família tinha delineado para si relativamente à escola era para que tirasse um curso 

superior, não era?... 

e: Era um curso superior… 

E: E quem tinha mais intenção disso era a sua madrinha, não era?... 

e: Era a minha madrinha… 

E: Ok… E qual era o projecto que o Eduardo tinha delineado para si em relação à 

escola? 

e: Eu na altura queria ser professor de Português… Pronto, vivia com esse sonho e era 

sempre apoiado pela minha madrinha… Pronto, e depois deixei de estudar e foi o que 

foi… 

E: E como é que lhe surgiu essa ideia de começar a trabalhar? 



e: Não, porque desde sempre gostei de crianças e não sei quê… Acho que tinha dom 

para isso e porque gostava de fazer (hesitante)… E houve uma altura em que as coisas 

deram assim uma reviravolta e não foi (hesitante)… Porque a gente pensa que gosta de 

uma coisa e afinal gosta de outra… 

E: E quais são as melhores recordações que o Eduardo guarda da sua passagem pela 

escola? 

e: Foram os passeios da escola… Sem dúvida… E alguns professores… 

E: E as piores recordações? 

e: A pior recordação foi uma auxiliar, pronto, uma contínua na altura que se suicidou na 

escola… Isso foi a pior recordação… 

E: Na primária? 

e: Sim… 

E: Realmente isso é… 

e: foi a pior recordação… E acho que ainda (hesitante)… Eram duas contínuas… Uma 

suicidou-se por problema familiares… 

E: E suicidou-se mesmo na escola? 

e: Mesmo na escola… Mas, aquilo foi feito na hora das aulas… Porque a gente quando 

chegou cá fora para o recreio, aquilo já tinha acontecido… E ainda hoje mantenho uma 

boa relação com a outra contínua… 

E: E está a falar de uma pessoa da sua freguesia de Oliveira de Azeméis? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Ok… O próximo tópico diz respeito à adolescência, eu queria saber como é que o 

Eduardo faria uma caracterização genérica da sua adolescência? Foi uma adolescência 

problemática ou foi uma adolescência normal? 

e: Foi normal… Nunca dei assim problemas… 

E: Nunca entrou em conflito de valores com os seus pais ou com os seus avós? 

e: Não, não, não… 

E: Com ninguém? 

e: Não… Foi uma adolescência normal… 

E: Pronto, e relativamente aos namoros, eu queria saber com que idade é que o Eduardo 

teve o seu primeiro namoro sério? 

e: Isso já é um bocado complicado responder… Mas, a sério, a sério, a sério, foi com 18 

anos… 

E: Mas, o Sr. falou há pouco na sua orientação sexual… 



e: (cortando-me a palavra) Não foi isso… A minha orientação sexual foi 18, 19, 20 

anos… Foi nessa fase… 

E: Mas, o Sr. é bissexual? 

e: Não, sou homossexual… Mas, até aquela altura nunca tinha tido nenhum contacto 

muito íntimo com mulheres, a não ser um beijo aqui ou… Aquelas coisas de miúdos e 

adolescentes… Mas, nunca tinha (hesitante)… Aos 18 anos, então aí, é que começaram 

mesmo as coisas a sério… 

E: Com uma rapariga? 

e: Não, não… Nunca namorei com uma rapariga… 

E: Ok… Teve, então, o seu primeiro namoro sério aos 18 anos… 

e: Sim… 

E: E como é que era a qualidade dessa relação? 

e: Era boa… 

E: Era uma relação democrática? Predominava a vontade dos dois membros nessa 

relação? 

e: (entendendo mal) Não, não… Foi com um homem, não foi com uma mulher… 

E: Sim, sim… 

e: Foi na altura da tropa… É pá… E era uma relação normal… 

E: E já tinha saído de Oliveira de Azeméis, nessa altura? 

e: Nessa altura já estava na tropa… Foi quando fui à tropa… Fui à tropa, fiz a recruta e 

naquela altura que a gente começava a sair… Pronto, já andava a desconfiar que havia 

qualquer coisa que não andava bem, não é?… Porque olhava para um homem e os 

homens atraíam-me e as mulheres não me diziam nada… Apenas gostava de construir 

amizades, mas nunca (hesitante)… 

E: E só sentiu isso cerca dos 18 anos? 

e: Sim… Porque atraíam-me bastante… Quando eu ia tomar banho com os meus 

camaradas, atraíam-me bastante… Mas, não ao ponto de chegar ali e começar a tocar-

lhes… 

E: Claro, claro… 

e: Porque tinha que manter, também, a postura… Só que era uma coisa que estava 

encoberta… E, então, houve uma altura em que eu decidi ir em busca e tentar saber o 

que é que se passava… 

E: Ok… E qual é que era o valor do namoro para o Eduardo? Era uma preparação para o 

futuro, um suporte afectivo ou visava a descoberta da sexualidade? 



e: Foi uma descoberta, mas era uma coisa que eu queria para o futuro… Também não 

tinha muita experiência e ali encontrei aquilo que eu precisava… O amor, o afecto, 

pronto… E era uma coisa que eu queria levar para o futuro, só que as coisas não 

correram muito bem… 

E: E teve mais namoros depois desse? 

e: Depois desse tive… Esse namoro durou 3 anos e meio e inclusive morávamos 

juntos… 

E: E moravam juntos onde? 

e: Em Lisboa… 

E: Fez a tropa em Lisboa? 

e: Não, mas estava na tropa e em vez de vir para aldeia ia para casa…. Tinha lá uma 

casa e fazia uma vida normal… Então, tipo, uma vez por mês ou de dois em dois meses 

é que vinha cá… Porque nessa altura já não tinha a minha avó… 

E: E isso foi em que ano? 

e: Foi em 98, 99…  

E: Pois… 

e: E a minha avó faleceu em 96… 

E: Ok… E paralelamente a esse namoros o Eduardo teve outras conquistas sexuais? 

e: É assim, durante a primeira relação não… Mantinha aquela relação, mantinha aquelas 

coisas… Não, era sempre com aquela pessoa… Não havia tendência de (hesitante)… 

Apesar do namorado que eu tinha na altura tinha vontade de três, quatro (entenda-se 

três, quatro parceiros sexuais)… Mas, eu não… Era como eu dizia “É muita areia para 

a minha camioneta”… Eu aí sou muito antiquado para essa coisas… 

E: E no segundo namoro já havia mais promiscuidade? 

e: Já… Já havia mais liberdade… Já, pronto… Tanto eu, como o meu namorado, já 

dizíamos “Olha, vamos arranjar uma pessoa? Vamos fazer a três?”… Já na altura 

(hesitante)… Não se ouvia falar em “swing”, mas nós já fazíamos trocas de casais… 

E: E relativamente à vivência da sua sexualidade, implicava mais o desejo carnal ou o 

envolvimento emocional? 

e: É assim, eu naquela altura, eras as duas coisas… Mas, houve uma altura em que eu 

comecei a ver e disse “Não”… Se não houver um envolvimento emocional, não pode 

haver um envolvimento carnal… Porque foi naquela altura que eu comecei a ver que 

(hesitante)… Pronto, não deu certo, eu não ia entrar numa de sexo… Vou, então, tentar 

fazer algo diferente… 



E: E o Eduardo utilizava preservativo nessas trocas sexuais? 

e: Nessa altura, não (risos)… 

E: E não se falava em preservativos nessa altura? 

e: Ouvia falar, mas nunca tinha tido contacto com nenhum… Nessa altura, fazia ao 

natural mesmo… 

E: Ok… E, também já me respondeu a esta questão de alguma forma, na sua 

adolescência, o Eduardo não tinha consciência dos meios de transmissão da doença 

Sida, pois não? 

e: Não… Nem nunca (hesitante)… Lá uma vez ou outra ouvia nas notícias, a Sida isto, 

a Sida aquilo… Mas, era uma coisa que me passava mesmo ao lado… 

E: Ok… E relativamente à rede de contactos sociais do Eduardo na adolescência, eu 

queria saber quem é que era o seu grupo de amigos na adolescência? Eram amigos da 

escola? Eram amigos da sua freguesia? 

e: Eram amigos que, pronto, fomos criados juntos… Fomos à escola, saíamos juntos… 

E: E esses seus amigos eram pessoas ali da sua freguesia de Oliveira de Azeméis, não 

eram? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E tinha um melhor amigo na altura? 

e: Tinha um melhor amigo… 

E: Ok… E estava integrado nalguma sub-cultura juvenil, por exemplo, como agora os 

góticos ou os “rastas”? 

e: Não, não… Nada disso… 

E: Ok… E qual é que era a importância do seu grupo de amigos na formação de valores, 

ideais e interesses? Tinham um papel importante? 

e: Sim, eram importantes… Éramos muito unidos… E a gente, às vezes ao fim-de-

semana, juntávamo-nos (hesitante)… E se não saíssemos, a gente, íamos todos dormir a 

casa de um de outro… Andávamos sempre a rodar assim… 

E: E era uma prática corrente os seus amigos utilizarem preservativo nas relações 

sexuais? 

e: É assim, isso é uma pergunta muito complicada de responder… Naquela altura, a 

gente chegava a andar com preservativo na carteira… Mas, é assim, eu, como nunca 

tive nada com mulheres, nunca utilizei… Eles, não sei… É uma pergunta que não sei 

responder… Mas, às vezes, naquelas ocasiões em que estávamos juntos e davam filmes 

de sexo, a gente fazia aquelas coisas que a malta nova faz, não é, masturbação e não sei 



quê… Mas, ninguém usava o preservativo, porque acho que também isso não era 

perigoso… 

E: E tinha algum grupo de referência com quem se identificasse na sua adolescência? 

Um grupo social em que se revisse na adolescência… Há pouco falou nas pessoas 

trabalhadoras… 

e: Não, éramos todos trabalhadores… Pronto, lá houve um ou outro que deixou de 

trabalhar e foi estudar, como ainda estava naquela altura que podia voltar a estudar… 

Mas, nunca houve assim diferenças… 

E: Ok… E o Eduardo teve alguma experiência com álcool ou com drogas na sua 

adolescência? 

e: É assim, com álcool não, porque, é assim, nasci no seio de uma família de 

agricultores e não sei quê… Havia sempre ali (hesitante)… Bebia um copinho de vinho 

à refeição, mas nunca foi nada demais… Em relação a drogas, não, excepto aqueles 

charritos que a malta faz, não é?… 

E: E quando é que começou a fumar haxixe ou erva? 

e: Isso já foi muito mais tarde… Tinha para aí 17, 18 anos… Foi a primeira vez… 

E: E foi na tropa ou ainda foi em Oliveira de Azeméis? 

e: Foi lá em Oliveira de azeméis… 

E: E quando é que começaram a acontecer as suas primeiras saídas nocturnas? 

e: Isso já foi lá na aldeia… Nos meus 14, 15 anos, já comecei a sair à noite… 

E: E para onde é que iam nessa altura? 

e: Íamos para o bar, que havia lá um bar… Também, era o bar que lá havia mais perto… 

E: Também já me respondeu a isto de alguma forma, durante a sua adolescência 

também pertenceu ao coro? 

e: Sim, sim, sim… Pertenci a tudo até ir à tropa… 

E: E pertenceu a outro clube recreativo ou a algum grupo desportivo, por exemplo? 

e: Sim, sim, sim… Porque, é assim, eu andei num grupo folclórico que pertencia a uma 

associação desportiva… 

E: E praticava alguma modalidade? 

e: Às vezes participava… Era pesca… Não era assim desporto… Volta e meia fazia 

atletismo, porque na altura não fumava… Até ir à tropa, ainda praticava atletismo, 

corta-mato e não sei quê… E então, às vezes, praticava assim esses desportos… Mas, 

nada de futebol… Ia ver futebol, mas não praticava… 

E: E qual era a frequência com que o Eduardo participava nas actividades do coro? 



e: Era sempre (hesitante)… Todas as semanas tínhamos um ensaio à Sexta-feira e 

depois ao Sábado tínhamos a missa… 

E: Era um ensaio de uma hora? 

e: Não, duas horas, mais ou menos… 

E: Pronto, ocupava-lhe, então, dois dias por semana, um para o ensaio, o outro para a 

missa… 

e: Era… 

E: Ok… Pronto, e o Eduardo tinha alguma banda de música favorita na adolescência? 

e: Tinha… 

E: De quem é que gostava na altura? 

e: Dos UHF… 

E: UHF… E algum livro ou filme? 

e: É assim, um filme que me marcou muito (hesitante)… Foram muitos, só que naquela 

altura não dava muito valor aos filmes… Mas, um livro que marcou muito foi o de um 

escritor que não é da minha aldeia, mas é do mesmo concelho que eu, que é o António 

Ferreira de Castro… Foi “A Selva”… Eu li-o muito quando era novo… Mas, foi o 

único livro que me marcou nessa altura… Filmes, nem tanto… 

E: E tinha algum ídolo na adolescência que procurasse imitar? 

e: É assim, tentava imitar, mas não na maneira como ele fazia as coisas… 

E: Mas quem? 

e: Era o Ayrton Senna… 

E: O Ayrton Senna? Também era fã dele, eu... 

e: (com um brilho nos olhos) Só que é assim, eu não tinha carro, mas tinha bicicleta… 

E: (risos) Eu também era um grande fã do Ayrton Senna… 

e: Eu vinha com a bicicleta nas descidas e vinha a dar-lhe gás… 

E: (risos) Está bem… E durante a sua adolescência surgiu-lhe algum tipo de 

preocupações sociais, por exemplo relacionadas com a pobreza, a exclusão social ou 

com ambiente? 

e: Mais com o ambiente… Porque já nos tempos da escola quando era o dia da árvore, 

todos os anos nós fazíamos trabalhos e o Presidente da Junta, na altura (hesitante)… 

Pronto, já faleceu também… Oferecia-nos umas árvores para a gente plantar em certas 

zonas da aldeia… Então, aí despertou-me… Lá está, a questão das ciências da natureza 

começou-me, assim, a despertar… 

E: Ok… E preocupações relacionadas com pobreza e exclusão social não?... 



e: Não, não… 

E: Ok… E qual é que era a visão que o Eduardo tinha do futuro na adolescência? O que 

é que pretendia fazer? 

e: Eu pretendia casar, ter filhos… Ter um carro, ter uma casa… 

E: E a nível profissional? 

e: Na altura (hesitante)… 

E: Trabalhar, essencialmente, para ganhar dinheiro… 

e: Era trabalhar e ter a minha vida… 

E: E para o que é que o Eduardo sentia que tinha vocação na adolescência? 

e: Era para professor… 

E: Pois, já me tinha dito… Esse sonho manteve-se, então, ao longo de toda a sua vida…  

e: Sim… Mais ou menos, até à altura da tropa… Depois, fui à tropa (hesitante)… Muito 

bem que nessa altura já trabalhava… Já tinha passado por sapateiro, já tinha passado 

pela hotelaria… Depois, fui à tropa e era aquilo que eu queria fazer… Era a marinha… 

E ainda estive lá 3 anos… E, depois, tive que optar entre a marinha e o tal namoro… E 

eu, naquela altura, como não tinha muito a noção do que era a vida, do que era a 

homossexualidade, eu deixei a marinha por causa do namoro… E depois durou, 

sensivelmente, meio ano… 

E: Ok… E relativamente às suas experiências no mundo do trabalho, pronto, a primeira 

experiência que o Eduardo teve no mundo do trabalho foi com cerca de 13, 14 anos, não 

foi?... 

e: Foi aos 13 anos… 

E: E em que actividade? 

e: Trabalhei nos sapatos… 

E: Numa fábrica? 

e: Sim, numa fábrica… 

E: E era em Oliveira de Azeméis? 

e: Era mesmo em Oliveira de Azeméis… 

E: E o que é que fazia concretamente? 

e: Era ajudante de sapateiro… 

E: E quantas horas é que trabalhava por dia? 

e: Eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde… E ganhava 25 contos, na altura… 

E: E trabalhava de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)? 

e: De 2 ª(Feira) a 6ª (Feira)… 



E: E teve outras actividades posteriores? Quanto tempo desempenhou essa actividade? 

e: Eu tive durante 6 meses ou 7… E depois, entretanto, fiquei farto… Fui trabalhar para 

uma pastelaria… Depois, fartei-me e voltei a trabalhar em sapataria… 

E: E tudo em Oliveira de Azeméis? 

e: Sim… 

E: E quanto tempo durou a ocupação na pastelaria? 

e: Na pastelaria, estive lá 2 meses… Porque era uma coisa que eu não sabia fazer e não 

me puxava… Então, voltei à sapataria… Foi numa altura em que a entidade patronal se 

separou… Aí então, eu tive que optar ou por um, ou por outro… Então, optei por aquilo 

que eu gostava… E depois estive lá 1 ano… Nem chegou a 1 ano… Foram 8 meses ou 

9 meses… Depois, voltei para a hotelaria outra vez… 

E: E tudo em Oliveira de Azeméis? 

e: Sim, em Oliveira de Azeméis… 

E: E depois quanto tempo esteve nessa actividade em hotelaria? 

e: Depois, foi até ir à tropa… Foi até aos 18 anos… 

E: E quantos anos trabalhou lá, então? 

e: Foi dos 15 aos 18 (anos)… Dos 15 aos 18 (anos) foi em hotelaria… 

E: E o que é que fazia em concreto? 

e: Estive numa pizzaria… E nessa altura em que eu estive na pizzaria, estive 6 meses 

como empregado normal… Ao fim de 6 meses, estive como responsável… Não tinha 

formação (hesitante)… 

E: Numa pizzaria? 

e: Sim… Numa pizzaria, hamburgeria, spargetteria… 

E: Ok… E depois foi à tropa? 

e: Depois fui à tropa… 

E: E depois disso? 

e: Depois, a minha vida foi toda lá em baixo em Lisboa… 

E: E em que é que se ocupou? 

e: Estive 3 anos na tropa, até 2000… Depois, saí e fui trabalhar para a pastelaria… 

Aquilo é tipo “franchising”… Pronto, um grupo de patrões tinha várias pastelarias, não 

é?... E eu estive aí nessa pastelaria… Estive para aí 3 anos… Mas, pronto, não na 

mesma pastelaria, mas na mesma empresa… 3 anos… Estive em várias casas… 

E: E depois disso? 

e: Depois disso fui trabalhar para o Continente, porque precisava de (hesitante)… 



E: E o que é que fazia no Continente? Era caixa? 

e: Não, era reposição… Estive no Colombo… E, depois disso, foi na altura em que eu 

estive 4 meses ou 5 e quis experimentar coisas novas… Até que fui 2 meses para 

Espanha… E, em Espanha, como não conseguia arranjar trabalho e como tinha 

dificuldades na língua, fui cair na prostituição… 

E: Caiu na prostituição? 

e: Caí… Eu estive na prostituição e (hesitante)… E depois quando regressei a Portugal 

(hesitante)…  

E: E quanto tempo é que esteve na prostituição em Espanha? 

e: Estive 3 meses, mais ou menos… Estive lá 3 meses e depois voltei… E estive na 

prostituição outra vez… Depois, esse tal patrão para quem eu trabalhei para aí 3 anos 

soube disso e foi-me buscar… Depois ainda estive a trabalhar lá… E depois comecei a 

ter contactos com pessoal do mundo do transformismo e não sei quê… Aquilo começou 

a dar-me a volta à cabeça… E depois houve uma altura em que era aquilo que eu queria 

fazer… E depois estive mais 3 anos no mundo do espectáculo… E depois (hesitante)… 

E: E em que período é que aconteceu isso? 

e: Foi entre 2000, desde que saí da tropa, até 2006, altura em que vim para cá (entenda-

se para o Porto)… Nessa fase, a minha vida andou ali aos trambolhões, entre 

prostituição e espectáculos… 

E: Espectáculos como? Não estou a perceber… 

e: Foi transformismo… 

E: Desculpe a minha ignorância, mas não sei o que é transformismo… 

e: Transformismo é (hesitante)… Não é travesti de rua, mas sim travesti de palco… 

Pronto, o espectáculo… 

E: Mas, isso foi tudo em Lisboa, não foi?... 

e: Tudo em Lisboa… 

E: Ok… E depois disso? 

e: E depois disso a minha vida teve altos e teve baixos…E depois caí na prostituição… 

De transformista de palco, fui a travesti de rua… Pronto, foi… 

E: E teve outra ocupação “normal” de trabalho?  

e: Nunca mais consegui acertar nada… 

E: Mas, porque não quis ou porque não tentou? Procurou novas oportunidades de 

trabalho? 

e: Procurei, mas como já estava tão inserido dentro (hesitante)… 



E: E tinha bons rendimentos no mundo do espectáculo? 

e: Naquela altura tinha… E, então, como já estava tão entranhado, era aquilo que eu 

queria fazer… Só que ninguém pode viver só de transformismo… Ninguém… tudo 

bem, a gente pode ser profissional, mas a gente não consegue viver do espectáculo… 

Porque hoje estamos a numa casa a trabalhar, amanhã podemos não estar… Eu estive 6 

meses seguidos numa casa… Ao fim de 6 meses, a casa fechou… E eu como não 

conseguia estar parado, comecei a procurar… E, então, foi quando caí outra vez na 

prostituição… Fui para a rua… 

E: E nesse período nunca teve problemas com drogas? 

e: Nunca tive problemas com drogas até hoje… Graças a Deus, nunca… 

E: Pronto, o próximo tópico diz respeito ao VIH/Sida, eu queria saber o momento da 

sua vida em que se deu o contágio? 

e: É assim, isso suponho eu que tenha sido em 2000… 

E: E por alguma razão em especial? 

e: Sim… Porque, é assim, eu saí da tropa em 2000, em Fevereiro de 2000… E cerca de 

6 meses, 7, 8 meses antes, eu tinha feito um exame, um “check-up” na marinha, porque 

eu estive embarcado… Eu estive 2 anos e meio no mar e estive 6 meses em terra… E a 

gente tinha que fazer aqueles exames, derivado à (hesitante)… Porque é diferente morar 

num navio, por cauda das bactérias, disto e daquilo… E, então, nunca acusei nada… E, 

depois, em 2000, passado 6 meses ou 7, fui fazer um exame para ficar com a 

consciência tranquila… Como já tinha iniciado uma vida sexual activa (hesitante)…  

E: E já tinha acabado o seu primeiro namoro? 

e: Já tinha acabado… E, então, as coisas começaram a mexer… Porque começou-se a 

falar muito em Sida e não sei quê… E eu fui fazer… Foi aí que eu fiquei a saber… Deu 

positivo… 

E: Portanto, a via de transmissão foi, provavelmente, a sexual… 

e: Foi sexual, foi… Isso tenho eu a certeza… 

E: Ok… E o Eduardo foi fazer o exame conscientemente para ver se estava 

contaminado ou não, não foi?... 

e: Sim… Porque alguma coisa me dizia… 

E: Para ficar com a sua consciência tranquila… 

e: Não só… Porque eu e o meu ex tínhamos muitas conversas… Tipo, se um tivesse a 

HIV, o que é que o outro ia fazer?... 

E: Mas, nessa altura só tinham relações entre os dois? 



e: Sim… 

E: E, então, porque é que falavam disso? 

e: Falávamos porque, é assim, eu desconfiava que havia qualquer coisa que não jogava 

bem nele… Porque ele é que tocava no assunto… E eu disse “Eu gosto muito de ti… 

Mesmo que soubesse que tivesses, eu não te largava”… Pronto, e então (hesitante)… 

E: Mas, se quando fez o “check-up” na marinha deu negativo, provavelmente ele não 

teria nada… 

e: É assim, eu desconfio que ele era, mas nunca revelou nada… Porque mesmo naquela 

altura na marinha, eu era obrigado a fazer… Nunca acusou nada… Porque isso também 

é uma coisa que pode estar muitos anos e a gente não descobrir… E eu desde que fiz 

aquele exame na marinha, até ir fazer o outro exame, é pá, acusou… E eu nunca tive 

contacto (hesitante)… Nunca tive contacto… Porque a primeira vez que eu tive relações 

sexuais foi aos 17 anos… Influenciado, fui às putas, como a gente diz (risos)… 

E: (risos) 

e: É a expressão… Foi a primeira vez que eu fiz com uma mulher… Primeira e última 

vez… Isso foi aos 17 anos… Então, se eu tivesse apanhado nessa altura… 

E: E não utilizou preservativo dessa vez? 

e: Utilizei… Mas, se eu tivesse apanhado nessa altura, quando fazia os exames na 

marinha, acusava… 

E: Claro… 

e: Por isso foi naquele espaço de tempo… 

E: Ok… E nessa altura qual é que era o conhecimento do Eduardo sobre a doença da 

Sida? Estava bem informado? 

e: Já estava… Inclusive na marinha falava-se muito… E, então, quando davam os casos 

na televisão, a gente, entre nós, falava e não sei quê… Porque o marinheiro tem a fama 

de ser muito mulherengo… E o próprio comandante do navio, antes da gente sair do 

navio, era a primeira coisa que impunha, era o preservativo… O próprio comandante 

dava-nos preservativos, por causa dessa tal fama que a gente tinha… A gente, quero 

dizer, falo a nível de marinheiros… 

E: Então, a sua contaminação aconteceu por descuido ou utilizava preservativo 

regularmente? 

e: Eu nunca utilizei preservativo quando tive (hesitante)… 

E: Nas troca sexuais que teve… 

e: Sim, nunca tinha utilizado… 



E: Mas, então, se já estava suficientemente informado porque é que não utilizava o 

preservativo? 

e: Foi um descuido… Foi mesmo… Foi (hesitante)… 

E: Pronto, não vale a pena falar… Ok… E, pronto, no momento em que tomou 

conhecimento da sua contaminação o que é que sentiu? 

e: Oh, senti raiva, não é?... Porque o erro foi meu… Não reagi mal, não é?... Mas, 

pensei que já que eu tinha, também não ia agora criar problemas… 

E: Teve depressão? 

e: Não, não, não… Foi um bocado complicado aceitar, mas depois aceitei bem… E 

optei por, a partir daí, não (hesitante)… 

E: Revelar? 

e: Excepto àquelas pessoa mais íntimas e tudo… Mas, o meu pai e a minha mãe não 

sabiam de nada… E havia um amigo ou outro que vieram a saber e não sei quê… Mas, 

optei por não transmitir a ninguém… Até à altura em que eu andava na prostituição… 

Porque lá está, depois havia gente que vinha ter comigo e queria, mas sem 

preservativo… E eu, muitas vezes, frisava “Querem mesmo sem preservativo?”… 

(reproduzindo a resposta de alguns indivíduos que lhe requisitaram serviços sexuais) 

“Queremos”… Eles pagavam mais para fazer sem preservativo… 

E: E fazia sem preservativo? 

e: (exprime-se de forma incisiva) Fazia… 

E: (rindo-se, mas perplexo) Está bem… 

e: Mas, eu frisava sempre “Querem mesmo?”… (reproduzindo a resposta de alguns 

indivíduos que lhe requisitaram serviços sexuais) E eles “Queremos… Porquê? Há 

algum problema?”… E eu dizia “Não. Se vocês querem, tudo bem”… 

E: Ok… E a quem é que recorreu o Eduardo para amparo quando tomou conhecimento 

da sua contaminação? 

e: A ninguém… Tentei fazer a minha vida sozinho… 

E: Não recorreu a nenhuma instituição? 

e: Não… Inclusive conhecia pessoas da Abraço em Lisboa, com quem tinha uma 

relação, é pá, social, mas nunca toquei no assunto… E foi nessa altura (hesitante)… 

Quando esse tal patrão me foi buscar, eu contei-lhe… 

E: Qual patrão? 

e: Esse tal patrão que eu fui trabalhar a segunda vez… 

E: Mas da pastelaria? 



e: Sim, da pastelaria de Lisboa… 

E: Ah, de Lisboa… Sim, sim… 

e: E esse patrão veio a saber porque eu contei-lhe a situação… Nem mesmo ele, 

sabendo que eu tinha HIV, me negou trabalho… Desde sempre me ajudou… Tive 

sempre trabalho… 

E: Então, está a falar de uma excelente pessoa, digamos… 

e: Sim, sim, sim… Mesmo com HIV trabalhei na pastelaria e estive com ele até à altura 

em que tive mais uma recaída e voltei à prostituição… 

E: Mas, tudo em Lisboa, não é?... 

e: Tudo em Lisboa… Até aí fazia, mas era prostituição masculina, depois foi 

transformação… Transformista e travesti… 

E: Ok… E, portanto, o Eduardo optou por fazer segredo da sua seropositividade, não 

foi?… 

e: Até uma altura em que eu tive um problema de saúde e tive que ser hospitalizado… 

E: E que problema? 

e: Anemia… 

E: E em que ano? 

e: 2005… 

E: E foi internado? 

e: Fui internado… E inclusive tive que dar o contacto dos meus pais porque o caso 

estava mal parado… Porque nessa altura foi quando esse primeiro namorado que eu tive 

faleceu… Porque o amor acabou da parte dele, mas o meu não… Ele foi sempre o meu 

grande amor… Foi a primeira pessoa (hesitante)… Foi a pessoa que mais me marcou… 

E faleceu de overdose… E foi nessa altura em que eu comecei a deixar de comer e não 

sei quê… E foi aí… Enfraqueci e apanhei uma anemia… Tive que ser internado… 

Emagreci até aos 40 quilos… E tive que ser internado e isso, realmente, deu-me 

(hesitante)… Se não tivesse tido aquelas consultas de psicanalista e não sei quê, hoje 

não estava cá… Fui obrigado a dar o número de telefone dos meus pais e eles a partir 

daí ficaram a saber… 

E: E como é que reagiram os seus pais? 

e: Foi muito complicado, principalmente para o meu pai… Para a minha mãe não, 

porque a minha mãe trabalhava num lar da terceira idade e ela tinha lá dois utentes que 

eram seropositivos… E, então, a própria assistente social de lá (hesitante)… Pronto, eles 

já sabiam o que era o problema, mas a minha mãe nunca se deparou com um problema 



desses… Então, ela, de tanto falar com a assistente social e não sei quê, e com o médico 

(hesitante)… O médico acabou por revelar à minha mãe o que era e o que não era… Se 

tinha problema ou se não tinha… E a minha mãe acabou por aceitar… Foi muito 

complicado e ainda hoje é complicado para ela, mas acabou por aceitar… E houve uma 

altura em que ela, quando começava a haver confusão, a minha loiça era lacada à parte, 

a minha roupa era lavada à parte… Eu ia à casa de banho, ela ia logo com um spray e 

com lixívia… Pronto, mas houve uma altura em que as coisas passaram porque ela 

começou a receber tal formação… Aquilo foi mesmo uma formação, a nível psicológico 

sobretudo… E as coisas mudaram… 

E: E o seu pai? Demorou mais tempo a aceitar a sua doença? 

e: Sim… Mas, o meu pai ainda hoje não fala no assunto… 

E: Porquê? 

e: É pá, ele não quer falar mesmo… 

E: Mas, fala consigo normalmente, não fala?... 

e: Fala, mas nisso não fala… Agora, se for da homossexualidade, isso volta e meia 

fala… (reproduzindo as recomendações do seu pai num tom de voz altivo) “Porque não 

é vida estar sozinho… Arranja um homem ou uma mulher… Casa-te… Junta-te… Faz a 

tua vida”… 

E: Então, de resto, dá-se bem com o seu pai… 

e: É assim, eu nunca tive uma boa relação com o meu pai… Pronto, os nossos feitios 

chocam-se muito e a gente só está bem longe um do outro… Pronto, eu gosto de ligar 

para a minha mãe… E chamo o meu pai e falo com ele e tudo… Mas se a gente estiver 

um ao pé do outro (abana a cabeça exprimindo desgosto)… 

E: Ok… Agora queria perguntar-lhe as implicações que o contágio teve em termos das 

relações familiares, afectivas, participação na vida social, relações laborais, rendimentos 

económicos e actividade sexual?... Pronto, em primeiro lugar, eu queria saber as 

implicações que teve o contágio do VIH em termos das suas relações familiares? 

e: É assim, na minha família, excepto os meus pais, as minhas duas irmãs e uma tia que 

é muito afastada, ninguém sabe… 

E: É a sua tia da Venezuela? 

e: Não, não, não… É a minha tia de Almada… Ela é a segunda mulher de um tio… De 

um irmão do meu falecido avô, o pai do meu pai, que é de Lisboa… Tirando essa 

senhora (hesitante)… Nem esse meu tio sabe… E, praticamente, ninguém da família 

sabe… 



E: E pode fazer uma breve comparação entre a qualidade das relações familiares antes 

de ter conhecimento do contágio e depois de ter conhecimento do contágio? 

e: Não, porque é assim, essa tia nunca tive muita convivência com ela… 

E: E em relação aos seus pais e irmãs? 

e: É assim, houve uma altura em que a relação era boa, principalmente com a minha 

irmã mais velha… Ela apoiava-me muito… Na altura em que começou a namorar, já 

ficou assim um bocado… Mas, não trocam no assunto… A única coisa que perguntam, 

quando a minha mãe me telefona ou a minha irmã, é “Então, como é que estás? Estás a 

fazer medicação? Não estás?”… Mas, assim por alto… Não é “Ai, como é que está o 

fígado? Como é que está isto? Como é que está aquilo?”… Porque falar em valores e 

em cargas víricas para eles não vale a pena, porque eles não percebem nada… 

E: Ok… E que implicações teve o contágio do VIH em termos das suas relações 

afectivas? 

e: É assim, não teve muitas porque eu nunca revelei… Pronto, tive um ou outro caso, 

mas nunca revelei… 

E: Mas, chegou a namorar? 

e: Namorava, mas nunca revelei… Pronto, mantinha a relação (hesitante)… 

E: Mas, se tivesse revelado a sua seropositividade acha que era possível terem 

acontecido essas relações? 

e: Se calhar, não, porque a maioria dos homossexuais (hesitante)… Pronto, podem ter 

VIH, mas não revelam… Então, se o companheiro tiver, a pessoa, afasta-se… Porque 

eles vivem num acto de cobardia… Porque é assim, a não ser que a minha relação 

começasse a ruir, a ruir a ruir, a ponto de eu ter que falar… Mas, eu optei por não falar, 

porque foi preciso que um dia as coisas dessem mal… Porque, para mim, a 

homossexualidade é a coisa mais podre que pode haver…  

E: Podre porquê? 

e: Porque (pensativo)… Porque, é assim, não há amigos ali… Só há conhecidos… 

Então, a gente pode conhecer uma pessoa e viver quase 4, 5 anos com ela e, ao fim, se 

há um pequeno problema, essa pessoa vai andar a espalhar tudo… Pronto, então, não há 

amigos, há conhecidos… E excepto esta última relação que eu tenho (hesitante)… Aí 

sim, abri-me (hesitante)… Porque eu não falei nada (hesitante)… A pessoa 

(hesitante)… Um dia saímos e a pessoa bebeu um copo a mais, e começou no meio do 

bar a falar que tinha… E eu disse-lhe “Olha, não quero saber nada disso… Porque, é 

assim, não estás no sitio próprio para conversar sobre isso… Quando chegarmos a tua 



casa, então falamos sobre isso e muito mais”… Então, ele falou-me do problema… E 

acho que houve muito mais união… 

E: Ok… E que implicações teve o contágio em termos da sua participação na vida 

social? 

e: Teve muitas… Principalmente em 2006, quando eu saí do hospital e optei por tentar 

fazer uma vida diferente… Então, depois de sair do hospital fui para a prostituição outra 

vez, para eu ir buscar algum dinheiro para eu tentar sair de vez disso… Fiz o dinheiro… 

Porque eu ganhei muito dinheiro… Tirei um bilhete sem destino e por acaso tive a sorte 

de vir para o Porto e ficar próximo da terra… E, a pouco e pouco, a minha vida foi 

evoluindo… 

E: Mas, por exemplo, o contágio diminuiu a sua participação na vida social? 

e: Houve uma altura em que eu pensei muito nisso… E tinha a impressão que as pessoas 

olhavam para mim e que sabiam que eu tinha VIH… E sentia-me constrangido… Às 

vezes, tinha problemas em frequentar certos espaços, porque as pessoas olhavam para 

mim… 

E: Mas, de que espaços está a falar? 

e: Espaços públicos… As pessoas olhavam para mim e eu ficava a pensar que as 

pessoas sabiam que eu tinha Sida… Pronto, entrei assim (hesitante)… 

E: Mas, isso era uma coisa da sua cabeça, não era?... 

e: Era uma coisa da minha cabeça… 

E: Ok… E depois de sair da prostituição já voltou a empregar-se noutra actividade? 

e: Sim… Cheguei ao Porto e, entretanto, não consegui arranjar trabalho porque eu ainda 

estava fraco, ainda estava magro… Ainda, estava em fase de recuperação… Houve um 

emprego que eu fui ver e o homem disse que não me dava trabalho porque eu tinha cara 

de doente… E tudo começou a mexer… Eu depois soube através de um travesti aqui do 

Porto de uma instituição que davam apoio… Mas, só abria à noite e eu fui lá à noite… E 

eles reencaminharam-me para a emergência especial… Então, a partir daí (hesitante)… 

E: Conseguiu arranjar uma actividade? 

e: Não arranjei actividade… Então, essa emergência especial veio ao meu encontro, 

arranjou-me dormida, comida e não sei quê… Ainda estive aí uns 2 meses nisso… 

Entretanto, depois, no meio disso tudo, tirei um curso de informática… A partir daí as 

coisas já começaram (hesitante)… Acabei o curso de informática e consegui arranjar 

trabalho aqui no cais de Gaia… Só que comecei a ver que era muita exploração, pronto, 

e deixei esse trabalho… Entretanto, consegui entrar no Rendimento Mínimo através da 



Abraço… E, depois, é pá (pensativo)… Acho que o normal, a vida de ter aquele 

trabalho, comecei a ter o meu dinheiro… Comecei a ver isto, comecei a ver aquilo… 

Até que depois tive um relacionamento que durou meia dúzia de meses… E foi na altura 

que eu fui a tirar um curso de geriatria… A partir daí as coisas já começaram a 

estabilizar um bocado… 

E: Pronto, e o contágio do VIH teve alguma implicação em termos dos seus 

rendimentos económicos? Se houve alguma modificação entre os rendimentos que 

obtinha antes do contágio e os rendimentos que obteve depois do contágio? 

e: Eu acho que não… Porque é assim, também, a moeda não é a mesma, mas eu acho 

que não… Mas, acho que não teve assim muita implicação… 

E: Pronto, e que implicação teve o contágio do VIH em termos da frequência da sua 

actividade sexual? 

e: Acho que nenhuma… 

E: Nenhuma? 

e: Não… 

E: Mas, passou a utilizar o preservativo? 

e: É assim, depende dos casos… Porque, é assim, mesmo com o meu parceiro 

(hesitante)… É assim, temos aquelas brincadeiras e não sei quê, mas no acto de, então a 

gente põe o preservativo… Mas, a gente sabe aquilo que está a fazer… Mas, a gente 

utiliza preservativo, mas não em tudo… Como a gente diz, no pré-aquecimento, não 

utilizamos… 

E: Mas, não diminui a frequência da sua actividade sexual o contágio do VIH? Tem 

relações sexuais como tinha antes do contágio? Pratica sexo com a mesma regularidade 

que praticava antes? 

e: Sim… Até mais vezes… 

E: Ok… E o que é que o Eduardo sente em relação à sua seropositividade? 

e: Nada… Acho que é uma doença normal… Eu sentia se fosse uma hepatite, uma 

tuberculose… Aí sentia… Mas, acho que é uma doença normal… 

E: E sente-se uma pessoa socialmente diminuída ou estigmatizada? 

e: Eu, mesmo com a doença, sinto-me uma pessoa normal… 

E: E a morte preocupa o Eduardo? 

e: A morte não, mas sim o trabalho que eu possa vir a dar no dia de amanhã… 

E: Está a referir-se ao trabalho que pode vir a dar a outras pessoas no caso de 

enfraquecer muito? 



e: Sim… É só isso… 

E: E o que é que o Eduardo pensa em relação ao estigma que envolve a doença? Porque 

é que acha que há tanto preconceito em volta das pessoas que têm essa doença? 

e: Porque a mentalidade ainda é um bocado fraca em relação a isto… 

E: O senhor há um bocado falou-me que a sua mãe lavava a sua roupa à parte… 

e: Sim, acho que a mentalidade ainda está um bocado fraca… 

E: Acha que é falta de conhecimento das pessoas sobre a doença? 

e: Não é falta de conhecimento, é falta é de cabeça das pessoas… Porque as pessoas, 

hoje em dia, antes querem ouvir falar em hepatite e tuberculose, mas não têm a noção 

que essas são doenças mais fatais, mais transmissíveis… Tudo bem que o HIV também 

é, só que não é tão mortal… Porque a gente (hesitante)… Ninguém morre de Sida… 

Ninguém morre de Sida, mas sim com doenças que vão aparecendo… 

E: Exacto… Mas, essas doenças só aparecem porque a pessoa ficou mais susceptível, 

não é, porque perdeu as suas defesas com o contágio… 

e: Sim… Mas, também se uma pessoa tiver um bom tratamento e se o seguir à regra… 

E: Claro, há casos de pessoas que vivem com vírus há mais de 20 anos… Eu estou a 

perceber o que quer dizer… E o Eduardo já se sentiu discriminado em alguma situação 

da vida quotidiana devido ao facto de estar contagiado pelo VIH? 

e: Com o VIH, não… Mas, a nível de homossexualidade, sim… 

E: Mas, com o VIH, não, pois não?... 

e: Não… 

E: Ok… E qual é que acha que é a imagem que a sociedade em geral tem dos 

seropositivos? 

e: Muito má… Muito má mesmo… 

E: Ok… Eu queria-lhe perguntar agora como é que o Eduardo lidou com a sua 

seropositividade após tomar conhecimento do contágio? Pronto, que estratégia de vida 

adoptou para si em virtude de ter essa doença? Optou por tentar ter uma boa qualidade 

de vida? 

e: Sim, dentro do possível… Fazer uma vida nova… Não como tinha antes…  

E: E não enveredou pelo comportamento desviante, como o consumo de álcool ou 

drogas, pois não?... 

e: Não, não, não… 

E: Nem derrotismo? Não ficou abalado, pois não?... 

e: Não, não, não… Nada disso… 



E: E, por exemplo, teve um reforço da vida espiritual? 

e: Houve uma altura que sim… Fazia yoga e não sei quê… Mas, não me sentia muito à 

vontade com isso… Porque eu optava por ter uma vida normal mesmo… 

E: E participou, por exemplo, em acções de solidariedade, por exemplo de prevenção do 

VIH? 

e: Sim… 

E: Tem vontade de entrar nesse tipo de actividade? 

e: Sim… É assim, tenho entrado com vontade nessa actividade aqui na Abraço… Fazia 

voluntariado no Cais Porto, também… E foi nessa altura que eu vi que havia algo mais 

que eu tinha que fazer… Porque, até então, fizeram algo por mim… E era uma altura de 

eu tentar fazer algo pelos outros… 

E: Está a referir-se a esta instituição? 

e: A nível desta instituição e a nível da sociedade… Porque a sociedade e esta 

instituição, tipo quem diz esta, diz outras, fizeram algo por mim… Tentaram-me dar 

bem-estar… E hoje que eu tenho uma vida (hesitante)… 

E: Estabilizada em relação ao que tinha antes… 

e: Em relação àquilo que tinha, acho que está na altura de eu tentar fazer alguma coisa 

por outras pessoas… Foi um dos motivos que me levou a tirar o curso de geriatria… 

Porque, hoje em dia, toda a gente fala em crianças, jovens e bebés… Mas, esquecem-se 

um bocado dos idosos… Porque e Terceira Idade é o nosso futuro… 

E: Isso também pode estar relacionado com o grande afecto que tinha pela sua avó, 

não?... 

e: Também tem um bocado… E também por aquilo que a minha mãe fazia… Porque 

isto do lar de idosos, também é um bocado da minha mãe… Então, levou-me a tirar o 

curso de geriatria… Como eu na altura não consegui arranjar trabalho, tive que voltar à 

hotelaria… E, então, é assim, tive que dar continuidade… Então, consegui matricular-

me numa escola e tirar um curso técnico de acção social… 

E: Tirou o 9º Ano, já me disse… 

e: Tirei o 9º Ano… Tirei a equivalência ao 9º Ano, no curso… Agora, estou no 10º Ano 

como técnico de acção social… Aí já tenho várias áreas… Tanto seropositivos, como 

drogas, como terceira idade… Está tudo incluído… 

E: Ok… Portanto, a sua estratégia geral de vida foi a adopção de uma boa qualidade de 

vida, não foi?... 

e: Certo… 



E: Ok… E qual foi a primeira instituição que o Eduardo procurou para apoio? Foi aqui a 

Abraço? 

e: Não… A primeira instituição que eu fui foi o Espaço Pessoa, no Porto… 

E: Conheço, é ali na Trindade… O ano passado fiz lá uma entrevista para o meu 

trabalho… 

e: Pronto… Foi o Espaço Pessoa… Foi a primeira instituição que eu recorri… E lá é 

que me encaminharam para cá…  

E: E há quanto tempo é que se tornou utente da Abraço? 

e: Foi em 2006… 

E: 2006… Ok… E como é que o Eduardo recorda a sua primeira visita à instituição 

Abraço? 

e: Foi um bocado complicado… 

E: Porquê? Teve vergonha? 

e: Sim, sim, sim… Muita vergonha mesmo… Mesmo muita… 

E: E a que serviços é que recorreu na Abraço? Foi apoio psico-social? 

e: Apoio psico-social e a nível de roupas e alimentos… Foi… 

E: E como é que é a sua relação actual com os profissionais da Abraço? 

e: Muito boa… Eu venho cá… Já há muito (hesitante)… 

E: E com que regularidade é que vem cá? Todas as semanas? 

e: Não, não, porque agora tenho a minha vida profissional… Agora, venho cá já numa 

de amigo e (hesitante)… Porque passei aquela fase (hesitante)… Tudo bem que para 

eles eu não passo de um utente… 

E: Estou a perceber o que quer dizer… 

e: Mas, eu não… Eu já venho aqui numa de amigo… Estou sempre disponível para 

entrar em peditórios, em (pensativo)… Formação às vezes nas praias, isto e aquilo… 

E: Ok… Então, de um modo geral está satisfeito com a resposta da Abraço às suas 

petições… 

e: Sim, sim, sim…  

E: E a sua família também, sobretudo a sua mãe, tem-no apoiado bastante no decurso da 

doença, não tem?.... Falou-me há pouco nos telefonemas… 

e: Não, porque, é assim, eu em relação à minha família volta e meia telefono, ou eles me 

telefonam… Mas, não é assim sistematicamente… Porque eu também estou longe, não 

é?… 

E: Mas, têm sempre aquela preocupação consigo, não têm?... 



e: Têm… A minha mãe, às vezes, é que tem preocupação, não é?… Porque às vezes 

basta eu não dizer nada ou, então, quando liga à minha avó e a minha avó não sabe de 

nada… E então aí, preocupa-se um bocado… 

E: E qual é regularidade do contacto com a sua família? É semanal? 

e: É, geralmente, é… 

E: E costuma-se deslocar-se a Oliveira de Azeméis para os visitar? 

e: Sim… 

E: Com que regularidade? Uma vez por mês? 

e: Às vezes, sim… A última vez que eu estive lá foi pela Páscoa… Agora vou lá em 

Maio… 

E: Ok… E os seus amigos têm conhecimento da sua contaminação? 

e: É assim, eu tenho muito poucos amigos… Tenho por opção própria… 

E: E com o pessoal de Oliveira de Azeméis ainda mantém amizades? 

e: Tenho amizades, mas ninguém sabe do problema… Sabem da homossexualidade, 

mas da doença, não… 

E: Ok… E o Eduardo já recorreu a algum médico especialista em infecciologia para 

iniciar a terapêutica do VIH? 

e: Já… Estou a ser acompanhado… Já em Lisboa estava a ser acompanhado… 

E: E há quanto tempo é que recorreu pela primeira vez a um médico especialista? 

e: É assim, em Lisboa eu estava a ser acompanhado desde 2001… 

E: A contaminação foi em 2000, não foi?... 

e: Foi em 2000… 

E: E iniciou o tratamento em 2001… 

e: Sim… 

E: E como é que Eduardo recorda a sua primeira visita ao médico? Foi difícil? 

e: Foi normal… 

E: Portanto, não teve o sentimento de vergonha igual ao da primeira visita à Abraço… 

Disse-me há pouco que teve um pouco de vergonha… 

e: Foi um bocado complicado., mas foi uma consulta normal… Porque não tinha 

medicação, não tinha nada… Fui fazer análises, isto e aquilo… 

E: E quando é que começou mesmo a tomar os fármacos? 

e: Isso foi em 2001, a primeira vez… Tomei cerca de 5, 6 meses e depois deixei a 

medicação… 

E: Foi por sua opção? 



e: Por opção mesmo… 

E: Achou que não lhe estavam a fazer bem? 

e: Não, porque foi naquela altura em que (hesitante)… 

E: Regressou à rua… 

e: Foi… E então deixei porque era muita complicação e depois não queria saber… E, 

depois, em 2006 quando regressei ao Porto é que retomei a medicação… 

E: Então, entre 2002 e 2006, não tomou a medicação? 

e: Não… 

E: Então, disse-me há pouco que adoptou uma boa qualidade de vida… Assim, estava a 

pôr o seu futuro em causa… 

e: Naquela altura, sim… Agora, desde 2006 que tomo a medicação… 

E: Ok… E como é que a sua relação com o seu médico actualmente? 

e: Tenho uma relação boa… Muito boa mesmo… 

E: E também tem aquela lógica de ir lá ver um “amigo” ou vai consultar o seu médico? 

e: Vou lá à procura de um amigo, mas sei que aquele amigo que está ali é um médico… 

Neste caso, é uma médica… 

E: Ok… Pronto, dá-se bem com essa pessoa, não dá?... 

e: Sim, principalmente agora, porque ela está satisfeita com o meu estado… Porque eu 

desde 2006 (hesitante)… 

E: Tem cumprido a medicação… 

e: Sim… Finais de 2006 e inícios de 2007… Pronto, desde meados de 2007, consegui 

pôr isto tudo negativo mesmo… Consegui mesmo ficar negativo… A única coisa que eu 

não posso fazer é tirar fora o vírus… 

E: Pois… E o Eduardo cumpre todas as prescrições que o seu médico lhe recomenda? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E já discordou alguma vez do seu médico? Bem, daquela vez quando deixou de 

tomar a medicação… 

e: Não, desta vez, não… Desta vez é para cumprir… 

E: E qual é a ideia geral que o Eduardo tem sobre o seu médico? 

e: É excelente… Não tenho nada a dizer… Dentro do possível, naquilo que ela possa 

ajudar, ela ajuda… 

E: Pronto, então o Eduardo iniciou a terapêutica do VIH regularmente a partir de 

2006… 

e: Hum, hum… 



E: E que fármacos é que lhe foram indicados nessa altura? 

e: Ai, foram muitos… Eu até já lhe perdi a conta… 

E: Mas, era uma combinação de vários comprimidos? 

e: Eram uns 15 ou 16 comprimidos… 

E: Diariamente? 

e: Sim, por dia… 

E: E eram dados esse comprimidos ou tinha que os pagar? 

e: É assim, a maior parte deles eram dados… Só um é que eu tinha que comprar na 

farmácia… 

E: E era caro? 

e: Não, era barato… Mas, tinha participação na acção social… 

E: E reagiu bem a essa medicação? 

e: Era muito complicado, porque era muita medicação ao longo do dia todo… E tinha 

que tomar 15 comprimidos por dia, metade de manhã, metade à noite… 

E: Realmente, é complicado… 

e: Era muito complicado… 

E: E que fármacos está a tomar actualmente? 

e: Actualmente, estou com 5 comprimidos… 

E: Há agora um novo comprimido que combina três fármacos e só preciso de tomar um 

por dia… Já teve acesso a esse comprimido? 

e: Não… Já ouvi falar e estou à espera que a Doutora do Hospital Joaquim Urbano que 

é responsável por essa nova terapêutica entre em contacto comigo… Porque eu sou um 

dos poucos casos negativos que lá estão… 

E: Tem carga vírica negativa? 

e: Sim… E, então, estou à espera que (hesitante)… Eu estava a tomar, antes desta nova 

terapêutica, com 3 e 3, 6… 7, 8… 

E: Comprimidos por dia… 

e: Sim… E, agora, só estou com 5… 

E: Ok… E como é que o seu estilo de vida actualmente? Descreva-me, por exemplo, um 

dia seu… Acorda a que horas? Deita-se a que horas? Quais são os seus horários, 

habitualmente? 

e: É assim, levanto-me às 10 (minutos) para horas as 7 (horas da manhã)… Trato de me 

arranjar para chegar às 8 horas ao trabalho… Às vezes, no trabalho, tanto saio às duas 

da tarde ou saio às sete… Depende da semana… Não tenho folgas… Vou para casa… 



Deito-me por volta da meia noite, uma duas da manhã… Não é sempre… Há um dia ou 

outro que me deito às duas… Geralmente é meia noite e meia, um quarto para a uma… 

E: E sai à noite com amigos?  

e: Não… Quando saio à noite, saio com o meu companheiro… E vamos beber um copo 

e não seu quê e depois vamos para casa… Ou, então, vamos um fim-de-semana a 

Espanha… Vamos no Sábado e regressamos no Domingo… Ou vamos dar uma volta de 

carro, vamos a um sítio qualquer… Almoçamos, tiramos umas fotos e viemos… 

E: E como é que é a sua relação actual com a sua família? É oscilante? Tinha-me dito 

que sim… 

e: É um bocado, porque neste momento também tenho a minha mãe doente… E ela 

agora está assim um bocado mais (***)… Mas, pronto, é uma relação com altos e 

baixos… 

E: E com o seu grupo de amigos? Disse-me há pouco que tinha poucos amigos… 

e: Sim, tenho poucos amigos… 

E: E com os amigos da sua aldeia? 

e: Dou-me bem, pronto… 

E: Está com eles, habitualmente? 

e: Alguns estão cá, outros estão fora… 

E: E mantém o contacto por telemóvel ou pela Internet? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E com os colegas de trabalho como é que se dá? 

e: Bem… Também sou o único homem a trabalhar… Ao princípio fui assediado por 

elas, não é (risos)?... Foi complicado, mas depois assumi que realmente era (entenda-se 

que era homossexual)… Então, brincamos com isso, isto e aquilo… E temos conversas 

assim um bocado (hesitante)… 

E: E onde é que o Eduardo está a trabalhar concretamente, agora? 

e: Eu estou a trabalhar aqui no Porto, junto ao Campo 24 de Agosto… 

E: E em que actividade? 

e: Num lar da terceira idade… 

E: Pois, já me tinha dito… E o Eduardo é uma pessoa religiosa actualmente? 

e: Sou religioso, mas não sou muito praticante… Só quando vou à aldeia, à minha avó, a 

única avó que eu tenho… Então, vou à missa com ela… 

E: E costuma rezar em casa, por exemplo? 

e: Às vezes… Isso é muito raro, mas às vezes acontece… 



E: E o Eduardo é uma pessoa supersticiosa? 

e: Nalgumas coisas… 

E: Em que aspectos? 

e: Nalgumas coisas (pensativo)… Coisas antigas, por exemplo, os cães uivarem… 

Sonhar com algumas coisas… As varejas…  

E: Ok… E se o Eduardo tivesse que se descrever a si mesmo, como é que se descreveria 

ao nível dos traços de personalidade? Pronto, enumere as suas principais virtudes e os 

seus principais defeitos… 

e: Sou uma pessoa sociável… Mas, acho que sou uma pessoa igual às outras… 

E: Pronto, diga, então, duas virtudes que veja em si… 

e: Sou um bom amigo… Acima de tudo, sou um bom amigo… Mas, eu no meu caso, 

tenho que respeitar para ser respeitado… Porque realmente a sociedade ainda hoje está 

assim um bocado… Mas, acho que sou simpático para toda a gente… Também depende 

da maneira como as pessoas são comigo… 

E: E dois defeitos que veja em si… 

e: Ai, sou muito preguiçoso (risos)… 

E: Ok… E quais são os objectivos de realização futura do Eduardo? 

e: É assim, ter uma casa… Isso nunca perdi… Quero ter alguém para estar na vida 

futura… Mas, não sou muito ambicioso… Eu antes quero ter pouco e ser feliz dentro do 

possível, do que ter muito e não conseguir ser feliz… 

E: Ok… Pronto, há mais alguma coisa que o Eduardo queira dizer da sua vida que não 

tenha sido referida até aqui? 

e: É assim, depende daquilo que o senhor quiser perguntar… 

E: (risos) Não, não… Já lhe perguntei tudo por esta sessão… 

e: Se quiser perguntar, força… 

E: Não, obrigado… Fica para a próxima sessão… Concluo por aqui a entrevista, 

então… 

e: Pronto… 
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Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A entrevista com Paulo foi gravada numa sala de consultas do 

Centro de Terapia Combinada (C.T.C.) do Hospital de Joaquim 

Urbano (H.J.U.). A sala de consultas do C.T.C. do H.J.U. 

congregou óptimas condições para a áudio-gravação, dado o seu 

asseio cuidadoso, o silêncio absoluto, a boa luminosidade, 

temperarura ambiente e arejamento, e o conforto da mobília. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

O relato de Paulo pautou-se por uma espontaneidade e crueza 

notáveis. Este indivíduo utilizou um nível de linguagem corrente. 

Com alguma abundância, Paulo fez uso da terminologia intrínseca 

do universo “junkie” (por exemplo, “serenais”, “ropinois”, 

“fumos”) e, sem embargo, empregou vocábulos na forma 

diminutiva (por exemplo, “novinho”, “lanchinho”, “recadinhos”, 

“limoeirozinho”). Ao nível das expressões linguísticas deve ser, 

ainda, frisado que este indivíduo recorreu com alguma frequência à 

interjeição “Ui”. 
Mímica do entrevistado Paulo tinha muita ênfase e levou a efeito pequenos esquemas 

gestuais com as mãos para ilustrar algumas das suas asserções. Este 

indivíduo manteve sempre uma postura descontraída durante a 

gravação da entrevista. 

Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Paulo exprimiu-se num tom de voz moderado no decurso da 

gravação da entrevista. Por vezes, quando reproduzia algum 

conselho da sua falecida mãe, utilizava um tom de voz mais terno. 

Indumentária do entrevistado Este indivíduo apresentou-se com uma camisola branca de algodão, 

umas calças de ganga castanhas claras da Levi’s e uns sapatos de 

pala castanhos. 

Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Quando cheguei ao C.T.C. do H.J.U., um dos enfermeiros de 

serviço foi chamar Paulo para a realização da entrevista biográfica. 

O dito enfermeiro apresentou-me Paulo e encaminhou-nos para 

uma das salas de consulta livres da instituição hospitalar. Depois da 

gravação da entrevista, Paulo seguiu, de pronto, para a instituição 

Caritas, enquanto eu regressei a casa. 

 



Número da entrevista: 3 

Local: Hospital Joaquim Urbano (C.T.C.) 

Data de realização: 2008/05/21 

Hora de início: 9h 37m 

Hora de terminus: 11h e 12m 

Nome do entrevistado: Paulo 

 

E: Pronto, a primeira pergunta que eu queria perguntar ao Sr. Paulo é quando e onde 

nasceu? 

e: Nasci em Miragaia… Nasci em casa.... Segundo me disseram, nasci em casa... 

Miragaia é Massarelos… É a marginal, à beira de Massarelos… 

E: E quando? Em que ano? 

e: 13 de Junho de 1970… 

E: Ok… E como é que o Sr. Paulo caracteriza o contexto onde passou os primeiros anos 

de vida? 

e: Desculpe, por outras palavras… 

E: Pronto, como é que descreve a própria freguesia, o bairro onde cresceu? 

e: Como é que eu o vejo? 

E: Sim… Como é que o caracteriza? 

e: Pacato, agora… Mas, no meu tempo, era muito pesado… Era muito pesado… Era 

como um, sei lá?... Um bairro de Lisboa… Era muito pesado… Antigamente, era muito, 

muito pesado… 

E: Havia muita marginalidade? 

e: Sim, sim… Drogas, roubos… 

E: Havia algum gang ou assim? 

e: Sim, tudo, tudo… Ainda hoje há… Isso, ainda hoje há… Gangs, agora, ainda mais… 

Mas já não há aquela gatunagem, falando português correcto… Já não há aquela 

gatunagem como havia, por exemplo, há 20 ou 25 anos atrás… Isso já não há… Mas, 

continua na mesma a droga… 

E: Mas, foi reforçado o policiamento, não foi? 

e: Sim, sim, sim… Vai sempre o corpo de intervenção e tudo… Pronto, agora são os 

gangs… Isto, agora, é gangs… É seitas… Por exemplo, Miragaia, Ribeira, Cordoaria, 

Aleixo… Pronto… 

E: E com quem é que o Paulo foi criado? 



e: Fui criado só com a minha mãe, porque o meu pai morreu tinha eu 1 ano… E vivia 

com os meus irmãos, que eram todos novos… Somos treze… 

E: Treze irmãos? 

e: Dez rapazes e três raparigas… 

E: E eram todos mais velhos? 

e: Sim… Eu sou o mais novo… Sou o mais novo… Pronto… 

E: E qual é que era a profissão da sua mãe? 

e: Era doméstica… 

E: E a profissão do seu pai antes de falecer? 

e: Não sei… 

E: Não sabe? 

e: Não sei… 

E: Ok… E como é que o Paulo classifica a qualidade da relação familiar? Dava-se bem 

com os seus irmãos e a sua mãe? 

e: Em miúdo, sim… Depois, tive a minha dificuldade… Pronto, comecei a crescer e 

como me meti na droga… Aí é que já comecei (hesitante)… A família (hesitante)… 

Não direi virar-me as costas, mas ficaram muito chateados comigo… Mas, nunca me 

viraram as costas… 

E: Exacto… Mas, até essa altura deu-se sempre bem com a sua família, não foi?… 

e: Sim, sim… Sempre… Ainda por cima era o mais novinho… 

E: Exacto… Estou a perceber… E, pronto, qual é que é a imagem que guarda da sua 

mãe? Era uma mãe autoritária ou uma mãe mais afectuosa? 

e: Uma mãe carinhosa, afectuosa… A minha mãe era tudo… Eu perdi a minha mãe há 

pouco tempo… Era tudo… É como se diz, cada um puxa pela sua, mas aqui é a verdade 

que vem ao de cima… A minha mãe só não fazia (hesitante)… Nem aquilo que ela não 

podia, ela, às vezes, fazia… E quando eu já andava mesmo na droga… Quando eu já 

andava mesmo na droga, ela fazia-me coisas como eu não ter dinheiro e ela ir pedir ou ir 

passar uma roupa a ferro para depois me dar o dinheiro para as substâncias..… 

E: Pois, estou a perceber… E como é que era a qualidade da relação com os seus 

irmãos? 

e: Agora, ultimamente (hesitante)… 

E: Não, refira-se à sua infância… 

e: Na minha infância era boa… Todos gostavam de mim, como ainda hoje gostam… 

Mas, era outra (hesitante)… Como é que hei-de explicar? (pensativo) Olhavam-me 



doutra maneira… Era o irmão querido, era o mais novo… Era o que precisava de ser 

apoiado porque não tinha pai, como os outros meus irmãos, mas eles eram maiores de 

idade, não é?… E eu era um bebé… E todos eles queriam pegar em mim e andavam 

comigo… 

E: E qual é a diferença de idade entre si e o seu irmão mais velho, por exemplo? 

e: O meu irmão mais velho? 

E: Sim… 

e: Ui… Eu vou fazer 40 (anos), o meu irmão tem para aí 60, 60 e poucos (anos)… O 

mais velho… 

E: É 20 anos mais velho do que o seu irmão? 

e: Sim, sim… Depois desse mais velho para o seguinte a diferença é também grande… 

Depois, é só de 1 ano, 2… 

E: Então, foi o seu irmão mais velho que, de alguma forma, assumiu a figura de pai para 

si… 

e: Foi… O pai foi ele… Foi ele mesmo, foi… 

E: E qual é que é a imagem que guarda desse seu irmão mais velho? Era uma pessoa 

autoritária? 

e: É boa pessoa… Ainda hoje em dia tenho uma grande relação com o meu irmão… 

Falamos honestamente… Quando estou com dificuldades, é a ele que recorro… A esse 

e ao meu irmão que é polícia… Mas, mais, mais, a esse, ao mais velho… Porque o que 

é polícia, é uma jóia de uma pessoa, mas (expressão facial de algum desgosto) martela 

mais… 

E: Estou a perceber… 

e: E o meu irmão mais velho, não… Eu chego lá e digo “Olha, preciso de 4 ou 5 contos 

para pagar a água”… E ele não me julga… Tem, tem… Não tem, não tem… E, se me 

vir a beber uma cerveja no café, pronto, não é que fique contente, mas também não fica 

triste… Enquanto que os outros (irmãos) já reagem à situação, sabe?... (reproduzindo os 

comentários dos seus irmãos num tom de voz mais agudo) “Ei, estás a beber”… É por 

isso que eu gosto (hesitante)… Gosto de todos (hesitante)… Esse que é polícia… 

Depois, tenho o meu irmão da Pasteleira (hesitante)… Esse mais velho, o meu irmão 

Tom, é uma jóia o meu irmão… 

E: E como é que era a qualidade da relação com os restantes familiares, avós, tios e 

primos? 

e: Hum, pelo menos é aquilo que mais (hesitante)… 



E: A sua relação com avós, tios e primos… 

e: Nunca fomos assim (hesitante)… Sobrinhos, foram sempre espectaculares os meus 

sobrinhos… Os meus primos, para ser sincero não conheço quase ninguém… E sei que 

tenho muitos, porque ainda há pouco a minha mãe faleceu, como eu lhe disse, e estavam 

para aí uns 20 ou 30 primos e primas e eu não os conheço… Eu nem os meus sobrinhos 

e sobrinhas conheço todos… Eu não os conheço todos… Conheci-os, à maioria, agora 

foi no cemitério, mas eu não estava com cabeça… Se os vir passar à minha beira, eu não 

os conheço… 

E: E com os avós? 

e: Avós, não tenho… 

E: Não os conheceu? 

e: Não… 

E: Ok… Pronto, e que educação recebeu o Sr. Paulo? Foi uma educação conservadora 

ou mais liberal? 

e: Não, até foi um bocado rígida… A minha mãe, apesar de ser uma pessoa 

espectacular, era rígida… Queria que eu estivesse àquelas horas para almoçar 

(pensativo)… Pronto, e quando vinham fazer as queixas, ela castigava-me… Era 

rígida… Rígida, mas no bom sentido… 

E: Estou a perceber aquilo que quer dizer… E que tipo de valores é que a sua mãe lhe 

impôs? Falou no cumprimento do horário de almoço e nos castigos por mau 

comportamento… Que outros valores lhe impôs? 

e: Que outros valores ela me meteu? 

E: Sim… 

e: Porque às vezes, eu dizia “Ó mãe, quero ir ver o Porto (o Futebol Clube do Porto) a 

Lisboa e os meus colegas vão todos”… (reproduzindo as perguntas da mãe num tom de 

voz mais agudo) “Mas com quem é que vais? E com quem não vais?”… E, pronto, 

depois ao fim ela via se concordava ou não com a minha ida, por exemplo, a Lisboa 

para ver o Porto… E depois ela dava-me o dinheiro, não era?… Era ela que decidia… 

Era tudo ela… Porque era ela que me dava o dinheiro, era ela que dizia sim ou não… 

Porque, às vezes, deixava-me em casa porque eu era um bocadinho insurrecto… A 

verdade é para ser dita… Porque eu de madrugada, como a minha mãe não me deixava, 

o que é que eu fazia? Deixava a minha mãe adormecer e fugia pelo quintal… 

E: (risos) E alguma vez o Sr. Paulo foi esclarecido, por exemplo, pela sua mãe acerca 

dos meios de transmissão da doença Sida? 



e: Não… A minha mãe sabia, porque eu estive aqui no Hospital Joaquim Urbano, e 

estive às portas da morte… Estive aí ligado com sondas e tudo, e já não davam nada por 

mim… Nada mesmo… A médica até chamou a minha família toda para se vir a 

despedir… Eu já ando aqui há 8 anos… Hum, e hoje estou cá na mesma com muita 

força de vontade, ajuda… Foi tudo espectacular… Agora, perguntando (hesitante)… 

Tive os meus momentos maus na infância, porque também passei muitas dificuldades… 

Porque a minha mãe não era, como sabe, pronto, uma pessoa rica… Porque não tinha 

homem… Neste caso, eu não tinha pai e os meus irmãos todos… E teve que lutar 

sozinha para nos dar sustento a todos… Passei por dificuldades na escola… Até acabei 

por não dar nada na escola… Pronto, fiz a 4ª Classe porque já tinha idade e se não 

passasse nesse ano já nunca mais podia fazer a 4ª Classe… E a professora passou-me… 

Pronto, a verdade é para se dizer… A professora passou-me, pronto, da 4ª Classe para o 

Ciclo… É pá, só que eu não fui para o Ciclo… Não fui, porque eu não tenho cabeça… 

Porque eu desde miúdo que andava em tratamento da cabeça… Tanto é que, ainda hoje 

em dia, tenho, todas as semanas, tenho consulta com a psiquiatra… 

E: Portanto, foi elucidado ou não pela sua mãe acerca dos meios de transmissão da 

doença Sida? 

e: Sim, mas não divulgava muito… Não dizia “Ó mãe, eu tenho esta doença… Eu se 

calhar vou morrer de hoje para amanhã”… Não, eu nunca tive essa conversa com a 

minha mãe… Tinha sempre os meus cuidados… A minha mãe também tinha sempre os 

cuidados em casa, não é?… Pronto… Mas, de resto, não falávamos em nada… Toda a 

minha família sabia do problema que eu tinha, claro, que a minha mãe contou-lhes… E 

depois como acabei por ir para o hospital às portas da morte, pronto, aquelas pessoas 

que ainda não sabiam, ficaram a saber… Porque a minha mãe disse que pensava que eu 

ia morrer… 

E: Exacto… Mas, antes do Paulo se ter contagiado, a sua mãe alguma vez o informou 

acerca dos meios de transmissão da doença Sida? 

e: Não… A minha mãe era uma pessoa que não tinha (hesitante)… Como é que se diz? 

Cultura… 

E: Não tinha grande conhecimento acerca da doença… 

e: Pois, não tinha, não… Ainda mesmo, hoje, eu (hesitante)… Não é que tenha assim 

muitas dúvidas… Mas, ainda hoje eu próprio tenho dúvidas sobre o HIV… Não como 

se transmite ou como se apanha… Isso, não… Isso estou lúcido como é que é… Mas, 

pronto, no caso de defesas, carga vírica, o que é que isso significa para o corpo humano, 



ou para o meu corpo, neste caso… Eu isso (hesitante)… Quer dizer, já me disseram, só 

que uma pessoa acaba por se esquecer… 

E: Pois… E como é que o Paulo ocupava os tempos livres com a família, pronto, com os 

seus irmãos? Viam televisão, por exemplo? 

e: Era mais com o meu irmão da Pasteleira… 

E: É mais próximo da sua idade? 

e: Não, não… 

E: Não? 

e: Não… É o meu irmão Zé Tó (pensativo)… É o meu irmão Luís… Deve ser para aí o 

quarto ou quinto mais novo… Quarto ou quinto… Tinha uma boa relação com ele, 

como ainda hoje em dia tenho… É o meu irmão Rica da Pasteleira… Ele é 

espectacular… É um irmão que, pronto, também não tem uma vida financeira boa, não 

é?... Mas, mesmo com aquilo que tem, se eu precisar, ele tira dele e dá-me a mim… 

Neste caso, agora, é para mim e para a minha mulher, não é?… Mas, ele (hesitante)… 

Pronto, tenho uma boa relação com os meus irmãos… 

E: Mas, como é que ocupavam os tempos livres na infância? O que é que faziam? 

e: Jogávamos futebol… Ele era mais velho do que eu, às vezes ia ver jogos de futebol 

dele… Depois, ele era, pronto, grajeiro de motas… É mecânico… Pronto, e ele 

arranjava-me bicicletas, dava-me bicicletas… E eu andava de bicicleta… Era mais 

andar de bicicleta, ir à caça com armas dos pombos… 

E: E para onde é que iam à caça? 

e: (risos) Normalmente, quando eu estava sem ele, ia assim para umas quintas… Agora, 

quando era com esse meu irmão, eu ficava num sítio, que ele dizia “Tu ficas aí, que eu 

vou ali matar umas “x” pombas e depois venho ter contigo”… Era aqui ao pé da 

Guarda Fiscal, na Cordoaria… 

E: Ok… E comemoravam as festas populares aqui do Porto em casa, por exemplo, o 

São João? 

e: Sim, sim… A minha família, o homem da minha irmã, que está em França… Porque 

a minha família assim, nesse tempo, acho que não havia igual… Era muito unida… Era 

um espectáculo de família… Porque eu sofro, hoje em dia, por causa disso, não ver a 

minha família agrupada outra vez… Por isso é que não me dá gosto ir a (hesitante)… 

Porque o meu irmão, neste Natal, convidou-me a mim e à minha mulher para ir a casa 

dele… A minha irmã também me convidou para ir a casa dela… 

E: Estou a perceber… 



e: Quer dizer, são tantas saudades… E nesse tempo que o senhor me estava a perguntar, 

não, éramos todos unidos… Arranjava-se uma casa, que normalmente era a casa da 

minha mãe, que é grande… E fazia-se ali… Ia-se buscar a mesa ao quintal, ia-se buscar 

a mesa à salinha… Trazia-se para a sala… Quer dizer, à vontade, estavam sempre trinta, 

trinta e tal pessoas, da família… Da família, só… Não quer dizer que depois não viesse 

uma pessoa da vizinha ao lado… Mas, pronto… Era lindo… Eu hoje tenho traumas, 

pronto… Porque eu ando sempre nervoso… Posso estar aqui a conversar com o senhor, 

mas eu, por dentro (hesitante)… Pronto, e depois a tocar nestes assuntos, ainda me 

lembro mais… Porque é como a psiquiatra me disse, eu tive uma infância um bocado 

difícil, também… Boa, mas difícil… Porque, pronto dava gosto ver… Era lindo… Só 

visto, só visto… A família unida… A minha família era muito unida… De um momento 

para o outro, ficaram zangadas uma irmã com outra irmã… E depois a outra irmã 

também ficou com esta… Quer dizer, agora está tudo repartido, um bocado para aqui, 

outro para acolá… É triste… É triste porque nós somos uma família grande e unida, 

principalmente, por exemplo, no caso de haver uma porrada com algum da nossa 

família… Mesmo quando uma pessoa não se junta, nesse dia é só telefonar e tudo 

aparece… É só isso… Tirando a porrada, para festas e tudo, ninguém aparece… Nem 

convidam… A mim convidam, é como eu disse… Eu sou acarinhado por todos… O 

meu irmão aqui da Areosa convidou-me, por exemplo, este Natal para ir lá passar com a 

minha mulher, para não estar a passar só eu e a minha mulher em casa… A minha irmã 

Sílvia também me convidou… O meu irmão da Pasteleira também me convidou… E se 

fosse preciso, os outros também me convidavam, não é?… Eu queria que me 

convidassem, mas queria que fosse tudo unido… 

E: Estou a perceber, estou a perceber… 

e: Assim, dava gosto… 

E: Sr. Paulo, se eu lhe colocar alguma pergunta que lhe cause melindre e que não queira 

falar, o Senhor não responde… 

e: Não, não, não… Não tem problema… 

E: O senhor só responde se quiser… 

e: Sim, sim… Não tem problema… 

E: Ok… Pronto, também já falou nisto, também costumavam comemorar o Natal e a 

Páscoa, na sua infância, não era, todos juntos em casa da sua mãe com quase trinta 

pessoas?... 

e: Sim, sim… Era um espectáculo… Era… 



E: Pronto, e relativamente à pertença religiosa da sua família, eram todos católicos, não 

eram?... 

e: Sou católico, sim… 

E: E costumavam ir à missa todos os Domingos, por exemplo? 

e: A minha mãe ia… 

E: E obrigava-o a ir? 

e: Não, mas a minha mãe pedia-me… A minha mãe pedia-me… Às vezes, ia com ela… 

Uma vez ou outra… Mas, eu sou mais para rezar em casa, antes de dormir, que a minha 

mãe me ensinou… 

E: Era o que lhe ia perguntar a seguir… 

e: Pois… A minha mãe todos os dias vinha e dizia (num tom de voz mais terno) “Ó 

filho, antes de dormires, reza… Reza e pede ao Senhor que te ajude… E, depois, dorme, 

está bem?”… E eu fazia… Rezava sempre… Sempre, sempre… Ainda hoje rezo… 

E: Ok… Pronto, e reza sempre antes de se deitar, não é?... A hora habitual para rezar é 

antes de dormir, não é?... 

e: É, eu só rezo (hesitante)… Não quer dizer que à tarde não peça ajuda ao Senhor, mas 

rezar mesmo, é à noite, quando vou para me deitar… Tenho a minha Nossa Senhora de 

Fátima… 

E: E reza durante quanto tempo? Cerca de 10 minutos? 

e: Isso nunca estipulei… Mas sei lá, meia horita… 

E: Meia hora?… 

e: Sim… Tenho uma Nossa Senhora de Fátima que foi a minha mãe que ma deu… E eu 

rezo sempre… Vou à sala, rezo e deito-me… Ou, às vezes, como ainda aconteceu aqui 

há pouco que estava com uma pneumonia, é na cama que rezo… Porque tenho também 

lá uma Nossa Senhora de Fátima, que foi a minha sogra que nos deu… Mas, é 

pequenininha… Eu tenho que ter sempre uma santa, porque é a santa em que eu tenho 

mais fé… É a Nossa Senhora de Fátima… 

E: E frequentou a catequese o Paulo? 

e: Não, fui o único… Os meus irmãos fizeram a Primeira Comunhão e tudo… Eu não… 

E: E foi baptizado o Paulo? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Pronto, só não fez a Comunhão e o Crisma… 

e: Não, não, não… Agora, fui baptizado… Baptizado, fui… Agora, Comunhões, não… 

Eu nunca andava na Igreja… Ia de vez em quando com a minha mãe, porque ela, 



pronto… Não direi que me exigia, mas vinha assim meiga (reproduzindo o pedido da 

mãe num tom de voz mais terno) “Vamos ali à Igreja pedir ao Senhor, anda”… Porque 

eu passei muito na vida… Passei muito… Estive preso… Infelizmente, estive preso… 

Passei muitos sacrifícios… Depois, a minha mãe era sozinha, sabe?... E a minha mãe foi 

uma pessoa que nunca esteve habituada a andar de autocarros, nem de táxi, nem de 

carro… Ela ia a pé (hesitante)… Quando trabalhava (hesitante)… Só que ela nunca fez 

descontos, por isso é que ela não tinha nada… Trabalhou muitos anos… A minha mãe 

faleceu quase com 80 anos… Está a ver o que é que é para aí há 60 anos atrás ter que 

ajudar a sustentar uma família?... 

E: Pois… 

e: Eu, que sou eu, trabalhei numa firma 12 anos, que eu estou reformado… Trabalhei 12 

anos numa firma como lacador de móveis, com dois sobrinhos meus… Trabalhávamos 

eu e dois sobrinhos meus… E trabalhei 12 anos e ele só me meteu um ou dois anos com, 

como é que se chamam?... Descontos… E hoje em dia, tenho uma reforma 

pequeníssima, que é a mais pequena, por causa disso… Mas, eu, só aí, trabalhei 12 

anos… Depois, trabalhei sete meses no Pingo Doce… Depois trabalhei no Faísca, que é 

ali à beira do Campos… Foi quando vim para aqui para o Hospital, que vim com uma 

pneumonia e entrei em coma… Trabalhei no Faísca… Eu ia passar ao Quadro e tudo… 

Mas, depois, se não me desse isso, eles iam-me pedir exames médicos e como eu tenho 

o problema do HIV eles, de certeza, que já não me iam meter no Quadro… 

E: Pois… 

e: É um bocado difícil a minha vida… Passei muito já… Mas, isso foi mais para a 

frente… Para aí com os meus 22, 23 anos, é que eu comecei a passar mais… Porque eu 

não era pessoa de pegar em nada de ninguém, como agora não sou… Mas, de um 

momento para o outro, eu fiquei outra pessoa… A droga mudou-me… 

E: E quais são as melhores recordações que o Paulo guarda da sua infância? 

e: É o Natal com a minha mãe querida e com a minha família toda que se reunia em 

casa da minha mãe… 

E: E as piores recordações que o Paulo guarda da sua infância, se é que tem? 

e: Foi eu meter-me na droga e ir preso… 

E: Na infância? 

e: Não, não, desculpe… Agora, enganei-me, desculpe… Foi eu não ter pai… Foi não ter 

pai para ajudar a minha mãe… Foi não ter pai… 

E: Já estou a perceber… E o que é que o Paulo queria ser quando era pequeno? 



e: Ui… Ou era polícia ou era jogador… 

E: De futebol? 

e: Sim. 

E: Ok… O próximo tópico é sobre a escola, eu queria saber se o Paulo frequentou 

algum infantário? 

e: Não… 

E: Entrou logo para a escola primária? 

e: Entrei logo para a primária, não andei em infantários… 

E: E disse-me há pouco que o nível de escolaridade completado foi a 4ª Classe, não 

foi?.... 

e: A 4ª Classe… 

E: E como é que era a sua relação com os colegas até à 4ª Classe? Dava-se bem com 

eles? 

e: Dava-me… Depois (hesitante)… É preciso dizer que depois havia períodos que eu 

tinha que eu ficava revoltado, não sei às vezes com o quê, e batia num ou noutro… 

E: E fazia amigos com facilidade? 

e: Fazia.... Ainda hoje em dia faço amigos com facilidade… 

E: Tanto rapazes como raparigas, na altura? 

e: Sim, sim… Toda a gente gosta de mim… 

E: E como é que era a sua relação com os professores na escola primária? Era uma 

relação boa? 

e: Era boa… Porque eu, no meu tempo, no período que eu tinha de intervalo para tomar 

o lanchinho e andar a brincar um bocadinho, eu ficava a fazer os recados da professora 

ou das empregadas… Antigamente, ainda me lembro, que era em Massarelos, era a 

Cruz Vermelha e tinha lá um supermercado… E eu ia buscar, por exemplo (hesitante)… 

A professora em casa, aconteceu muitas vezes (hesitante)… (reproduzindo o pedido da 

professora num tom de voz mais terno) “Ai, não tenho açúcar em casa… Depois, antes 

de ires para o recreio, não ias lá buscar?”… E eu dizia “Vou”… Que eu andava ali na 

escola da Golegota, à beira do Bicalho… 

E: E desculpe, era perto de sua casa? 

e: Sim, sim… Eu ia a pé… Eu ia por uma viela… Era como eu morar aqui (entenda-se 

no Hospital Joaquim Urbano), por exemplo, e ir até (pensativo)… Antes de chegar ao 

Campo 24 de Agosto…  

E: Estou a ver… 



e: Era pequenina… O maior problema era ser uma viela e não ter luz nenhuma… E para 

uma criança ir sozinha para a escola, era muito perigoso… E apareceram-me pessoas… 

Só que, naquele tempo, eu era uma criança e as pessoas eram homens… 

E: Exacto… 

e: E chamavam-me e tal… E quando eu chegava a casa e dizia isso à minha mãe, no dia 

a seguir já não ia sozinho… 

E: Exacto… 

e: Alguém ia comigo… Mas, depois, passado um ou dois dias, já tornava a ir sozinho 

outra vez… 

E: E o seu irmão mais próximo andou consigo na escola primária? 

e: Não, não… Porque ali (hesitante)… Andou o meu irmão, o que é polícia, sim… Mas, 

no Golegota, só… É preciso dizer que ele é mais velho do que eu para aí uns 7 anos ou 

5 anos… O que é a seguir a mim mais novo, não andou ali no Golegota… Andou aqui 

no Carmo… Como é que se chama?... (pensativo) No Viriato… Andou na Escola do 

Viriato… Mas, não andamos todos na mesma escola… A maioria dos meus irmãos 

andaram na Escola de Miragaia… E dois ou três é que andámos no Golegota… Os mais 

novos… 

E: E por alguma razão em especial? 

e: Sim, porque nós morávamos em Miragaia, mas depois a minha mãe conheceu um 

senhor e nós viemos morar, que ainda hoje é da Câmara a casa, não é?... Está lá a minha 

irmã e tudo… Morávamos em Miragaia… E quando morávamos em Miragaia, os meus 

irmãos que já tinha idade para irem para a escola, foram para Miragaia… 

E: Exacto… 

e: Depois, quando passámos para a Rua da Pena, que era na Rua da Pena, a minha mãe 

meteu-nos no Golegota… 

E: A Rua da Pena é próxima da Faculdade de Letras, não é?... 

e: É… 

E: Já sei qual é a viela de que está a falar… 

e: Pois… Essa vielinha… Foi aí… 

E: Sim, sim… 

e: Isso é perigoso… E não era assim, antigamente… 

E: Imagino… 

e: Antigamente aquilo era só (***)… Às vezes, até matava cobras e tudo… As mais 

pequeninas, porque as maiores… Lá ia eu, e tal… Aquilo era muito perigoso… 



E: E com que idade é que foi morar, então, para a Rua da Pena? 

e: Eu, que me lembre, fui para aí com 7, 8 anos para a Rua da Pena… 

E: Pronto, também já me falou nisto, o Paulo não gostava de estudar, pois não?... 

e: Não… Estudar, não… Gostava mais de trabalhar… Tanto é que eu mal saí da escola, 

já tinha um emprego falado… Mal saí, fui logo trabalhar… Fui para esse lacador de 

móveis… E trabalhei lá quase 12 anos… E, depois, também arranjei para o meu 

sobrinho, que é mais velho do que eu… Eu tenho sobrinhos mais velhos do que eu… 

Arranjei para o meu sobrinho… Andava na 4ª Classe… E, depois, quando a professora 

me passou, saí da escola e fui logo trabalhar para esse emprego… 

E: E a sua mãe impunha-lhe um horário obrigatório para estudar? Por exemplo, ter que 

estudar uma hora por dia?... 

e: Não, não, não… A minha mãe era (reproduzindo a pergunta da mãe num tom de voz 

agudo) “Já fizeste os deveres?”… (reproduzindo a sua resposta habitual à mãe com um 

ar de troça) “Já, mãe… Já”… Porque ela, também, era analfabeta… Ela não sabia ler, 

não sabia escrever… E não adiantava, porque eu, às vezes, pegava nos livros e dizia 

“Está a ver, mãe? Olha, já fiz tudo”… Mas, era do dia anterior… 

E: (risos) 

e: Era do dia anterior… E eu mostrava-lhe… E ela, como via as coisas ali escritas, dizia 

“Então, está bem… Então, vai um bocadinho a jogar à bola… Mas, olha a hora de 

vires comer… Não te vou chamar a Vilar”… E era assim… 

E: E o Paulo tinha alguma disciplina favorita na escola? 

e: Sim… Era fazer contas… 

E: Matemática, então… 

e: Era… Gostava de fazer contas… 

E: E reprovou o Paulo na escola primária? 

e: Ui, muitas vezes… 

E: Quantas vezes reprovou? 

e: Ao certo, não sei… Sei que fiz a 4ª Classe com 14 anos… 

E: Entrou com 6 para a escola? 

e: Entrei com 7… 

E: Reprovou três vezes, então… 

e: É… 

E: Pronto, e a sua mãe queria que o Paulo andasse o maior tempo possível na escola 

para ir para a faculdade, por exemplo? 



e: Não, não… A minha mãe tanto é que (hesitante)… Depois eu disse: “Ó mãe, quando 

eu passar para o Ciclo, eu não vou para o Ciclo… Eu vou trabalhar para o Nelinho”… 

O Nelinho é o meu sobrinho… (reproduzindo, de novo, as palavras ditas à sua mãe no 

momento em que abandonou a escola) “Eu vou trabalhar para o Nelinho, porque ele já 

falou com o patrão… E o patrão disse para me levar”… Faltavam meia dúzia de dias 

para acabar a escola e o um sobrinho falou… E o patrão disse ao meu sobrinho “Então, 

traz lá o teu tio”… E, depois, eu fui lá experimentar para ver se dava rendimento… E 

fiquei… 

E: E a sua mãe não se opôs a isso, pois não?... 

e: Não, não… A minha mãe, claro, até gostou... Porque eram muitos filhos e eu 

contribuía… Aquilo que eu ganhava, dava tudo à minha mãe… E assim, já ajudava na 

casa… Eu comecei a ajudar na casa com 14 anos… 

E: E o Paulo, pronto, também não queria tirar um curso superior, pois não?... 

e: Não… 

E: Queria trabalhar, não era?... 

e: Queria trabalhar… Queria ganhar dinheiro para ajudar a minha mãe… 

E: Já percebi… Ok… Pronto, e quais são as melhores recordações que o Paulo guarda 

da sua passagem pela escola? 

e: Passagem pela escola? Olhe, tenho recordações das duas empregadas, que ainda hoje 

me lembro (hesitante)… 

E: Eram suas amigas? 

e: Eram minhas amigas… Era a senhora Teresinha e era senhora Fernandinha… A 

Fernandinha era mais meiga… Era a mais baixinha… Estou a falar e estou a ver a 

imagem à frente… E a senhora Teresinha era mais alta, mas era mais magra… Era mais 

magra… A Fernandinha era mais meiga… Mas, fazia alguma asneira, ela, pronto, 

carregava, mas já estava aos beijos a nós… Enquanto que a outra, não… A outra batia-

nos… A outra batia-nos… Mas, era uma boa pessoa… E gostei muito, também, das 

professoras… Da Dona Palmira, que também foi professora dos meus irmãos… Era a 

Dona Palmira, que era directora lá da Escola de Golegota... Ainda me lembro assim de 

algumas coisas… Pronto… Lembro-me de jogar à bola na escola… Adorava… 

E: E passeios da escola? 

e: Eu nunca me lembro de ir a passeios da escola… Porque ali, quando se faziam tinha 

que se pagar, e eu não ia… 

E: Exacto… 



e: E já quando era para tirar fotografias na escola, eu não queria… (***) Nunca mais me 

esquece, eram 200 Escudos, ou lá o que era… E a minha mãe: “Ó filho, tanto 

dinheiro”… E eu disse: “Pronto, então eu não tiro”… Porque ia lá o senhor fotógrafo e 

tirava fotos a quem queria… 

E: Pois, pois… 

e: O senhor sabe… Mas, essa professora disse-me: “Então, não vais tirar?”… E eu 

disse: “Não”… Mas, como eu lhe fazia recadinhos na hora do meu intervalo, ela 

mandou o homem tirar a fotografia e depois ofereceu-me a fotografia… 

E: E piores recordações que tem da escola, se é que tem? 

e: Era quando me mandava escrever (hesitante)… Como é que se diz? Fazer provas… 

Isso dava-me cabo da cabeça… 

E: Pronto… O próximo tópico diz respeito à adolescência, eu queria saber como é que o 

Paulo faria uma caracterização, em geral, da sua adolescência? Foi uma adolescência 

problemática ou normal? 

e: Até que idade? 

E: Considere entre os seus 12 anos e os 20 (anos)… 

e: Ui… Tive partes boas, mas tive partes muito más… Porque a minha primeira 

(hesitante)… Quando eu estou a fazer 22 ou 23 anos, foi quando eu fui preso… E 

andava na droga… Porque eu comecei com as drogas cedo… 

E: Cedo?... Com que idade? 

e: Muito cedo, muito cedo… Eu comecei a fumar haxixe com 12, 13 anos… Já fumava 

haxixe… 

E: E com quem? Com amigos? 

e: Com amigos… E um deles até me baptizou… Um deles, o que me baptizou com 

haxixe, já faleceu… E o que me baptizou com heroína e cocaína injectadas, também já 

faleceu… 

E: E cocaína e heroína foi com que idade? 

e: Para aí com 16, 17 anos…  

E: Pronto, cerca de 4 anos depois de começar a fumar haxixe, mais ou menos… 

e: Sim, sim… 

E: E os seus irmãos também fumavam? 

e: Os meus irmãos, não… Os meus irmãos, nada… Os meus irmãos, só para aí dois ou 

três é que fumam cigarros… Nem tabaco eles fumam… 

E: Ok… 



e: Foi só eu o único, de uma família de treze, que me meti nas drogas… Fui o único que 

me meti nas drogas e que fui preso… 

E: E entrou num conflito de valores com a sua mãe na adolescência? 

e: Depois quando eu me meti na droga, eu já exigia dinheiro à minha mãe… 

E: Isso foi por volta dos seus 16 anos? 

e: É, 17 (anos)… Eu já exigia… (reproduzindo as ameaças que dirigiu à mãe num tom 

de voz mais agudo) “Se você não me der dinheiro, eu não vou trabalhar… Se você não 

me der dinheiro quando eu vier ao almoço, eu à tarde não vou trabalhar”… E a minha 

mãe, coitada, quando tinha, tinha… Quando não tinha, ia pedir e dava-me… E às vezes 

dizia-me (reproduzindo as palavras da sua mãe num tom de voz terno) “Ó filho, olha, 

eu não tenho, nem a outra pessoa… Não está cá, está na aldeia… Olha, pede ao teu 

patrão e diz que é para mim, que eu não me importo”… E eu chegava ao pé do meu 

patrão e dizia “Ó Sr. Duarte, a minha mãe mandou-me pedir se você emprestava 30 ou 

40 contos?”… Porque ele emprestava… Porque ele só queria que eu trabalhasse… 

Porque ele sabia que eu trabalhava… Só que quando eu começava a ressacar, eu não 

fazia nada… Porque ele, às vezes, dizia assim “Eu não percebo, Paulo”… Ele saber, 

sabia… Ela não queria era atingir-me… (reproduzindo as palavras do seu antigo patrão 

num tom de voz mais agudo) “Eu não percebo… Quer dizer, tu, às vezes, o que fazes 

num dia, demoras uma semana a fazer”… E eu, pronto, dizia “É, você vem para a 

minha beira, chateia-me e eu não faço nada”… Mas, não era nada, porque ele sabia… 

Porque eles depois disseram-me… Porque eles tinham um limoeirozinho no pátio… 

Aquilo era oficina e casa… E, depois, tinham um patiozinho cá fora que tinha um 

limoeiro… E eu, todos os dias (hesitante)… E a mulher viu… E eu fui sincero com o 

meu patrão, depois… Porque eu ia para casa das pessoas ricas e tudo… E eu não queria 

ficar mal visto, nem deixar o meu sobrinho mal… Porque eram casas habitadas… Só 

que as pessoas, se não tinham o apartamento aqui, tinham uma casa no Algarve… 

Enquanto nós estávamos lá a lacar a casa, as paredes e tudo, elas estavam na casa de 

férias… E davam “x” tempo ao meu patrão para fazer o trabalho… Era assim… E como 

o patrão sabia que eu trabalhava (hesitante)… Era o que ele me dizia “Ó Paulo, eu não 

me importo de te emprestar dinheiro, só quero é que tu trabalhes”… Pronto… E era 

assim… E uma coisa que eu também não me sinto bem, foi quando assaltava lojas… 

Roubava tabaco… Era o tabaco… O tabaco, os isqueiros… E, depois (risos), havia um 

colega meu que era muito guloso e trazia os chocolates todos… 

E: (risos) 



e: Era… Era… É verdade… E assaltava a Feira Popular todos os fins-de-semana… 

Tanto é, que um dia até fomos caçados… Tantos anos andamos, que uma vez fomos 

caçados… Éramos miúdos… Viemos todos embora… 

E: E o seu irmão mais velho foi, então, um pai para si, não foi?... 

e: Sim, o meu irmão mais velho, o António… A minha irmã Sílvia, também tem 50 

anos… Porque os meus irmãos (hesitante)… É esse, o mais velho… Depois, é a minha 

irmã com 50 (anos)… Um, 49 (anos)… Outro, 47 (anos)… Outro, 45 (anos)… É assim, 

depois a diferença é de um, dois anos… De mim para o que é a seguir a mim, é de um 

ano ou dois… Depois, desse para o outro, é mais um ano ou dois… Depois, desse para o 

outro, mais um ano ou dois… E é sempre assim a diferença… Faleceu um, do álcool… 

Ele bebia… Era eu miúdo… Devia ter 8, 9 anos… Morreu de cirrose… Foi o único 

irmão meu que faleceu… O resto, graças a Deus, estão todos vivos… 

E: Pronto, o próximo tópico diz respeito aos namoros, eu queria saber com que idade é 

que o Paulo teve o seu primeiro namoro sério? 

e: Olha, a sério mesmo, a sério, eu digo-te, foi agora com a pessoa que estou, com a 

minha mulher… Já estamos quase há 8 anos… Porque eu, ao primeiro namoro, 

desligava-me… Vinham as raparigas para minha casa… A minha irmã e a minha mãe 

diziam “Coitadas das raparigas… Vêm para aqui e fazes-lhe isso?”… Porque eu 

chegava a casa, elas estavam lá, e eu pegava no meu colega e ia-me embora com ele e 

deixava-as lá… Nunca levei a sério… Agora, desde que conheci esta rapariga com 

quem estou agora… Ela ajuda-me muito… Porque eu, drogas (hesitante)… Não digo 

que nunca mais na vida vou tocar, porque eu não sei o dia de amanhã… Mas, pelo 

menos agora não vou tocar mais… Isso eu tenho a certeza… Porque eu ando aqui 

(entenda-se no Hospital Joaquim Urbano) e nunca deu uma positiva… E ainda para aí 

há uma semana houve aqui urina no copo ou o que foi… E isso não me diz anda… 

Bebo, de vez em quando, é uma cerveja… Uma cervejinha é que eu bebo… Mas, é fora 

de casa… Porque em casa não bebo álcool… 

E: Ok… Portanto, o primeiro namoro sério foi então, com a sua actual companheira… 

e: Foi agora com a minha mulher… Foi com ela que fiquei mais tempo… O resto, 

estava um ano ou dois (hesitante)… Mas, só estava com elas, é mesmo a falar a sério, 

até tirar o prazer… Depois de tirar o prazer… Por isso é que, se calhar, as coisas 

(***)… 

E: E como é que classifica a sua relação actual? É uma relação democrática ou é o 

senhor que manda na relação? 



e: Não, não… É os dois…. É os dois… Estamos um para o outro… Para onde vai um, 

vai o outro…  

E: E com que idade é que teve o seu primeiro namoro sério? 

e: Para aí com os meus 14, 15 anitos… 

E: E como é que era essa relação? 

e: Era uma relação (hesitante)… Pronto, eu era atrevido, fazia relações… Claro… 

Porque eu tenho esse tal meu sobrinho que é mais velho do que eu… E ele (hesitante)… 

Nem sei se posso estar a dizer isto?... 

E: Diga, diga… Esteja à vontade… 

e: Pronto, ele dizia “Olha, tu come a gaja… Tu não deixes a gaja virgem”… E eu, 

pronto… Porque ele era muito brincalhão… E ainda hoje é… Mas, a ele não lhe 

faltavam mulheres… 

E: (risos) E como é que era a qualidade dessa relação? Foi o seu primeiro namoro sério 

com 14 anos? 

e: Foi… 

E: E também era relação em que o Sr. Paulo mandava tanto como a sua namorada da 

altura? 

e: Não… Aí já foi mais o meu irmão Luís que me arranjou essa rapariguita… Pronto, 

ela era do Viso… Que eu namorei como muitas raparigas do Viso… Pelo menos, com 

umas quatro ou cinco, namorei, em miúdo… Pronto ele apresentou-ma e disse “Este é o 

meu irmão e tal”… E depois, desde aí, começámos a conversar… Depois, no fim-de-

semana que vinha (hesitante)… Foi até ela que me pediu, porque eu era um bocado 

tímido no primeiro namoro… Esse meu sobrinho é que me incentivou… E eu ia com as 

raparigas, pronto… Mas, foi esse meu irmão que me apresentou a minha primeira 

namorada… 

E: E o que é que significava para si esse namoro? Era uma preparação para o futuro ou 

visava a descoberta da sexualidade? 

e: Era isso… Era fazer o meu prazer… E devia ser só para dizer que tinha uma 

namorada… 

E: (risos) Ok… Estou a perceber… E disse-me que namorou, depois, com mais quatro 

raparigas do Viso, não foi?... 

e: Ui, tantas… Sim… Para aí umas cinco ou seis… 

E: Ok… 

e: E sei os nomes delas todas… 



E: E os seus contactos sexuais implicavam mais o desejo carnal ou o envolvimento 

emocional? Gostava das raparigas ou estava com elas para ter sexo? 

e: Não, não era o caso de gostar da rapariga… Era o prazer…. E olhava para elas e 

atraía-me o corpo da rapariga… Aquela raparigas bem feitas, pronto… Era o que nós 

chamávamos às elegantes, um “traço”… Era o que nós lhes chamávamos… 

E: E utilizava preservativo nessas relações sexuais? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Pronto, e na sua adolescência o Paulo já tinha consciência dos meios de transmissão 

da doença Sida? 

e: Não…. Nesse tempo, não… Não, porque, pronto (hesitante)… Eu próprio o digo, eu 

acho que não havia informação nenhuma… Ou se havia, era muito pouca… 

E: Também estava a aparecer a doença… 

e: Pois... Porque também era uma doença nova… Hoje em dia, é o que eu digo aos meus 

sobrinhos, só se mete quem quer… Porque não por falta de informação… Eu, hoje, digo 

isso… Hoje, não é por falta de informação… Se calhar, no meu tempo, se houvesse a 

informação que há hoje (hesitante)… Não digo que eu não me tivesse metido, mas há 

muitas pessoas que se calhar não se tinham metido… 

E: Ok… E, na sua adolescência, por quem é que era constituído o seu grupo de amigos? 

Eram amigos do trabalho ou do bairro? 

e: Não, eram do bairro… 

E: Do bairro… Estamos a falar da Rua da Pena? 

e: Não, do Bairro do Vilar… É a Rua da Pena e depois tem lá o Bairro do Vilar… 

E: Ok… 

e: Mas, eu era conhecido (hesitante)… Eu morava na Rua da Pena, mas para as pessoas 

todas, eu era do Bairro do Vilar… Quando havia porradas, ou isto ou aquilo, eles iam-

me logo chamar a casa… 

E: Estava metido num gang? 

e: Era… Eu era, como diziam, era o chefe da quadrilha… 

E: (risos) 

e: Era… Era o chefe da quadrilha, mas quando era para andar à porrada, eu é que ia para 

a frente… 

E: Pois, estou a perceber… 



e: Os outros metiam-se atrás de mim… Eu é que era o chefe… 

E: Mas, era porrada com outros bairros, não era?... 

e: Era… Por exemplo, íamos meia dúzia deles… Pronto, vou-lhe contar um caso, nunca 

mais me esqueço… Vamos, saímos do Bairro do Vilar para aí cinco ou seis rapazes, e 

estamos a chegar ali à Rotunda da Boavista, onde tem o leão… 

E: Hum., hum… 

e: E vejo um grupo de um lado e um grupo do outro… Mas, um grupo maior do que o 

outro… E o rapaz que tinha menos colegas estava a dar no corpo, que os outros fizeram 

a roda, e eram só os dois… E o rapaz que tem menos colegas estava a dar no corpo a 

quem tinha uma seita muito grande… Pronto, resumindo e concluindo, depois, 

meteram-se todos… E eu vi aquilo, entrei lá para dentro e (diminuindo o tom de voz) 

comecei a dar porrada… Que eu fiquei conhecido foi por causa das porradas… Porque 

eu, olham para mim e posso (hesitante)… Mas, para a porrada, pronto, tenho jeito… 

Pronto… Tanto é que (hesitante)… Isto nem eu quero crer… Pronto, eu já tive aqui 

(entenda-se no Hospital Joaquim Urbano) uns castigos por bater em pessoas… 

E: No Hospital Joaquim Urbano? 

e: Sim… 

E: Ok… 

e: Mas, desde que vim para aqui, a minha vida mudou… Comecei a pensar doutra 

maneira… Comecei a pensar… E é o que eu digo hoje em dia, aqui o Hospital Joaquim 

Urbano é a minha segunda casa… Eu saio de minha casa e venho para a outra minha 

casa… Foi aqui que eu larguei as drogas… (mais sério) Foi aqui que eu larguei as 

drogas… E, depois, tenho uma mulher que me dá força… Que me incentiva… E andou 

também na droga… Mas, isso é com a minha mulher… 

E: E o seu grupo de amigos na adolescência era constituído tanto por rapazes como por 

raparigas? 

e: Hum, era só rapazes… Mas, havia uma rapariga que lhe chamavam Maria-Rapaz… 

Que ela até jogava à bola connosco e passava por homem… Era a Teresita… 

Chamávamos-lhe a Teresita… Era do Bairro do Vilar… Essa era a única rapariga que 

andava connosco, no grupo… 

E: No gang, não era?… 

e: No gang, pronto… Como quiser… 

E: E depois tinha as suas namoradas, não era?... 

e: E depois tinha as raparigas que gostavam de mim e eu, pronto… 



E: E tinha um melhor amigo na altura? 

e: Tinha… 

E: Quem é que era essa pessoa? 

e: Já morreu… O irmão matou-o com um tiro na cabeça, sem querer… 

E: Também do Bairro do Vilar? 

e: Sim, do Bairro do Vilar… 

E: Ok… E qual é que era a importância do seu grupo de amigos, por exemplo, na 

formação dos valores e na forma de pensar? O seu grupo de amigos influenciou muito a 

forma de pensar do Paulo, na altura? 

e: Nós ali tínhamos quase todos os mesmos pensamentos… As mesmas virtudes… Era 

mais o futebol… Era jogar à bola e andar de bicicleta… Fazer corridas de bicicleta, 

jogar à bola, fazer atletismo… E era assim… 

E: E jogava futebol todos os dias? 

e: Todos os dias… 

E: E tinham campo de futebol? 

e: Tínhamos um campo no Bairro do Vilar… Mas, nós, lá está, devia ser por ser 

proibido, mas nós gostávamos mais de ir para lá… Era a quinta dos ingleses, que é à 

beira do Shopping do Porto… Tem lá dois terrenos, e nós saltávamos a rede, levávamos 

uma bola e íamos para aí dez ou quinze pessoas, rapazes, e fazíamos lá jogos de bola… 

E: E participava em torneios inter-bairros? 

e: Depois, tínhamos um torneio que era do Bairro do Vilar… 

E: Ah… 

e: E, depois, jogámos contra o Freixieiro, a Académica, que eram equipas federadas… 

Jogámos contra muitas equipas que são federadas, hoje… 

E: E os seus amigos do Bairro do Vilar utilizavam preservativo nas relações sexuais? 

e: Não, não, não… 

E: Não era habitual usar o preservativo, portanto… 

e: Não… Havia essa rapariguita que passava por rapaz, que era a Teresita, que Deus a 

tenha em descanso… Nós éramos, por exemplo, cinco ou seis, que ela escolhia… Até 

éramos dez… Mas, ela dizia (reproduzindo as palavras da sua amiga num tom de voz 

mais agudo) “Olha, só deixo ir a ti, a ti, a ti e a ti”… 

E: (risos) 

e: Era assim… Escolhia três, ou quatro ou cinco, e pronto… E esses quatro ou cinco, 

saía um e ia outro, saía um e ia outro… Era assim… 



E: Já estou a perceber… E também já me falou nisto, os seus comportamentos com 

drogas começaram aos 12 com haxixe e aos 16 foi baptizado com heroína e cocaína… 

e: Foi… 

E: E foi o seu melhor amigo que o baptizou? 

e: Não, não… 

E: Não?… 

e: Não, não, não, não… Quem me baptizou foi um que ainda hoje em dia a mãe dele é 

vizinha da minha irmã, na Rua da Pena… Só que morreu… Era o Miguel… E o outro, 

que morava mais acima, à beira dos semáforos do Campo Alegre, era o Elísio… Morava 

por trás do cemitério de Agramonte… Tem uns prédios por trás, até tem um campinho 

de futebol, não sei se conhece?... 

E: Não estou a ver… 

e: Que eu já joguei também aí… E, pronto, era daí… Era um miudito… À minha beira, 

era mais miúdo… E, depois, apesar de ser mais novo do que eu um bocado, era muito 

pequenininho… Enquanto eu, por exemplo, tinha a altura que tenho agora, ele era 

baixinho… Era muito pequenino, mas, era muito vivido… Naquele tempo as pessoas 

(hesitante)… Acho que a miudagem era mais homem… E a porrada era à mão… Hoje 

em dia, não… Hoje em dia, é porrada, aquele mica-me e eu vou-lhe dar um tiro… No 

nosso tempo, não… No nosso tempo, ele mica-me, então eu vou arranjar maneira de o 

micar, mas sem matá-lo… 

E: Exacto… 

e: Pronto, andar à porrada… Agora matar, só se fosse sem querer, porque sendo por 

querer, não acredito… No nosso tempo, ninguém matava alguém sendo por querer… 

Não… 

E: Ok… E quando é que começaram a acontecer as primeiras saídas nocturnas do 

Paulo? 

e: Foi cedo, como eu disse… A minha mãe não me deixava sair e eu fugia de casa… 

Deixava-a dormir e tal… Eram dois ferrolhos que tinha a porta do quintal… E eu 

preparava logo o esquema… Abria e a minha mãe (elevando o tom de voz) “Onde é que 

vais?”… E eu “Vou à casa de banho”… (reproduzindo as palavras da mãe) “Ah, 

espera aí… Depois, fecha a porta”… E eu fazia que fechava e deixava a porta 

encostada, que era para ela não ouvir… Porque ela estava sempre à cautela, porque ela 

já sabia o que eu fazia… 

E: E com que idade? 



e: Só para dizer que eu (hesitante)… O meu tio, que eu lhe chamava tio, que era meu 

padrasto… Foi o homem que a minha mãe arranjou para ajudar… Porque, pronto, eram 

13 filhos… E há 60 anos atrás uma mulher com 13 filhos à volta todos pequenininhos 

sem ter um homem ara ajudar… Foi o que a minha mãe, depois, me disse “Ó filho, não 

quer dizer que eu fui arranjar outro… Pronto, eu gosto dele, mas de quem gostava era 

do teu pai… Mas, ao menos, ele ajuda-vos e ele cria-vos”… A intenção da minha mãe 

era arranjar alguém que a ajudasse a criar-nos… 

E: Pois… E álcool? Também teve experiências com álcool na adolescência? 

e: Na adolescência (pensativo)… Partindo dos meus vinte e tais é que eu comecei… 

Quando andava mesmo nas drogas, já, é que eu comecei com o álcool… Era todos os 

dias… A minha mãe até me fazia (hesitante)…. Eram duas garrafas de (***)… O que 

eu queria era beber e ficar mocado… 

E: Estou a perceber… 

e: Porque eu consumia heroína, consumia cocaína… Haxixe é que não consumia, 

porque não gostava… Era heroína, cocaína… Era “serenais”… Era álcool… Era tudo… 

Era o “ropinol”, naquele tempo… Os serenais, agora, eram o “ropinol”, naquele 

tempo… 

E: O “serenal” é um comprimido com cerveja, não é?... 

e: Com cerveja, sim… 

E: Ok… E para que espaços é que ia quando saia à noite, nessa altura? 

e: Hum, íamos para o “Coqueiro”… Para a discoteca do “Coqueiro”… É uma discoteca 

de pretos… É no Dallas… 

E: Chama-se Dallas? 

e: Sim… Isso é ma discoteca antiga… Estou a falar há para aí 20 anos atrás… 

E: E em que parte da cidade é que é? 

e: A discoteca? 

E: Sim… 

e: Não sabe onde é que é o Centro Comercial Dallas? 

E: Não… 

e: É fácil… Tem a Rotunda da Boavista, não é?... Depois, tem aquela avenida toda para 

baixo… Sabe onde é que é o Estádio do Bessa? 

E: Sei, sei… 

e: Pronto, mais para cima, para aí 50 metros ou coisa assim, há um Centro Comercial… 

É aí, pronto… 



E: Ok… Pois, não é muito longe da Rua da Pena… 

e: Não, é um pezinho… 

E: E ia com os seus amigos para lá? 

e: Sim… Íamos sempre… É como eu lhe disse, andávamos sempre maia dúzia deles… 

E: Mas, era ais ao fim de semana ou ia todos os dias? 

e: Não… Para ir para o “Coqueiro”, era ao fim de semana… 

E: Ao Domingo, que era para ver a raparigas… Pronto, era ao Domingo para o 

Coqueiro… Durante os ouro dias, ma pessoa (hesitante)… Era jogar à bola, era roubar 

quiosques, para bom português… Era assaltar os quiosques para roubar o tabaco… 

Era… Era para roubar o tabaco… Mas, se tivesse lá dinheiro, também trazíamos… 

Trazíamos tudo, mas a norma era o tabaco… Porque era para depois nós vendermos, 

para depois termos dinheiro para irmos para a Feira Popular… Porque, antigamente, 

havia a Feira Popular ali onde é o Pavilhão Rosa Mota… 

E: Ok… E na sua adolescência o Paulo pertenceu a algum grupo desportivo ou clube 

recreativo? 

e: Pertenci… Quer dizer, o meu clube, que eu trago no coração e hei-de morrer com ele, 

é o Porto… O Futebol Clube do Porto… Mas, eu tinha um clube que era o Bairro do 

Vilar… Quando eu jogava pelo Bairro do Vilar (hesitante)… Joguei (hesitante)… 

e: Era futebol de 5 ou de 11? 

E: Era futebol de salão que jogava no meu tempo… Depois, joguei também pelo “Café 

Nação”… Fui fazer uns treinos no campo de futebol que hoje acho que existe ainda… É 

onde se apanha a lancha ali à beira do Douro… Apanha-se a lancha que atravessa o 

Douro… 

E: Não estou a ver bem onde é que é… 

e: Pronto… E era aí… Nós íamos lá fazer os treinos do (***)… Agora, no Bairro do 

Vilar, nós tínhamos mesmo o nosso campo… 

E: Exacto… E treinava quantas vezes por semana, por exemplo? 

e: Treinávamos duas, três vezes… 

E: E quantas horas? 

e: Duas, três horas… Era conforme… 

E: E tinha jogo ao fim de semana, sempre? 

e: Com jogo ao Domingo, sim… 

E: Ok… Pronto, também já falou nisto, os seus tempos livres na adolescência eram 

ocupados a jogar futebol… 



e: (cortando-me a palavra) Era… Trabalhava, jogava futebol e fazia as minhas 

asneiras… 

E: Que asneiras? Quiosques? 

e: Roubava quiosques, principalmente… Quiosques e uma lojita que tinha lá no Bairro 

do Vilar… Era do Sr. Alberto… Naquele tempo, nós éramos miuditos e o senhor já 

tinha para aí 50 anos… Ele era sapateiro… Dentro da loja tinha coisas para sapatos e ao 

mesmo tempo vendia tabaco, chupas… Pronto, essas coisas todas… 

E: Ok… E tinha alguma banda de música favorita na sua adolescência? 

e: Dire Straits… Dire Straits e Bryan Adams… 

E: E filme? 

e: Fui sempre com o Rambo… 

E: Rambo… O seu ídolo era o Stallone? 

e: O Stallone, sim… Sylvester Stallone… 

E: Ok… E na sua adolescência, por exemplo, surgiu-lhe algum tipo de preocupações 

sociais, por exemplo, relacionadas com a pobreza, a exclusão social ou o ambiente? 

e: Hum… Não notava nada… Não notava nada porque eu, depois, também (hesitante)… 

É como eu lhe digo, eu fugia sempre de casa… Quanto muito, se estivesse em casa 

(hesitante)… 

E: E fugia de casa por quanto tempo? 

e: A minha preocupação era quando fosse a comida, estar lá por causa da minha mãe e 

tal… Pronto, tirando isso… Eu estava sempre… Era a minha mãe “Já fizeste os 

deveres?”… (reproduzindo a sua resposta habitual à mãe) “Já fiz… Já”… Mas, 

mostrava-lhe os deveres de há para aí uma semana atrás, como ele era analfabeta… 

Pronto, e estava sempre a ir para o Bairro do Vilar… Vinham-me sempre chamar 

pessoas… E, às vezes, ao Domingo eles chamavam-me… E a minha mãe não lhes batia, 

mas dava-lhes raspanetes e não queria que eles me viessem chamar… E nós 

combinávamos o assobio… E quando estava em casa e ouvia uma assobiadela… Mas, a 

minha mãe sabia… (reproduzindo as palavras da sua mãe) “Já estão ali os ladrões 

como tu”… 

E: E com que idade é que começou a assaltar quiosques? 

e: Para aí com 15, 16 anos… Eu trabalhava e tudo… (pensativo) Eu não gosto muito de 

dizer esta palavra “Eu fazia por causa dos outros”… Não, eu fazia porque eu queria… 

Pronto, e não era pelos outros… Eu queria… Pronto, não há ninguém que faça alguma 

coisa que não queira… Se uma pessoa não quer, não faz… 



E: Exacto… 

e: Eu, pelo menos, é assim que penso… Foi como na droga… Eu disse aqui quem me 

baptizou, não disse? Mas, não disse quem me viciou… Quem me viciou fui eu a mim 

mesmo… Porque eu conheço alguns colegas meus que experimentaram e não 

gostaram… E ninguém os obrigou a consumir… 

E: Exacto… 

e: Essa para mim é uma desculpa muito fraca, dizer “Ah, foram as companhias”… Eu 

andava com aquele grupinho… Podia andar com 20 ou 30 do Bairro do Vilar… Mas, 

sabia que ia andar à porrada por causa deles? Não… Arranjava 5 ou 6… Não quer dizer 

que nós não andássemos à pancadaria… Bô, às vezes, até andava à pancadaria, como há 

um bocado contei aquela da Boavista… E não era nada comigo… Só para dizer que 

ainda hoje em dia não posso ver coisas ao contrário… Eu, as vezes que fiquei aqui 

(entenda-se no Hospital Joaquim Urbano) de castigo, nunca foi por minha causa… Foi 

por causa dos outros… 

E: Eu estou a perceber… E qual é que era a visão que o Paulo tinha do futuro na 

adolescência? Como é que via o futuro na sua adolescência? 

e: Eu via que havia de ser uma pessoa rica… Pronto, eu tinha na cabeça que quando 

fosse grande, eu ia ser rico… Eu ia ter o meu carro… 

E: Pois… Mas, pensou em apostar no futebol para conseguir isso? Pensou em seguir o 

futebol? 

e: Não… Mas, tinha futuro no futebol… Mas, naquele tempo, digo eu, não havia 

pessoas que apostassem… Porque nós, pessoas pobres (hesitante)… 

E: Estamos a falar em meados da década de 80, não estamos? 

e: Sim… Pessoas pobres (hesitante)… E esse, o meu melhor amigo, era um grande 

jogador… Parecia o Futre… Ele era conhecido pelo Futre… Que ele tinha um pé 

esquerdo… Mas, era pequenino… Era espectacular… Ele dizia que passava a bola pelo 

meio das pernas e passava mesmo… Um gajo fechava as pernas, mas quando desse 

conta, a bola já estava por entre as pernas… Como eu, eu era guarda-redes… Eu era 

guarda-redes… E tinha futuro… Eu, ele… O meu treinador dizia mesmo “Se vier 

algum gajo do Porto”… 

E: E não podia ir fazer testes ao Porto, nessa altura? 

e: Podia, mas sabe o que era? Nós não trocávamos o Bairro do vilar por nada… O nosso 

clube (hesitante)… Ali, no Bairro do Vilar, era quase tudo portista… Ou, pelo menos, a 

maioria… E nós, era o Porto… E íamos ver os jogos todos do Porto e tudo… Mas, para 



jogar, nós antes queríamos jogar pelo Bairro do Vilar… Eu, pelo menos, falo por 

mim… 

E: E actualmente ainda mantém contacto com amigos do Bairro do Vilar? 

e: Sim… Ui… Eu tenho lá amigos… Eu quando vou lá, é uma festa… Que eu agora 

estou a morar aqui na Triana, que arranjei uma casinha… Foi a Sra. Doutora Paula que 

me arranjou… Ela é espectacular… 

E: E há lá alguma associação de moradores para ver os jogos do Porto ou assim? 

e: Sim… E, às vezes, eles alugam umas camionetas e vai o pessoal do Vilar… Os 

carros, carrinhas… Às vezes, vai uma camioneta daquelas cobertas… E o pessoal vai 

todo lá dentro… E vamos por aí todos à estrada... Isto há uns anos… Agora, não… Para 

aí de há 8 anos para cá, desde que estou com a minha mulher, ela não me quer no meio 

de ninguém… Não me quer… 

E: E já não vai, por exemplo, ter com esses seus amigos? 

e: Não… Vou… Não, futebol já não vou jogar… Não jogo porque eu não quero… 

E: Eu estava a dizer ir lá conviver com os seus amigos? 

e: Isso sim… Ainda há pouco fui lá… Porque a minha mãe antes de morrer teve uma 

trombose… E depois caiu para o lado, lá mesmo dentro do Vilar… E estávamos com as 

pessoas… Eu e a minha mulher fomos à sede almoçar… E pronto, as pessoas todas “Ei, 

Paulo!”… Pronto, está a ver? Aquela festa, pronto… Também, já não me vêem há tanto 

tempo…Eu, pelo menos uma vez por mês, vou lá… 

E: E ainda há pessoas do seu grupo da adolescência que continuam a viver lá no Bairro 

do Vilar? 

e: Sim… Olhe, eu encontro muitas vezes, pelo menos uma pessoa, o Pedro, que era um 

grande amigo meu… Ele também é do Bairro do Vilar… É o Laqueira… É conhecido 

por Laqueira, é irmão do Jaime… Pronto… Ainda vejo muitas pessoas da minha 

infância… Mas, muitos já morreram… Muitos… A maioria já morreu… E não estou a 

falar só ali do Bairro do Vilar… Estou a falar do Bairro do Vilar, de (pensativo)… 

Como é que se chama? Cedofeita… Assim por aí… E as pessoas modificaram… E 

ainda vejo muitos colegas meus na droga, sabe?... 

E: Estou a perceber… 

e: E eu, podendo dar uma palavra de conforto e tal… Como me fizeram a mim, também 

faço aos outros… 

E: E daquelas pessoas que eram do seu grupo, dos seus melhores amigos, viciaram-se 

todos em drogas ao longo da vida? 



e: Não, não… Há um, que é o Lima… Esse não… Nem nunca fumou heroína nem 

cocaína… Fumou uma vez foi haxixe… Agora, esse meu melhor amigo, o meu melhor 

amigo, ele antes de morrer já andava na heroína… Na coca ainda não, mas na heroína 

sim… E um rapaz que era o Lela, daqui das Virtudes, que é lá em baixo à beira da 

Judiciária… Ele vendia os pacotitos… Naquele tempo, era a 700 paus… E depois, era a 

1 conto e 300… E depois, foi para 1 conto e 500… E agora acho que é a 1 conto… Mas, 

agora, não me interessa… Interessava-me antigamente… E levava-mos lá a casa, esse 

rapazito… E jogávamos lá umas cartadas, dava-mos uns “fumos”… Ainda eram uns 

“fumos”, depois é que se passou para a seringa… Dava-mos uns fumos, 

conversávamos, bebíamos uma cervejinha… E eu até nem era assim muito coiso… Eu 

era mais para meter os “ropinois”… Naquele tempo, eram os “ropinois”, não eram 

“serenais”… Hoje em dia é que é “serenais”, mas naquele tempo era “ropinois”… 

Duas miligramas ou duas miligramas e meia… Às vezes, metias dois ou três secos… 

No dia a seguir acordava e ia a Massarelos (reproduzindo as palavras do dono de um 

café) “É pá, não podem entrar”… (reproduzindo a sua resposta ao dono do bar) “Não 

podemos?... Ai não, que não podemos… Quem é que disse?”… (reproduzindo, de novo, 

as palavras do dono de um café) “É pá, vocês ontem partiram isto tudo”… E eu não me 

lembrava de nada… Nem eu, nem os meus amigos… (reproduzindo, de novo, as 

palavras do dono de um café) “Olha, bateste num homem”… (reproduzindo outra 

resposta sua ao dono do bar) “Eu bati-lhe?”… E ele “Então, estavas com alguma 

coisa”… E eu “Olhe, desculpe lá”… 

E: E como é que o Paulo consumia cocaína? 

e: Era fumada… Era fumada na prata… 

E: Fumada… 

e: E também, depois, tinha o “snif” da coca… Que era uma prata ou um vidro… 

Normalmente, era um vidro ou até numa mesa… Fazia um carrilhozinho de branca e 

depois snifava… Tapava uma narina e snifava… E, depois, como já não me fazia nada 

fumar, passei para injectar… E depois injectar também já não me fazia nada… 

E: OK… E para que é que o Paulo sentia que tinha vocação na sua adolescência? 

e: Porque eu sempre fui uma pessoa desenrascada, uma pessoa muito vivida e uma 

pessoa que tem uma inteligência… Como ainda hoje em dia tenho, que eu sei que 

tenho… Não é tenho é se calhar a oportunidade de alguém chegar à minha beira e dizer 

assim “Tu gostas de fazer isto, vais fazer isto”… 

E: Mas, o que é que pensava na sua adolescência? 



e: Eu pensava que ia ser rico… Uma das coisas que eu pensava é que ia ser rico para 

ajudar os meus irmãos, tudo… Pronto, ou ser jogador de futebol, ou ser polícia… Era o 

que eu tinha mais em mente… 

E: Ok… Pronto, e as suas experiências no trabalho… O Sr. Paulo começou a 

trabalhar… 

e: (cortando-me a palavra) Com 14, 15 anos…  

E: E em que actividade, em concreto? 

e: Onde eu trabalhava? 

E: Sim… 

e: Era lacador de móveis, ali no Campo Alegre… 

E: E quais eram as suas funções, em concreto? 

e: As minhas funções eram o meu patrão levar-me, por exemplo, ao apartamento do 

senhor… E o senhor já tinha dito ao meu patrão como é que queria o apartamento, mas 

eu não estava presente… Depois, o meu patrão levava-me ao apartamento virava-se 

para mim “Olha, estes quartos quero lacados com a cor tal… Tem que ser amassado, 

tem que ser lixado”…  

E: E, desculpe a minha ignorância, lacados como? 

e: Lacagem é uma pintura como, pronto, uma pintura de carro… É tão perfeita como 

uma pintura de carro… 

E: Estou a perceber… 

e: Eu estive ali na casa do falecido Zé Beto, o guarda-redes do Porto, por exemplo… 

Laquei-lhe a casa toda… É ali acima da Pasteleira, numas torres grandes… E laquei-

lhe… O meu patrão dizia-me “Olha, ó Paulo, este apartamento é para ficar assim, 

assim, assim e assim”… 

E: Já percebi… 

e: E ele saía uma hora, na carrinha, e eu ficava ali… Quando estava pronto, dizia “Sr. 

Eduardo, está pronto”… Não era num dia, nem em dois, não é?… Estava lá um mês… 

Era… 

E: Pois… 

e: Era conforme… 

E: E trabalhou como lacador 12 anos, não foi?... 

e: Estive, mais ou menos… Entre 10 anos a 12, eu estive… 10 anos, eu estive à 

vontade… 

E: Pronto, até aos 26 anos… 



e: É… Porque eu, depois, só deixei de trabalhar, dos meus 14 até aos 20 e tal 

(hesitante)… Porque eu, aos 23 (anos), se não estou em erro, fui preso… Fui preso pela 

primeira vez… 

E: E porque motivo? Um assalto? 

e: Assalto… 

E: E o que é que assaltou, nessa altura? 

e: Foi uma viatura… E a segunda vez foi porque eu tinha uma multa para pagar… Mas, 

só para dizer que eu agredi o polícia… Dei-lhe com um paralelo na cabeça… 

E: (risos) 

e: Foi… Ele também foi estúpido… Eles sabem como é que eu sou… Eu ia no passeio, 

eram para aí as duas da manhã… Nunca mais me esquece… Há coisas que marcam e 

uma pessoa nunca mais se esquece… Ia ali à beira da “Petúlia” e, pronto, sou sincero, 

eu ia fazer uma asneira… Só que me deu um palpite que eu estava a ser perseguido, não 

é?… 

E: A “Petúlia” é ali na Rua Júlio Dinis, não é?... 

e: Sim, sim… Deu-me um palpite que estava a ser perseguido… E era verdade… Eu 

não faço… E vou a passar, assim, por cima do monte e vejo assim ao longe um polícia, 

só que fiz de conta que não vi… E vou para passar pela beira da polícia… E eu sabia 

que estava aquilo ali, mas que estavam mais escondidos… E estavam… Tu vais já ver 

porquê… E eu vou passar pela beira dele e ele “O que é que tu andas aqui a fazer a 

esta hora?”… E eu disse “E qual é o seu problema? Não posso andar na rua, 

agora?”… E o gajo “Ah, tu tens a mania que és campeão, que bates em todos, um dia 

destes vais levar um estalo”… Olhe, que má frase que me caiu… Eu olho assim para 

ele, virei-me ao contrário, agarrei em dois paralelos, que ele nem tempo teve de ir 

buscar a pistola… Ele ficou em pânico… Entrou em pânico… Que eles sabem como é 

que eu sou… 

E: Então, já era conhecido, nessa altura, pela polícia… 

e: Sim, eu era conhecido pelo “Rato”… Eles quando me viam na rua diziam “Agora é 

que vais ser preso… Agora não tens hipótese”… 

E: E traficou droga o Sr. Paulo? 

e: Já trafiquei, mas nunca fui preso por droga… E tive muitos quilos de haxixe… Não 

eram meus… Eram de outras pessoas que me davam, mas tinha o meu lucro… E até me 

esqueci de dizer isso, eu, em novo, comecei a traficar… Para aí com os meus 16 anos, já 

tinha placas de 5 e 7 quilos de haxixe… Eram sabonetes… Eram como aqueles que uma 



pessoa se lava, só que era em “ganza”… E tinha também aquilo que lhe chamam, hoje 

em dia, placas… Porq ue há sabonetes e placas… 

E: E as placas não são partidas a partir dos sabonetes? 

e: Não, uma placa é como seja, por exemplo, este (aponta para o áudio-gravador 

colocado em cima da mesa) telemóvel, mas em “chocolate”, percebe?... A porcaria de 

que eu estou a falar… 

E: Sim, sim… 

e: A isso chama-se uma placa… Agora um sabonete, é mesmo como um sabonete… 

Mas havia, antigamente (hesitante)… Eu tinha (hesitante)… 

E: Pólen?... 

e: Pólen, também… Agora, eles chamam-lhe chocolate e não é chocolate… O que anda 

agora aí, que eu sei, não é que eu fume, mas eu sei, é pólen, não é chocolate… 

E: E depois, então, dessa actividade na lacagem, trabalhou em mais alguma coisa? 

e: Trabalhei… Depois da lacagem e tal, foi quando estive preso… 

E: Quando tempo é que esteve preso, Sr. Paulo? 

e: Eu estive desde 93 (1993) a 96 (1996)… Depois, tive um mês e tal quando agredi o 

polícia e tal… Porque eu tinha que pagar 147 contos e 147 escudos… Nunca mais me 

esquece… E, depois, ainda tinha a coisa de ter dado com o paralelo na cabeça do 

polícia… Mas, como era só eu e o polícia, que é mesmo assim… E tinha os outros 

polícias… Mas, como eram polícias com polícias… Eu para o juiz (risos) “Olhe, isso é 

o que eles dizem… Eu também não faço nada, por isso”… E ele mandava-me sempre 

embora por não haver provas… Quer dizer, tinha provas, mas eram os polícias a dizer… 

Eles queriam é que fosse, por exemplo, uma pessoa sem ser polícia a dizer assim “Ele 

agrediu o polícia que eu vi”… E isso nunca tinham… 

E: E também foi provocado o Sr. Paulo… 

e: Pois… E não foi premeditado… Aconteceu, pronto… Como a ele deu-lhe para me 

dizer que me dava um estalo, deu-me a mim na cabeça para ir buscar um paralelo… 

Mas, eu quando saí de casa, eu não levava na cabeça que ia pegar num paralelo para dar 

no polícia… 

E: Exacto, exacto… Então, trabalhou na lacagem 10, 12 anos… E depois? 

e: Eu estive na lacagem e depois da lacagem foi quando fui preso… 

E: Por três anos… 

e: Vim… Depois, fui para o Pingo Doce a trabalhar… 

E: O que é que fazia no Pingo Doce? 



e: Era distribuidor… Por exemplo, faz de conta que aqui tinha uma loja Pingo Doce… 

Eu fazia as paletes… Pronto, mercadorias e tudo que as lojas precisassem, pediam-me… 

E eu fazia as paletes… Depois, tinha que meter o número da loja, que era para eles 

saberem… E ia na carrinha lá buscar, que eu andava com um porta-paletes… 

E: E trabalhou nisso um ano? 

e: 7 meses, para aí… Mas, depois não quis ficar… E eu tinha bons contactos para ficar 

lá… Tinha, porque o meu irmão era gerente do Pingo Doce e tudo… O pai do homem 

da minha sobrinha também estava lá, era da fruta… Que aquilo tem secções no Pingo 

doce… Tem a secção da alimentação, secção da carne, tem a secção dos legumes, da 

fruta… Tem muita coisa… Eu tinha contactos, mas não quis ficar… Eu tinha vindo da 

cadeia e já estava há muito tempo fechado… E agora ali estar outra vez… Pronto, estive 

no Pingo Doce… Depois, fui preso um mês e tal… Depois, saí e tal e fui fazer uma 

desintoxicação para a “Recto”, em Espanha… Depois, saí e fui à “Gesford”, que tem 

ali à beira da Rua da Pena, não sei se o Sr. conhece? 

E: Não estou a ver… 

e: Quem vem do Capa Negra, a baixo, tem um prédio que diz nas campainhas 

“Gesford”… Fui aí aos escritórios porque trabalha lá uma vizinha da minha irmã na 

Rua da Pena… É a Guida… Pronto, conhecimentos… E fui trabalhar para o Faísca… 

Andava com máquinas de corte que era para fazer colheres para a sopa, facas para cortar 

as pizas…  

E: E quando é que foi isso? 

e: Foi quando eu vim para aqui para o hospital, que eu ia passar ao quadro… Ia 

passar… Eles queriam, mas eu sabia que não passava, porque eles queriam que eu fosse 

fazer as análises e de certeza que quando desse HIV eles já não me queriam… Pronto, 

mas, entretanto, deu-me uma pneumonia… Porque eu tinha turno das 7 da manhã às 3 

da tarde… E depois das três e meia da tarde à meia noite… Só que lá dentro, uma 

pessoa pensava que estava a trabalhar de dia e já estava a trabalhar de noite… Depois, 

tomei um grande banho, quando saio uma ventania… Que tinha que se atravessar uma 

ponte e eu de manga curta com um banho de água quente… Pronto, no dia a seguir, fui 

trabalhar e senti que não estava em condições… E disse ao encarregado “Olhe, eu não 

me sinto bem… Eu estou doente”… E eles, como eu trabalhava bem… Não é para me 

gabar, porque sempre fui trabalhador… E sou… E sou… O encarregado disse-me 

“Você vai e quando estiver bom, você vem outra vez que nós estamos aqui”… E estava 

o patrão lá dentro… Porque eu trabalhava… Eram gajos porreiros… E eu trabalhava… 



Porque eu quando estou a trabalhar, não gosto de estar parado a fumar um cigarro… 

Mesmo que eu queira estar com o cigarro, meto o cigarro na boca mas as mãos têm que 

estar em andamento… Não sou daqueles que vão para a casa de banho e estão lá meia 

hora… Eu não… Eu quando ia para a casa de banho era para dar algum “fumo”… Mas, 

depois, recuperava… Depois, uma pessoa fica toda… Sempre fui trabalhador… A 

minha mãe também sempre disse… Por isso é que ela antes de morrer disse “Eu 

perdoo-te filho, tudo… Tu foste tão trabalhador que eu não conheci uma pessoa tão 

trabalhadora como tu”… E hoje em dia também… Eu já pensei em mandar a reforma 

abaixo, mas a doutora avisou-me “Ó Paulo, não… Porque como você tem esse 

problema pode estar um ano ou dois até porreiro… Mas, se depois você cai aqui ou 

noutro lado, como é que é? Depois como é que vai ter reforma? Eles, depois, não lhe 

vão dar a reforma”… Vão-lhe dizer “Não, você teve a reforma e não a quis”… As 

doutoras aqui são um espectáculo… Então, esta Doutora Paula… Os enfermeiros 

também são fixes… Aqui é tudo… São os enfermeiros… É o Rui, a Conceição, o 

Ricardo… A psiquiatra… A Doutora Olga, que saiu há pouco… Foi-se embora daqui… 

Mas, veio outra que é a Doutora Conceição… São todos, são todos… Aqui, a pessoa 

mesmo que me ajuda na minha vida, mesmo financeira, é a Sra. Doutora Paula… Aqui 

ajudam-me no meu problema, no HIV, todos os dias… Ajudam-me a tomar a 

medicação… Pronto, depois tem essa Doutora Paula… Porque aqui há certas doutoras 

que ajudam mais quem não vier para a droga… É mesmo assim... Quem quer e está 

sempre a demonstrar que não consome, tanto é que eu não consumo, que nunca dá 

positivas… Eu tive chatices aqui uma vez com uma… Tanto é, que eu mudei até, nesse 

tempo… Depois, não tinha casa… Não tinha onde comer… E foi essa Sra. Doutora 

Paula que me arranjou tudo… Hoje em dia, tenho a minha casinha, tenho a minha 

comidinha… Se não comer (hesitante)… Eu também não gosto de bifes… Mas, pronto, 

desde que tenha uma tigelinha de sopa, ou duas ou três, e leitinho com bolachinhas e 

tudo, eu passo… E depois, pronto, essa Sra. Doutora ajuda-me… Dá-me umas 

comprinhas… Por falar nisso, até tenho que ir às “Cáritas”, buscar uma ajudinha para a 

minha alimentação… Pronto, mas eu pago a água e a luz com a minha reforminha… 

E: E quanto tempo é que o Sr. Paulo trabalhou nessa actividade em que fazia cortes para 

colheres e cortadores de piza? 

e: O contrato era de 7 meses… Mas, foi a “Gesford” que me contratou… Mas, depois o 

patrão do Faísca queria comprar-me à “Gesford”, para ficar empregado do Faísca… 

Assim, já não tinha nada a ver com a “Gesford”… Só que depois, entretanto, deu-me 



uma pneumonia e uma tuberculose, e eu vim cair aqui (entenda-se ao Hospital Joaquim 

Urbano)… Pronto… 

E: E a partir daí voltou a trabalhar? 

e: A partir daí, nunca mais… Mas, eu ainda, de vez em quando, vou lá à “Gesford”… 

Eu vou buscar a minha reforma que vai sempre para lá… Tenho que mudar… E vou lá e 

eles dão-me umas t-shirts que eles têm… Quando eu estive aqui (entenda-se ao Hospital 

Joaquim Urbano), eles lá davam coisinhas à minha vizinha para dar à minha irmã, e ela 

trazia-me… Coisinhas para comer aqui (entenda-se no Hospital Joaquim Urbano), 

quando eu estava internado… Viram-me com bons olhos… E quando vou lá buscar t-

shirts e tudo, eles dizem-me “Olhe, você aqui tem carta branca… Você, já sabe, 

quando quiser”… E eu disse “Olhe, eu queria, falando honestamente, trabalhar nuns 

biscatezinhos para ganhar algum”… E eles “Isso não Paulo… Isso não, porque nós 

damos-te trabalho se quiseres, a ti damos-te, mas tens que fazer os descontos”… E eu 

descontos não posso fazer, porque eu tenho a minha reforma… 

E: Exacto… Pronto, o próximo tópico da entrevista diz respeito ao VIH/Sida… Pronto, 

eu queria saber o momento da vida, em concreto, em que se deu o contágio do Sr. 

Paulo? 

e: Foi em 93 (1993), na cadeia… 

E: 1993… E foi por via endovenosa? 

e: Porque eu fui uma vez chamado… Todas as pessoas que vão presas vão fazer análises 

ao sangue… E eu fui fazer as análises e passado um dias chamaram-me lá à enfermaria 

a dizer que eu era portador do HIV… E desde aí que eu soube… Agora, não sei se foi 

com as seringas, se foi até com relações sexuais… 

E: Ai, isso não sabe?… 

e: Eu isso, não sei…. Mas, para ser sincero, eu acho que foi com as seringas… Foi… Eu 

acho que foi com as seringas… 

E: E utilizava preservativo nas relações sexuais até essa altura? 

e: Não, não… 

E: Mas, tinha relações, por exemplo, com prostitutas? 

e: Isso foi uma vez só… Só uma vez… E foi numa brincadeira em que fomos um grupo 

de amigos… 

E: E utilizou preservativo, nessa altura? 

e: Eu, não… Não, não, não… Não usei… 

E: Mas, foi antes de 1993 isso? 



e: Sim, muito antes… Bem mais para trás… Eu era um miudito… Eu ainda me lembro 

(hesitante)… Quer dizer, não estou a ver bem o rosto da rapariga com quem fui fazer 

sexo, mas sei que ela à minha beira era, não digo minha mãe, mas era como se fosse 

minha irmã… Tinha para aí 20 e tal anos e eu tinha para aí 15, 16 (anos)… 

E: Então, o Paulo tomou conhecimento do contágio na cadeia… 

e: Sim… 

E: E o que é que o Paulo sabia sobre a doença Sida no momento da sua contaminação? 

Já estava informado sobre a doença? 

e: Eu ainda não estava mesmo a par disso… Ainda não sabia nada… 

E: Não? 

e: Não… Eu comecei a perceber melhor foi aqui no hospital… E, mesmo assim, ainda 

tenho algumas dúvidas, às vezes… Mas, quando tenho dúvidas, falo com os 

enfermeiros… E eles explicam-me da melhor maneira… 

E: E o que é que o Paulo sentiu quando tomou conhecimento da sua infecção? 

e: Foi uma grande tristeza… 

E: Foi o momento mais?... 

e: (cortando-me a palavra) Foi, foi… Foi um desgosto… Que eu ainda estou 

(hesitante)… Porque eu era uma pessoa saudável… Trabalhava, fazia ginástica, jogava 

à bola, tudo… Não estava a ver que eu algum dia ia ser portador do HIV… 

E: E qual foi a primeira coisa que lhe passou pela cabeça? 

e: Sei lá?... Matar-me… Parti lá os vidros na cadeia, todos… 

E: Partiu os vidros? 

e: Parti… Todos… A soco… Parti os vidros todos… 

E: E a quem é que recorreu o Paulo para amparo? 

e: Para amparo, era a minha médica de família… Mas, antes disso (hesitante)… Saí da 

cadeia (hesitante)… É, era a médica de família da Carvalhosa… Que eu quando saí da 

cadeia e tudo, era ela que me passava a medicação… 

E: E o Sr. Paulo optou por revelar a sua seropositividade às pessoas mais próximas ou 

fez segredo disso? 

e: Não… Eu à minha mãe nem coragem tive para dizer… Não é vergonha… Não sei se 

era vergonha ou o que era… Se era orgulho em não querer dizer que tinha… Foram os 

próprios médicos que, depois, disseram à minha mãe… Eu disse “Olhe, eu não consigo 

dar a notícia”… E foram os médicos que deram a notícia à minha mãe… Depois, a 

minha mãe claro, falou à minha irmã… A minha irmã falou ao meu irmão… 



E: E reagiu mal a sua mãe? 

e: Claro… 

E: Mas, depois, com o tempo… 

e: (cortando-me a palavra) Mas, com o tempo, teve que aceitar… 

E: Exacto… E que implicações é que teve o contágio em termos das suas relações 

familiares a partir do momento em que a sua família soube? Mudaram muito? 

e: Não, não… Só para dizer que eu ainda hoje noto… Não é que eles (hesitante)… Se eu 

pegar num garfo ou assim, eles depois já não pegam… Ou se for num prato e se eu 

pegar… Mas, isso é normal, já faz parte da higiene da minha família… Se eu pegar 

numa garrafa e tirar para um copo, a minha mãe se tiver que beber, pega na garrafa… E 

quem diz a minha irmã, diz o meu irmão polícia ou qualquer um deles… Agora, claro, 

mesmo até que eu não tivesse o problema, se eu meter a boca, já se sabe que ninguém 

vai meter… 

E: E em termos das suas relações afectivas, teve alguma implicação o contágio? Por 

exemplo, passou a utilizar preservativo nas relações com as suas namoradas? Aconteceu 

isso? 

e: Eu parece que perdi a vontade de fazer sexo… 

E: Foi? 

e: Foi… Parece que já não tinha vontade porque não me sentia bem… Por um lado, eu 

tinha sempre a consciência de que estava contaminado e de que se não usasse 

preservativo ia contaminar a pessoa… Por isso, já à priori, não fazia sexo sem 

preservativo… E, depois, parece que o prazer me fugia… 

E: E relacionou-se com mais mulheres depois de 1993? 

e: Sim… Antes de conhecer a minha mulher e tal, mas usava o preservativo… Usava o 

preservativo… E era difícil, às vezes, para ser sincero… 

E: Mas, notou muitas diferenças a partir do contágio em termos das usas relações 

afectivas com as mulheres? 

e: Não… Quer dizer, mas a ter raparigas na mesma ou a fazer o sexo? 

E: Em tudo… Se a partir do momento… 

e: (cortando-me a palavra) Sim, claro que muda… Porque uma rapariga que esteja 

atraída ao início por uma pessoa (hesitante)… Mas, depois, se alguém lhe vai dizer 

(hesitante)… Porque eles não dizem o HIV, é a Sida (pronuncia a frase seguinte num 

tom de intriguista) “Olha que esse tem a Sida”… Claro, a rapariga já fica “Pronto, 

posso gostar dele, mas se ele tem a Sida”… Entende? 



E: Estou a perceber… E o contágio do HIV teve alguma implicação na sua participação 

vida social? Mudou, por exemplo, os hábitos da sua vida quotidiana? 

e: Não… Eu, simplesmente, passei a ter mais cuidados… Por exemplo, nunca deixava a 

minha pasta dos dentes à beira da dos meus irmãos ou à beira da dos meus sobrinhos… 

Não deixava… Não deixava a minha “Gillete” lá em cima… Tinha o meu saquinho… E 

estava guardado no meu quarto… E sempre que eu precisava ia ao meu quarto, tirava e 

trazia… 

E: E com quem é que viveu depois de estar preso? 

e: Com a minha mãe… 

E: Ok… E em termos da suas relações laborais, mudou alguma coisa o contágio de 

HIV? 

e: Um bocadito… Um bocadito? Um bocadão… Desde que soube, mudou, mudou 

muito… Porque eu, como acabei de lhe dizer, parece que o prazer me fugia, depois… 

Parece que já não tinha aquele prazer como eu tinha antes de saber que tinha o HIV… 

E: É como se tivesse perdido a vontade de viver, não é?... 

e: Pois… 

E: Eu estou a perceber… E em termos dos seus rendimentos económicos, notou grandes 

diferenças após o contágio? 

e: É pior… O que esta doença me trouxe foi só desgosto… Porquê? Porque eu, hoje em 

dia, estou com uma reformita, e se não fosse este problema que eu tenho, hoje em dia 

estava a trabalhar… 

E: Eu estou a perceber… A última pergunta é sobre a actividade sexual, como disse, 

diminuiu muito a sua frequência de actividade sexual após o contágio… 

e: Sim, sim, sim… Foi… Diminuiu… Diminuiu porque eu já não tinha aquele prazer 

como eu tinha… Agora, não sei será só psicológico, se terá a ver com a própria 

doença… Não sei… 

E: Pois… E o que é que o Paulo sente em relação à sua doença? 

e: Olhe, agora, é assim, agora tenho-a, não posso fazer nada… A única coisa que tenho 

que fazer é o que me dizem para fazer… É tomar a medicaçãozinha sempre certinha… 

É levar este tratamento a sério… É o que tenho feito desde o primeiro dia que entrei 

aqui… E não tocar nas drogas… É o que eu aconselho… Porque uma pessoa com este 

problema, se andar aí a consumir outra vez drogas, é para mais um ano ou dois… 

E: Exacto, exacto… E a morte preocupa o Paulo? 

e: Eu não tenho medo à morte… Tenho medo é de deixar a minha mulher sozinha… 



E: E o que é que o Paulo acha em relação ao estigma que envolve a doença? Falou há 

pouco naquele exemplo das pessoas que dizem “Olha, aquele tem a Sida”… O que é 

que o Sr. Paulo acha disso? 

e: Oh, ficava zangado, claro… Zangado, para mim… Pronto… E diziam-me “Olha, tu 

vais ter que usar preservativo… Vais ter que usar preservativo porque tu estás com esse 

problema… Senão, vais pegar à rapariga e tal”… Era conforme, às vezes, aquilo que 

me dissessem… Se fosse, assim, como agora acabei de falar “Olha, vais ter que usar 

pá, se tu quiseres… Porque senão vais pegar à rapariga”… Claro que eu aí ficava 

chateado com a pessoa porque não era preciso a pessoa me dizer… Porque eu já tinha a 

noção de que para fazer sexo tinha que usar preservativo… 

E: Exacto… E o Paulo já se sentiu discriminado em alguma situação da vida quotidiana 

por ter o HIV? 

e: É o trabalho, como eu acabei de falar… Comigo, por acaso, não chegou a esse 

ponto… Mas, se não fosse (hesitante)… Mesmo quando eu ia para passar ao quadro, 

por exemplo, no Faísca, e apanhei a tuberculose e a pneumonia e tudo, e vim para aqui 

para o hospital… Eu tinha-me tratado e, depois, regressava outra vez à casa… Porque 

eles disseram-me “Quando você quiser, tem a porta aberta”… E não regressei porquê? 

Porque eu sei se me mandarem ir fazer análises, não me querem lá depois… 

E: Ok… E como é que o Paulo lidou com a doença após tomar conhecimento do 

contágio? Que estratégia de vida adoptou para si? Seguiu a medicação e adoptou um 

estilo de vida saudável ou continuou com estilo de vida decadente? 

e: Eu, primeiro, olhe, fiquei tão revoltado… Olhe, nem estava preocupado em me 

tratar… Mas, desde que entrei aqui (entenda-se no Hospital do Joaquim Urbano), tudo 

mudou… 

E: Entrou aqui há 8 anos, não foi?... 

e: Sim… 

E: Portanto, em 2000… 

e: 2000… 

E: E entre 1993 e 2000 tomou medicamentos? 

e: Não tomei nada… Só quando fui para a Recto, para Espanha, é que eles lá me 

deram… Mas, estava sem nada… Estava sem nada… Porque sabe que eles (entenda-se 

os médicos) não é de um dia para o outro que vêm qual é a melhor medicação para 

nós… Não tomei nada… Só tomei foi aqui, depois… 

E: Mas, o Paulo nunca desistiu de viver, pois não?... 



e: Não, não… Eu sempre fiz as mesmas coisas… Mas, só para dizer que eu sei que para 

o trabalho, principalmente para o trabalho, e até para o nível de vida (hesitante)… Por 

exemplo, eu sei que não posso ter filhos… 

E: Pois, eu percebo… E o Paulo procurou alguma instituição para o apoiar depois de 

tomar conhecimento da sua contaminação? Só veio ao Hospital Joaquim Urbano? 

Nunca foi à Abraço? 

e: Quem me arranjou até para aqui (entenda-se para o Hospital do Joaquim Urbano) foi 

a minha doutora, como eu lhe disse… 

E: A sua médica de família? 

e: A minha médica de família… Se eu hoje estou aqui (entenda-se no Hospital do 

Joaquim Urbano), foi graças à minha médica de família… 

E: E nunca foi à Abraço? 

e: À Abraço? 

E: Sim… 

e: Fui… 

E: Foi utente? 

e: Não… Já andei lá… Já fui lá buscar umas coisinhas, uma vez… E davam-me 

preservativos e tudo… Só fui uma vez… Quem me ajuda é a “Cáritas”… É o que eu 

preciso… 

E: E, pronto, também já me falou nisto, quanto tempo depois de ter conhecimento da 

contaminação é que a sua família ficou a saber? 

e: Assim, directamente, os meus irmãos nunca tocam nisso… 

E: Mas, quando é que souberam da sua contaminação? 

e: Não sei… Deve ter sido quando eu vim para aqui para o hospital e estive às portas da 

morte… Deve ter sido aí… Porque a minha família não toca nisso… Não me dizem 

assim “Olha, tu tens o HIV, tens que ter muito cuidado”… Não dizem nada disso… 

Porque sabem que eu sou uma pessoa que tenho a minha responsabilidade… 

E: Exacto… E a sua família tem-no apoiado muito no decurso da sua doença? 

e: A minha família (hesitante)… Na doença? Não ajuda em nada… É como eu lhe digo, 

a família (hesitante)… Agora, com os meus irmãos, como eu lhe disse, gostava quando 

eram todos unidos… Agora, assim… Eu nem sei onde é que eles moram… Sei um ou 

outro… 

E: Pronto, então recorreu um médico especialista para iniciar a terapêutica do VIH cerca 

de 2000? 



e: Foi mais ou menos isso… Foi a minha médica de família, a Dra. Ana… 

E: E como é que o Paulo recorda a sua primeira visita ao médico? 

e: Aqui? 

E: Sim… 

e: Entrei em coma… Eu sei que falei para a Sra. Dra. Ana… A Dra. Ana mandou-me 

esperar num banco, para ver para que quarto é que eu ia… E, entretanto, entrei em 

coma… 

E: E vem cá todos os dias? 

e: Todos os dias… E nunca faltei… 

E: Desde 2000 até agora vem cá todos os dias? 

e: Todos os dias… 

E: Mas, não vem todos os dias falar com o médico, pois não?... É mais para tomar a 

medicação, não é?... 

e: É para tomar a medicação… E se tenho algum problema, falo com o Sr. enfermeiro… 

E o Sr. enfermeiro vê se é caso para médico… Se for caso para médico, encaminha-

me… 

E: E com que frequência é que tem consulta com o médico? 

e: É, para aí, mês a mês… Mas, tenho todas as semanas com a psiquiatra… E tenho 

todas as semanas com a assistente social… 

E: E a sua relação com a sua médica actualmente é boa, não é?... 

e: É… Então, não é?... Ela está sempre a dizer “Você, Paulo, leva isto mesmo a sério… 

Você, sim senhor”… Está pasmada com a minha recuperação… Está pasmada porque 

eu até cheguei a dizer em frente à minha mulher “Sra. Doutora, não foi você que 

telefonou para a minha família a pensar que eu ia morrer?”… E ela “É verdade, 

Paulo… Isto só visto… Só visto”… Eu não andava, nem nada… Eu andava numa 

cadeira de rodas… 

E: Pronto, o Paulo, actualmente, cumpre todas as prescrições que o seu médico lhe 

indica? 

e: Ai, sim, sim… Tudo, tudo… 

E: E já discordou de alguma indicação do seu médico… 

e: Não, não… 

E: Não? 

e: Não, não, não, não… Tudo o que a médica diz… Ela sabe o que está a dizer e sabe a 

medicação que eu hei-de tomar… Tanto é que a medicação (hesitante)… Eu tenho 



muitas defesas… Tenho 1315 defesas… Acho que é o normal, para uma pessoa 

normal… 

E: E como é que o Paulo ocupa os seus tempos livres, actualmente? 

e: Agora, ando muito cansado da cabeça… Agora, ando muito cansado… Agora, ando 

muito em baixo… 

E: Mas, está com a sua esposa, não é?... 

e: Estou sempre com a minha mulher… Sempre com a minha mulher… Venho aqui ao 

hospital… Daqui a um bocado vou à “Cáritas”… 

E: E dá passeios, por exemplo ao fim de semana? 

e: Não... É difícil… É difícil… 

E: E vê jogos do Porto? 

e: Ai, jogos do Porto, sim… Se der na televisão, não perco um… E se não der na 

televisão, ligo o rádio… Pronto, a minha distracção é o Porto… 

E: Pronto, e o Paulo continua a rezar actualmente à noite? 

e: Sim, sim, sim… Às vezes, revoltado… Pronto, claro… Sabe que isto, até nas vidas de 

pessoas da alta sociedade há altos e baixos, quanto mais na minha vidinha… 

E: E continua a não ir à Igreja? 

e: Não… Mas, é uma coisa que tenho na cabeça… É uma das coisas que eu tenho que 

fazer… Eu e a minha mulher até já falamos sobre isso, ir à Igreja… 

E: Começarem a ir à Igreja? 

e: Não direi começar a ir todos os fins-de-semana à Igreja… Mas, uma vez por outra, ir 

à Igreja… 

E: O Paulo é uma pessoa supersticiosa? 

e: Como? 

E: Se tem superstições?… Por exemplo, se vir um gato preto na rua pensar que alguma 

coisa lhe vai correr mal… 

e: Quer dizer, um bocadito… Um bocadito… 

E: E que superstições é que tem o Sr. Paulo? 

e: Por exemplo, se me atravessar um gato preto à frente, já que falou no gato preto, eu 

faço figas e faço uma cruz no chão… 

E: E, na sua opinião, quais são as suas principais virtudes? Disse há pouco que era um 

homem trabalhador, responsável… 

e: Sempre, sempre, sempre… Eu tudo que ganhava, eu dava à minha mãe… E, depois, o 

que precisasse, a minha mãe dava-me… 



E: E vê mais virtudes em si? Pronto, qualidades… 

e: Sou um homem trabalhador… Sou uma pessoa responsável… Eu se tivesse uma 

oportunidade, se chegassem à minha beira e dissessem assim “Olhe, você é assim… Já 

vi que você é uma pessoa responsável… Você tem ali aquela obra para guardar… Você 

quer ser guarda da obra?”… Eu ia, na boa… Até se me aparecesse uma boa proposta 

para lacador de móveis e que não me tirassem a reforminha, eu voltava outra vez…  

E: E defeitos que veja em si?... 

e: Muito nervoso… Uma pessoa que numa gota de água faz uma tempestade… 

E: É impulsivo o Sr. Paulo… 

e: Muito, muito… Muito impulsivo… 

E: Pronto, e quais são os objectivos de realização futura do Paulo? 

e: Olhe, eu sou sincero, é que Deus nunca me tire, pelo menos, o que me tem dado… E 

que, pronto, se não for melhor, que seja igual àquilo que tenho hoje… 

E: E pretendia também arranjar uma actividade em que conseguisse obter rendimento 

sem lhe tirarem a reforma, não é?... 

e: Pois, isso é o que eu queria… Isso é o que eu queria… 

E: Pronto, há mais alguma coisa que queira referir da sua vida que não tenha sido dita 

até aqui? 

e: Não… Acho que falei tudo… 

E: Ok… Então, concluo por aqui a entrevista… 

e: Está… E desculpe lá qualquer coisa… 



Grelha de Observação da Entrevista nº4 

 
 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

Tal como aconteceu com Fábio e Eduardo, a entrevista com Marta 

foi gravada numa sala do primeiro piso do Gabinete de Apoio 

Psico-Social da Abraço/Delegação Norte, em Vila Nova de Gaia. 

Esta sala, como já foi referido, agrega excelentes condições para a 

áudio-gravação. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Marta revelou-se exímia na “arte” de comunicar, substanciando 

um discurso fluído, coeso e pormenorizado. O nível de linguagem 

empregue por esta mulher foi o corrente. Marta utilizou, com 

alguma frequência, vocábulos na forma diminutiva 

(“moradiazinha”, “chupetinha”, “coisinha”, “trancinha”). 

Mímica do entrevistado Marta é uma mulher com grande vivacidade e boa disposição. 

Durante a gravação da entrevista, Marta entremeou o seu relato 

com inúmeros sorrisos. Porém, o momento de maior intensidade 

dramática da entrevista ocorreu quando esta mulher se pronunciou 

sobre os sentimentos despertados pela notificação do contágio pelo 

VIH, adoptando, para o efeito, uma expressão facial muito sisuda. 

Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Esta mulher relatou a sua história de vida num tom de voz 

moderado, predominantemente. 
Indumentária do entrevistado Marta apresentou-se vestida com uma camisola branca de algodão, 

um casaco preto também de algodão, umas calças de ganga azuis 

claras e uns sapatos pretos de salto alto. 
Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Quando cheguei à Abraço/Delegação Norte, às 14 horas e 45 

minutos, a instituição estava ainda fechada. Marta chegou uns 

minutos depois e colocou-se na entrada da instituição, fumando um 

cigarro. Depois de fumar um cigarro, perguntou-me se era eu a 

pessoa que a ia entrevistar. Respondi afirmativamente e 

começamos a dialogar. As técnicas da Abraço/Delegação Norte 

chegaram às 14 horas e 55 minutos. De imediato, eu e Marta 

subimos para a sala do primeiro piso e iniciamos a gravação da 

entrevista. Finda a áudio-gravação, Marta foi dialogar com uma das 

técnicas da Abraço/Delegação Norte e eu regressei a casa. 

 



Número da entrevista: 4 

Local: Instituição Abraço (Vila Nova de Gaia) 

Data de realização: 2008/05/21 

Hora de início: 15h e 02m 

Hora de terminus: 16h e 31m 

Nome do entrevistado: Marta 

 

E: Pronto, a primeira pergunta que eu queria colocar à Dona Marta é quando e onde 

nasceu? 

e: Eu nasci aqui em Vila Nova de Gaia, em 8 de Setembro de 1967… 

E: E como é que a Dona Marta, caracteriza o ambiente onde passou os primeiros anos 

de vida? 

e: Maravilhoso… Simples… 

E: Cresceu num bairro de que zona de Gaia? 

e: Pronto, não foi bairro… Era uma moradiazinha… Pronto, por baixo havia uma 

mercearia e por cima era a nossa casa… Vivi sempre com os meus avós e com os meus 

pais… 

E: Mas, não tinha vizinhança ali nas imediações? 

e: Tínhamos, tínhamos, tínhamos… E demo-nos sempre muito bem… Continuamos a 

ter os mesmos amigos de família há 30 e tal anos, portanto… E em frente morava uma 

tia minha, também… Agora, já não vive ali… Portanto, fomos sempre assim muito 

(hesitante)…  

E: Unidos?... 

e: Sim, somos… 

E: E com quem é que a Marta foi criada? 

e: Eu fui criada sempre com os meus pais e com os meus avós… Vivemos sempre todos 

juntos… 

E: E tem irmãos? 

e: Tenho… Dois gémeos, um rapaz e uma rapariga… 

E: E são mais velhos ou mais novos? 

e: Mais novos… 

E: E qual é que é a diferença de idades? 

e: 10 anos… 

E: E os avós eram da parte da mãe ou da parte do pai? 



e: Da parte da mãe… 

E: E viviam todos no mesmo agregado, não era?... 

e: Sim… 

E: E qual é que era a profissão do seu pai? 

e: O meu pai era encarregado geral de uma fábrica de, como é que eu vou explicar? Era 

uma fábrica de metalurgia, e o meu pai era o encarregado geral da parte de carpintaria, 

expedição/carpintaria… E o meu avô que vivia comigo, era o director geral de produção 

da mesma fábrica… Isto era de família… A minha avó era da mesma empresa, mas no 

Porto… E era controladora de qualidade… A minha mãe trabalhou sempre numa fábrica 

de sabonetes, na Ach Brito… Hum… 

E: E quais eram as funções da sua mãe na fábrica? 

e: A minha mãe era embaladora… 

E: Ok… Pronto, já me respondeu a isto de alguma forma, a relação familiar era boa, não 

era?... Davam-se todos bem, não era?... 

e: Sim… Sempre… 

E: E a Marta tinha maior apego pelo seu pai ou pela sua mãe? Ou dava-se com os dois 

igual? 

e: Houve sempre uma relação distinta com o meu pai… Porque, em feitio, eu era muito 

parecida com o meu pai… Portanto, chocávamos muito… E o meu pai era uma pessoa 

sempre muito certa, muito austera… A minha mãe, não… A minha mãe era mais… 

Pronto, não é?… De maneira que não posso dizer que gostava mais da minha mãe que 

do meu pai, porque gostava dos dois de forma igual, não é?… Mas, havia sempre mais 

afinidade e contacto com a minha mãe do que com o meu pai, não é?… Pronto… 

E: Portanto, pelo que disse, a imagem que guarda do seu pai é a de um pai autoritário, 

não é?... 

e: Sim… 

E: E a imagem que guarda da sua mãe é o contrário, é a de uma mãe afectuosa, não é?... 

e: Sim, sim… 

E: E como é que era a qualidade da relação com os seus irmãos? Dava-se bem com 

eles? 

e: Sempre muito unidos… Eu ajudei a criá-los… Mudei-lhe muitas fraldinhas… 

E: Exacto… 

e: Eu já tinha 10 anos quando eles nasceram… 

E: Pois… 



e: Portanto… E tive muitos ciúmes, também (risos), não é?… Também queria o biberão 

e a chupetinha… Que a minha mãe conta muitas vezes que eu também queria o biberão 

e a chupetinha (risos)… Que eu não me lembro, mas ela diz que sim… Pronto, mas, 

fomos sempre muito unidos… 

E: E como é que era a qualidade da relação com os restantes familiares, avós tios e 

primos? 

e: Sempre tive mais afinidade com a tia que viveu sempre em frente a nós… 

E: Era irmã da sua mãe, também? 

e: Não, era irmã do meu pai… 

E: Mas, os avós eram da parte da sua mãe, não eram?... 

e: Os avós são da parte da minha mãe… Os meus avós da parte do meu pai 

(hesitante)… Não conheci o meu avô… Conheci, sim, a minha avó… Mas, 

relacionávamo-nos pouco… Porque, pronto, eram pessoas que viviam longe e poucos 

contactos tínhamos… Pronto, o maior contacto que tive sempre foi mesmo com esta tia, 

irmã do eu pai… E ainda hoje temos esse contacto… 

E: Pronto, também já me respondeu a isto, eram uma família unida em geral, não 

eram?... 

e: Sim… 

E: E a educação que a Marta recebeu foi uma educação rígida ou uma educação mais 

liberal? 

e: Não, foi rígida… Foi… Era filha única… Até aos 10 anos tive que andar muito 

direitinha… Porque, senão, o meu pai tinha uma mão assim um bocado (risos)… Não 

é?... 

E: (risos) E que tipo de normas e valores lhe foram incutidos? 

e: Por exemplo, Deus me livre que eu respondesse à minha mãe ou aos meus avós… 

Depois, também não havia (hesitante)… Agora, é tudo muito liberal, tudo muito 

(hesitante)… Antigamente, havia mais rigidez na educação, nos valores incutidos… 

Tínhamos que andar na linha, senão… Ir à missa todos os Domingos, catequese… 

Pronto, não é?... 

E: E alguma vez a Marta foi elucidada pelos seus pais acerca dos meios de transmissão 

da doença Sida? 

e: Não… Nunca… Nunca, porque nessa altura ainda nem sequer se falava nisso, não 

é?… 

E: Exacto… 



e: Neste caso, a Sida apareceu em 1982… E foi uma coisinha que apareceu que 

ninguém sabia o que era… Só muitos anos mais tarde é que, pronto… 

E: E como é que costumavam ocupar os tempos livres em família, juntos, na sua 

infância? 

e: Jogávamos Monopoly (risos), aos Domingos à tarde… Íamos fazer piqueniques… O 

meu pai e o meu avô jogavam à malha e os vizinhos e os putos, não é, reuniam-se a ver 

e a bater palmas… Essas coisinhas assim, pronto… 

E: E brincava com as bonecas? 

e: Nunca fui muito de brincar com bonecas… Parecia mais Maria-rapaz… Brincar com 

a bola (risos)… 

E: E ver televisão, ler ou ouvir música? 

e: Ver televisão, via alguma coisa… Mas, sempre fui muito de ler… Mais por aí… 

Música… Fui sempre muito de música e de leitura… 

E: E os seus pais como é que ocupavam os tempos livres? 

e: Era sempre connosco, também… Os meus avós, os meus pais… Estávamos sempre 

quase todos juntos… Pronto, era mais ou menos sempre assim… O meu pai gostava 

muito da pesca… Havia um fim-de-semana em que o meu pai se juntava com o 

padrinho da minha irmã, que é amigo da família há já 40 e tal anos… Ia para a pesca e, 

então, ficava a minha mãe, a minha avó, o meu avô e eu… Pronto, e ficávamos por 

ali… 

E: Ok… E costumavam comemorar as festas populares de Vila Nova de Gaia? Também 

se comemora o São João em Gaia? 

e: (referindo-se a Vila Nova de Gaia) Aqui… Eu só vivi aqui até aos 8 anos… 

E: Ai, só viveu em Gaia até aos 8 anos? 

e: Aqui, até aos 8 anos… Depois, entretanto, a minha mãe ficou grávida dos gémeos, 

não é?… Até aos 8 (anos), não, até aos 9 (anos)… A minha mãe ficou grávida dos 

gémeos e como a casa não era, pronto, muito grande, não é, então o meu avô comprou 

um apartamento no Castêlo da Maia, ao pé do ISMAI… E fomos todos para lá… E os 

meus irmãos já nasceram lá no Castêlo da Maia… Já não sei o que é que me perguntou 

(risos)… 

E: Se comemoravam as festas populares? 

e: Ah, aqui (hesitante)… A única festa popular que mantivemos até hoje foi o São 

Gonçalo, em Janeiro (risos)… 

E: E na Maia? 



e: Lá na Maia, tinha o Santo Ovídeo, o Sr. não sei das quantas… E gostávamos, de vez 

em quando, de ir ao Sr. de Matosinhos… Pronto, mas lá, mesmo, festas populares, era o 

Santo Ovídeo e outro que não me recordo agora o nome… 

E: E comemorações católicas como o Natal e a Páscoa, costumavam comemorar em 

casa? 

e: Sempre… A família sempre junta… E, depois, vinham os padrinhos da minha irmã, 

os tais amigos da família… Portanto, estávamos sempre ali… O meu irmão, entretanto, 

foi estudar para o Seminário, para o Bom Pastor, em Ermesinde… E na Páscoa e no 

Natal havia sempre dois padres que vinham comemorar a nossa casa (risos)… 

E: E como é que a Marta recorda os Natais da sua infância? 

e: Maravilhosos… Acho que ainda é o que me deixa mais saudades… 

E: E costumavam deslocar-se de férias no Verão? 

e: Sempre… Todos os anos… Temos uma casa de praia aqui em Miramar e é onde 

passamos sempre as férias… 

E: E quais eram as posições políticas dos seus pais? Votavam à esquerda ou à direita? 

e: Todos à direita e eu à esquerda (risos)… Eu sou do contra… 

E: E costumavam falar de política em casa os seus pais? 

e: Futebol, política e religião, não se falava… 

E: Não se falava?... 

e: Não… 

E: Porquê? 

e: Porque acabávamos sempre todos a discutir… Portanto, estabeleceu-se uma regra em 

casa, futebol, política e religião, ninguém fala… E se falássemos era assim por alto… 

Mas, pronto… 

E: E a partir de que idade é que começou isso? 

e: (pensativa) A partir dos meus 15 anos, mais ou menos… Até eu, pronto (hesitante)… 

Quando comecei a entender, não é?... Portanto, aí nessa altura já tinha definido os meus 

valores, já tinha a minha posição marcada… E aí, quando se falava em alguma coisa 

mais para a direita, eu tinha que ser do contra e depois havia discussões em casa… 

Portanto, assim, estabeleceu-se a regra… A partir daí, religião, política e futebol, 

acabou… 

E: Disse-me que ia todos os Domingos à missa, não foi?... 

e: Sim… 

E: A pertença religiosa da família é católica, não é?... 



e: Sim… 

E: E costumava rezar em casa? 

e: Houve uma época que sim… Não me deitava sem fazer as minhas orações… Depois, 

passou… 

E: E frequentou a catequese? 

e: Catequese… Fui catequista… Pertenci ao grupo coral… Fui do grupo de teatro, fui 

do grupo folclórico… Hum… Fiz o crisma… 

E: A comunhão… 

e: A comunhão… Tudo isso… 

E: E quais são as melhores recordações que a Marta guarda da sua infância? 

e: As brincadeiras que fazíamos todos juntos… Acho que é isso… 

E: Mas, nos piqueniques? 

e: Em tudo… Em casa, em tudo… 

E: E as piores recordações, se é que tem? 

e: A morte não entra, pois não?... 

E: Morreu algum familiar seu? 

e: Morreram o meu pai e o meu avô… 

E: Na sua infância? 

e: Na minha infância, não… Já foi mais para a frente um bocadinho… Portanto, até aos 

meus 23 anos esteve sempre tudo muito bem… 

E: E o que é que a Marta queria ser quando era pequena? 

e: Ah, eu queria ser médica e saí telefonista (risos)… Foi o meu primeiro emprego 

(risos)… 

E: E queria ser médica de que especialidade? 

e: Médica veterinária… 

E: Ok… Pronto, o próximo tópico diz respeito à escola, eu queria saber os infantários e 

as escolas que a Marta frequentou? 

e: Comecei aqui (entenda-se em Vila Nova de Gaia) no Colégio do Trancoso… Depois, 

daqui fui para o Castêlo da Maia, para a escola primária… 

E: E foi para lá aos 8 anos, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Esteve aqui até à 2ª Classe? 

e: Estive aqui até à 2ª Classe… Mas, quando fui daqui para lá tive que repetir a 2ª 

Classe… Pronto, não sei porquê…. Se calhar era alguma regra que havia naquela altura, 



não sei… Fui para a primária, para a escola pública… Depois, saí da escola primária e 

fui para o 1º Ciclo, que também era lá ao lado… 

E: E tudo na Maia?… 

e: Tudo no Castêlo da Maia… Depois, quando fui para o 7º Ano é que já fui para a 

Maia… É para lá do Jumbo, um bocadinho… 

E: Não conheço… 

e: Mas, já era um bocadinho mais longe… Já tinha que ir de camioneta… E, depois, fiz 

aí até ao 9º Ano… E, depois, não estudei mais… 

E: Acabou a escolaridade no 9º Ano… 

e: Sim, no 9º Ano… 

E: E com que idade? Reprovou um ano, não foi?... 

e: Reprovei no 7º (Ano)… Reprovei no 7º (Ano)… Devia ter os meus 14 anos… 14, 15 

anos, sei lá?... Já não me lembro… Já foi há tantos anos… Sei que fiz até ao 9º (Ano), 

pronto… E depois daí larguei a escola e fiz um curso na Praça D. João I, à noite… 

Portanto, em 1982… 

E: E porque é que abandonou a escola? 

e: Por causa da estupidez… Quando cheguei ao 9º Ano queria andar a passear os 

livros… A minha mãe só me disse “Passas o ano e se não quiseres”… Pronto, e assim 

foi… Fui trabalhar… 

E: E como é que era a sua relação com os colegas até ao 9º Ano? 

e: Foi sempre boa… Foi sempre boa… 

E: E fazia amigos com facilidade? 

e: Fazia… Sempre fiz… 

E: E tanto rapazes como raparigas? 

e: Sim… Foi sempre igual… 

E: E como é que era a sua relação com os professores? 

e: Foi sempre boa… Sempre… 

E: Nunca teve atritos? 

e: Tive com uma professora de francês… Foi a única que me tirou do sério… De resto, 

nunca tive problemas com mais ninguém… Com nenhum… 

E: E a Marta gostava de estudar? 

e: Gostava… Mas, agora gosto mais… Percebe? Naquela fase em que somos mais 

putos, não é (hesitante)?... Depois, como entrei muito miúda ainda e via os maiores… 

Quer dizer, logo ali ao pé de casa, para o sítio que tinha que ir a camioneta (hesitante)… 



Quando lá cheguei eu era miúda e havia fulanos muito maiores, não é?... A gente quer 

sempre parecer mais adulta, não é?... Aí, descambei um bocadinho… Foi quando 

reprovei no 7º Ano, porque me quis juntar àqueles que não tinham nada a ver comigo 

(risos)… Mas, pronto… 

E: E quem é que era o seu encarregado de educação? Era a sua mãe? 

e: A minha mãe… 

E: Pois, como há pouco disse que foi ela que a ameaçou se não passasse de ano… 

e: Isso… 

E: E impunha-lhe um horário obrigatório para estudar a sua mãe? 

e: Sempre… 

E: Uma hora por dia, por exemplo? 

e: Eu chegava a casa, tinha que ajudar a minha mãe nas tarefas da cozinha… naquela 

altura, ainda tínhamos aulas ao Sábado de manhã… E tínhamos aulas o dia todo… 

Portanto, eu chegava a casa, sei lá, às 6 e meia, 7 horas da tarde… E tinha que ajudar a 

minha mãe a fazer o jantar… E depois do jantar, então (hesitante)… Como era uma 

quinta… Vivíamos numa moradia completa… Nessa altura, haviam duas salas, era a 

sala de jantar e a sala de estar… Os meus pais e os meus avós ficavam na sala de estar e 

eu ficava sozinha na sala de jantar a estudar… Portanto, e aí devia ser o quê? Uma hora, 

uma hora e meia, talvez... Todos os dias com o livro de História e o Tio Patinhas no 

meio… 

E: (risos) E quais eram as suas disciplinas favoritas na escola? Era História? 

e: História e Inglês… 

E: Matemática, não, portanto... 

e: Nunca… Jamais (risos)… 

E: E os resultados escolares obtidos, eram bons médios ou maus? 

e: Fui sempre boa a tudo, menos a Matemática… A Matemática fui sempre aluna de 

(hesitante)… Agora já não se pode dar 1, não é?... Agora, é só 2, 3, 4 ou 5… Naquela 

altura eles ainda davam o 1 (risos)… 

E: (risos) Portanto, e a sua única reprovação foi, então, no 7º Ano… 

e: No 7º (Ano)… 

E: E aquela situação de ter que repetir a 2ª Classe com a transferência de escola… 

e: Sim, com a transferência de escola fui obrigada a fazer a 2ª Classe, novamente… 

E: Ok… E qual é que era o projecto que a sua família tinha delineado para si 

relativamente à escola? Queriam que tirasse um curso superior? 



e: Queriam que eu me vestisse com a capa preta, queriam que eu fosse para Coimbra… 

Mas, olha, não deu… Todos que queriam que eu fosse médica (risos)… 

E: E a Marta também pretendia tirar, nessa altura, um curso superior? 

e: Nessa altura, queria… Nessa altura, queria… 

E: E depois do 9º Ano o que é que aconteceu? 

e: Eu acho que cresci depressa demais na Maia… Analisando, eu acho que foi isso… 

Quer dizer, eram todos muito adultos em relação a mim… Eu tinha-me que juntar a 

alguém que sabia sempre mais do que eu, supostamente, não é?… Portanto, foi sempre 

(pensativa)… Quer dizer, como cresci depressa de mais e depois comecei a ver uns a 

irem trabalhar, outros a irem, pronto (hesitante)… E, se calhar, foi isso que me levou… 

Foi isso um bocado… 

E: E quais são as melhores recordações que a Marta guarda da sua passagem pela 

escola? 

e: A camaradagem… Acho que era isso… Agora não há como havia antigamente… 

Antigamente, éramos mais unidos… Era um por todos, todos por um… E agora, já 

não… Agora, há as seitas e os gangs… E naquela altura não era nada disso… E 

tínhamos outro tipo de brincadeiras que agora não vejo aqui, não é?… Aqui, quer dizer, 

agora com os putos, por exemplo, com a minha filha (risos)… 

E: E pode exemplificar? 

e: Sei lá? Agora, encontram-se, dão cachaços, batem-se, não é?... 

E: Estou a perceber… 

e: E não têm aquele estilo que nós tínhamos… Por exemplo, juntávamo-nos todos no 

átrio ou nas escadas e jogávamos as palavras cruzadas, jogávamos (pensativa)… Pronto, 

tínhamos assim outro tipo de brincadeiras, de camaradagem… E tínhamos aqueles 

segredinhos e aquelas coisas… Agora, não vejo assim… 

E: E quais são as piores recordações que a Marta guarda da sua passagem pela escola, se 

é que tem? 

e: Eu acho que foi mesmo aquele desafio com a professora de Francês…  

E: Mas, foi verbal ou foi físico? 

e: Foi físico (risos)… Essa parte, eu envergonho-me tanto dela… 

E: E teve algum processo disciplinar? 

e: Tive, tive… Eu fui suspensa três dias… Ai, fui… E também, se calhar, foi por isso 

que depois desisti também da escola… 

E: E arrependeu-se disso, depois, ou não?... 



e: Hoje, com 40 anos, arrependo-me… Naquela altura, nem por isso (risos)… É uma 

vergonha, não é?... Mas, deixe lá (risos)… 

E: (risos) Eu não estou aqui para fazer juízos de valor… O próximo tópico diz respeito à 

adolescência, eu queria saber como é que a Marta faria uma caracterização genérica da 

sua adolescência? Foi uma adolescência problemática ou normal? 

e: Não, foi normal… Foi boa… Nunca tive, assim, problemas de maior nem nada… 

E: Mas, disse que entrou em conflito, pelo menos, com as opiniões políticas dos seus 

pais, não foi?… 

e: Sim… Mas isso, como havia aquela regra, não falávamos e pronto… Nunca houve 

assim nada de maior, não é?… Não houve problemas… 

E: E teve experiências com álcool ou drogas? 

e: Nunca… Nunca… 

E: E como é que a Marta aprendeu a ser mulher? 

e: Eu acho que foi sozinha… 

E: E qual foi a importância da sua mãe para lhe incutir os valores tradicionais da 

feminilidade, como a virgindade ou a monogamia? 

e: Não se falava muito sobre isso… Nunca se falava muito sobre isso, porque 

(hesitante)… 

E: Era um assunto tabu o sexo? 

e: Era, era… Eu, por exemplo (hesitante)… 

E: Foi educada para casar virgem, por exemplo? 

e: Ah, sim, sim… E com um ramo de laranjeira… Fui (risos)… Não cheguei lá, mas 

pronto (risos)… Mas, fui… 

E: E as suas amigas também tiveram importância nesse processo de aprendizagem das 

normas… 

e: (cortando-me a palavra) Naquela altura, era assim, nós tínhamos sempre um grupinho 

de meninas, não é, e falávamos entre nós… Foi assim que eu aprendi o que era 

menstruação, que eu não sabia, não é?… Porque nem a minha mãe, nem a minha avó 

(hesitante)… A elas, Deus me livre de perguntar-lhes alguma coisa… Chegar a casa e 

perguntar “Ó mãe, o que é a menstruação?”… A minha mãe dava-me logo a réplica 

“Ó rapariga, estás tola?”… Era assim, não é?... Portanto, houve sempre muito tabu em 

explicar muitas coisas… Eu só sabia que daquela linha não podia passar, não é, e que 

para o casamento tinha que ir virgem… Fora isso, não esse explicava mais nada, não 

é?… E muitas coisas eu aprendi às escondidas, não é?… Com livros que apanhava lá 



em casa ou programas que via na televisão quando os meus pais saíam, não é?… 

Pronto, aprendi sempre tudo muito sozinha… Pronto, depois tive sempre muita vontade 

de saber… E se “tu” não me explicavas, aquele tinha que me explicar… Bem ou mal, 

alguém tinha que me dizer, não é?… Portanto, foi mais ou menos assim… 

E: Ok… E com que idade é que a Marta teve o seu primeiro namoro sério? 

e: 17 (anos), para aí, mais ou menos… 

E: E já tinha abandonado a escola nessa altura… 

e: Já, já… 

E: Ok… E como é que era a qualidade dessa relação? Era uma relação democrática? 

Tinham ambos direitos e deveres iguais ou prevalecia mais a vontade do seu namorado? 

e: É assim, eu fui sempre muito independente e nunca gostei que me dessem ordens… 

Por isso aquilo também durou pouco tempo… Para aí 6 mesitos, se tanto… 

E: Ok… E qual é que era o valor do namoro para a Marta? Era uma preparação para o 

futuro, um suporte afectivo ou visava a descoberta da sexualidade? 

e: Eu acho que era mais… Sei lá? Uma procura de novas experiências… 

E: Ok… E teve mais namoros depois desse? 

e: Tive, tive… Quer saber quantos (risos)? 

E: (risos) 

e: Tive um muito mais sério do que esse, que estivemos quase para casar e depois não 

casamos… É… 

E: E foi muito tempo depois do primeiro? 

e: Ah, foi… Ele era meu vizinho… Havia duas casas abaixo… 

E: Na Maia? 

e: No Castêlo da Maia, portanto, na altura… Ele era meu vizinho e eu achava-lhe muita 

piada porque ele fumava às escondidas, e vinha fumar para a varanda… Também era 

uma quintinha… Tinha o rés-do-chão, tinha primeiro andar, um quintal e tal… E eu 

Apanhava o Jorge a fumar na varanda quando ia à varanda dos meus pais… Portanto, e 

ficávamos assim lá em cima, não é, em frente um ao outro… E achava-lhe muita 

piada… Ele ria-se, eu ria-me… Eu ria-me, ele ria-se… Até que nos encontramos na 

escola… Fiquei a saber que ele estudava também na Maia… E aí, pronto, começámos a 

namorar… Namorámos cerca de 5 anos… 

E: Mas, na escola? Já não estou a perceber… Com que idade é que foi esse namoro? 

e: Esse namoro foi com 17 (anos)… 

E: Foi depois do outro? 



e: Foi depois do outro, foi… Nessa altura, foi quando eu comecei a tirar o curso, mais 

ou menos… 

E: Aqui no Porto, não foi?... 

e: Sim, sim... Aqui na maratona, na Praça D. João I… 

E: E era um curso de quê, desculpe? 

e: Curso de dactilografia, correspondência geral, arquivo… 

E: Hum, hum… 

e: Pronto, englobava tudo a nível de escritório… Havia também o da (***), na altura… 

pronto, era o mesmo curso que estava na (***), mas só que com uma diferença… O 

meu incluía estenografia e o da (***) não tinha estenografia… Pronto, e namoramos 

cerca de 5 anos… E ao fim de 5 anos… 

E: Acabou quando tinha 22 anos, mais ou menos… 

e: Foi ao chegar aos 22 (anos)… 

E: E o seu primeiro namoro teve envolvimento sexual? 

e: Não, não… Só no outro é que tive a minha primeira experiência… 

E: (risos) E os contactos sexuais da Marta implicavam mais o desejo carnal ou o 

envolvimento emocional? 

e: O envolvimento emocional… 

E: E utilizava preservativo nessas trocas sexuais? 

e: Não… 

E: E na sua adolescência, a Marta tinha consciência exacta dos meios de transmissão da 

doença Sida? 

e: Naquela altura falava-se muito da sífilis… E mais não digo, porque não se falava de 

mais nada, não é?... Naquela altura o que se falava muito era da sífilis… Era a doença 

da moda… Portanto, como ele era limpinho e eu também era limpinha, supostamente, 

não é?... Era assim que pensávamos… 

E: Pois… E por quem é que era constituído o seu grupo de amigos na adolescência? 

Eram amigos do bairro ou da escola? 

e: Era mais dali da zona onde vivíamos… Depois, nessa altura, o meu círculo de amigos 

era o meu namorado, as irmãs dele, os meus irmãos e os vizinhos mais abaixo… Porque 

andávamos sempre todos juntos… Éramos, mais ou menos, todos da mesma idade, 

portanto… E ainda hoje mantemos contacto… Não tanto como antigamente, como é 

evidente, não é?... Porque uns casaram e foram viver para outros lados… Mas, era mais 

ali pela zona… 



E: Ok… E, como já disse, o seu grupo de amigos era constituído tanto por rapazes como 

por raparigas… 

e: Sim, sim… Sempre… 

E: E pertenceu a alguma sub-cultura juvenil na sua adolescência? Por exemplo, um 

grupo específico como agora há os góticos ou os rastas… 

e: Eram os “hippies”… Na altura, os “hippies” é que estavam a dar… As saias comprida 

até aos pés a arrastar pelo chão… Os cabelos com trancinhas à frente e todos 

(hesitante)… Assim, umas penas nas orelhas… Os colares, as pulseiras… 

E: E vestia-se assim? 

e: Era (risos)… Ainda tenho fotografias desse tempo… E diga-se de passagem que era 

um tempo muito giro… John Lennon e mais nada (risos)… 

E: E qual é que era a importância do seu grupo de amigos na formação de valores, ideais 

e interesses? 

e: Divergíamos muito de opinião… Éramos muito amigos, mas estávamos sempre a 

discutir, pronto… Porque uns tinham uma maneira de ver, outros tinham outra… 

Depois eu, como namorei muitos anos com esse rapaz, que tinha outros valores, porque 

a mãe era professora… Porque é mais (***)… E eu tinha sempre uma opinião diferente 

do resto dos amigos, não é?… Porque eram famílias mais (pensativa)… Eu não digo 

carenciadas, mas, pronto, de outro meio social, não é?… Eu nunca distingui o pobre do 

rico, pronto… E tanto me dava com um trolha, como um doutor… Só que o tipo de 

conversas que tínhamos no círculo… Eu digo o trolha, pronto, valor de expressão… O 

tipo de conversa que tínhamos com estes, era diferente daquele que eu tinha com as 

irmãs do Jorge e com o Jorge, com os pais e com outros mais chegados ao lar que eram 

todos enfermeiros… Portanto, havia ali sempre uma divergência de opinião, não é?... 

Mas, éramos sempre amigos e acabávamos sempre todos a cantar… 

E: Mas, portanto, os seus amigos tinham um papel importante na formação dos seus 

ideais e interesses… 

e: Tinham, tinham, tinham… 

E: E os seus amigos utilizavam preservativo nas relações sexuais que tinham ou não se 

falava nisso, na altura? 

e: Deus me livre, eu nunca ouvi nada, nem nunca vi nada (risos)… A isso não lhe posso 

responder, não sei… 

E: Mas, não ouvia falar aos seus amigos se utilizavam o preservativo? 

e: Não… Nunca comentávamos isso… Esse tipo de conversa não tínhamos… 



E: Ok… E o grupo com quem se identificava na adolescência eram os “hippies”, não 

eram?... 

e: Eram… 

E: Pronto, também já me respondeu a esta questão, nunca teve experiências com álcool 

ou drogas na sua adolescência, pois não?... 

e: Não… Nunca… 

E: Nem haxixe? 

e: Nunca… 

E: E tabaco? 

e: O tabaco comecei a fumar muito cedo… Comecei a fumar com 14 anos… 

E: E, em concreto, quando é que começaram a acontecer as primeiras saídas nocturnas 

da Marta? 

e: (risos) É vergonhoso… Quando nasceu a minha filha (risos)… 

E: E quando é que foi isso? 

e: Eu tinha quase 24 anos… 

E: Foi uma pessoa que conheceu, então, depois do Jorge? 

e: Sim, foi o meu primeiro marido… Pronto, entretanto com o Jorge acabou a relação… 

Passei aquela fase da revolta, não é?... E depois foi tipo, o irmão da minha melhor 

amiga apareceu, eu encantei-me e morri ali… Pronto, ficou… 

E: Mas, na adolescência nunca saía à noite? 

e: Não… 

E: O seu pai não lhe permitia? 

e: Deus me livre… Nem pensar (risos)… 

E: Então, e que espaços é que frequentava, então, na noite a partir do primeiro 

casamento? 

e: A partir do casamento (hesitante)… Quer dizer, não foi a partir do casamento… Foi a 

partir do momento em que fiquei com a minha filha sozinha… 

E: Foi a depois do divórcio, então? 

e: Isto é confuso… Eu casei a 17 de Fevereiro de 1990… 

E: Nasceu em 70 (1970) e?... 

e: Eu, 67 (1967)… 

E: Ai, 67 (1967)… 

e: Eu casei a Fevereiro de 90 (1990) e em Janeiro de 91 (1991) estava separada e 

grávida… E, depois, tive a minha filha em Abril… E 2 anos depois da minha filha 



nascer é que eu comecei a sair, com colegas do trabalho, já… Portanto, eu nunca saí 

para discotecas… Nunca… 

E: Ia mais para bares, por exemplo? 

e: Era… Uns barzinhos, uns pubzinhos, na altura… 

E: Para discotecas nunca saiu, portanto… 

e: Não… Nunca gostei de discotecas… Fui uma vez a uma, com o Jorge, não é?... 

E: Hum, hum... 

e: Foi uma festa de anos dele… E fiquei a detestar… Portanto, a partir daí, nunca 

mais… 

E: E nessa fase saía, então, acompanhada por colegas de trabalho… 

e: Sim, sempre… E sempre muito mais velhos do que eu… 

E: Ok… E durante a sua adolescência, também já me falou nisto, pertenceu, então, ao 

grupo coral, não foi?... Era um clube recreativo? 

e: Foi o grupo coral… Aquilo era tudo da Igreja lá da Santa Maria de (***)… Portanto, 

não tinha nenhuma associação recreativa… Aquilo era um grupo de jovens que nos 

juntávamos e cantávamos na missa… Depois, resolvemos fazer um grupo de teatrinho, 

pronto… Mas, não havia nenhuma associação recreativa, nem nada… Éramos mesmo 

nós os jovens que gostávamos do convívio… Fazíamos palestras… 

E: Mas, ensaiavam, não era?... 

e: Sim, sim… 

E: Quantas vezes por semana? 

e: Duas vezes por semana… 

E: Para actuarem ao Sábado e ao Domingo na missa, não era?... 

e: Naquela altura, não era como agora, que só há um grupo coral às 10 (horas)… 

Naquela altura era, na missa das 7 à noite, ao Sábado, na missa das 7 da manhã, ao 

Domingo, e na missa das 10 da manhã, para as criancinhas, ao Domingo… 

E: E actuavam em todas? 

e: Pois, porque não havia outro grupo… 

E: E pertenceu a algum grupo desportivo? 

e: Fui campeã nacional de voleibol pelo Castêlo da Maia… 

E: Voleibol? 

e: Sim… 

E: Então era uma atleta federada? 

e: Fui… 



E: E começou a praticar com que idade essa modalidade? 

e: Aí já é mais complicado dizer a data, porque nós ainda vivemos na moradia muito 

tempo… Eu penso que (hesitante)… 

E: Mas, foi campeã nacional de juniores, por exemplo? 

e: Não, fui de seniores… 

E: Ai, foi de seniores… 

e: Fui de seniores… E depois deixei porque, entretanto, casei com o pai da minha 

filha… Portanto, foi nessa altura que abandonei tudo… O grupo coral, o grupo de 

teatro, o grupo de jovens, tudo, tudo… O voleibol, tudo… 

E: E nasceu em 1967, não foi?... 

e: Nasci 1967… 

E: Isso foi com 23 anos? 

e: Com 23 anos… Portanto, foi quando eu larguei tudo, tudo… Não tinha hipótese de 

ficar em lado nenhum, porque (hesitante)… Um copo de água cristalino e depois do 

primeiro casamento, um copo de vinho tinto… 

E: E tinha treinos quantas vezes por semana? 

e: Duas… 

E: De uma hora e meia cada um? 

e: Na altura, eu acho que era ou uma hora e meia ou duas horas… Tínhamos um 

aquecimento, depois tínhamos jogos entre nós… 

E: E foi campeã nacional? 

e: Fui campeã nacional, mas não lhe sei dizer em que ano… 

E: Mas, foi de seniores, não foi?... 

e: Seniores… Seniores… 

E: E como é que ocupava os seus tempos livres na adolescência? Era em convívio com 

os seus amigos, na escola, não era?... 

e: Sempre… Eu tentava sempre estar o menos tempo possível em casa… Se os meus 

amigos tinham uma actividade desportiva, eu também tinha que ter, pronto… E como o 

meu pai não me deixava, mas a minha mãe até dizia que sim, não é?... E eu fazia 

sempre… Onde estivessem os “gunas”, eu também lá estava (sempre)… 

E: E tinha alguma banda de música favorita na sua adolescência? 

e: Sempre tive, os Queen… 

E: E livro? 

e: Livro?... Sei lá?... Títulos não lhe posso dizer (hesitante)… 



E: E tem algum género de literatura que goste mais? 

e: Policial, romance, por aí… Mas, romance não é muito “choradinho”… Não gosto 

muito de “choradinhos”… 

E: E filme? 

e: Filme?... Houve um filme que me marcou, “A Noite Fatal”… 

E: Não conheço… 

e: Esse é para falar mais para a frente (risos)… 

E: E tinha algum ídolo na sua adolescência… 

e: (cortando-me a palavra) Freddie Mercury, sempre… Até hoje… 

E: E durante a sua adolescência surgiu-lhe algum tipo de preocupações sociais, por 

exemplo relacionadas com a pobreza, a exclusão social ou o ambiente? 

e: O único problema com o qual eu lutei sempre, e por isso fazia parte do grupo de 

jovens, foi com as drogas… Isto porquê? Porque descobri que o meu namorado, o 

Jorge, fumava haxixe, que na altura era o que estava a dar… E como tentei sempre que 

ele largasse essa “marmelada”, um dos pontos das palestras que nós fazíamos sempre 

no grupo de jovens era, exactamente, sobre as drogas… Portanto, lutei sempre contra 

isso… 

E: Ok… E qual é que era a visão que a Marta tinha em relação ao futuro na sua 

adolescência? 

e: Eu queria ser (***)… Quis sempre… 

E: Queria ser médica veterinária, na altura? 

e: Sim… Mas, sempre (hesitante)… As minhas aspirações, além disso, eram sempre 

ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros… Lutar contra… 

Quer dizer, eu sozinha, queria mudar o mundo… Foi sempre isto que eu (hesitante)… 

Na adolescência, era assim que eu pensava… 

E: Pronto, agora o próximo tópico é sobre o trabalho… Eu queria saber as experiências 

que a Marta teve no mundo laboral? Começou a trabalhar, então, com que idade? 

e: Com 14, 15 (anos), saí da escola, fiz o 9º Ano, e fui para a Trofa, para onde estavam 

o meu pai e o meu avô… E fui telefonista… 

E: Durante quanto tempo? 

e: Em 82 (1982), comecei o curso… Sei lá, aí até aos meus 19 (anos), mais ou menos… 

19, 20 (anos)… Depois daí, fui para a da minha mãe, para a Ach Brito… Fui 

vendedora… E aí (hesitante)… Não, minto… Não, da Trofa vim para a Maia, para uma 

empresa de construção civil… 



E: E foi telefonista, também? 

e: Não, aí fui secretária de administração… Já tinha tirado o curso, já (hesitante)… Fui 

secretária de administração… Entretanto, a empresa foi à falência… E foi quando fui 

para a fabrica da minha mãe… E fui primeiro promotora, depois repositora, e depois 

passei a vendedora da empresa… Estive lá até (hesitante)… 

E: Ao primeiro casamento? 

e: Isso aí… Eu na altura (hesitante)… Fazendo o balanço, eu ali até aos meus 20 (anos) 

estive na Trofa… Casei com 22 (anos) e aí ainda estava na empresa de construção 

civil… Depois, nasceu a minha filha e quando fiquei sozinha, com uma mão à frente e 

outra atrás, não é?... Saí de casa sem roupa, sem nada, porque o pai dela abandonou-me 

e deixou-me em casa sozinha… 

E: E para onde é que tinha ido viver com o seu marido? 

e: Tínhamos alugado uma casa… 

E: Na Maia? 

e: Ao pé dos meus pais, na Maia… Pronto, o pai da minha filha era imigrante… Era 

embarcadiço… (em jeito de desabafo) Tinha muitas mulheres… Muitas mulheres, 

muito álcool… Jogo… E não dava… 

E: Os seus pais nunca aprovaram o casamento, pois não?... 

e: Nunca… As únicas pessoas quer foram (hesitante)… Eu só casei pelo registo… Toda 

a gente foi contra o meu casamento… Primeiro porque não gostavam da família, depois 

porque não gostavam dele… Só que eu caí para aquele lado, e pronto… O que é que se 

há-de fazer, não é?... Eu sou do contra, sou de esquerda, não se esqueça… Portanto, 

mantive o pé firme e casei pelo registo, ainda em 1990… E os meus padrinhos de 

casamento, pelo registo, foram a irmã dele, do pai da minha filha… E as únicas pessoas 

que foram ao meu casamento foram a minha mãe e a minha avó… E, mesmo assim, 

quando o juiz perguntou se havia alguém contra, a minha mãe falou… Eu só olhei assim 

(expressão de pasmo) para ela… Pronto… 

E: (risos) E que actividades é que teve mais depois de sair da empresa da sua mãe? 

Quando começou a sair com os seus colegas à noite a que actividade se dedicava? 

e: Nessa altura, eu (hesitante)… Até aos 2 anos da minha filha, eu mal saí de casa… 

Porquê? Só saía para tirar e arrumar o carro… E se saía para ir ao café da esquina, só ia 

com os meus irmãos, ou com um ou com outro… Mesmo com os colegas de trabalho, 

eu não saía… Porquê? Porque tinha divórcio à perna e tinha a paternidade da minha 

filha, não é?... E o meu medo foi sempre perder a única coisa que me dava alento, que 



era a minha filha… Porque ele ganhava muito melhor do que eu… Não tinha casa 

própria, mas tinha bons pais… E o meu medo era perder o meu bem mais precioso… 

Portanto, até sair a paternidade da minha filha, eu estive sempre ali… Depois da 

paternidade da minha filha, então, os convívios com os colegas de trabalho 

começaram… Claro que eu ia sozinha, não é?... Porque não tinha namorado, nem coisa 

que o valha… Mas, eles levavam as esposas, os que eram casados… Os que não eram… 

E: Mas, estava empregada, nessa altura? 

e: Nessa altura, estava empregada na, na (hesitante)… 

E: Na fábrica da sua mãe? 

e: Na fábrica da minha mãe… 

E: Ah, estava a trabalhar aí… E até que idade trabalhou na fábrica da sua mãe? 

e: Eu, aí, trabalhei para aí 5 anos, mais ou menos… Ora, 23, 24, 25, 26 (pensativa)… 

Trabalhei até aos 28 (anos), para aí… 

E: E depois disso? 

e: Depois disso, fui (hesitante)… Portanto, saí da fábrica porque houve uma 

reestruturação de pessoal… Hum, tive ordem do Sr. Delfim Brito (hesitante)… 

E: Trabalhava nas vendas, não é?... 

e: Sim, nas vendas… Nessa altura, a fábrica era do Sr. Delfim Brito e ele passou aquilo 

aos sobrinhos… E os sobrinhos eram mais novinhos, não é?... O meu patrão tinha 22 

anos… Eu já tinha 30 (anos)… E, pronto, começaram a descambar um bocado e houve 

uma reestruturação de pessoal… Começaram a cortar a muita gente… Os velhos vieram 

todos embora, não é?… E as únicas pessoas que ficaram nas vendas foi o mais novo do 

que eu que tinha 23 anos, e ficou um chefe de vendas porque já tinha 50 anos de casa… 

E o resto foi tudo malta nova que meteram… Portanto, viemos embora todos, 

praticamente… 

E: E depois disso que actividades exerceu? 

e: Depois disso, fui para repositora no Feira Nova da Póvoa… E depois não larguei a 

reposição até (pensativa)… Saí da Póvoa e vim para o Carrefour… Do Carrefour fui 

fazer a abertura do Jumbo, portanto, no Arrábida… Agora, não consigo precisar as 

datas… 

E: E nessa altura viveu sempre na Maia? 

e: Não… Depois, tive a minha independência… 

E: Para onde é que foi morar? 

e: Aluguei um apartamento, um T0 na Prelada… 



E: Aqui no Porto? 

e: Sim, no Porto… Mas, como havia incompatibilidade de horários, não é?... Então, a 

minha filha ficava com os avós à semana e eu, à 6ª Feira, ia buscá-la e ela passava o 

fim-de-semana comigo… 

E: Ok… E qual é que é a importância do trabalho para a Marta? É importante para si 

exercer uma profissão? Dá-lhe sentido à vida? 

e: Sim… Sempre, sempre… Dei sempre muita importância à minha independência… 

Sempre… Eu, sem trabalho, não vale a pena… 

E: E, actualmente, trabalha na reposição? 

e: Não… A minha vida deu uma volta de 180 graus… Agora, estou em casa de um casal 

de idosos… Só trabalho de manhã… Pronto (risos)… 

E: Ok… Já percebi… E há quanto tempo é que está nessa actividade? 

e: Fez um ano em Abril, no dia 29 de Abril… 

E: OK… Pronto, o próximo tópico é sobre a Sida e o VIH… Eu queria saber o 

momento da sua vida em que se deu o contágio, se conseguir precisar? 

e: (adopta uma expressão sisuda mas não verbaliza) 

E: Não faz ideia? 

e: Hum, não é não fazer ideia, é que não sei em que ano foi… Não lhe posso dizer… Eu 

sempre tive (hesitante)… Isto é contar a história da Carochinha… Depois do primeiro 

amor, há sempre um amor, não é?... 

E: Hum, hum… 

e: E mesmo antes de casar com o pai da minha filha, eu tinha um amigo muito amigo… 

Estudou comigo na Maia, na altura… E, para mim, ele era “a menina dos olhos”, 

pronto… E sempre mantivemos o contacto… Nunca namorámos, nem coisa que o 

valha, mas escrevíamos, telefonávamos, encontrávamo-nos… Mas, nunca passou 

disso… Depois da minha filha fazer os 2 anos, casualmente encontrámo-nos e 

começámos a conviver mais… E ao fim de poucos meses surgiu um relacionamento 

entre nós… Aquilo que era impensável, aconteceu… 

E: Namoraram, portanto… 

e: Namorámos… Hum, portanto, eu penso que tenha sido nessa altura… 

E: Dois anos depois de nascer a sua filha… 

e: Dois anos depois de nascer a minha filha… 

E: Quando é que nasceu a sua filha? 

e: A minha filha nasceu em 91 (1991)… 



E: Portanto, deve ter sido, então, em 93 (1993)… 

e: Eu penso que sim… Foi quando eu descobri (hesitante)… Hum, ele tinha um 

comportamento estranho… Porque é assim, ele bebia, mas, não bebia muito… E eu 

achava muito estranho os olhos tão vermelhos… Pronto, mas nunca o vi fazer nada, 

percebe?... Portanto, para mim, era muito estranho… Hum, em 92 (1992) foi quando 

saltou mais cá para fora (hesitante)… Não foi bem, mas pronto… Antes disso, foi o 

António Variações… Mas, em 91 (1991) foi o Freddie Mercury… E aí começa-se a 

falar mais sobre a partilha de seringas e todas essas marmeladas… E isto vem ligado a 

quê? Porque eu olhava para ele e, para mim, era muito estranho que ele com uma 

cerveja ou duas e com um brandy ou lá o que é que era aquilo, ficasse tão acelerado… 

Acelerado, quer dizer, não era acelerado na questão de correr… Era acelerado no olhar e 

nos repentes… Na violência… Eu achava muito estranho… 

E: Bebia quantas cervejas? 

e: Duas cervejas… Duas cervejas durante o dia todo… E, depois, ao fim do dia, um café 

e um brandy de meia ponta, ou lá como é que se chamava aquela marmelada… E eu 

achava muito estranho… Pronto… E depois uma saídas repentinas que ele tinha, não 

é?... E, entretanto, ao longo do tempo (hesitante)… Porque nós namorámos só um ano, 

mais nada, não é?... Porque durante esse ano, tudo aquilo que eu sonhei durante os anos 

que convivemos, não é?... Hum (hesitante)… 

E: Ele revelou-se outra pessoa… 

e: Exacto… Portanto, para mim foi um balde de água gelada, mesmo… E eu achava que 

não era normal aquelas saídas repentinas… E quando ele voltava, vinha (leva o dedo 

indicador da mão direita pastoso aos lábios) pastoso, não é?... E aquele olhar muito fixo, 

muito parado… E, de repente, fechava o olho e tal… Bem, eu confrontava-o, mas ele 

dizia “Fui tomar um café com este ou com aquele”… E não sei quê, e não sei que 

mais… Pronto, e um dia (hesitante)… Eu não tinha cama, tinha um colchão no chão… 

E um dia ao fazer a cama, quando levanto o colchão para meter os lençóis, quer dizer, 

caiu o mundo… 

E: Tinha um teste de VIH? 

e: Tinha seringas… E eu nunca tinha desconfiado de nada… Quer dizer, para mim era 

estranho... Eu namorei com o Jorge, mas o Jorge era haxixe e não tinha aquele 

batimento que eu via no outro, não é?... Portanto, para mim era estranho, não é?... 

E: Pois, já estou a perceber… 

e: E fiquei assim (hesitante)… 



E: Pensei que se estava referir a sintomas da doença, mas agora já percebi… Era um 

heroinómano, não é?... 

e: Exacto… E eu nunca tinha visto, não é?... Nunca fui confrontada com nada disso… E 

eu continuava a trabalhar, na altura, na Ach Brito… Portanto, era vendedora… E 

passava muito tempo fora de casa… Porque eu comecei a fazer a zona do Porto… 

Depois, fui fazer a zona da Maia… 

E: Nas vendas, não era?... 

e: Sim… Nessa altura, é que eu comecei a namorar com esse fulano… Portanto, o que é 

que acontece? Há uma parte em que a empresa me passa para as vendas, mas no 

Algarve… E eu passava uma semana inteira fora de casa… E eu nunca deixei a minha 

filha sozinha com ele, depois de ver o que vi, não é?... E, depois, como eu não estava 

em casa, também não fazia sentido a minha filha ficar com ele sozinha, não é?... A 

miúda tinha 3 anos, 3 anos e pico… A minha filha ficava sempre na minha mãe e só 

vinha comigo ao fim-de-semana, mas eu estava presente… Portanto, eu nunca vi nada, 

nunca suspeitei de nada e sou confrontada assim de repente, não é?... Hum, um dia 

quando cheguei a casa do trabalho (hesitante)… Faço uma viagem ao Algarve e chego 

mais cedo do que era costume… E quando meto a chave à porta estavam na minha sala 

quatro gajos a espetar… 

E: Eu percebo… 

e: Não é?... Escusado será dizer que levei um arraial de porrada que até andei de lado, 

não é?... Levei porque a minha reacção foi quando que se estavam todos a (hesitante)… 

Eu agora sei esses termos todos, não é, mas, na altura, não sabia, não é?... Se estavam 

todos a “caldar” ali, eu entro e sou confrontada com quatro gajos que eu não conheço, 

mais o meu, não é?... Tudo ali na mesma tampinha, não é?... Eu só tive uma reacção, foi 

espetar um pontapé à mesa… A mesa era de (***) e voou tudo… 

E: Estou a perceber… 

e: Não é?... E aí foi a gota de água… Porque aquilo que eu (hesitante)… Quando soube, 

tentei esconder ao máximo, não é?... E tentei fazer o máximo de perguntas, mas as 

repostas forma sempre negativas, não é?... Quando entro e vejo quatro agulhas ali no 

mesmo sítio… 

E: Mas, quando a senhora descobriu as agulhas debaixo da cama, ele negou tudo? 

e: Negou… Disse que não eram dele… Não eram dele… Percebe? E depois disso foram 

outras coisas, não é?... E isto a primeira parte… Depois, fui a calçar umas botas, porque 

na altura usavam-se as texanas, e eu tinha uma data delas… E quando vou a calçar as 



texanas, parti qualquer coisa dentro, despejei as texanas e vi o que era… Quer dizer, eu 

ficou-me a cara da pior maneira, não é?… Pronto, e naquela altura, lá está, foi quando 

se começou a falar mais de Sida… Portanto, eu penso que tenha sido aí, não é?… Só 

que (hesitante)… 

E: E quando é que tomou conhecimento do contágio? Foi fazer um teste? 

e: Não… Muito depois, no ano de 2000… 

E: Só aí é que soube? 

e: Só aí… 

E: Portanto, teve relações sexuais desprotegidas com esse namorado, não foi?... 

e: Sim… 

E: E nesse período envolveu-se com outras pessoas? 

e: A única pessoa que eu conheci foi o rapaz que está comigo hoje, não é?… Estamos há 

12 anos juntos… Para mim, é como se fosse meu marido… E cuidou da minha filha 

desde que nos juntamos… Mas, até lá, a 2000, nunca tive problema nenhum de saúde, 

nunca me senti mal… Havia ainda pouca informação, não é?... Estava tudo bem… Tudo 

bem… 

E: Tinha a carga vírica negativa? 

e: Nunca tive sintomas de nada e sempre que fazia análises estava sempre tudo muito 

bem, portanto, à partida… No ano de 2000, eu sou internada de urgência para uma 

(***)… E nessa altura, eu apanho uma infecção… Portanto, saio da operação ao 

apêndice e venho para casa… Em casa, sinto sempre febre… 

E: E fez alguma transfusão de sangue? 

e: Não, nessa altura, não… E começa o meu estado a piorar de dia para dia, até me faltar 

o ar e eu não conseguir subir dois degraus… E quando já não conseguia mesmo, os 

meus sogros dizem “Levas a Marta ao hospital, porque ela não está bem”… E nessa 

altura, eu estive 19 dias a oxigénio… 

E: Foi uma pneumonia? 

e: Foi uma “pneumocystis carinii”… E eu tinha os meus (***) a (***), em risco de… 

Chamaram os meus sogros… Não lhes disseram o que era, porque eu (hesitante)… Na 

altura, também não se sabia ainda… Perguntaram-me sempre se eu tinha tido 

comportamentos de risco, se eu tinha partilha de agulhas, se eu não sei quê… Mas, quer 

dizer, para mim, na altura, os comportamento de risco, eu não associei ao risco que eu 

podia ter corrido com a outra pessoa, não é?… 

E: Estou a perceber… 



e: Portanto, quando me perguntaram se eu me prostituía, se eu tinha tido 

comportamentos de risco com partilha de seringas e não sei quê, portanto, eu disse que 

não… No meu relatório médico, diz que eu fui mentirosa, que eu que menti… 

E: Eu percebo… 

e: Eu não menti… 

E: Eu percebo… 

E: Eu entendi foi a pergunta ao contrário, não é?… Porquê? Porque não me foi posta a 

pergunta (eleva o tom de voz e exprime-se com alguma aspereza) “Olha, tu tiveste 

algum relacionamento com uma pessoa que se drogava?”… Aí, era ao contrário… 

Agora, (eleva o tom de voz e exprime-se com alguma aspereza) “Tiveste algum 

comportamento de risco? Olha, foste prostituta? Olha, partilhaste seringas?”… Quer 

dizer, na altura, não foi isso que eu entendi, percebe?… Portanto, foi isso que 

aconteceu… E eu só soube (hesitante)… 

E: E confirmou alguma vez com esse indivíduo toxicodependente se ele estava 

contagiado? 

e: Eu nunca mais falei com ele… Nunca mais o quis ver pintado… Quando acabou 

(hesitante)… Porque eu, quando vim embora, nesse preciso dia, eu vim toda pisada… E 

deixei ficar tudo… Eu só trouxe a roupa que trazia no corpo e a minha carteira… Eu 

tive que comprar a roupa toda nova e tive que (hesitante)… (com maior ímpeto verbal) 

E trouxe o meu carro… O meu carro não ficava… Eu trouxe o meu carro… E trouxe 

um cobertor para dormir no carro… A primeira noite que saí de casa, dormi no carro à 

porta do Mosteiro de Leça, hum?... E a partir daí nunca mais quis ver o homenzinho 

pintado… Portanto, quando soube, foi no ano 2000… Depois, quando me fizeram uma 

broncoscopia (hesitante)… Fizeram-me análises e testes a tudo e mais alguma coisa e 

não se sabia o que é que era… E, depois , a última análise que faltava era a do HIV… 

E: E deu positivo… 

e: Pronto… E aí sou confrontada com médica a dizer-me “Já sei o que é que tu tens… 

Vamos falar?”… (reproduzindo a sua resposta à medica) “Vamos”… Quando me disse, 

pronto… 

E: E o que é que a Marta sentiu nesse momento? Revolta, presumo eu… 

e: (diminui o tom de voz consideravelmente e exprime-se com morosidade) Caiu o 

mundo… Caiu o mundo… Caiu o mundo e, depois, é assim, isto ainda é um bocado 

difícil de falar para mim, não é?... 

E: Pois, imagino… 



e: Para mim (solta uma gargalhada)… É aquela de que não acontece só aos outros, não 

é?… 

E: Eu já entrevistei algumas pessoas e o seu caso é completamente diferente… Imagino 

a frustração que deve sentir… 

e: É muito difícil e depois ainda hoje eu sei que nunca falei com o Pedro, com a tal 

pessoa… 

E: (risos) Imagino o que lhe deve ter pensado fazer a essa pessoa… 

e: E eu nunca falei com ela e perdi a oportunidade para sempre de falar… 

E: Ele faleceu? 

e: Pois… 

E: De overdose? 

e: Não sei… Não faço ideia… Não telefonei à mãe dele… Quer dizer, a forma que eu 

soube foi através do jornal… Eu abri o jornal, porque eu todos os dias de manhã leio o 

jornal… 

E: E não terá um ficheiro clínico essa pessoa? Será que fez um teste ou não? Não tem 

forma de saber isso? 

e: Se calhar, até tenho forma… Mas, não quero saber… Não quero saber… Não quero 

saber… Foi uma recordação que eu quero apagar… Eu sei que nunca mais vou apagar, 

porque a revolta continua comigo… Porque quando eu tive oportunidade de lhe jogar 

tudo na cara, não é, não o fiz... Agora que, se calhar, até já tinha mais ânimo e mais 

vontade para o fazer, não posso… Portanto, a revolta morreu e nasceu comigo, não é?… 

E: E nessa altura, em 93 (1993), já estava suficientemente informada sobre os meios de 

transmissão da doença Sida? Disse há pouco que se começou a falar mais nisso… 

e: Começou-se a falar mais, nessa época… Mas, ainda não se falava muito 

correctamente, não é?… Eu não sei que idade é que você tem, mas nessa altura, não 

havia muita informação… Era a doença dos gays e dos drogados, mais nada… É 

verdade… Portanto, não havia muito mais para explorar… E era tudo muito 

(hesitante)… 

E: E até ter essa pneumonia a sua saúde esteve sempre impecável? 

e: Sempre, sempre… 

E: Não sentiu nada diferente? Não sentiu mais cansaço? 

e: Nada, nada, nada… 

E: E a quem é que recorreu quando tomou conhecimento da contaminação? A amigos? 

Familiares? A alguma instituição? 



e: Nada… Não, não… 

E: Os seus pais ficaram a saber logo? 

e: Não… Os meus pais nunca souberam… 

E: Nem sabem hoje? 

e: Não… As únicas pessoas que sabem são a Abraço, a minha médica e o rapaz com 

quem vivo… 

E: O seu companheiro? 

e: Sim… 

E: Não é seropositivo? 

e: Não… Graças a Deus, não… 

E: Portanto, a Abraço, a sua médica e o seu companheiro… 

e: Exactamente… 

E: Familiares, portanto, ninguém sabe… 

e: Ninguém… Ninguém… Isto vive comigo ali… Mais nada… 

E: Portanto, uma vez que nenhum familiar seu sabe, não teve nenhuma implicação ao 

nível das relações familiares… 

e: Nada… Nenhuma… Continuamos como antes… 

E: Harmonia total, portanto… 

e: Total… Eu tive uma infecção respiratória, uma pneumonia que quase me mandou 

para o outro lado… Inclusivamente, eu proibi a médica de dizer o que eu tinha “É sigilo 

profissional, é sigilo profissional… Você é minha médica e daqui não passa… Você só 

pode falar disto comigo ou com o meu marido… Com mais ninguém”… 

E: Pois, uma pessoa tem esse direito… 

e: E com o meu marido, porquê? Porque eu soube às 10 (horas) da manhã e às 10 

(horas) e 5 (minutos) eu telefonei para o meu marido e disse “Ó André, vem ter comigo 

ao hospital que quero falar contigo”… 

E: E até essa altura tinha tido relações protegidas com o seu marido? 

e: Desprotegidas, sempre… Sempre… 

E: Desprotegidas? E ele nunca se contaminou?… 

e: Não… Graças a Deus, não… 

E: Isso é porque tinha uma carga vírica negativa? 

e: Não sei… Isso já não lhe sei explicar… 

E: Pois… 

e: Pronto, não sei… 



E: Segundo me explicou a enfermeira aqui da Abraço ou é porque tinha uma carga 

vírica negativa ou porque não houve micro-hemorragias nas relações sexuais… Foi o 

que me disse… 

e: Mas, eu tinha uma carga vírica brutal… 

E: Pois, para ficar com essa pneumonia… 

e: Portanto eles chamaram o André e disseram “Ó pá, tu sabes o que ela tem… E não 

esperes muito mais… 3, 4 dias, (eleva o tom de voz) se”... Portanto, toda a gente me 

tinha um (***) à parte… 

E: Por acaso, hoje de manhã entrevistei um paciente do Hospital Joaquim Urbano que 

também entrou no hospital com uma pneumonia atípica… 

e: Portanto… E, depois disso, levei três transfusões de sangue… Porque eu tinha uma 

anemia, quase (***)… Porque isso teve muitas repercussões… Eu tive quase todo ao 

ano 2000 internada, com duas saídas e pouco mais…  

E: E em termos das suas relações afectivas, mudou alguma coisa na relação com o seu 

namorado após tomar conhecimento do contágio? 

e: Não mudou nada… 

E: Mas passaram, por exemplo, a utilizar o preservativo nas relações sexuais? 

e: Sim, claro (risos)… Claro… Isso sim… Sempre tem maior precaução, não é?... 

E: E ao nível da sua participação na vida social e cívica também não houve mudanças? 

Continua a fazer exactamente o que fazia antes? 

e: Tudo… 

E: E nas relações laborais houve alguma mudança? Receia poder vir a ser prejudicada 

por ser portadora do vírus do VIH? 

e: A única coisa que eu temo é que por tralhas e por malhas (hesitante)… Porque eu sei 

que existe o sigilo profissional… Mas, sei lá, eu ouço tanta coisa… 

E: Mas, teme ser prejudicada na sua actual ocupação de cuidadora de idosos? 

e: Não… Isso, não… Não tem porquê… Se você não sabe, não é?... Eu sou uma pessoa 

como as outras… 

E: Exacto… Mas tem medo que alguma pessoa venha a saber e sair prejudicada por 

isso? 

E: Exacto… Isso sim… Por isso é que ninguém sabe, não é?… Eu agora fui confrontada 

com uma situação… A semana passada fui ao médico… E eu estou a tratar dos 

dentes… E apareceram-me duas cartas em casa do hospital a dizer que tinha que pagar 

isto, isto, isto e isto… E a Dra. diz-me assim “Tu não tens que pagar nada porque tu és 



isenta”… E eu disse “Ó Dra., se não tenho que pagar e se estou isenta, porque é que 

me apareceu para pagar?”… Não é?... (reproduzindo outra pergunta da sua médica) 

“Mas, quando vais à médica da caixa, como é que tu fazes?”… E eu disse “Eu não vou 

à médica da caixa… Eu sou só seguida aqui”… (reproduzindo nova pergunta da sua 

médica) “Mas, quando tens algum problema como é que fazes?”… (reproduzindo a sua 

réplica à última pergunta da sua médica) “Eu venho à urgência… Foi sempre isso que 

eu fiz”… Portanto, qualquer coisa que me passe (hesitante)… Pronto, graças a Deus não 

me tem passado, mas qualquer situação que aconteça fora do normal, eu não vou à 

caixa… Eu venho logo aqui ao Hospital… E a primeira coisa que eu faço é “Olha, a 

Dra. Isabel Silva está?”… Se não estiver, pronto, mas, se estiver, é ela, não é?… 

E: Quando ficou constipada há duas semanas o que é que fez? 

e: Fui ao hospital… Fui porque tive a fazer inalações… Quer dizer, eu fico muito aflita 

porque ela dá-me um antibiótico que custa muito… E aí nessa altura (hesitante)… 

E: A Sra. fuma desde os 14 anos, não é?... 

e: Sim… 

E: E não parou a partir de 2000? 

e: Não… 

E: Mas, é inconveniente, não é?... 

e: Eu parei durante 3 anos, em 2000… Só que, entretanto, faleceu o me pai e nessa 

altura voltei ao cigarro outra vez… Desde os 14 até ao ano 2000 fumei sempre… 

Depois, estive 3 anos sem fumar… E, depois, pronto, cá estou eu outra vez… 

E: E em termos dos rendimentos económicos também não houve mudanças? 

e: Houve mudança por isto, quer dizer, porque eu estive muito tempo internada e perdi o 

meu emprego… E depois para arranjar outro, não é?… Eu tenho 40 anos… 

E: Pois, pois… 

e: (risos) A gente chega aí aos 30 (anos), já (**), não é?... 

E: Mas, foi mais a questão do internamento prolongado, não foi? 

e: Foi… 

E: E em termos da sua actividade sexual? Manteve a mesma frequência de actividade 

sexual? 

e: Sim, sim… 

E: Pronto… E o que é que a Marta sente em relação à sua seropositividade? O que é que 

sente em relação ao facto de estar contaminada? 

e: O que é que eu sinto? 



E: Sim… 

e: (volta a cabeça para o lado, em direcção à porta da sala, e perde alguns segundos 

antes de responder) O que é quer que eu lhe responda? Eu só lhe posso responder de 

duas maneiras, uma revolta que continua e continuará sempre… A pergunta do costume, 

“Porquê eu?”… E ao mesmo tempo uma vontade muito grande de vencer isto (risos)… 

E: E a Marta sente-se uma pessoa socialmente diminuída ou estigmatizada? Não, pois 

não? Uma vez que ninguém sabe… 

e: Não, não… 

E: E a morte preocupa a Marta? 

e: Preocupa-me se sofrer… Se for rápida, não me preocupa mesmo nada… Agora, se eu 

ficar como é suposto na fase terminal, não queria chegar lá… Defendo muito a 

eutanásia… 

E: Mas, se seguir a medicação isso pode não acontecer… 

e: (cortando-me a palavra) Oh, sempre… Tudo certinho (isso)… 

E: Agora, a Sida é uma doença crónica… 

e: Ainda não é considerada… 

E: Foi o que me disseram hoje de manhã no Hospital Joaquim Urbano… Deram-me um 

artigo do Dr. Rui Sarmento… 

e: Ainda, não é… 

E: Agora é considerada crónica… 

e: Agora?... Desde quando? 

E: O artigo ainda não tive tempo para ler, mas a Dra. Teresa Duarte disse-me que agora 

a Sida é considerada uma doença crónica… 

e: Duvido e desconfio… Há-de ser um dia… 

E: Se o paciente seguir a terapêutica, tem uma esperança média de vida igual à de uma 

pessoa normal… 

e: Não sei… 

E: Bem, mas ainda é preciso esperar mais uns anos para avaliar a eficácia desta 

terapêutica… 

e: Pois… Vamos ver… 

E: E o que é que a Marta acha sobre o estigma que envolve a doença? 

e: Um horror… Somos os parasitas da sociedade… O estigma é esse… Quer dizer, 

como não se vê, não é?… Pronto, à partida eu não tenho problemas, não é?… 

E: Exacto… 



e: Pronto, mas, se eu tivesse aqui toda sarapintada ou coisa que o valha, já… Ui, Deus 

me livre, não é?… 

E: Pois… Portanto, nunca se sentiu discriminada em nenhuma situação quotidiana 

porque ninguém sabe, não é?... 

e: A única situação em que me senti foi só uma vez… E saltou-me a tampa… Foi na 

farmácia do hospital… Foi a única situação em que me senti realmente injustiçada… 

E: Mas, como é que foi esse episódio? 

e: Esse episódio foi, portanto, a Dra. Isabel Silva deu-me as guias do tratamento… Eu, 

neste momento, tenho consultas de 4 em 4 meses… Portanto, o que é que acontece? Ela 

dá-me as guias e eu todos os meses, um dia para a frente, um dia para trás, vou buscar à 

farmácia do hospital os medicamentos e trago para casa e pronto… Fui e apanhei uma 

estagiária na farmácia do hospital… E nesse dia estava com pressa e a fulana estava a 

conversar e não sei quê… E estávamos para aí umas 4 pessoas ali à espera, portanto, 

com auxiliares do hospital, delegados de propaganda médica… E eu e mais duas 

pessoas que tinham vindo comigo da consulta, portanto, dois rapazes também 

seropositivos… Hum, e a estagiária diz “Vamos lá embora que eu estou cheia de 

pressa”… Ela tinha o meu papel na mão, não é?... Olhou para a aplicação e depois 

olhou para mim e a senhora disse “Vamos lá que eu estou cheia de pressa”… E eu 

olhei para a senhora e disse “Acho que estamos todos, não é?… Eu também tenho 

pressa”… E a fulana vira-se para mim e diz-me (eleva o tom de voz e exprime-se num 

tom de voz mais agressivo) “Oh, mas, não tem que ter pressa… A medicação para si 

até é gratuita… Portanto, você aqui tem que esperar e é se quer… E se eu quiser que 

você espere uma hora ou duas, você espera… Com a doença que você tem”… E a mim 

saltou-me a tampa… 

E: Pois… 

e: Eu acho que deve ter sido a única vez que me senti (hesitante)… Porque fui 

confrontada, não é?... Porque as pessoas que estavam ali não sabiam o que é que eu ia lá 

fazer… 

E: Foi uma atitude muito imprópria… 

e: O delegado de formação médica, que até era um rapaz muito giro e de gravata, 

também não sabia, nem tinha nada que saber… Porque se eu quisesse que ele soubesse, 

eu chegava lá ao pé dele e dizia-lhe, não é?… 

E: Podia ter apresentado uma queixa e utilizar as pessoas que ouviram tudo como 

testemunhas… 



e: E depois dei-lhe um berro e veio o Dr. João, que já me conhece há uns anos… E 

perguntou-me o que é que aconteceu… Porque eu dei-lhe um berro e disse-lhe “Olhe, 

para quem é estagiária, você está a falar muito alto… Olhe lá que cai… E além de cair 

é capaz de levar nessa cara”… Tive que ser agressiva… Não queria, não é?... Mas, 

fui… E nunca mais vi a senhora… 

E: E como é que a Marta lidou com a sua seropositividade após tomar conhecimento do 

contágio? Que estratégia de vida adoptou para si? Pronto, como é que gere a doença? 

e: Primeiro, não penso… Segundo, estudo… Penso sempre obter o máximo de 

informações através de Internet, livros, tudo… 

E: Refere-se a informações sobre a doença, não é?... 

e: Sim… Hum, mas eu não digo assim “Não vou beber uma cerveja, porque não posso, 

porque tenho isto”… Não é?... Não, eu se me apetecer beber uma cerveja, bebo-a… 

Escusado será dizer que não bebo meia dúzia delas… Bebo uma, não é?... E, se calhar, 

nem aquela bebo, pronto, não é?… Mas, não deixo de fazer aquilo que gosto… Hum, 

nem deixo de brincar com as coisas como brincava… Não deixei de fumar, 

infelizmente, por um lado, não é?… Mas, continuo a fazer a minha vida como fazia 

anteriormente… Apenas, com outras regras, não é?… Tenho uma alimentação mais 

cuidada, não é?… Procuro sempre informações sobre aquilo que nos faz melhor, sobre 

aquilo que não devemos comer, sobre aquilo que não devemos beber… Hum, praticar 

exercício físico, não pratico, porque só trabalho de manhã (risos), não é?… E o dinheiro 

não cai do céu… Hum, mas, pronto, tento sempre ver as melhores coisas… Soube 

através de um programa que vi no “Odisseia” que os cogumelos sobem e muito as 

células CD4… Portanto, eu vou passar a comer cogumelos, não é?… Pronto, quer dizer, 

tento sempre contornar a coisa pelo outro lado e nunca deixar transparecer aquilo que 

(hesitante)… 

E: Mas, pelo que disse, adoptou um estilo de vida saudável… 

e: Sempre… 

E: Seguiu sempre a medicação… 

e: Nunca falhei a medicação… Nunca… Nunca falhei uma consulta… Nada… 

E: Nunca desistiu de viver , pois não?… 

e: Nunca… Antes pelo contrário… Antes pelo contrário… E a médica, a Dra. Isabel, 

sabe que o meu lema é sempre este… Sei que se calhar não chego lá, provavelmente… 

Apesar da ciência estar muito avançada e haver sempre muitas propostas e muitas coisas 

novas… E, agora, também há um cientista que descobriu que há um bloqueador das 



células que não as deixa reproduzirem-se, portanto, as células do vírus… Hum, mas eu 

tento sempre seguir o meu lema… (com maior ímpeto verbal) Eu hei-de vencer este 

vírus… Ele não vai dar cabo de mim… Eu é que hei-de dar cabo dele… E gostava que 

toda a gente pensasse assim (risos), não é?… Mas, infelizmente… 

E: Mas, também me disse que investiu em novos saberes, que está a tirar um curso, não 

é?... 

e: Sim… 

E: E que curso é? 

e: Eu estou a tirar o curso de auxiliar de geriatria… 

E: Pois… Ia-lhe perguntar isso… E participou em acções de solidariedade ou de 

prevenção do VIH na Abraço, por exemplo? 

e: Não… Ajudei na Abraço a fazer as chávenas, umas (***)… 

E: Ok… E como é que se tornou utente da Abraço? 

e: Foi o ano passado, salvo erro… 

E: Em 2007… 

e: Sim… 

E: 7 anos depois do contágio… 

e: Eu acho que foi o ano passado… Eu acho que foi, mas não tenho a certeza… 

E: E porque motivo? 

e: Hum, eu sei lá? Eu sentia-me tão miserável… Não sei porquê… Olha, não tinha 

trabalho… Eu acho que foi… Sei lá? 

E: Queria juntar-se a pessoas com experiências semelhantes e partilhar relatos? 

e: É assim, como eu vivo com isto sempre só para mim, não é?… 

E: Queria desabafar? 

e: Se calhar, foi mais uma procura disso… Mas, também cheguei aqui um bocado 

(hesitante)… 

E: Deprimida?... 

e: Muito deprimida… Muito… E estava a passar uma fase muito má… O meu marido 

estava desempregado, eu estava desempregada, a minha filha estava comigo… Quer 

dizer, foi assim uma data de acontecimentos seguidos que eu não dava solução… 

Portanto, vim pedir ajuda… 

E: E está satisfeita com a resposta que a Abraço tem dado a esse seu pedido de ajuda? 

e: Estou, estou… A Dra. Susana é uma querida… Pronto… Depois, formou-se um 

grupo com a Dra. Marisa… Mas, ela foi embora e desistiram do grupo… 



Encontrávamo-nos às Sextas-Feiras e partilhávamos experiências concretas… (exprime-

se com alguma melancolia) E era bom… Mas, depois a Dra. Marisa foi embora… Faz 

falta… Faz falta… Criámos um círculo de amigos ali… Havia ali três casos que eram 

casos parecidos… E há uma rapariga que se identifica muito comigo porque o caso é 

semelhante… E falamos e continuamos a telefonar uma para outra… E, pronto… (com 

maior ímpeto verbal) Esse grupo faz realmente muita falta… 

E: Já não existe, então? 

e: Não… 

E: E como é que recorda a sua primeira visita à Abraço? 

e: Ai, uma lástima… Chorei muito, muito, muito… 

E: E falou com a Dra. Susana, foi? 

e: Com a Dra. Susana… 

E: E a que serviços é que recorreu aqui na Abraço? Apoio domiciliário ou psico-social? 

e: Psico-social… 

E: Portanto, e de um modo geral a sua relação com os profissionais da Abraço é boa… 

e: Sim… 

E: E está satisfeita com a resposta dada? 

e: Estou… 

E: Portanto, na sua família ninguém tem conhecimento da contaminação… 

e: Nada… 

E: E os seus amigos também não, pois não?... 

e: Nada… 

E: Portanto, os seus apoios são, como disse, o seu companheiro, a Abraço e a sua 

médica, não é?... 

e: Exactamente… 

E: Como é que o seu companheiro reagiu à notícia? 

e: Essa parte (hesitante)… 

E: Só ele é que poderá explicar?... 

e: Não… É assim, essa parte é, para mim (pensativa)… Eu nem lhe sei classificar… 

Porque, é assim, olhar para o André e dizer-lhe… Porque eu sou uma pessoa que não 

diz as coisas suavemente, percebe?... Eu telefonei-lhe e disse “Olha, vem ter aqui ao 

hospital porque eu quero falar contigo”… E ele chegou e disse “Então, o que é que 

foi?”… E eu disse “A Dra. Ana já sabe o que é que eu tenho”… E ele disse-me 

“Então, e o que é?”… E eu só lhe disse “Eu tenho Sida”… (olha para mim fixamente 



durante alguns segundos até que retoma o seu discurso) E ele diz-me “Pronto… E 

agora o que é que queres fazer? Queres que eu vá embora?”… Quer dizer, foi, é uma 

pessoa (hesitante)… (com maior ímpeto verbal) Não me abandonou em nada… Esteve 

comigo ali à cabeceira da cama… Ele entrava às duas e meia da tarde e só saía de ao pé 

de mim às duas e um quarto… Saía às seis e meia e às sete menos vinte já estava ao pé 

de mim… 

E: Não são todas as pessoas que têm capacidade para lidar com uma situação dessas… 

e: E, pronto (risos)… É um homem com um “H” muito, muito, muito grande… 

E: E quando é que ele foi fazer exame para verificar se estava contaminado? 

e: Logo após a primeira consulta… Portanto, eu saio do internamento e vou logo, 

passado uma semana ou pico, por aí, portanto, à consulta de imunodeficiência, à 

primeira… E o André faz logo, nessa altura, e depois repete passados seis meses… E 

vai repetindo assim… 

E: E sempre negativo? 

e: Sempre… 

E: Bem, então ele tem defesas extraordinárias no organismo… 

e: É um cavalinho (risos)… Ou um tourinho (risos)… 

E: As pessoas como o seu companheiro deviam ser estudadas pelas equipas de 

investigação do HIV… 

e: Graças a Deus, deu sempre negativo… 

E: Então, foi depois do internamento, em 2000, que começou a ter consultas regulares 

com… 

e: (cortando-me a palavra) Sempre, sempre… Ao princípio, tinha consultas de 15 em 15 

dias… Porque estava mesmo muito, muito debilitada, não é?... 

E: Deve ter emagrecido muito, calculo?... 

e: Saí do hospital com 45 quilos... Depois, deram-me um medicamento que teve uma 

reacção contrária… Perdi o andar… Passei uma fase muito má… 

E: E iniciou logo a terapêutica? 

e: Logo… 

E: Porque tinha uma carga vírica, como disse, muito alta, não é?… 

e: Trezentas e não sei quantas mil cópias… Trezentas e trinta e tal mil cópias, não sei 

quê…  

E: E como é que recorda a sua primeira visita ao médico no pós-internamento? 

e: Foi complicado… Foi complicado… 



E: E era a mesma médica que actualmente? 

e: Não… Na altura, era um espanhol… Foi um bocado complicado porque era homem, 

não é?… 

E: Pois… 

e: Não pela língua, porque eu falo fluentemente espanhol, mas porque era homem… 

Pronto… Depois, porque eu tinha que mostrar o corpo, não é?... E para mim era 

complicado... Não que eu tivesse sinais físicos visíveis… Não… Mas, porque era 

necessário expor a zona púbica... 

E: Exames vaginais, por exemplo, não é?... 

e: Pronto… E a mim fazia-me um bocado de confusão… Depois, passado um ano e 

qualquer coisa apareceu a Dra. Isabel… E a Dra. Isabel é a minha médica desde 2001, 

talvez… Pronto… No ano 2000 até ao ano 2001, foi sempre o espanhol… Mudou duas 

vezes para outro espanhol… E depois é que veio a Dra. Isabel… E a partir daí foi 

sempre ela… Depois, fiz resistência duas vezes a dois medicamentos… E, entretanto, 

viu-se quais eram os medicamentos a que eu fiz resistência e trocou-se a terapêutica… 

E, a partir daí, nunca mais tive problemas… 

E: E com que periodicidade é que visita o médico agora? 

e: De 4 em 4 meses… 

E: Pois, já me tinha dito… A sua relação, portanto, com a sua médica é excelente, não 

é?... 

e: Excelente… Se aquela mulher me falta… 

E: É sua amiga, para além de médica? 

e: É, é… 

E: Mas, tem uma relação com ela que não seja médico-paciente? Por exemplo, 

encontra-se com ela fora do contexto de consulta? 

e: Não, isso não… Isso não quero… Não quero, nem (hesitante)… Ela também, coitada, 

trabalha que se farta… A mulher tem lá tempo (risos)!!!… 

E: Cumpre todas as recomendações que ela lhe indica? 

e: Tudo, tudo… 

E: E já discordou de alguma recomendação que ela lhe tenha dado? 

e: Da dieta… Manda-me fazer dieta?!!! Que dieta é que eu hei-de fazer? Então, se eu já 

só como cozidos e grelhados… Não como gorduras… Que dieta é que eu posso fazer? 

Ela cortou-me o pão… Tenho o colesterol alto… 

E: Então, o tratamento foi logo iniciado em 2000/2001, não foi?… 



e: Eu ainda estava internada quando comecei a fazer terapêutica… 

E: E quanto tempo é que esteve internada? 

e: Ui… Olha, eu entrei no hospital a 5 de Março de 2000… Saí no dia 19 de Agosto 

para o casamento da minha irmã, porque assinei um termo de responsabilidade… 

Porque, senão, a minha irmã não casava… Entrei no mesmo dia 19 de Agosto, ao fim da 

tarde… Só saí mesmo para o casamento… E saí a 17 de Novembro de 2000… 

E: Foi quase um ano, não é?… 

e: Porque tive recaídas, não é?… Tive uma anemia… Depois, foi um vírus hospitalar… 

Depois, foi um “primo afastado” da tuberculose… Andei a tomar lá aquela (***) e não 

sei das quantas, um ano aqui no B.S.G., depois de sair do hospital… Mas, já o tomava lá 

no hospital… Portanto, tive uma data de (hesitante)… Depois, foi a anemia e quase a 

leucemia… Foram não sei quantas transfusões de sangue… Quer dizer, eu tive ali uma 

fase… Saía de uma (hesitante)… Foi uma data de confusões ali dentro do hospital… 

E: E que fármacos é que lhe foram indicados, na altura? 

e: Mas, quê, para o VIH? 

E: Sim… Ainda se lembra? 

e: Foi o Combivir® (pensativa)… O Combivir® e o (***), ou qualquer coisa assim… 

E: E quantos comprimidos é que tinha que tomar por dia? Dezasseis? 

e: Não… Não cheguei a tanto… Eu tomava entre um e outro, e mais um que era para o 

estômago, e mais outro que não sei quantos, que esse tinha que tomar também… Eram 

doze por dia… De manhã, ao meio-dia e à noite… 

E: Nunca falhou com a medicação? 

e: Nunca… 

E: E eram, então, medicamentos caros ou eram-lhe oferecidos pelo hospital? 

e: Eram oferecidos pelo hospital… 

E: Mas, eu entrevistei uma pessoa que disse que pelo menos um comprimido teve que 

comprar na farmácia… 

e: Eu, na farmácia, foi só o Bactrin… Porque eu tinha que tomar Bactrin às Segundas 

(Feiras), Quartas (Feiras) e Sextas (Feiras)… O Bactrin era por causa da pneumonia, 

qualquer coisa assim… Eu não me recordo muito bem, que já foi há muitos anos… 

Mas, esse, eu comprava fora… Era o Bactrin… 

E: Portanto, e foram duas as vezes que reagiu mal à medicação, não foi?... 

e: Sim… Mas, num espaço (hesitante)… Sei lá, eu tomei o Combivir® e a (***) 1 ano, 

mais ou menos… E, depois, quando fiz o exame, deu carga vírica negativa, não é?… E 



depois vim às consultas e tal… E passado para aí, quê, 6 meses já tinha a carga vírica a 

não sei quantas mil cópias… Portanto, fomos fazer uns testes de resistência e foi quando 

soube… Portanto, isto deve ter sido, quê? 1 ano e meio depois… E depois fiz 

novamente passado para aí 6 meses… Portanto, deu negativa a carga vírica com a 

medicação que me deram… E, depois, para aí passado 6 meses nas outras análises que 

fui fazer já tinha a carga vírica positiva e, então, voltaram a mudar a terapêutica… 

Portanto, eu estou com esta há 5 anos… 

E: E tem dado sempre carga vírica negativa com essa terapêutica? 

e: Sempre negativa… 

E: E os medicamentos continuam a ser oferecidos pelo hospital ou tem gastos? 

e: É pelo hospital… 

E: E compra algum medicamento na farmácia? 

e: O único que compro na farmácia é o Ben-u-ron… 

E: Ok… E como é que é o seu estilo de vida actualmente? 

e: Normal… 

E: Trabalha de manhã, não é?... 

e: Trabalho de manhã com o meu casal de idosos… Depois, de tarde, vou tratar dos 

meus assuntos pessoais… E, pronto… E trato da minha filha… E vou buscar a minha 

filha… E vou às compras… E trabalho em casa… E passo a ferro… E, pronto… 

E: E está com o seu companheiro, não é?… 

e: É… 

E: E passeiam ao fim-de-semana, por exemplo? 

e: Sim… 

E: E vai a casa dos seus pais? 

e: Vou… Todos os fins-de-semana… Aos meus sogros e aos meus pais… Pronto… 

E: Portanto, a relação familiar é boa… 

e: É... Foi sempre e será sempre… 

E: E mantém ainda o grupo de amigos da Maia? 

e: É assim, alguns… Porque uns casaram e foram para outros países, não é?… Pronto, 

emigraram… Outros, a gente vê-se assim de vez em quando no café… (reproduzindo 

excertos de conversas casuais com os antigos amigos da Maia) “Olá! Então e que 

tal?”… Pronto… Com alguns já perdi o contacto… 

E: E onde é que vive, actualmente? 

e: Vivo aqui em Gaia ao pé do Continente… 



E: E é uma pessoa religiosa, actualmente, a Marta? 

e: Continuo… Tenho a minha religião, sou católica… Mas, já não faço (***)… 

E: Não vai à missa ao Domingo? 

e: Não… 

E: Reza em casa? 

e: Todos os dias, antes de sair de casa (hesitante)… Essa é outra experiência que é 

assim, o André quando eu estive naquela fase em que a Dra. Ana disse que eu estava 

mais para lá do que para cá, o André resolveu ir a Fátima… Uma noite, saiu do trabalho 

e foi de carro a Fátima… E comprou-me uma Nossa Senhora de Fátima enorme… E 

chegou ao hospital e disse-me “Olha, rapariga, tu a partir de hoje vais melhorar… Eu 

tenho a certeza que vais melhorar”… E a partir desse dia eu nunca deixei de falar com 

a minha santa, que tenho muita fé e sempre tive… E está sempre acesa uma lamparina 

em casa… Eu gasto rios de dinheiro em velinhas, daquelas de chapinha, pequeninas, 

não é?… De dia e de noite, está sempre acesa… Nunca deixei apagar a chama da vida… 

E: E o seu companheiro já era religioso antes disso ou foi nesse momento que se 

lembrou de ir a Fátima? 

e: Não, não… O meu marido vem de uma família muito religiosa… Sempre… 

E: E é uma pessoa supersticiosa, a Marta? 

e: Mais ou menos… 

E: Que tipo superstições é que tem? 

e: São aquelas superstições de escada, de um gato preto… De resto, não tenho assim 

nada de espectacular… 

E: (risos) E, na sua opinião, quais são as suas principais virtudes? 

e: As minhas virtudes? 

E: Sim… 

e: As minhas virtudes são aquelas que muita gente considera os meus maiores 

defeitos… Não sou mentirosa (risos)… E o que tenho a dizer, digo (risos)… Sou muito 

frontal (risos)… Portanto, essa para mim é uma das minhas maiores virtudes e, se 

calhar, talvez, um dos meus maiores defeitos (risos)… É esse (risos)… 

E: E que defeitos é que vê em si? 

e: Defeitos? Sou muito teimosa… E se digo que é para aquele lado, tem que ser para 

aquele… Porque, senão, Deus me livre… 

E: E quais são os seus objectivos de realização futura? 

e: É assim, quero acabar estes meus cursos, que são quatro níveis… 



E: De geriatria? 

e: Sim… São quatro níveis até ao segundo nível… E quero ver se de alguma forma 

posso (hesitante)… Não digo trabalhar num lar, porque passar noites fora com a minha 

filha e deixar o André é mais complicado… Mas, se calhar, a nível particular, ser 

cuidadora de idosos, sim… Porque não? 

E: E tem esperança em superar esta doença? Acha que pode vir ser descoberta… 

e: (cortando-me a palavra) Tenho… Tenho… A esperança é a última a morrer… 

E: Pronto, há mais alguma coisa que queira referir da sua vida que não tenha sido dita 

até aqui? 

e: Não… A não ser que a minha filha é que, se calhar (hesitante)… A minha filha e o 

André foram as pessoas pelas quais eu lutei para estar cá, não é?… Que me deram 

alento para eu estar cá… Porque, se calhar, se a reacção do André quando eu lhe disse 

tivesse sido outra, se calhar eu não estava… 

E: Pois, pois… 

e: Não é?... O meu mundo caiu, mas, foi só ali, naquele dia… E é a única coisa que eu 

tenho a dizer… É viver cada dia como se este fosse o primeiro… Não é como se fosse o 

último, é o primeiro… Só isso… 

E: Pronto, é tudo? 

e: Sim… 

E: Concluo, então, a entrevista. 



Grelha de Observação da Entrevista nº5 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

À semelhança do que aconteceu com Paulo, a entrevista com 

Liliana foi realizada numa sala de consultas do Centro de Terapia 

Combinada (C.T.C.) do Hospital de Joaquim Urbano (H.J.U.). 

Conforme foi salientado, esta sala de consultas do C.T.C. do H.J.U. 

reúne excelentes condições para a áudio-gravação, ao nível do 

asseio, luminosidade, arejamento, tamperatura ambiente, acústica e 

mobília. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Liliana produziu um discurso fluído e coerente, fazendo uso de um 

nível de linguagem corrente. 
Mímica do entrevistado Esta mulher é muito bem-disposta e simpática, e revelou-se sempre 

descontraída durante a gravação da entrevista. Quando evocou a 

sua experiência com drogas, a notificação do contágio pelo VIH e a 

perda da custódia do filho, Liliana patenteou expressões faciais de 

desgosto. 

Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

No decorrer da áudio-gravação, Liliana exprimiu-se sempre num 

tom de voz comedido. 

Indumentária do entrevistado Esta mulher apresentou-se com umas calça de ganga cinza clara, 

uma camisola branca de algodão e umas sapatilhas brancas. 

Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Depois de ter realizado uma entrevista de 17 minutos com Sónia, 

paciente do H.J.U. e companheira de Paulo, em que pontificaram 

muitos lapsos de memória e pouca fluidez discursiva, pedi a uma 

das enfermeiras do C.T.C. do H.J.U. para solicitar outro paciente da 

instituição para me dar o seu testemunho de vida. Quando abordada 

pela mencionada enfermeira, Liliana prontificou-se com muita 

simpatia para ser entrevistada. A enfermeira apresentou-me Liliana 

que me informou de que dentro de uma hora teria que abandonar a 

instituição. Sem perder tempo, iniciamos a áudio-gravação numa 

sala de consultas disponível. Concluída a gravação da entrevista, 

Liliana foi ter com o companheiro à sala de convívio do C.T.C. do 

H.J.U. e eu voltei para casa. 

 



Número da entrevista: 5 

Local: Hospital Joaquim Urbano 

Data de realização: 2008/05/27 

Hora de início: 10h e 24m 

Hora de terminus: 11h e 21m 

Nome do entrevistado: Liliana 

 

E: A primeira pergunta que eu queria colocar à Sra. Liliana é quando e onde nasceu? 

e: Quando? Dia 7 de Agosto de 1962, na Madalena, em Gaia… 

E: Ok… E como é que a Sra. Liliana caracteriza o ambiente onde passou aos primeiros 

anos de vida? Pronto, o bairro onde nasceu… 

e: O bairro? Foi lá na Madalena… Nasci mesmo dentro de casa… 

E: Mas, gostava do seu bairro? 

e: Sim, gostava muito… Gostava… 

E: E com quem é que foi criada a Sra. Liliana? 

e: Com os meus pais e com os meus irmãos… São sete irmãos, comigo oito… 

E: Ok… E qual é que era a profissão do seu pai? 

e: O meu pai era encarregado geral na (***), de carroçarias, de autocarros… E a minha 

mãe era modista, estilista e modelista… 

E: Ok… 

e: Faleceu aos 48 anos… E o meu pai faleceu há 3 anos… 

E: 3 anos? 

e: Sim… 

E: Ok… E como é que a Sra. Liliana classifica qualidade da relação familiar? Dava-se 

bem com os seus pais? 

e: Sim, muito bem… Muito bem… 

E: E com os seus irmãos também se dava bem? 

e: Também, também… Muito bem… 

E: E a Sra. Liliana tinha maior apego pelo seu pai ou pela sua mãe? 

e: Mais pela minha mãe, Deus me perdoe… Gostava muito do meu pai mas preferia a 

minha mãe… 

E: Por alguma razão em especial? 

e: Porque a minha mãe era mais meiguinha… Tinha outro feitio… O meu pai era mais 

brutal, era mais egoísta… 



E: Já estou a perceber… Era o que lhe ia perguntar a seguir… O seu pai era, portanto, 

autoritário… 

e: Era… Muito, muito… Que Deus lá o tenha em descanso e que Deus me perdoe de eu 

estar a dizer isto, mas é uma verdade… 

E: Exacto… E a sua mãe era, então, mais afectuosa do que o seu pai… 

e: Sim, sim… A minha mãe sofria muito com ele… O meu pai era de amantes, sabe? 

E: Estou a perceber… Mas, havia violência doméstica? 

e: Não, não, não… 

E: Era infiel, pronto… 

e: Sim, sim… 

E: Estou a perceber… Pronto, então qual é a imagem que guarda do seu pai, na 

infância? Era negativa ou positiva? 

e: Mais negativa… 

E: Mas, por causa… 

e: (cortando-me a palavra) Por causa dele ter amantes… Quer dizer, chegou a casar com 

ela até, logo passado um ano da minha mãe falecer… A minha mãe faleceu e ele, 

passado um ano casou logo… Estava cheio de pressa… 

E: Já estou a perceber… E qual é a imagem que guarda da sua mãe na sua infância? 

e: Coitadinha… Ensinou-me a costurar… E eu levava a roupa às clientes… Fazia assim 

os recadinhos dela… 

E: Já estou a perceber… Portanto, guarda uma imagem extremamente positiva da sua 

mãe… 

e: Sim, sim… Muito… Bastante… 

E: E como é que era a qualidade da relação com os seus irmãos? Davam-se bem? 

e: Sim, muito bem… Muito bem… 

E: Ok… E como é que era a qualidade da relação da Sra. Liliana com os restantes 

familiares, avós, tios e primos? 

e: Também nos dávamos muito bem… Éramos muito unidos… 

E: Era o que lhe ia perguntar a seguir… E conhecia tanto os familiares da parte da sua 

mãe como da parte do seu pai? 

e: Sim… Éramos muito unidos… Fomos sempre muito unidos… Ainda hoje somos… 

E: Ok… Pronto, e que tipo de educação recebeu a Sra. Liliana? Foi uma educação rígida 

ou mais liberal? 

e: Ai, muito rígida, muito rígida… Muito rígida… 



E: E que tipo de normas e valores é que lhe inculcaram os seus pais na infância? 

e: Olhe, para ser o melhor educada possível… Eu nem falava mal, nem nada… 

E: E a Sra. Liliana recebeu uma educação por exemplo, para casar virgem? 

e: Não, não, não, não… Os meus pais nunca vieram com esses preconceitos… Não, 

não… 

E: Ok… E alguma vez a Sra. Liliana foi elucidada pelos seus pais acerca dos meios de 

transmissão da doença Sida? 

e: Não, não… Os meus pais morreram sem saber que eu tinha isso… Porque eu tive um 

filho aos 33 anos e só soube quando tive o meu filho… 

E: E a criança nasceu… 

e: (cortando-me a palavra) Não… Está bem, graça a Deus… Porque o pai não era… 

E: Estou a perceber… 

e: E o meu filho, graças a Deus, é saudável… 

E: Portanto, estaria com uma carga vírica negativa nessa altura… 

e: Sim… Exactamente… 

E: Ok… E como é que era o estilo de vida da sua família na sua infância? Como é que 

ocupavam os tempos livres juntos? 

e: Eu, quer dizer, ocupava o meu tempo a ajudar a minha mãe… Também cheguei a 

trabalhar em confecções… 

E: Mas, na sua infância… Nesse período da sua vida… 

e: Comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos… Deixei de estudar para ajudar a minha 

mãe… Depois, comecei a trabalhar para ajudá-la também, porque naquele tempo era 

muito pouco o dinheiro, não era?… Éramos oito irmãos… E eu comecei a trabalhar 

muito cedo, aos 14 anos… 

E: E qual é que é a diferença de idade para os seus irmãos? Era a mais nova, estava no 

meio ou era a mais velha? 

e: Nessa altura, acho que era a mais nova… 

E: E qual é que é a diferença de idades para os seus irmãos? 

e: De 2, 3 anos… 

E: E qual é a diferença de idade para o irmão mais velho? 

e: Agora, são uns 6, 7 anos… 

E: Ok… Mas, costumava brincar com os seus irmãos? Viam televisão juntos, por 

exemplo? 

e: Sim, sim… Bastante, bastante, bastante… 



E: Ok… E os seus pais o que é que costumavam fazer nos tempos livres? Passeavam, 

por exemplo? 

e: Não… O meu pai nunca levava a minha mãe a passear… E ela dava-lhe sempre um 

carro… Era ela que lhe dava sempre um carro… E o meu pai nunca deu valor a isso… 

E: Ok… 

e: O meu queria era amantes… 

E: Mas, tinha várias amantes ou tinha só uma amante? 

e: Tinha uma amante, tinha amigas… O meu pai era assim um bocado (hesitante)… 

E: Boémio? 

e: Extraviado… 

E: Estou a aperceber… Mas, o seu pai costumava ir ao café ter com os amigos? 

e: Era muito raro… Saía mais para ir ter com ela, à noite... 

E: (risos) Ok… 

e: Com a mulher que casou agora… Agora, está viúva ela, não é?... 

E: E comemoravam as festas populares de Vila Nova de Gaia? 

e: Sim, sim… Muito mesmo… 

E: Reuniam-se em família? 

e: Sim, sim… 

E: E nas comemorações católicas como o Natal e a Páscoa também costumavam reunir-

se em família? 

e: Sim, também, também… 

E: E como é que a Sra. Liliana recorda os Natais da sua infância? 

e: Ai, eram muito bons… Reuníamo-nos todos… Quando dava a festa dos hospitais, a 

gente sentava-se toda no sofá… Todos a ver a festinha dos hospitais… Éramos muito 

unidos… 

E: E reuniam-se em sua casa, por exemplo, com os seus avós e restantes familiares? 

e: Com os meus avós, também… Era… Tudo, tudo… Éramos bastante unidos… 

Bastante mesmo… Fomos todos nascidos ali… 

E: Ai, a sua família mais próxima morava perto de si? 

e: É, em casas todas seguidas, mas era tudo família… 

E: Tudo seguido era? 

e: Era… Era tipo “ilha”… É a minha casa, depois é a casa do meu tio, depois a de uma 

tia e depois a de outro tio… Portanto, são quatro tios… 

E: E são tios da parte da mãe ou da parte do pai? 



e: Da minha mãe… Da minha mãe… 

E: Ok… E quais eram posições políticas dos seus pais? Votavam à esquerda ou à 

direita? 

e: À esquerda… 

E: Era? 

e: Sim… 

E: Ok… E costumavam falar de política em casa? 

e: Não, não… 

E: Era mais em épocas de eleições? 

e: Era, era, era… 

E: E relativamente à pertença religiosa da sua família, eram todos católicos, não eram?... 

e: Sim, católicos… Exactamente… 

E: Pois, já me tinha dito que comemoravam o Natal… E costumavam ir à missa aos 

Domingos? 

e: Eu costumava… Eu… Eu, só… 

E: E a sua mãe? 

e: Não… A minha mãe não tinha tempo para isso… A minha mãe tinha sempre muita 

costura para fazer… 

E: E costumava rezar em casa? 

e: Eu costumava… 

E: Com que frequência? 

e: À mesa… Antes de ir para a cama… 

E: Quando disse “à mesa”, queria dizer antes de comer? 

e: Antes de comer, sim… Antes de comer, antes de ir para a cama… 

E: E todos os dias? 

e: Todos os dias… 

E: E frequentou a catequese? 

e: Sim… Muito tempo… 

E: Quantos anos? 

e: Fiz a Comunhão Solene… 

E: A 1ª Comunhão, não é?... 

e: A 1ª (Comunhão) e a 2ª (Comunhão)… 

E: Eu só fiz a 1ª (Comunhão), não sei ao certo o que é a 2ª (Comunhão)… 

e: Pois, eu fiz a 1ª (Comunhão) e a 2ª (Comunhão)… 



E: Corresponde ao Crisma, agora? 

e: A Solene é a 2ª (Comunhão)… 

E: Não é o Crisma? É outra coisa? 

e: Não sei, não sei… Sei que, nesse tempo, chamava-se a Solene… 

E: Se calhar, é o Crisma, não sei… Pronto, e quais são as melhores recordações que a 

Sra. Liliana guarda da sua infância? 

e: Ai, era ir aos bailes… Sei lá?... Passear com os meus amigos… Os tempos que eu 

vivia com a minha família, que eram muito bons… Era tudo muito bom… A minha 

infância foi muito boa… Muito boa mesmo… 

E: Quando se refere aos amigos, eram amigos da escola ou do bairro? 

e: De tudo, de tudo… 

E: Ok… E as piores recordações da sua infância, se é que tem? 

e: Foi quando eu me meti na droga… 

E: E com que idade é que se meteu na droga? 

e: 20 e tal anos… 

E: Mas, refira-se apenas à sua infância… As piores recordações, se é que tem… 

e: Aos 17 anos fumava só haxixe, mais nada… Comecei a consumir heroína aos 20 e tal 

anos, com um sueco… 

E: Era seu namorado, na altura? 

e: Não… Quer dizer, foi e não foi… 

E: Foi só um caso? 

e: Foi uma amizade pura… E começámos a consumir, pronto… Nunca mais parámos… 

Mas, agora, graças a Deus, não… 

E: Mas, na, sua infância, não tem más recordações? 

e: Não, não, não… Nada, nada… 

E: E o que é que a Sra. Liliana queria ser quando era pequena? 

e: Era cabeleireira… 

E: Cabeleireira? 

e: Sim… Ou médica… 

E: Ok… Pronto, o próximo tópico diz respeito à escola e à passagem pelo sistema 

educativo… Eu queria saber que infantários e escolas frequentou a Sra. Liliana? 

e: Foi lá numa escola… 

E: Entrou logo para a primária? 

e: Sim, para a primária… 



E: Aos 6 anos? 

e: Sim, com 6 anos… 

E: E qual foi o nível de escolaridade completado? 

e: Até ao 6º Ano… 

E: Até ao Ciclo, não é?... 

e: Sim, sim… Chamavam-lhe o 2º Ano, antigamente… 

E: E como é que era a sua relação com os colegas? 

e: Era boa… Era boa… Era muito boa… Gostei muito de andar lá a estudar… 

E: E fazia amigos com facilidade? 

e: Fazia… Eu era muito (hesitante)… Era e sou muito pacífica… Sou muito 

(hesitante)… Sou boa demais, sabe?… 

E: É muito dada? 

e: Sim, sim… Sou muito amiga do meu amigo… 

E: E o seu grupo de amigos da escola era constituído tanto por rapazes como por 

raparigas? 

e: Era igual… Era igual… 

E: E como é que era a sua relação com os professores? 

e: Era mais ou menos… Havia professores ranhosos… Principalmente a de Matemática 

era um bocado ranhosa… De resto… 

E: Teve algum atrito com ela? 

e: Tinha um feitio assim muito especial, muito para o mau… Não perdoava nada… Se 

houvesse um erro, ela castigava logo… Era assim um bocado (hesitante)… 

E: Mas, teve algum problema com ela? 

e: Não, não… Nunca tive, não… 

E: Ok… De… 

e: (cortando-me a palavra) De resto, era tudo bom… Era tudo muito bom… 

E: Pronto, e a Sra. Liliana gostava de estudar? 

e: Eu adorava… Tive pena de deixar, mas primeiro estava a minha mãe, não era?… 

E: Pois… E quem é que era o seu encarregado de educação? Era o seu pai ou a sua 

mãe? 

e: Eram os dois… 

E: Os dois? 

e: Eram os dois… 

E: E impunham-lhe um horário obrigatório para estudar os seus pais? 



e: Não, não, não, não… 

E: Não? 

e: Não, não… 

E: Nem a obrigavam a fazer os deveres? 

e: Não, não… Eu, por mim própria, fazia… 

E: Mas, se não fizesse por si, eles, provavelmente, iam-lhe dizer para fazer, não era?… 

e: Sim, sim… Exacto, exacto… Diziam (num tom de voz mais agudo) “Não te esqueças 

de fazer os deveres! Olha as horas!”… Eram essas coisitas que eles me diziam… E eu 

dizia “Ó mãe, eu sei que tenho que fazer”… Era assim… 

E: Mas, nunca lhe impuseram um horário de estudo obrigatório, pois não?... 

e: Não, não, não… 

E: E quais eram as suas disciplinas favoritas na escola? 

e: Eram trabalhos manuais e ginástica… 

E: Ok… E os resultados escolares obtidos eram bons, médios ou maus? 

e: Eram médios… 

E: Médios? 

e: Eram médios… 

E: E reprovou alguma vez? 

e: Reprovei na 1ª Classe… 

E: E reprovou mais alguma vez até ao 6º Ano? 

e: Depois, até ao 6º (Ano) nunca mais reprovei… 

E: Pronto, e qual é que era o projecto que a sua família tinha delineado para si em 

relação à escola? Pretendiam, por exemplo, que tirasse um curso superior? 

e: A minha mãe gostava que eu fosse médica… Mas, como naquela altura o dinheiro era 

pouco… E éramos muitos irmãos… Eu tive que deixar de estudar… Tive pena porque 

eu quis ser médica e não consegui derivado a ajudar a minha mãe, não era?… Primeiro 

estava ela… E, para mais, ela era muito doente… Ainda por cima… Trabalhava sem 

poder… Ela morreu do coração… Tinha bronquite asmática… 

E: Hum, hum… 

e: E, pronto… Já te disse que morreu com 48 anos… Morreu muito cedo… 

E: Pois… E, portanto, a Sra. Liliana também quis tirar um curso superior, não foi?... 

e: Sim, sim… Exacto, exacto… 

E: Pronto, e abdicou disso por uma razão económica, não foi?… 

e: Exactamente, exactamente… 



E: Pronto, e quais são as melhores recordações que a Sra. Liliana guarda da sua 

passagem pela escola? 

e: Olhe, era mais na ginástica… Tenho muitas recordações da ginástica… A ginástica 

era muito divertida... E ainda o recreio, também, onde eu brincava… Era muito bom… 

Muito bom mesmo… 

E: Pronto, frequentou a primária, e depois no Ciclo foi para outra escola? 

e: Fui, fui… 

E: Fez tudo em Madalena? 

e: Não… Primeiro andei na Madalena, lá à beira de minha casa… Depois, fui para Vila 

Nova de Gaia, para a da Rosa… 

E: Não conheço bem… 

e: Não conhece? 

E: Não… Não há problema… Pronto, e tem alguma má recordação da sua passagem 

pela escola? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Ok… Pronto, o próximo tópico diz respeito à adolescência, eu queria saber como é 

que a Sra. Liliana faria uma caracterização genérica da sua adolescência? Foi uma 

adolescência problemática ou uma adolescência normal? 

e: Foi normal… 

E: Entrou em conflito de valores com os seus pais? 

e: Não, não, não… Nunca… Não, nunca… 

E: Ok… E como é que a Sra. Liliana aprendeu a ser mulher? 

e: Foi quando comecei a trabalhar aos 14 anos… E gostei muito… 

E: Ok… E a sua mãe teve um papel importante para lhe incutir (hesitante)… 

e: Para mim teve porque ela ensinou-me a costura… Eu hoje sei costura à custa dela… 

É essa lembrança que eu tenho dela… Tenho várias, mas principalmente essa… 

E: Mas, ao nível dos valores, foi importante a sua mãe? 

e: Sim… Muito, muito, muito… 

E: Ok… Pronto, e com que idade é que a Sra. Liliana teve o seu primeiro namoro sério? 

e: Tinha 17 anos… 

E: 17 (anos)? 

e: Namorei 7 anos… 



E: E como é que era a qualidade dessa relação? 

e: Era muito má, porque ele era muito ciumento e batia-me com os ciúmes… E a gente 

teve que se separar por causa disso… 

E: Exacto… 

e: Depois, namorei com outro mais 8 anos… Também era muito ciumento e a gente 

teve que se separar também por causa disso… Porque ele batia-me também… Tinha 

esses azares… Não é para me gabar, mas eu era muito bonita quando era nova e eles 

tinham ciúmes… Eu nem à janela podia ir, veja lá? Tinha esses azares… 

E: Portanto, nessas duas relações prevalecia mais a vontade dos seus namorados do que 

a sua, não era?... 

e: Era, era, era… 

E: Ok… 

e: Tenho más recordações porque fiz um aborto e estive a morrer… No primeiro 

namoro, aos 17 anos… 

E: Ok… E qual é que era o valor do namoro para a Sra. Liliana? Era uma preparação 

para o futuro, um suporte afectivo ou visava a descoberta da sexualidade? 

e: Ao primeiro, pensávamos que era para o futuro… Mas, depois começámos a ver que 

era só discussões… Ele batia-me muito, por tudo e por nada… 

E: Ciúmes não era, basicamente?… 

e: Sim… Era muito ciumento… Ciúmes loucos, mesmo… Loucos… E eu não 

aguentava mais e a gente teve que se separar… 

E: Portanto, não chegaram a casar… 

e: Íamos casar, mas não chegámos… 

E: E namoros depois desse… Teve outro de mais 8 anos, não foi?… 

e: Tive um de mais 8 anos… E foi igual… 

E: E com que idade é que iniciou esse namoro? 

e: 21, mais ou menos… 

E: Então, entre os 21 e os 29 (anos), teve esse namoro, não foi?… 

e: Foi, foi… Tive mais namoros, mas foram assim umas brincadeiras… 

E: Pronto, não foram namoros sérios… 

e: É… Esses dois é que foram mais sérios… 

E: Pronto, e os contactos sexuais que Sra. Liliana manteve implicavam mais o desejo 

carnal ou o envolvimento emocional? 

e: Emocional… 



E: Ok… E utilizava preservativo nessas trocas sexuais? 

e: Não, não… Tomava a pílula… 

E: Mas, isso era porque tinha confiança nos seus parceiros sexuais, não era?... 

e: Exactamente… Nessa altura, nem se ouvia falar em Sida… 

E: Pois… Mas, havia temor à sífilis, na altura, não havia? 

e: Nunca ganhei… 

E: Mas, segundo me disse uma entrevistada anterior, era a doença da moda, na altura, 

não era?… 

e: Sim, sim, sim, sim… 

E: Pronto, e a Sra. Liliana tinha consciência exacta dos meios de transmissão da doença 

Sida na sua adolescência? 

e: Não… 

E: Pois, também era uma doença que estava a aparecer… Disse que nasceu em que ano? 

e: No dia 7 de Agosto de 62 (1962)… 

E: 62 (1962)… Então, vai fazer 46 (anos), não é?... 

e: Vou fazer agora 46 (anos) em Agosto, se Deus quiser… 

E: Ok… Então, na altura, a doença ainda não tinha aparecido, era impossível ter 

consciência dos meios de transmissão… 

e: Era, era… 

E: Ok… E, na sua adolescência, por quem é que era constituído o seu grupo de amigos? 

Era por amigos, da escola e familiares? 

e: De tudo… 

E: Era? 

e: Era de tudo… Ao Domingo íamos para a discotecas, todo um grupo… Íamos todos 

juntos… Éramos muitos… Não havia maldades… Não havia nada como agora se vê… 

E: Refere-se à onda de violência? 

e: É… Agora, não… Agora, é tudo muito diferente… Tive uma infância muito bonita e 

muito boa… 

E: Mas, já um entrevistado me disse isso, que ia à discoteca ao Domingo, mas agora não 

é muito usual… Porque é que ia ao Domingo? 

e: Depois de namorar… Depois de me zangar, é que eu comecei a ir a discotecas… 

Foi… 

E: Exacto… 

e: Que eu não podia ir… 



E: Exacto… Estou a perceber… Mas, porquê ao Domingo? Porque é que não ia ao 

Sábado? 

e: À 6ª (Feira) também ia… 6ª (Feira), Sábado e Domingo… 

E: Ah, 6ª (Feira) e Sábado também ia… 

e: Sim… 

E: Ok… E tinha uma melhor amiga na sua adolescência? 

e: Ai, tive… Até tive várias… 

E: E quem eram essas pessoas? 

e: Eram pessoas como irmãs, mesmo… 

E: E eram ali de Madalena? 

e: Sim, da Madalena… 

E: E a Sra. Liliana pertenceu a alguma sub-cultura juvenil na sua adolescência? 

e: Não, não… 

E: Por exemplo, como há agora os góticos… 

e: Não, não… 

E: Ok… E o seu grupo de amigos, na adolescência era constituído por pessoas de ambos 

os sexos, tanto rapazes como por raparigas? 

e: Sim, sim… 

E: E qual é que era a importância do seu grupo de amigos na formação de ideais, 

atitudes e interesses? Os seus amigos influenciaram muito a sua forma de pensar? 

e: Sim, sim… Sim… 

E: E os seus amigos utilizavam preservativo nas relações sexuais? 

e: Não sei… 

E: Não falavam entre si sobre isso? 

e: Não falávamos… Não se falava nessa altura, não… 

E: Ok… 

e: Falava-se mais na pílula, nessa altura… 

E: E a Sra. Liliana teve algum comportamento desviante com álcool ou drogas, na sua 

adolescência? 

e: Não, não… 

E: Nunca? 

e: Não… 

E: E com que idade aproximada é que começaram a acontecer as suas primeiras saídas 

nocturnas? 



e: Ah, foi nos meus 20 e tal anos… Depois de namorar com esses dois é que eu comecei 

a gozar mesmo em cheio… Mas, foi uma infância muito boa e muito bonita… Mesmo 

muito bonita e boa… Não havia maldades como há agora, nem nada… 

E: E que espaços é que frequentava na noite? Bares e discotecas? 

e: Era só discoteca… Era o “Ioga”, em Francelos… 

E: Isso é em Gaia? 

e: Não, é para lá dos carvalhos… 

E: É aqui no Porto? 

e: Não, é em Gaia… 

E: E saía à noite acompanhada, não era?... 

e: Sim, pelos amigos e amigas… Éramos um grupinho… 

E: E iam só para discoteca? Não iam a um bar antes? 

e: Não, não, não… Às vezes, também íamos a “pubs”… 

E: E a que horas é que abria a discoteca? Se calhar, também abria mais cedo do que 

aquilo que eu estou a pensar… 

e: Às vezes, íamos à noite… Lá para as 10 horas (da noite) saíamos de casa… 

Chegávamos às duas, três (horas) da manhã… 

E: E a Sra. Liliana pertenceu a alguma colectividade, por exemplo, um clube recreativo 

ou grupo desportivo, na sua adolescência? 

e: Não, não, não… Não, não… 

E: Pronto, e basicamente como é que a Sra. Liliana ocupava os tempos livres na sua 

adolescência? Como é que era o seu estilo de vida na adolescência? 

e: Eu era muito caseira… 

E: Disse-me que ajudava a sua mãe, não era?... 

e: Ajudava a minha mãe, também… Eu comecei a ganhar gosto na costura e gostava de 

fazer aquilo… 

E: E já namorava nessa altura? 

e: Sim, sim… 

E: Ia ter com o seu namorado? 

e: Não, ele é que vinha ter comigo… 

E: Pronto… Então, ocupava o seu tempo entre o trabalho e o namoro, não era?... 

e: Era, era… 

E: E tinha alguma banda de música favorita, na sua adolescência? 

e: Era o Jim Morrison… 



E: Gostava dos “The Doors”, era?... 

e: Sim… 

E: E filme? 

e: Ui, isso são vários… 

E: E tem algum género de filmes que prefira? 

e: O meu actor preferido de filmes é o Steven Seagal… 

E: O Steven Seagal? 

e: Sim… 

E: Gostava de filmes de acção, portanto… 

e: Gosto muito… 

E: E tinha algum ídolo ou artista que procurasse imitar, por exemplo, na sua 

adolescência? 

e: O meu ídolo foi sempre o Jim Morrison… 

E: Foi sempre o Jim Morrison? 

e: Foi… Até hoje… 

E: Ok… E durante a sua adolescência surgiu-lhe algum tipo de preocupações sociais, 

por exemplo, relacionadas com a pobreza, a exclusão social ou o ambiente? 

e: Não, não… 

E: E qual é que era a visão que a Sra. Liliana tinha do futuro, na sua adolescência? 

e: A minha visão (hesitante)… O que eu pensava sempre era aquela cena “Oxalá que 

nunca me meta na droga… Eu nunca gostaria de me meter na droga”… Era isso que eu 

pedia a Deus… E, infelizmente, meti-me… Mas, graças a Deus, deixei… 

E: Mas, na sua adolescência tinha medo de… 

e: (cortando-me a palavra) Experimentar… 

E: Mas, porquê? Tinha alguma história de algum familiar? 

e: Oh, ouvia falar… Ouvia falar em ressacas… E eu não sabia o que era uma ressaca… 

Quis saber o que era uma ressaca… E maldita a hora… A partir daí nunca mais fui uma 

pessoa feliz… Nunca mais… Só queria droga… Só droga… 

E: Mas, em termos profissionais, o que é que imaginava para o seu futuro, na sua 

adolescência? 

e: Na minha adolescência? 

E: Sim, sim… 

e: Pensava em muitas coisas boas… 

E: Pode ser mais específica? 



e: Por exemplo, em ser médica… Era isso que me preocupava… Era o meu maior 

gosto… Era esse… 

E: Casar, ser feliz, não era?… 

e: Exacto, exacto… 

E: Constituir família… 

e: Exacto, exacto… 

E: Ser independente… 

e: Exactamente… 

E: Ok… E para que é que sentia que tinha vocação na sua adolescência? Era para ser 

médica? 

e: Sim, sim… 

E: Ok… Pronto, e experiências no mundo do trabalho?... Com que idade é que começou 

a trabalhar a Sra. Liliana? 

e: Tinha 14 anos… 14, 15 anos… 

E: Com a sua mãe, em casa? 

e: Sim, sim… 

E: E fazia costura, não era?... 

e: Fazia… 

E: E quanto tempo é que se dedicou a essa actividade? 

e: Ai, ainda bastante tempo… Para aí uns 4, 5 aninhos, que andei nisso… 

E: Pronto, até aos 19 (anos), mais ou menos? 

e: Depois, arranjei para umas confecções porque já sabia costurar… E foi fácil 

arranjar… 

E: E isso foi aos 19 (anos)? 

e: Mais ou menos… 19, 20 anos… 

E: E passou a trabalhar fora de casa, não foi?... 

e: Sim, nas confecções… 

E: E tudo em Gaia? 

e: Não, no Porto… No Porto… 

E: E quanto tempo trabalhou nessas confecções? 

e: Uns 3 anos, só… Aquilo foi à falência e viemos para casa… 

E: Depois disso, regressou outra vez a casa? 

e: Sim… 

E: Continuou a trabalhar na costura? 



e: Depois, comecei a trabalhar em limpezas, a dar (***)… 

E: E quanto tempo é que, depois, trabalhou em limpezas? 

e: Ai, bastante tempo… Uns anos, mesmo… Não sei quantos, não me lembro, mas, 

ainda foram uns aninhos… 

E: Ok… Mas, mais de 8 (anos)? 

e: Ai, sim… Mais, mais… 

E: Trabalhou até mais dos 30 (anos) em limpezas? 

e: Sim, sim, sim… 30 e tais… Sim… 

E: E depois disso voltou a ter alguma ocupação? 

e: Depois, engravidei aos 33 (anos) e vivi para o meu filho… E não trabalhava… Tive 

sempre a ajuda do pai… 

E: Ok… Pronto, e foi importante para si exercer um trabalho? 

e: Foi, foi… 

E: Dava-lhe sentido à vida? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Disse-me há pouco que aprendeu a ser mulher quando começou a trabalhar, não 

foi?... 

e: Exactamente… Exacto… 

E: Pronto, este tópico, agora, diz respeito ao VIH e à Sida… Eu queria saber o momento 

da sua vida em que se deu o contágio? 

e: Foi com seringas, que eu compartilhava muitas… (reproduzindo alguns dos seus 

pedidos a outros toxicodependentes) “Olha, empresta-me que eu não tenho”… Nessa 

altura, não pensava nessa doença… 

E: Exacto, exacto… 

e: Não sabia o que era… Nem se ouvia falar, tão pouco… E, então, depois, olha, 

aconteceu… 

E: Tem 46 (anos), não é?... 

e: Tenho 45 (anos)… Eu soube quando tive o meu filho, aos 33 anos… O meu filho tem 

11 (anos)… Nas minha contas, tenho há 11, 12, anos… 

E: Ah, ok… Então, quase de certeza absoluta que a contaminação se deu através da 

partilha de seringas… 

e: Exactamente… De certeza absoluta… 

E: E tomou conhecimento da contaminação, então, no momento em que teve o seu 

filho… 



e: Sim, sim… Foi no hospital que eu soube… 

E: E antes nunca tinha tido… 

e: (cortando-me a palavra) Nunca tinha tido doença nenhuma… 

E: Exacto… Mas, nunca tinha tomado a iniciativa de ir fazer análises para verificar se 

estava contaminada? 

e: Nada, nada, nada, nada… Nunca fiz nada disso… Nunca pensei nisso… 

E: Então, no momento em que se deu a contaminação, não estava minimamente 

informada sobre os meios de transmissão da doença Sida, pois não?... 

e: Nada, nada, nada, nada… 

E: E o que é que a Sra. Liliana sentiu quando tomou conhecimento da contaminação? 

e: Ai, chorei muito… Senti uma tristeza muito grande… Porque já sabia mais ou 

menos… Já ouvia falar mais na Sida… Que era uma doença contagiosa, que não tinha 

cura… E senti-me mesmo muito mal… A seguir fiquei pior… 

E: Pois… Estou a perceber… Teve depressão? 

e: Tive, tive… 

E: E qual foi a primeira coisa que lhe passou a cabeça depois de tomar conhecimento do 

contágio? 

e: Hum… Eu tive que ter paciência… 

E: Teve que conformar-se, não foi?… 

e: A minha preocupação era o meu filho não ter nada… E graças a Deus veio 

saudável… 

E: E a quem é que recorreu para apoio quando tomou conhecimento da sua 

contaminação? 

e: Foi logo aqui… 

E: Aqui no Hospital Joaquim Urbano? 

e: Sim, sim… 

E: E foi a alguma instituição como, por exemplo, a Abraço? 

e: Sim, sim… Também andei lá na Abraço… 

E: E, actualmente, já não anda? 

e: Já não ando lá… 

E: Ok… E a Sra. Liliana optou por revelar a sua seropositividade às pessoas mais 

próximas ou fez segredo disso? 

e: Fiz um bocado de segredo, ao princípio… Depois, ganhei coragem e comecei a contar 

à minha família… 



E: Mas, disse que os seus pais faleceram… 

e: (cortando-me a palavra) Mas, nunca tive desprezo de ninguém… 

E: Exacto… Mas, os seus pais chegaram a saber ou não? 

e: Não, não… Nessa altura, não… Já tinham falecido… O meu pai já sabia… 

E: E como é que reagiu à notícia o seu pai? 

e: Triste… Coitado… Ficou triste… 

E: Mas, acabou por aceitar? 

e: Sim, sim… Muito bem… 

E: Pronto, e que implicações teve o contágio do VIH em termos das suas relações 

familiares? Houve alguma coisa que mudou com o contágio do VIH nas suas relações 

familiares? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Pronto, o seu pai acabou por aceitar a sua seropositividade, não foi?… E os seus 

irmãos, sabem? 

e: Também… Sim, sim, sabem… Sabem todos… Sabem todos… 

E: E deram-lhe apoio? 

e: Toda a minha família sabe… 

E: E dão-lhe apoio? 

e: E dão-me muito apoio… Muito mesmo… Mas, primeiro ficaram tristes, claro… 

E: Pronto, e em termos das suas relações afectivas, teve alguma implicação o contágio 

do VIH? 

e: Não, não… 

E: Ok… Pronto, e em termos da sua participação na vida social e cívica, teve alguma 

implicação o contágio do VIH? Houve alguma coisa que mudou na sua participação na 

vida social e cívica? 

e: Quer dizer, mudou um bocadinho a minha vida, a sério… Uma pessoa sente-se mais 

triste, não é?... Já não é aquela coisa que era dantes… Uma pessoa com saúde é muito 

melhor, não é?... 

E: Claro… 

e: Já tem outros pensamentos… Tem mais gosto de viver… Embora eu não pense 

nisso… 

E: Exacto… 



e: Eu estou-me marimbando para a doença… Que eu sei que não morro de Sida… Posso 

apanhar uma constipação e morrer dessa constipação… Porque ninguém morre de Sida, 

não é?... 

E: Exacto… 

e: É esse o meu medo, só… Tenho medo de sofrer, não é de morrer… É de sofrer… A 

minha preocupação é essa, só… 

E: Ok… E em termos dos seus rendimentos económicos, teve alguma implicação o 

contágio do VIH? 

e: Não… 

E: E em termos de relações laborais, teve alguma implicação o contágio do VIH? 

e: Também não, também não… 

E: E em termos da sua actividade sexual, teve alguma implicação o contágio do VIH? 

Houve alguma mudança a partir do contágio? Diminuiu a sua frequência de actividade 

sexual? 

e: Diminuiu um bocadinho… Diminuiu um bocadinho… 

E: E passou a utilizar preservativo nas relações sexuais? 

e: Eu agora estou junta com um rapaz, que ele está ali (referindo-se à sala de espera do 

CTC do Hospital Joaquim Urbano)… Ele também tem, mas a gente não usa 

preservativo… 

E: E é o pai do seu filho? 

e: Não, não, não… O pai do meu filho abandonou-me… 

E: Ok… E o que é que a Sra. Liliana sente em relação à sua seropositividade? 

e: Pronto, é normal… Não ligo… É como eu lhe disse, tenho medo é de sofrer… 

E: E a morte preocupa a Sra. Liliana? 

e: Não… É mais o sofrimento… 

E: E o que é que a Sra. Liliana acha sobre a imagem negativa que envolve a doença 

Sida, sobre aquilo que as outras pessoas pensam dos doentes de Sida? 

e: Não sei, não sei… Acham mal de nós as pessoas… 

E: Isso revolta-a? 

e: Não muito… Não muito… 

E: Mas, acha normal o estigma que envolve a doença? 

e: Sim, já acho normal… Lá está, é o que eu lhe digo, é o sofrimento que me preocupa, 

mais nada… 

E: Ok… E a Sra. Liliana já se sentiu discriminada em alguma situação quotidiana? 



e: Já, já… 

E: Pode relatar esse episódio? 

e: Foram alguns vizinhos… 

E: E como é que souberam que a Sra. tinha a doença? 

e: Não sei… Não seu mesmo… 

E: E ainda mora naquela freguesia em Vila Nova de Gaia? 

e: Não, agora vivo com este homem, ali em Lordelo… É à beira do Campo Alegre… 

E: Mas, o que é que lhe fizeram esses vizinhos, em concreto? 

e: Não sei... Senti uma diferença neles… (reproduzindo algumas saudações dos seus 

vizinhos) “Boa tarde… Bom dia”… Já não me cumprimentavam como antes “Olá 

Liliana! Estás boa?”… E diziam “Estás bonita… Estás isto, estás aquilo”… Agora, 

dizem-me isso, porque sabem que eu estou bem, que larguei a drogas… Agora, já está 

tudo bem, outra vez… 

E: Então, o problema era mais as drogas do que propriamente o HIV… 

e: Era, era, era… Agora, cumprimentam-me muito bem… 

E: E devido ao facto de estar contaminada com o HIV já foi discriminada? 

e: Fui um bocadinho… Um bocadinho… 

E: E também pelos seus vizinhos? 

e: Sim, também… Porque andava nas duas coisas, era a doença, era a droga… Mas, o 

problema deles era a droga… Mas, como eles souberam que eu tinha saído da droga, já 

mudaram totalmente… (reproduzindo alguns comentários dos seus vizinhos depois de 

largar as drogas) “Vês como estás bonita… Fez-te bem largar a droga… Continua! Vai 

para a frente!”… É assim que eles me falam… 

E: E como é que a Sra. Liliana lidou com a sua seropositividade após tomar 

conhecimento do contágio? Que estratégia geral de vida adoptou para si? Tentou 

adoptar uma boa qualidade de vida? 

e: Tentei, mas não consegui… 

E: No princípio, não conseguiu? 

e: Não, não… 

E: Consumia drogas? 

e: Não, não, não… Isso não… Nem pensar… 

E: E quando é que largou as drogas, em concreto? 

e: Para aí (hesitante)… Desde que eu comecei a andar com este moço, há 3 anos… 

E: Mas, a partir do momento em que iniciou a terapêutica continuou a consumir drogas? 



e: Quer dizer, consumia de vez em quando… Era uma vez por mês, quando recebia… 

Mas, era só cocaína… Fumava só, mais nada… Desde que tive o meu filho é que eu 

cortei com a heroína, mesmo… Agora, cocaína era quando eu recebia… Mas, agora 

não… Mas, na altura, era… Agora não, graças a Deus… 

E: Ok… E a Sra. Liliana alguma vez participou em acções de solidariedade, por 

exemplo, de prevenção do VIH? 

e: Sim, sim, sim… Participei… 

E: Ok… Mas, a partir de certa altura adoptou uma boa qualidade de vida para si, não 

foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Tentou superar a doença, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, para além da Abraço, procurou outras instituições para apoio? 

e: Não, não, não… É só aqui (referindo-se ao Hospital Joaquim Urbano)… 

E: E quando é que se tornou utente da Abraço? 

e: Foi para aí há 2 ou 3 anos… 

E: E quanto tempo é que andou lá? 

e: Ai, ainda andei bastante tempo… Para aí uns 4 aninhos… Deram-me uma 

psicóloga… 

E: Então, o serviço a que recorreu na Abraço foi só o apoio psico-social… 

e: Foi, foi… 

E: E como é que era a sua relação com os profissionais da Abraço? 

e: Era muito boa… Deram-me muito apoio… Muito… 

E: Então, de um modo geral está satisfeita com a resposta da Abraço? 

e: Sim, sim… Muito… Bastante… 

E: E quando é que a Sra. Liliana recorreu pela primeira vez a um médico especialista 

em infecciologia para iniciar a terapêutica do VIH? 

e: Foi há 11 anos… 

E: Depois do parto? 

e: Sim, sim… Foi logo… 

E: E, nessa altura, era consumidora casual de heroína ou consumia diariamente? 

e: Diariamente… 

E: Ok… E como é que recorda a sua primeira visita ao médico para iniciar a terapêutica 

do VIH? 



e: Não me lembro, sinceramente… 

E: Já não se lembra? 

e: Não… Não me lembro… 

E: E com que periodicidade é que visita o seu médico actualmente? Uma vez por mês? 

e: Uma vez de 3 em 3 meses… Faço análises… Depois quando tenho consulta, elas 

(referindo-se, presumivelmente, às enfermeiras do CTC do Hospital Joaquim Urbano) 

dizem-me o resultado das análises… As defesas… A carga viral como é que está… Por 

acaso, a minha está boa, está negativa… As defesas é que estão um bocadinho em 

baixo… Só tenho cento e tal… 

E: Não estou bem por dentro disso… 

e: Mas, é… 

E: E como é que é a sua relação com o médico, actualmente? É boa? 

e: Muito boa… Muito boa, mesmo… 

E: E cumpre todas as prescrições que o médico lhe indica? 

e: Sim… Tudo, tudo… Cumpri sempre tudo… 

E: Ok… 

e: Tudo… Nunca faltei a nada… 

E: Então, nunca discordou de uma recomendação do seu médico, pois não?... 

e: Não… Nada, nada, nada… 

E: E qual é a ideia geral que tem sobre o seu médico? É boa? 

e: É boa, é boa… 

E: Te sido um amigo para si? 

e: Sim, sim… 

E: Ok… Ainda se lembra dos fármacos que lhe foram indicados quando iniciou a 

terapêutica do VIH? Lembra-se de quantos comprimidos tomava por dia, por exemplo? 

e: Tomava 5… 

E: Começou por tomar 5? 

e: Sim… 

E: Ok… E eram oferecidos pelo hospital? 

e: Sim, pelo hospital… Foram sempre oferecidos pelo hospital… 

E: E a Sra. reagiu bem a essa medicação? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Ok… E quantos comprimidos está a tomar actualmente? 

e: Agora, tomo 6… 



E: Toma mais agora? 

e: Sim… Porque mudei de medicação, para ver se as defesas sobem… 

E: E não tem qualquer gasto mensal com medicação? 

e: Não, não, não… 

E: Ok… E como é que a Sra. Liliana ocupa os seus tempos livres actualmente? 

e: Na cama, a ver televisão… Nunca saio de casa… 

E: Não costuma sair de casa? 

e: Não, não… 

E: E o seu companheiro? 

e: Vamos ao café tomar um cafezinho e vimos para casa… É assim… 

E: E vive com o seu filho? 

e: Não… Com o meu filho não… 

E: Com quem é que está o seu filho? 

e: O meu filho tiraram-mo quando eu andava na droga… 

E: Está com quem agora? 

e: Está com um familiar… 

E: É um familiar seu? 

e: Com os meus tios… 

E: Ah, com os seus tios… 

e: Sim, com um irmão da minha falecida mãe, que vive na Madalena… E eu estou com 

ele todas as semanas… 

E: Todas as semanas… 

e: Sim, ao Sábado… 

E: E como é que é a sua relação com o seu filho? 

e: Ai, é muito boa… Muito boa… 

E: E ainda espera recuperar a custódia do seu filho? 

e: Sim, estou a contar com isso… Estou… E ele também quer, coitadinho… 

E: Pronto, então, basicamente a Sra. ocupa o seu tempo livre a ver televisão na cama, 

estar com o seu companheiro e com o seu filho, não é?... 

e: É, é… 

E: E não costuma ir ao café, por exemplo, com o seu filho? 

e: Sim, sim, vou… Vamos lanchar… Vamos… E dou-lhe sempre prendinhas e tudo… 

E: E costuma acompanhar, por exemplo, os jogos do Porto da televisão, se for adepta do 

Porto? 



e: Costumo, costumo, costumo, costumo… 

E: Portanto, à noite não sai com o seu companheiro, pois não?... 

e: Não, não, não… Nunca saio… Ele não liga a isso… 

E: E como é que é a sua relação actual com a sua família? É boa? 

e: É boa, é boa… 

E: E como é que é a relação actual com o seu grupo de amigos? 

e: Também é boa… 

E: E quem é que são os seus amigos actualmente? São amigos da infância, ainda? 

e: Alguns, alguns… Alguns são da infância… Outros, não… Nem quero saber… 

E: Refere-se a pessoas que conheceu através das drogas… 

e: É, é, é… Até aqui (referindo-se ao CTC do Hospital Joaquim Urbano) e tudo, não 

passo assim grande bola… 

E: E mantém alguma relação com colegas ou ex-colegas de trabalho? Só de trabalho… 

e: Não, não… 

E: Perdeu o contacto? 

e: Pois… E gostava de não ter perdido… 

E: Ok… E a Sra. Liliana é uma pessoa religiosa actualmente? 

e: Sim, bastante… 

E: Ainda reza em casa antes de se deitar? 

e: Sim… Eu tenho muita fé em Deus… 

E: E ainda costuma ir à igreja? 

e: Às vezes… Não vou lá à missa… Vou, entro e peço a Deus qualquer coisa que eu 

queira… E Deus parece que me ouve e aceita o meu pedido… É por isso que eu tenho 

muita fé em Deus… 

E: Mas, portanto, ao Domingo não vai à missa, pois não?... 

e: Não, não, não… 

E: E o seu companheiro vai consigo quando vai à Igreja? 

e: Não, ele não gosta… Ele não é dessas pessoas assim… 

E: Pronto, e reza todos os dias, actualmente? 

e: Sim, sim… 

E: Antes de se deitar? 

e: Não é rezar… Peço a Deus que nos dê (***), porque a gente dá-se muito bem… E eu 

peço muito a Deus que nos dê felicidade, a mim a ele e ao meu filho… São as únicas 

pessoas que me preocupam… 



E: Ok… E a Sra. Liliana é uma pessoa supersticiosa? 

e: Não, não… 

E: Ok… Se tivesse que enumerar as suas três maiores qualidades, quais é que dizia? 

e: Não sei… As minhas qualidades? 

E: Disse-me que era amiga do seu amigo… 

e: Sim, sim, sim… Sou uma pessoa muito boa… Sou boa demais, até… E o meu 

homem chateia-me, às vezes, a cabeça por eu ser assim… (reproduzindo as 

recomendações do seu companheiro) “Tu não deves ser assim… Tu tens tabaco, dás 

tabaco a toda a gente… O tabaco está muito caro e somos dois a fumar”… Essas 

coisas assim… E ele tem razão, não é?... 

E: Exacto… E defeitos que veja em si? 

e: Nenhum… 

E: E não acha, por exemplo, que o facto de ser boa demais pode ser visto como um 

defeito… 

e: Sim… Isso é um defeito… Exacto… Isso é um defeito… 

E: E quais são os seus objectivos futuros? 

e: Acho que não é nenhum agora… 

E: Mas, quer vencer a doença, não quer? 

e: Gostava… 

E: E manter-se com uma carga vírica baixa… 

e: Gostava de ir para limpezas, mas é muito difícil… Eu bem procuro, mas está difícil… 

Gostava de ter uma ocupação, mas está a ser difícil… 

E: Estou a perceber… E gostava de recuperar a custódia do seu filho, não gostava? 

e: Sim, também… Também… 

E: Pronto, há mais alguma coisa que a Sra. Liliana queira referir da sua vida que não 

tenha sido dita até aqui? 

e: Não… Pronto, aquilo que me preocupa bastante é o sofrimento… Peço a Deus que 

me dê uma morte santa, a mim, ao meu homem e ao meu filho… E que nos dê 

felicidade e saúde, que a gente não tem, não é?… Menos o meu filho, graças a Deus… 

São as únicas coisas que me preocupam… Mais nada… 

E: Ok… Concluo, então, por aqui a entrevista… 

e: Está… 



Grelha de Observação da Entrevista nº6 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

Novamente, a entrevista com Andreia foi realizada numa sala do 

primeiro piso do Gabinete de Apoio Psico-Social da 

Abraço/Delegação Norte, em Vila Nova de Gaia, o que já se tinha 

verificado com Fábio, Eduardo e Marta. Esta sala, como se realçou 

anteriormente, conglomera excelentes condições para uma áudio-

gravação, ao nível do asseio, temperatura ambiente, luminosidade, 

acústica e mobília. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Andreia discorreu de forma fluida durante a gravação da entrevista, 

embora tivesse manifestado desprazer em se pronunciar sobre o seu 

falecido pai e os irmãos. Esta mulher utilizou um nível de 

linguagem corrente. 

Mímica do entrevistado Andreia mostrou-se sempre tranquila e discreta em termos de 

mímica no decurso da áudio-gravação. Quando recordou o 

internamento no H.J.U., no ano de 2004, ao longo do qual pôde 

observar pacientes seropositivos dessa instituição hospitalar, 

Andreia evidenciou expressões faciais de desgosto, por vezes 

disfarçadas com sorrisos. 

Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Esta mulher substanciou o seu testemunho sempre num tom de voz 

ponderado. 
Indumentária do entrevistado Andreia apresentou-se com umas calças de ganga azuis claras, uma 

camisola de algodão branca e umas sapatilhas pretas. 

Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Quando cheguei à Abraço/Delegação Norte, cerca das 9 horas e 15 

minutos, Andreia encontrava-se já na instituição conversando com 

umas das técnicas do serviço de apoio psico-social ao mesmo 

tempo que tomava um café. Depois de terminar o café subimos 

para a sala do primeiro piso para encetarmos a gravação da 

entrevista. Finalizada a áudio-gravação, Andreia foi retomar o 

diálogo com a supracitada técnica da Abraço/Delegação Norte e eu 

dirigi-me para minha casa. 

 



Número da entrevista: 6 

Local: Instituição Abraço (Vila Nova de Gaia) 

Data de realização: 2008/06/04 

Hora de início: 9h e 23m 

Hora de terminus: 11h e 3m 

Nome do entrevistado: Andreia 

 

E: A primeira pergunta que eu queria colocar à Sra. Andreia é quando e onde nasceu? 

e: Quando eu nasci? 

E: Sim… 

e: A 2 de Setembro de 75 (1975)… 

E: E onde? 

e: Em casa, em Sandim… 

E: Sandim… E qual é o concelho? 

e: Vila Nova de Gaia… 

E: E como é que a Sra. Andreia caracteriza o ambiente onde passou os primeiros anos 

de vida? Pronto, o bairro onde nasceu, em Sandim… Cresceu num bairro? 

e: Não, não… É uma vila… 

E: E como é que caracteriza essa vila? 

e: Hum, é um sitio normal… 

E: Era uma vila grande ou pequena? 

e: Pequena… Era pequena, mas agora não sei… Já não moro lá há tantos anos… 

E: Na altura, quantos habitantes teria? 

e: Não sei… 

E: Não faz ideia? 

e: Não… 

E: E com quem é que a Sra. Andreia foi criada? 

e: Fui com os meus irmãos… 

E: E os seus pais? 

e: Não… A minha mãe vivia cá no Porto e o meu pai também… 

E: Estava com avós ou tios? 

e: Irmãos… 

E: Eram muito mais velhos do que a Sra. Andreia? 

e: Sim… 



E: E qual é que era diferença de idades entre si e os seus irmãos? 

e: Hum, 7 (anos)… 

E: E para o outro? 

e: 10 (anos), por aí fora… 12 (anos)… 

E: E quantos irmãos é que tem? 

e: Um irmão e três irmãs… 

E: Então, e foram essas pessoas que tomaram conta de si? 

e: Sim… 

E: E qual é que era a profissão do seu pai? 

e: Não sei… 

E: E da sua mãe? 

e: É serviço de limpeza… 

E: Ok… E como é que a Sra. Andreia classifica a qualidade da relação familiar? Dava-

se bem com os seus pais e com os seus irmãos? 

e: Sim… O básico… 

E: A quantos quilómetros é que Sandim é do Porto? 

e: Não sei… 

E: Mas, é muito longe daqui? 

e: Não, é aqui perto… 

E: Ok… Mas, os seus pais iam visitá-la a Sandim ao fim-de-semana ou tinha pouco 

contacto com os seus pais? 

e: Iam lá visitar-me… 

E: Ok… E qual é a imagem que a Sra. Andreia guarda do seu pai? Era um pai 

autoritário ou um pai mais afectuoso? 

e: Eu tinha 7 anos quando o meu pai morreu… Não posso dizer… 

E: E a sua mãe? Era uma mãe afectuosa ou uma mãe autoritária? 

e: Era uma mãe fixe… 

E: Ok… E a sua relação com os seus irmãos como é que era? 

e: Vou ter que falar sobre isso? 

E: Se não quiser falar, não fala… 

e: Não quero falar sobre isso… 

E: Ok… E como é que era a relação com os restantes familiares, avós, tios e primos? 

Também não quer falar sobre isso? 

e: Não quero falar porque não os tenho… 



E: Ok… E como é que a Sra. Andreia classifica a educação que recebeu? Foi uma 

educação rígida ou liberal? 

e: Liberal… 

E: Ok… E que tipo de normas e valores é que lhe foram incutidos na infância? 

e: Como assim? 

E: Por exemplo, foi educada para ter uma postura correcta com as outras pessoas, ser 

bem-educada, respeitar o próximo, não foi?... 

e: Eu fui educada por mim mesma… 

E: Aprendeu a ser pessoa por si mesma? 

e: Sim… 

E: Ok… E alguma vez a Sra. Andreia foi elucidada sobre os meios de transmissão da 

doença Sida em contexto familiar, na infância? 

e: Não… 

E: Ok… E como é que era o estilo de vida da sua família, na sua infância? Como é que 

ocupava os tempos livres? 

e: Os tempos livres? Passeando… Brincando… 

E: Exacto… E tudo em Sandim? 

e: Só que aos 10 (anos) vim para o Porto… E, depois, cresci, aqui… 

E: E viveu com a sua mãe a partir daí? 

e: Sempre com a minha mãe… 

E: Ok… E comemoravam as festas populares em Sandim ou depois no Porto? Por 

exemplo, costumavam comemorar o São João aqui no Porto? 

e: Sim… 

E: Sempre? 

e: Sempre… 

E: E comemorações católicas como o Natal ou a Páscoa? 

e: Era com a minha mãe e os meus irmãos… 

E: Mas, costumavam comemorar sempre? 

e: Sempre… 

E: E reuniam-se em família ou era só com a sua mãe e os seus irmãos? 

e: Era com a minha mãe e irmãos… 

E: E como é que a Sra. Andreia recorda os Natais da sua infância? 

e: Não gostava… 

E: Não gostava do Natal? 



e: Não… 

E: Por alguma razão em especial? 

e: Porque talvez não percebesse o que era… Era um dia normal… Comemorava-se, 

sim… Comia-se e bebia-se… Comia-se a comida tradicional e pronto… 

E: Mas, não gosta da festa em si ou… 

e: (cortando-me a palavra) Não gosto da festa em si… 

E: Mas, a sua pertença religiosa é católica, não é?... 

e: Sim, católica… 

E: Pronto, e costumava ir à missa aos Domingos, por exemplo? 

e: Só até fazer as Comunhões… Depois, volta e meia, ia de vez em quando… 

E: E fez as Comunhões por volta dos 12 anos? 

e: 10, 11 (anos)… 

E: Portanto, em Sandim foi sempre à missa aos Domingos… 

e: Sim… 

E: E desde que veio para o Porto… 

e: (cortando-me a palavra) Deixei de ir… 

E: Ok… Frequentou a catequese, portanto… 

e: Com certeza… 

E: Quantos anos? 

e: Ah, não faço ideia… Talvez 6 (anos), por aí… O tempo básico até fazer a 2ª 

Comunhão… 

E: A 2ª Comunhão é o Crisma? 

e: Não, não… O crisma já é a última… Eu fiz a 1ª (Comunhão) e a 2ª (Comunhão)… 

E: E também recebeu o baptismo? 

e: Sim… 

E: Pronto, e quais são as melhores recordações que a Sra. Andreia guarda da sua 

infância? 

e: (fica pensativa durante alguns segundos) Melhores recordações? 

E: Sim… 

e: Era ter a minha mãe… 

E: E, por exemplo, as brincadeiras e os passeios que falou há pouco? 

e: Não… 

E: Ok… E quais são as piores recordações que guarda da sua infância, se é que tem 

piores recordações? 



e: Piores? Olha, eu acho que não existe bem, nem mal… Porque eu era uma pessoa que 

andava na escola e esperava no trabalho da minha mãe para ela vir embora e depois 

irmos para casa… Não tinha aquelas brincadeiras por aí fora, tirando brincadeiras do 

recreio e essas actividades… Só isso… 

E: Falou há pouco que perdeu o seu pai aos 7 anos, não foi?... 

e: Sim… 

E: E não foi essa a pior recordação da sua infância? 

e: Não… 

E: E o que é que a Sra. Andreia queria ser quando era pequena? 

e: Não tinha objectivos… 

E: Ok… Pronto, o próximo tópico diz respeito à escola… Eu queria saber que 

infantários e escolas frequentou a Sra. Andreia? 

e: 79, cá no Porto… 

E: A Escola 79? 

e: Sim… E a Escola Maria Lamas (risos)… 

E: É escola preparatória, a 79? 

e: É primária… 

E: A primária foi feita em Sandim, não foi?... 

e: Eu fiz um ano em Sandim, um ano no Porto, um ano em Sandim, um ano no Porto… 

E: Intercaladamente, então… 

e: Foi intercalado… Por isso é que eu chumbei muitas vezes… Porque eu estava tanto 

com os meus irmãos como estava com o meu pai… 

E: Com o seu pai até aos 7 anos… 

e: Sim, até aos 7, 8 anos… Sei que o meu pai morreu na minha 1ª Comunhão, porque o 

meu irmão não deixou o meu pai entrar lá dentro… Sei que eu aí não convivia com ele a 

100%... O meu pai trabalhava cá no Porto, numa fábrica de (***)… 

E: (entendendo incorrectamente) Totobola? 

e: (***)… 

E: Não sei o que é que é isso… 

e: Nem eu… 

E: (risos) 

e: Acho que é de pneus, não sei (risos)… Não sei ao certo… 

E: Portanto, fez a 1ª Classe em Sandim, a 2ª (Classe) no Porto, a 3ª (Classe) em Sandim 

e a 4ª (Classe) no Porto, não foi?... 



e: Não, não… 1ª (Classe) Sandim, 1ª (Classe) Porto, 1ª (Classe) Sandim, 2ª 

(hesitante)… Depois vim (hesitante)… Fiz lá a 1ª e a 2ª (Classes) e sempre que mudava 

de área, repetia o ano… 

E: Repetia o ano porque reprovava ou por causa de alguma regra que a obrigava a 

repetir se mudasse de escola? 

e: Repetia o ano porque eram coisas diferentes… Porque o que me ensinavam nas 

escolas era diferente… Não sei porquê… 

E: Uma das últimas pessoas que entrevistei disse-me que na escola primária teve que 

repetir a 2ª Classe porque mudou de escola e não porque reprovou… Também foi assim 

uma regra no seu caso? 

e: Acho que sim… Acho que era assim… Tinha que repetir o ano sempre que mudava 

de escola… 

E: Ok… 

e: Depois, eu não era muito prática… Nem hoje sou prática nalgumas coisas… 

E: E frequentou o Ciclo aqui no Porto, não foi?... 

e: Eu fui até ao 1º ano e depois vim-me embora (risos)… 

E: 1º ano do Ciclo, não é?... 

e: Sim, na Escola Gomes da Silva… 

E: Ok… Portanto, o nível de escolaridade completado pela Sra. Andreia… 

e: (cortando-me a palavra) É a 4ª Classe… 

E: 4ª Classe? Não fez o 5º Ano? Não passou de ano? 

e: Não… Desisti logo na primeira semana… 

E: Ai, só foi à primeira semana de aulas? 

e: Só (risos)… Fui para aí 15 dias… 

E: E como é que era a sua relação com os colegas até essa altura? Considere desde a 1ª 

Classe até ao 1º ano do Ciclo… 

e: Eram muito minhas amigas… 

E: Tinha muitas amigas na escola, portanto… 

e: Sim… 

E: E fazia amigos com facilidade na escola? 

e: Fazia… 

E: Tanto rapazes, como raparigas? 

e: Tudo… Era boa jogadora (risos)… 

E: Jogadora de quê? 



e: Futebol (risos)… 

E: Ok… E como é que era a sua relação com os professores? 

e: Era boa… 

E: Dava-se bem com eles? 

e: Dava-me bem… Eles ajudavam-me muito… 

E: E nunca teve atritos com professores? 

e: Não… 

E: Ok… A Sra. Andreia também já me falou nisto, portanto, não gostava muito de 

estudar, pois não?... 

e: Não (risos)… 

E: E quem é que era o sue encarregado de educação? Era o seu pai, a sua mãe ou algum 

dos seus irmãos? 

e: A minha mãe… 

E: E a sua mãe impunha-lhe um horário obrigatório para estudar? 

e: Não… 

E: Nunca lhe impôs? 

e: Não… 

E: Mas, fazia os deveres em casa, não fazia?... 

e: Na escola… 

E: Fazia os deveres na escola? 

e: Fazia… 

E: Em casa nunca fez os deveres da escola? 

e: Não… 

E: Ok… E tinha alguma disciplina favorita na escola? 

e: Natação… 

E: Educação física, era? 

e: Hum, hum… 

E: Ok… 

e: Matemática… 

E: Gostava de Matemática? 

e: Era… Gostava de Matemática… 

E: Então, não gostava era de Português… 

e: Português era nota 3 (risos)… Eu era muito preguiçosa… Eu lembro-me na escola 

que os colegas me liam os problemas e eu respondia num ápice, tudo certinho… 



E: Ok… 

e: É assim, punham-me o problema, mas eu não lia… Não conseguia ler o problema… 

E: Tinha dificuldades na leitura, era?... 

e: Era… Então, os colegas liam-me o problema e eu respondia tudo direitinho… 

E: Ok… 

e: Então, uma mão lava a outra… Como eles eram meios coisos a fazer as contas, eles 

liam-me o problema e eu respondia certinho, e pronto… 

E: Ok… Portanto, os resultados escolares obtidos eram médios, digamos… 

e: Eram, eram… Eu não tive ninguém que me puxasse para estudar, então… 

E: Tinha fraco estímulo para estudar, não era? 

e: Não tinha gosto… Quem me ajudava eram os professores e os meus colegas… 

Porque a minha mãe também não tem estudos… Então, a minha mãe trabalhava aos dias 

e eu depois ia ter com ela… Esperava no café… Não gostava de chatear ninguém… 

E: E nessa altura vivia com a sua mãe e os seus irmãos aqui no Porto, não era?... 

e: Com a minha mãe e os meus irmãos… 

E: Tem duas irmãs e um irmão, não é?... 

e: Não, eu tenho mais irmãos, mas eu não gosto de falar neles… Eles não fazem parte 

de mim… 

E: Ok… 

e: São meus irmãos, falo com eles o básico… 

E: Mas, não se dá bem com nenhum dos seus irmãos ou dá-se bem só com dois deles? 

e: Eu dou-me bem com as minhas irmãs… 

E: São duas? 

e: Três… 

E: Todas mais velhas, não é?... 

e: Todas mais velhas… Dou-me bem com elas, mas cada macaco no seu galho… Eu 

não sou muito de estar em casa delas, embora elas me convidem… Não… 

E: Ok… E quantas reprovações registou a Sra. Andreia na sua passagem pela escola? 

e: Ai, para aí três vezes mais que aquilo (***)… Bastantes… 

E: Então, da primeira vez que mudou, repetiu o ano, não foi?... 

e: Repeti três vezes na 1ª (Classe), parece (risos)… Três vezes na 2ª (Classe)… E o 

resto passei sempre… Quando eu fiquei na mesma escola, passei sempre… Eu estive na 

escola até aos 14 anos… 

E: Não, espere aí… Seis e quatro, dez, na primária, não é?... 



e: Hum, hum… 

E: E reprovou 6 vezes, não foi?... 

e: Em cada ano que mudava de escola, reprovava sempre… Entrei lá em Sandim, com 6 

(anos)… Depois, vim fazer os 7 (anos), no Porto… Depois, fui fazer os 8 (anos) em 

Sandim… Depois, lá, fiz os 8 (anos) para os 9 (anos)… Foi assim… 

E: Então, saiu cerca dos 16 anos da escola… 

e: 14 (anos)… 

E: Então, não reprovou seis vezes, reprovou quatro… 

e: É à volta disso… 

E: É, seis e quatro, dez, para completar a 4ª (Classe)… Mais, quatro reprovações, 

então… 

e: Hum, hum… 

E: Portanto, na sua família pretendiam que a Sra. Andreia tirasse um curso superior ou 

nunca definiram esse projecto para si? 

e: Nada disso… Cada um na minha família luta por si… 

E: Já estou a perceber… 

e: Acho que é como os leõezinhos, depois de aprender a andar, é lutar e desenrascar… 

Comigo foi assim… 

E: Ok… E a Sra. Andreia pretendeu tirar um curso superior ou nunca pensou nisso? 

e: Não… 

E: OK… E quais são as melhores recordações que a Sra. Andreia guarda da sua 

passagem pela escola? 

e: Os amigos… 

E: Mais as amigas, como tinha dito há pouco… 

e: É, as amigas… E também não tenho razão de queixa dos professores… 

E: Ainda mantém amizades da escola? 

e: Tenho uma amizade da escola, só porque ela trabalha perto de mim… 

E: Ainda falam entre si habitualmente? 

e: Sim… 

E: Era a sua melhor amiga? 

e: Era… 

E: E quais são as piores recordações que a Sra. Andreia guarda da sua passagem pela 

escola, se é que tem? 

e: Nenhuma… De resto, era tudo normal… 



E: Ok… Pronto, o próximo tópico diz respeito à adolescência… Eu queria saber como é 

que a Sra. Andreia faria uma caracterização genérica da sua adolescência? Foi uma 

adolescência problemática ou uma adolescência normal? 

e: O que é que gente chama quando uma pessoa cresce sozinha? 

E: Teve muitos problemas com os seus pais e os seus familiares? 

e: Não… 

E: Foi normal, então, a sua adolescência? 

e: Normal… 

E: Ok… Pronto, também já me respondeu a isto há pouco, a Sra. Andreia aprendeu a ser 

mulher por si própria, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Começou a trabalhar cedo, não foi?... 

e: Não… Comecei a trabalhar aos 20 (anos)… 

E: Aos 20 (anos)? E o que é que fez entre os 14 (anos) e os 20 (anos)? 

e: Estava em casa… 

E: Ajudava nas tarefas? 

e: Ajudava nas tarefas em casa… Fui trabalhar meio ano numa fábrica de confecções… 

E: Com que idade? 

e: 16 (anos)… Hum, depois fui, mais tarde, para uma confeitaria, 3 meses… 

E: Até aos 20 (anos), isso, não foi?... 

e: É… 

E: E depois? 

e: Depois, só comecei a trabalhar aos 20 (anos) quando o meu irmão morreu… 

E: Ok… E com que idade é que a Sra. Andreia teve o seu primeiro namoro sério? 

e: Não faço ideia (pensativa)… Namoro sério, duradoiro, foi pouco depois de ter a 

minha filha... 

E: Com que idade é que teve a sua filha? 

e: Aos 24 (anos)… 

E: E como é que era a qualidade dessa relação? A Sra. Andreia tinha direitos e deveres 

iguais ao seu namorado na relação ou predominava mais a vontade dele? 

e: Eram direitos iguais para os dois… 

E: Ok… E qual é que era o valor do namoro para si? Era uma preparação para o futuro, 

um suporte afectivo ou visava a descoberta da sexualidade? 

e: Era (pensativa)… Era afectivo… 



E: Ok… E teve mais namoros depois desse? 

e: Sim, o último, o que tenho agora… 

E: O seu namorado actual? 

e: Sim… Começámos há 5 anos… 

E: E quanto tempo é que durou o outro namoro? 

e: 2 (anos)… 

E: Ok… E os contactos sexuais que a Sra. Andreia tinha implicavam mais o desejo 

carnal ou o envolvimento emocional? 

e: Como assim? 

E: Pronto, para a Sra. Andreia ter uma relação sexual era mais importante estar 

envolvida emocionalmente, pronto namorar, ou apenas o desejo carnal? 

e: Estar envolvida com ela… 

E: Ok… E utilizou sempre preservativo nas trocas sexuais que manteve? 

e: Só no primeiro namoro… Usamos… No segundo, que foi com o pai da minha filha, 

não… Foi um namoro que foi só casual… Pronto, a gente foi ficando… 

E: Mas, o pai da sua filha é o seu namorado actual? 

e: Não… 

E: Então, teve três namoros, não foi?... 

e: Tive três namoros… 

E: Ok, já percebi… E quando é que foi a sua primeira experiência sexual? Coincidiu 

com o primeiro namoro ou foi antes? 

e: Foi com um grande amigo… A gente era amigo, tínhamos 18 anos… 

E: E utilizou sempre preservativo nessa relação? 

e: Sempre até ir à médica e pedir a pílula… 

E: Exacto… Mas, com esse seu amigo… 

e: (cortando-me a palavra) Amigos íntimos… Porque a gente vivia desde pequenos 

juntos… 

E: Eram vizinhos? 

e: Éramos vizinhos… A gente convivia muito tempo juntos… 

E: Pronto, tinham um namorico… 

e: Sim… 

E: Portanto, foi aos 18 anos… E teve mais parceiros sexuais depois do primeiro 

namoro? 

e: Foi com 17 anos, para aí… 



E: Ok… E teve mais parceiros sexuais depois desse? 

e: Depois, foi o pai da minha filha… 

E: Esse namoro foi com 24 anos? 

e: Foi 23 ou 24 (anos)… 

E: E utilizou sempre preservativo nesse namoro? 

e: Com o pai da minha filha, usamos as primeiras vezes… Mas, depois, não… Depois, 

não… 

E: Exacto… E com aquele seu vizinho, aos 17 anos? 

e: Usamos as primeiras vezes e depois eu fui à médica, falei-lhe e começámos a usar 

pílula… 

E: Pois, tinham confiança um no outro… E, na sua adolescência, a Sra. Andreia tinha 

consciência exacta dos meios de transmissão da doença Sida? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não era muito ligada a isso… 

E: Ok… Pronto, e na sua adolescência por quem é que era constituído o seu grupo de 

amigos? Eram amigos da escola, do bairro ou ambos? 

e: Eram amigos do bairro… 

E: Do bairro? Em que bairro é que a Sra. morava no Porto? 

e: Cerco… 

E: No Cerco, ok… E o seu grupo de amigos era constituído tanto por rapazes como por 

raparigas? 

e: Era… 

E: E reuniam-se para brincar? Como é que era? 

e: (risos) Era brincar às caçadinhas, às escondidinhas… Era tudo… 

E: Ok… E tinha uma melhor amiga nesse período? 

e: Tinha… 

E: Quem é que era essa pessoa? 

e: Era a irmã daquele rapaz (risos)… 

E: Já estou a perceber… Mas, eram mesmo vizinhos, não eram?... 

e: Éramos vizinhas… Ela morava numa entrada, eu morava noutra… E a gente 

convivia… 

E: Mas, vivia num prédio, não era?... 

e: Num prédio… 



E: Ok… E qual é que era a importância do seu grupo de amigos na formação de valores, 

ideais e interesses? Influenciaram muito a sua forma de pensar e a sua visão do mundo 

os seus amigos? 

e: Eram muito importantes para mim… A maior parte, eram todos mais crescidos do 

que eu… 

E: Exacto… Então, pode dizer-se que influenciaram muito a sua maneira de pensar? 

e: Sim… 

E: E tem conhecimento se os seus amigos utilizavam preservativo nas relações sexuais 

que mantinham? 

e: Não sei… 

E: Ok… E a Sra. Andreia teve experiências com álcool ou com drogas na sua 

adolescência? 

e: Não, eu era contra isso… 

E: Ok… E quando é que começaram a acontecer as primeiras saídas nocturnas da Sra. 

Andreia? 

e: (perde alguns segundos até se exprimir) É assim, eu estava em casa e saía até à frente 

do prédio até às 11 horas, 11 e meia… Quando comecei a trabalhar, é que eu comecei a 

sair a sério… 

E: Portanto, aos 20 (anos)… 

e: É, 20 e pico… 

E: E que espaços é que frequentava na noite, nessa altura? 

e: Ia assim com uma amigas tomar um copo… Nas primeiras vezes, não é (risos)? 

Pronto, fomos… Mas, o resto não, porque eu trabalhava e eu era muito caseira… 

E: Mas, para que bares é eu iam tomar um copo? 

e: “Buffalo”… 

E: Onde é que é esse bar? 

e: Matosinhos… 

E: Ok… E disse que ia com as suas amigas, não foi?... 

e: Não… 

E: Não ia com as suas amigas para a noite? 

e: Não… 

E: Ia sozinha? 

e: Não, ia com a minha colega, não é?... Só fomos duas ou três vezes… Nada de mais… 

E: Ok… E depois não ia até à discoteca, por exemplo? 



e: Eu só fui à discoteca um pouco mais tarde, lá para os 23 (anos), à volta disso… 

E: E a partir daí começou a sair com regularidade? 

e: Saía só na noite da mulher (risos)… 

E: Mas, saía com mais regularidade a partir daí? 

e: Saía… 

E: E acompanhada ou amigas do trabalho ou do bairro? 

e: Do trabalho… 

E: Ok… E durante a sua adolescência a Sra. Andreia pertenceu a algum clube recreativo 

grupo desportivo? 

e: Não… 

E: Ok… E como é que Sra. Andreia ocupava os seus tempos livres na sua adolescência? 

e: Não tinha tempos livres… Eu na adolescência não tinha tempos livres, tirando a parte 

da escola… 

E: Mas, disse há pouco, por exemplo, que convivia muito com os seus vizinhos… 

e: Convivia com os meus vizinhos, em casa, sim… 

E: Mas, por exemplo, também brincavam na rua, não brincavam?… 

e: Brincávamos cá fora… 

E: E o que é que faziam? 

e: As brincadeiras normais… 

E: Jogavam futebol? 

e: Jogávamos futebol, às escondidas… Estávamos à conversa… 

E: Pronto, o normal, não é?… 

e: É… 

E: E ouvia música em casa? 

e: Ouvia música, sim senhora… Pronto, a minha casa era mais fácil de arrumar, e eu 

metia-ma para a casa da colega… E a gente arrumava a casa, sim senhora… Saíamos e 

íamos ao café… 

E: Exacto… Mas, se puder, descreva-me um dia seu na adolescência… Pronto, tinha 

que ajudar nas tarefas domésticas, não era?... 

e: Não era obrigada, mas fazia o básico… 

E: Mas, acordava a que horas, por exemplo? Tinha que ajudar a fazer o almoço? 

e: Não, não… Não… 

E: Ok… E tinha alguma banda de música favorita na sua adolescência? 

e: Guns N’ Roses… 



E: Era? Também gosto… 

e: (risos) 

E: E tinha algum ídolo na sua adolescência que procurasse imitar? 

e: Ídolo? 

E: Sim… 

e: Era o Axl (risos)… 

E: Ok… E na sua adolescência surgiu-lhe algum tipo de preocupações sociais, por 

exemplo, relacionadas com a pobreza, a exclusão social ou o ambiente? 

e: Não (pensativa)… Mais ou menos… A gente vivia naquele bairro... A minha mãe 

trabalhava, o meu irmão trabalhava, a minha irmã trabalhava… Tínhamos uma vida 

normal… E, depois, eu comecei a trabalhar… E o dinheiro era para mim, para fazer 

compras para a casa, o que eu quisesse… Aqueles meses em que trabalhei, não foram 

muitos… Depois, só quando o meu irmão morreu, é que eu comecei a ter a minha 

casa… 

E: A sua independência… 

e: A minha independência, não é?... E trabalhava, fazia horas-extra (risos)… Sabia que 

tinha a minha mãe para sustentar, entre aspas… 

E: Para ajudar, vá, digamos… 

e: Para ajudar… E éramos felizes (risos)… Passeávamos… Eu saía muito com a minha 

mãe para a Ribeira… 

E: Mais à tarde, não?... 

e: Sim, para passear com a minha mãe… 

E: Mas, portanto, preocupações com a pobreza, a exclusão social e o ambiente, não 

tinha, pois não?... 

e: Não, não tinha… Até ter a minha filha, não tinha… Era normal… 

E: Ok… 

e: Não era assim a 100%, não é?... Mas, só depois que fiquei grávida é que as coisas 

começaram a complicar-se um pouco… 

E: Ok… Esqueci-me de lhe perguntar isto, tinha algum filme favorito na sua 

adolescência? 

e: Não, não me recordo… 

E: E tem algum género de filmes que goste mais de ver? Por exemplo, acção, terror, 

comédia, romance… 

e: Não… Gosto mais de música e de novelas (risos)… 



E: Ai, gosta de ver novelas? 

e: Gosto… É assim, eu não tenho tempo para ver novelas (risos)… Mas, gosto de ouvir 

música brasileira, gosto de todo o tipo de música… Gosto de ouvir fados, gosto de 

tudo… 

E: Ok… 

e: Gosto de ópera, muito… 

E: E qual é que era a visão que a Sra. Andreia tinha do futuro na sua adolescência? 

Como é que via o futuro na sua adolescência? 

e: Hum, tinha medo de perder a minha mãe… 

E: Pois… E a nível profissional, o que é que idealizava para si? 

e: Nada de mais… Eu trabalhava... Até hoje trabalho no mesmo emprego… Não tenho 

que pensar em chegar mais longe do que aquilo que eu faço… Era só medo de perder a 

minha mãe… 

E: Ok… Pronto, o próximo tópico diz respeito ao trabalho… Então, já me falou há 

pouco nisto, começou a trabalhar primeiro numa fábrica… 

e: É, de confecções… 

E: 1 ano ou meio ano? 

e: Meio ano… Meio ano porque eu não dei valor ao trabalho… Era o primeiro 

emprego… E quando fazia alguma asneira, cortava algum bocado mal, porque aquilo 

era uma fábrica de confecções, eu ficava muito nervosa e começava a chorar… 

E: Mas, depois não prolongou o contrato lá nessa fábrica? 

e: Eu não dei valor e tive direito ao fundo de desemprego… Mas, não liguei a isso e não 

pedi a carta… 

E: E foi aos 14 anos ou aos 16 (anos)? 

e: Aos 16 (anos)… 

E: Portanto, a Sra. nasceu em 1975, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Portanto, isso foi por volta de 1991, não foi?... 

e: É, mais ou menos… 

E: E, depois, teve uma ocupação de 3 meses, não foi?... 

e: É, na fábrica de confecções foi 6 meses… E, depois, estive numa confeitaria… Foi 

assim… 

E: 3 meses, não foi?... 

e: É, 3 meses… 



E: E quanto tempo depois de deixar a fábrica de confecções é que foi para a confeitaria? 

Foi logo a seguir ou passado um tempo? 

e: Passou um tempo grande mesmo… Eu tinha um sobrinho e ajudava a minha mãe a 

tomar conta do sobrinho enquanto a minha irmã trabalhava… 

E: Então, foi cerca de 1 ano depois, 2 anos depois? Não consegue precisar? 

e: É assim, a gente não precisava a 100%... Porque a casa era barata, a minha mãe 

trabalhava, o meu irmão trabalhava, a minha imã trabalhava, pronto… Então, eu 

ocupava mais o tempo com o meu sobrinho… 

E: Ok… Então, e depois de ter a ocupação de 3 meses na confeitaria em que é que 

trabalhou mais? 

e: Só aos 20 (anos) é que comecei a trabalhar quando o meu irmão morreu… 

E: Aos 20 (anos)… E em que actividade? 

e: Serviços de limpeza… 

E: Ok… Pronto, também já me falou nisto, para si é importante exercer um trabalho, 

não é?... Dá sentido à sai vida, não dá?... 

e: Dá… Dá sentido à minha vida… 

E: E tem boas relações com os seus colegas de trabalho? 

e: O básico… 

E: Relações normais, é? 

e: É… 

E: Ok… Pronto, o próximo tópico diz respeito ao VIH e à Sida… Eu queria saber em 

que momento da sua vida se deu o contágio do VIH? 

e: No dia em que o mundo mudou… 

E: Exacto… Mas, há quanto tempo é que foi? 

e: 15 de Março de 2004… 

E: E sabe o dia preciso mesmo? 

e: Hum, hum… 

E: As outras pessoas que entrevistei não conseguiram precisar o dia, sabem o ano, 

quanto muito… 

e: Foi quando eu descobri que era portadora do HIV… 

E: Ai, fosse nesse dia que descobriu… 

e: Foi nesse dia porque eu doadora de sangue… 

E: Regular? 

e: Sim, doadora de sangue… 



E: Ok… 

e: Eu gostava, enfim… Era um dos meus objectivos, sim senhora… E dava sangue, 

trabalhava… Ia dar sangue… Porque já que não posso ajudar os outros em questões 

financeiras, como eu era ajudada, quis fazer uma boa causa, dar sangue… 

E: Pois… Há pouco perguntei-lhe se tinha preocupações sociais e a Sra. respondeu-me 

que não… 

e: Até ter a minha filha… Depois de ter a minha filha é que a minha vida complicou, 

não é?… Só depois de ter a minha filha… 

E: Hum, hum… 

e: Eu dava sangue… Dava sangue, sim senhora, com todo o carinho e ficava feliz… 

Talvez os momentos mais felizes da minha vida era sentar-me numa cadeira para a 

colheita de sangue e uns dias depois receber a carta que dizia “Parabéns! Mais uma vez 

foi aprovada. Salvou mais uma vida”… Era um dos momentos mais importantes, 

tirando o nascimento da minha filha… 

E: E quando é foi o nascimento da sua filha? 

e: A minha filha foi a 8 de (***)… E foi importante para mim… 

E: Mas, qual foi o ano em que nasceu a sua filha? 

e: Foi em 99 (1999)… 

E: Ok… Pronto, e tomou conhecimento do contágio, então, através de uma doação de 

sangue… 

e: Eu fui doar sangue e tinha que picar o dedo, como a gente pica sempre… Tive uma 

anemia… Esperei 6 meses e já estava com o meu parceiro… (pensativa) E passou, sim 

senhora, a anemia… Isso passa, não é?… 

E: Hum, hum… 

e: Para mim, que nunca tinha tido anemia… Fiquei assim um bocado (franzindo as 

sobrancelhas), mas, pronto, está-se bem… 6 meses depois, quando voltei lá para fazer 

uma doação, tornou a acusar… Havia alguma coisa que não estava correcta e tive que 

fazer uma análise geral… Depois de fazer a análise geral, passados 15 dias, quando eu 

fui saber o resultado, que eu fui chamada lá, eu vejo dez médicos à minha volta… A 

Dra. Fátima Leite… É, pronto, uma loirita, a coordenadora… Havia lá a Dra. Fátima, 

mais a espanhola (risos)… Ai, eu fiquei (disfarça uma expressão de desgosto com um 

sorriso)… 

E: Preocupada? 

e: É… 



E: Estranhou aquilo, não foi?… 

e: Estranhei, era fora do normal… E um copo de água sobre a mesa… E a Dra. sentou-

se à minha beira e perguntou-me como é que eu me sentia… Mas, não me disse logo… 

E: Claro, claro… 

e: Esteve lá a falar e disse-me que havia um problema… Disse-me que eu tinha o HIV 

positivo… E eu disse “Explique-me isso por outras palavras (risos)”… E foi quando 

ela me falou sobre a Sida, que eu desconhecia… (rectificando) Não, não desconhecia o 

reclamo sobre a Sida, mas como é que se diz? O HIV, pronto, eu não estava por 

dentro… 

E: Eu percebo… 

e: Eu era contra as drogas… Eu deixei o meu ex-namorado por fumar charro… 

E: O que até é uma coisa normal… 

e: É normal, mas eu deixei-o (risos)… Eu deixei-o e tinha tudo… Ele ajudava-me com a 

minha filha e tudo, os pais deles também… Só que por ele fumar charro volta e meia, eu 

deixei-o… Porque para mim, isso era prejudicial… Era como a Sida, para mim (risos)… 

Isso, sei lá?... Deixei-o, sim senhora, e fui-me meter na toca do lobo, não é?… Quando 

me disseram o que era, eu fiquei, sei lá?... Não sei… Fui trabalhar, deram-me lá um 

calmante, sim senhor, tomei… E perguntaram-me se eu queria ir trabalhar ou se eu 

queria ir para casa, passado um bocado... Eu disse “Não, eu vou trabalhar”… Fui 

directa para o trabalho, sim senhora… Lembro-me muito bem desse dia… Tinha que ir 

trabalhar… (começa a exprimir-se vagarosamente) Cheguei, dei a minha entrada, 

pronto… Até que passado uns tempos eu caí em mim e comecei a chorar… E disse à 

minha chefe que queria falar com ela… Ela explicou-me o que era a Sida (risos)… 

E: Então, estava muito mal informada acerca do que era a doença Sida e as formas de 

transmissão da doença… 

e: É, não estava informada sobre nada disso… 

E: Pois… 

e: Explicam-me (hesitante)… O que eu vejo, eu consigo entender o que é (risos)… Não 

consigo entender… Não, não consigo entender o que é isso… Acho que quando a Dra. 

me falou que eu tinha o HIV eu perguntei-lhe se não dava para tirar o meu sangue, 

trocar e meter outro (risos)… 

E: Estou a perceber… 

e: Se dava para (hesitante)… Já que eu ajudei aos outros… 

E: Então, tinha desconhecimento total sobre a doença, não era?… 



e: Hum, hum… Se não dava para tirar o sangue, essa cena toda… Se não dava para tirar 

o meu e meter outro (risos)… 

E: Pois… Mas, apercebeu-se da gravidade da situação quando perguntou à sua chefe o 

que era a Sida? 

e: Não, não… Eu fiquei num estado de choque... Fiquei distante… Pensei “Vou morrer 

amanhã?”… A Sida, para mim, é essa gente que está na rua toda cheia de feridas, toda 

(hesitante)… Sei lá? Para mim, isso era a Sida… 

E: Exacto… Qual foi a via de transmissão? Foi via sexual? 

e: Foi via sexual… 

E: Foi com um companheiro novo? 

e: Com este que eu estou agora… 

E: Ai, foi com o companheiro que está agora… Ele é seropositivo? 

e: É… 

E: Mas, quando se relacionaram ele… 

e: (cortando-me a palavra) Não disse… 

E: Ai, ele não lhe disse… 

e: Não… Não disse… Eu tinha todo o direito de apresentar uma queixa contra ele… 

Não apresentei porque depois de tanto ver (hesitante)… Eu fiquei meia coisa quando 

pensei em apresentar queixa… Pensei “Porque é que vou apresentar uma queixa se não 

vai salvar a minha vida?”… 

E: Pois… 

e: É assim, eu sou ajudada pela assistente social, sim senhora… Sou muito ajudada… O 

meu irmão morreu assassinado e eu fui à judiciária e bloqueei, não quis saber quem 

matou, nem quem não matou… Porque receber dinheiro, para mim não dá isso… Acho 

que não ia trazer a vida do meu irmão, percebe?… 

E: Mas, não quis saber mesmo quem foi a pessoa que o assassinou? 

e: Não, não… Acho que cada um paga o seu preço… 

E: Não gostava muito do seu irmão, então… 

e: O meu irmão?... Não sei quem foi… Porque é que ia buscar dinheiro pela morte do 

meu irmão se não ia ter o meu irmão de volta? Porque é que ia apresentar queixa da 

pessoa que me contaminou se não ia trazer a minha vida de volta? 

E: Ainda está com essa pessoa, actualmente? 

e: Estou… 

E: Depois, perdoou-lhe isso? 



e: Perdoei… Eu perdoei… Ao longo do tempo, eu comecei a reflectir certas coisas, não 

é?… Há momentos em que ele, para mim, é importante… Eu acho que estou com ele 

por ele me ter infectado… 

E: Mas, nunca utilizaram preservativo nas relações sexuais? 

e: Nunca… 

E: Nunca? 

e: Nunca… 

E: Ele podia ter-lhe dito, não é?... No mínimo, para usarem preservativo… 

e: Eu acho que as pessoas que estão (hesitante)… É assim, eu tenho um único 

objectivo… O meu objectivo é de que eu (***), sendo seropositiva… Eu não tenho que 

fazer mal a ninguém por não gostar, ou por gostar, ou por vingança, ou por isto, ou por 

aquilo… Sei lá? Aconteceu… 

E: Mas, o seu namorado tinha conhecimento de que era seropositivo quando começaram 

a namorar? 

e: Tinha… Ele era portador há 10 anos… (rectificando) Não, descobriu há 10 (anos)… 

E: E faz tratamento há 10 anos? 

e: Não… Fez tratamento depois de eu ir ao médico… 

E: Ai, só depois disso? 

e: Hum, hum… 

E: E como é que conheceu essa pessoa? 

e: Aqui (referindo-se a Vila Nova de Gaia)… 

E: Aqui na Abraço? 

e: Por isso é que eu tenho muita vergonha de andar aqui (referindo-se à instituição 

Abraço)… 

E: Ai, daqui perto? 

e: Daqui da rua… 

E: Ah… 

e: Por isso é que eu tinha complexo de vir aqui… Os amigos dele viram-me e não sei se 

eles sabem se ele é ou não é (entenda-se seropositivo)… Ele é uma pessoa reservada… 

Ele não conta… 

E: Ele mora mesmo aqui, então? 

e: Ele não mora, ele convive aqui… 

E: Ah… 

e: Ele convive aqui… 



E: E como é que conheceu essa pessoa? 

e: Eu arrumava para aqui… Comecei a parar aqui… Diziam-me que ele era “pica”… 

“Pica”, para mim (hesitante)… Eu não percebia (risos)… 

E: “Pica” é toxicodependente? 

e: É… Eu nem sabia o que era isso, “pica” (risos)… 

E: Ele foi contaminado por via sanguínea, por partilha de seringas? 

e: Não sei, não sei… 

E: Nunca falou sobre isso com ele? 

e: Não falei… Não falei… É assim, eu gosto… Gosto, não sei se gosto, sei lá?... 

E: Sente que precisa do apoio dele? 

e: Apoio? Eu não tenho apoio dele… 

E: Mas, disse que ele era importante para si em certas coisas, não é?… 

e: Eu gosto dele… Não me dá apoio… Não me dá um copo de água… Ele vive sozinho, 

porque ele não tem família, não tem nada… Não está nem para aí, porque os pais dão-

lhe tudo… É aquela pessoa a quem o pai dá tudo… Não precisa de levantar um pé para 

andar… 

E: Têm muitas posses económicas os pais dele? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não, não têm… 

E: Mas, actualmente essa pessoa não consome drogas, pois não?... 

e: Só charro… 

E: Ok… 

e: Charro, para mim, isso acho que é tudo a mesma coisa, drogas… 

E: Mas, a Sra. não toca em drogas, pois não?... 

e: Não, não toco em drogas… Não fumo… A única coisa que bebia era cerveja… Beber 

uma cerveja com groselha, comer tremoços, o básico… Drogas, para mim (hesitante)… 

Fumei tabaco, sim… Mas, nunca experimentei nada de charro e assim… Em questão de 

bebidas em discotecas, nada… Whiskey, as bebidas normais que se bebem na disco… 

Quando era a noite da mulher… Hoje, não vou… Mas, não é por falta de convites, é 

porque não me apetece… 

E: Ok… Pronto, também já me falou nisto, o que é que sentiu em concreto quando 

tomou conhecimento do contágio do VIH? Tinha fraco conhecimento acerca da doença, 

não era?... 



e: Tinha… Não conhecia… Não era caso para me preocupar, nem tão pouco para 

estudar que para mim não acontece… 

E: E quando é que se apercebeu da gravidade da doença? Foi quanto tempo depois dos 

médicos lhe terem transmitido? 

e: Eu soube, o meu médico falou-me… 

E: Soube em 2004, não foi?... 

e: Em 2004… O meu médico, o Dr. João Santos, explicou-me, sim senhora, que não é 

um bicho de sete cabeças… Há que saber controlar a doença… Só tem que se ter os 

cuidados normais, porque há casos piores… Eu, depois que comecei a frequentar o 

hospital mais vezes, comecei a ver que há casos piores… A minha maior tristeza foi 

quando entrei no Hospital Joaquim Urbano e olho para aquela gente toda… Meu Deus 

do céu, foi horrível… Eu pensei “Eu vou ficar assim?”... Isso foi mais um choque… 

E: E quanto tempo depois de tomar conhecimento do contágio é que foi ao Hospital 

Joaquim Urbano? 

e: Depois de Abril… Um pouco depois de saber… Eu recebi a notícia a 15 de Março de 

2004… 

E: E em Abril foi ao Hospital Joaquim Urbano… 

e: A 2 de Abril… Eu estava doente, pronto… E fui tratar só o HIV… 

E: Mas, a Sra. pensa que foi contagiada em 2004 ou muito tempo antes? Há quanto 

tempo é que andava com esse namorado? 

e: Eu comecei em 2003 a ter relações com ele… 

E: Pronto, deve ter sido em 2003… 

e: Em 2003, dia 13 de Julho, foi quando eu comecei a andar com ele… 

E: Estaria contaminada, então, há cerca de meio ano… 

e: Era… 

E: Ok… 

e: Tive as primeiras relações com ele, mas dizia-lhe “Tu não te podes vir, porque eu 

não quero ter filhos”… Sempre aquelas conversas (risos)… O normal, tudo bem… 

Mas, eu dizia “Se quiseres também tenho camisinha e a gente pode proteger-se… Eu 

também tomo a pílula”… E ele dizia sempre “Não é preciso”… E ele nunca se veio 

dentro de mim até saber que eu era portadora… E eu fiquei doente, fui internada… E 

desde o espaço em que eu estive doente até ser internada, já não tinha contacto com 

ele… Eu não queria falar com ele… 

E: Estava revoltada com ele? 



e: Não, eu não sabia o que era… Tinha que pensar muito mais em mim… Eu fui 

internada… Fiquei doente… 

E: De anemia, não foi?... 

e: Não, aí estava já com o vírus… Quando soube, dia 15 de Março, eu fui à médica e 

tinha uma urina muito esquisita… Era, tinha assim uma urina tão escura, tão fora do 

normal… A minha urina era sempre clarinha… Estava muito escura… 

E: Mas, é estranho, porque uma das últimas pessoas que entrevistei disse-me que esteve 

7 anos contaminada sem saber e não sentiu qualquer alteração na saúde, até que têm 

uma pneumonia atípica… Mas, a Sra. foi logo meio ano depois… 

e: Foi meio ano depois, porque eu dava sangue… Eu só consegui detectar porque dava 

sangue, percebe?... 

E: Exacto… 

e: E deixei de comer… 

E: Então, ficou muito fraca fisicamente… 

e: Eu deixei de comer porque quando eu soube, eu fiquei muito (hesitante)… 

E: Deprimida? 

e: Deprimida… Deixei de comer… 

E: Então, foi isso… 

e: E apanhei a Hepatite… Apanhei a Hepatite C e fui internada… Estive lá no 

hospital… E lá tive que fazer um tratamento para a Hepatite… 

E: E foi internada no Hospital Joaquim Urbano? 

e: Eu fui para o São João (entenda-se Hospital de São João), e do São João fui para o 

Joaquim Urbano (entenda-se Hospital Joaquim Urbano)… E aí, nos primeiros dias, 

fiquei mais doente ainda só de saber que ia ficar como eles (referindo-se aos doentes de 

Sida em fase terminal do Hospital Joaquim Urbano)… 

E: Já estou a perceber… 

e: (risos) Só de saber que ia ficar assim… Tinha uma menina de (pensativa)… 17 

(anos)… Ela tinha 17 (anos)… (rectificando) Ela tinha 20 (anos), foi é contaminada aos 

17 (anos)… Mas, tinha 20 (anos)… Estava do meu lado… Era o meu único apoio 

porque (hesitante)… O único apoio porque ela falou… Como era quase da minha idade, 

não é?... E estava que nem eu, não é?… Agora, os outros, meu Deus do céu… 

E: A maioria são toxicodependentes… 

e: Meu Deus do céu, é horrível… Eu pensei “Meu Deus, vou ficar assim?”… Eu acho 

que fiquei mais doente só de ver aquilo… 



E: Mas quanto tempo é que esteve internada no Hospital Joaquim Urbano? 

e: Eu entrei dia 2 (de Abril de 2004), no Hospital de Joaquim Urbano, e saí de lá na 

véspera da Páscoa… 

E: A Sra. não falha uma data… 

e: Acho que foi a 17 (de Abril de 2004)… É, 17 (de Abril de 2004)… Saí e os médicos 

só me disseram que eu tinha que fazer o que eles queriam… 

E: Claro… 

e: E eu disse “Não… Não… Eu não vou ficar assim”… E eles “Não, não vai ficar nada 

assim”… 

E: Se tomar a medicação e levar o tratamento a sério… 

e: Eu fiz logo tratamento lá e não fiz mais nada em lado nenhum… Porque eu tenho é 

pouco apetite para comer… 

E: Tem tendência para emagrecer muito, então… 

e: Eu não sou muito de comer… E isso é a única coisa que me prejudica… 

E: Claro, claro… 

e: E sempre que vou ao médico, estou sempre a levar na cabeça (risos) por causa 

disso… Porque as minhas crises são por não comer… Antes não comia uma fruta, 

assim… Não era muito de comer… Eu tenho o vício do café… 

E: Tira-lhe o sono, não é?... Assim, descansa pouco… 

e: Não… Não me faz nada… Eu, no trabalho, tomo muito café… Eu gosto muito de 

café… E uma vez eu fiquei muito coisa… E depois, ao ir para casa, as minhas irmãs 

diziam-me que eu tinha que me usar o (***)… Porque os médicos diziam-me uma coisa 

e as minhas irmãs diziam-me outra… 

E: Transmitiu à sua família, portanto, a contaminação… 

e: Sim… 

E: E como é que reagiram? 

e: (olha para mim mas permanece silenciosa) 

E: Estavam melhor informados do que a Sra. acerca da doença Sida? 

e: Não, não estão informados… Ainda estão pior do que eu… E disseram-me que tinha 

que lavar a louça com lixívia, que tinha que ter a roupa lavada à parte, essa cena toda… 

E isso mexeu mais comigo… 

E: Mas, explicou-lhe que não… 

e: Não, eu não sabia explicar… Mandava elas falarem com o médico que era para não 

me chatearem… 



E: Mas, depois, essa situação ficou normal, não foi?... 

e: Depois, com o tempo, foi… 

E: Mas, a senhora ainda vive com a sua família ou vive com o seu companheiro? 

e: Não, eu vivo com a minha filha… 

E: Exacto, mas já não vive em casa da sua mãe e das suas irmãs, pois não?... 

e: Eu vivo com a minha filha… Vivo em minha casa, com a minha filha… Eu resolvi 

ser independente… 

E: Ok… E a quem é que recorreu para apoio depois de tomar conhecimento da sua 

contaminação? Já me contou que falou com a sua chefe de trabalho… E mais? Quando 

é que veio aqui à Abraço, por exemplo? 

e: Aqui à Abraço foi através de uma pessoa que hoje detesto… Foi uma das causas do 

meu problema… Queria roubar-me a minha menina… Chama-se Filomena Vilar… 

E: E queria roubar-lhe a menina? 

e: Por outras palavras… 

E: Mas, era uma assistente social? 

e: Era assistente social, era… 

E: Queria tirar-lhe a custódia da sua filha? 

e: Era… Porque eu fui lá para pedir ajuda, porque eu tinha medo de morrer… Tinha 

medo de morrer… Porque eu estive internada e essa cena toda… E, então, eu pedi 

ajuda… E no acto em que eu peço ajuda (hesitante)… Eu precisava de ter alguém que 

tomasse conta da minha filha que não fosse da minha família… Então, ela pôs o 

processo para tribunal, para a protecção de menores… Mais envolveu a minha cabeça, 

mais complicações… 

E: Mas, foi ela que a aconselhou a vir à Abraço? 

e: Foi ela, sim… Mas, não lhe agradeço por ela me ter mandado ir à Abraço… 

E: E há quanto tempo é que se tornou utente da Abraço? 

e: (pensativa) Eu vim à Abraço para aí há 3 anos… 

E: Portanto, em 2005… 

e: É, 2005… Em 2005… 

E: E, portanto, recorreu, então, à sua chefe, à Abraço, e mais? Disse à sua família e aos 

seus amigos? 

e: Disse à minha família… Eu disse a uma e tudo e correu logo… 

E: Espalhou-se a notícia, foi?... 

e: Espalhou-se logo… 



E: Mas, espalhou-se na sua família ou espalhou-se para pessoas externas à família? 

e: Para pessoas aconchegadas à família… 

E: Vizinhos, por exemplo? Amigos da família? 

e: Amigos lá deles… 

E: Já estou a perceber… E a Sra. não gostou disso, é claro… 

e: Não… Eu não tenho família… Eu não tenho família porque quando alguém 

discrimina alguém porque é seropositivo, essas pessoas deixam de ter valor… 

E: Exacto… 

e: Eu falo com a minha irmã, mas (hesitante)… Eu falo para ela que preciso de dinheiro 

da minha mãe porque é ela que toma conta do dinheiro da minha mãe… E peço… E 

volta e meia, volto lá (***)… 

E: Exacto… Mas, há pouco disse que atitude da sua família, por exemplo naquela 

questão de ter que lavar a roupa com lixívia, acabou por mudar… 

e: Começaram a mudar, sim… 

E: Mas, pronto, a Sra. não gostou de ser discriminada ao princípio, não foi?... 

e: Não… É assim, uma pessoa que discrimina alguém no princípio, para mim, deixa de 

ter valor… 

E: Mas, actualmente, continua amiga da sua mãe, não continua? 

e: Eu sou muito amiga da minha mãe… A minha mãe não sabe… 

E: Ai, a sua mãe não sabe… 

e: É assim, é a única pessoa que não admito que contem… É a minha mãe… 

E: Ok… 

e: Sabe que estou doente, mas não sabe de quê… 

E: E contou a algum amigo seu, por exemplo? 

e: Contei, contei… 

E: Contou àquela sua amiga da escola que trabalha perto de si? 

e: Não… 

E: E contou a alguma colega de trabalho, sem ser a sua chefe? 

e: Sim, tenho duas amigas que sabem… 

E: E como é que essas pessoas reagiram? 

e: Uma encarou… Uma soube entender a coisa… A outra, quando lhe falei sobre a 

Hepatite e disse que ia tomar medicação, ela foi contar às outras pessoas que eu ia tomar 

medicação… Porque a maior parte das pessoas com quem eu trabalho sabe que eu tive 

uma Hepatite, mas não sabe que eu sou portadora do HIV… 



E: Mas, a sua chefe sabe, não sabe?... 

e: A minha chefe sabe… A minha chefe hoje não me discrimina, mas (hesitante)… 

E: É sua amiga? 

e: Não… 

E: Não é sua amiga? 

e: Não… 

E: Porque é que não é sua amiga? 

e: Deixou de ser… 

E: Fez alguma coisa que não devia? 

e: Não, não fiz… Não fiz nada… Eu acho que quando uma pessoa tem alguma doença 

contagiosa, a gente nota as pessoas que são amigas e as que não são, e como elas se 

afastam ou não… 

E: E notou que a sua chefe se afastou de si? 

e: O apoio, a gente a olhar… Calma, sim senhora… A gente nota… Acho que uma 

pessoa que é doente, que tem um problema de saúde nota a diferença das outras… E 

isso foi evoluindo, evoluindo… 

E: Estou a perceber… 

e: Afastando, afastando, afastando, afastando, afastando… Porque ela fala uma coisa 

agora (hesitante)… 

E: E depois faz outra… 

e: É… Ela apoiou-me… Ela levou-me a Fátima, sim senhora… Ela pediu-me para ter 

calma, sim senhora… Porque hoje ela manda-me (hesitante)… Sabendo que eu estou 

com problemas de questões da custódia da minha filha, sabendo que se me acontecer 

alguma coisa, eu tenho que ir para o Santo António, ela manda-me para Vila do Conde 

trabalhar, para outros sítios distantes… 

E: E sente que isso é uma forma de discriminação? 

e: Eu acho que sim… 

E: Ok… 

e: Acho mesmo pela parte da minha família… 

E: Exacto… Mas, ultrapassou o problema da Hepatite, não ultrapassou?... 

e: Ultrapassei… 

E: E a sua chefe soube disso e os seus colegas, não souberam?... 

e: Não… Eles sabem que eu tive a Hepatite e que fiquei curada, tudo bem… Está-se… 

Não se fala mais no assunto... Porque as pessoas são muito amigas e dizem “Ai, calma! 



Come isto e aquilo”… E depois, a gente nota a distância… Acho que é que nem aqueles 

cães de rua que notam o perigo… Eu tenho uma amiga lá que sabe… 

E: É uma colega sua, então?... 

e: É uma colega minha… A gente vai tomar café à vontade… Está sempre ao meu 

lado… 

E: E sabe que a Sra. é seropositiva? 

e: Sabe… 

E: E encara bem? 

e: Encara… 

E: Pois, deve ter bom conhecimento acerca da doença e dos modos de transmissão… 

e: Pois, pois… Ela tem conhecimento… É a única amiga que eu tenho lá dentro, é só a 

Dina… Porque de resto, por mais que me metam uma peça de fruta, um iogurte à minha 

beira, eu, embora coma quando eles me dão, sim senhora, as minhas amigas 

(hesitante)… Mas, a gente nota… 

E: Exacto… 

e: A gente sente, sei lá?... Só quem tem a doença é que sabe… 

E: Eu percebo o que é que quer dizer… Mesmo o olhar, não é?... 

e: E o olhar… E querem que uma pessoa fique longe para não pegar a Hepatite… Não, 

não sabem essa parte… E dizem “Pega lá, come que precisas… Vê lá se comes e deixas 

de tomar cafés”… Uma pessoa que (hesitante)… Eu não sei qual é a Hepatite mais 

perigosa, se é a D, se é a A, se é C… Acho que é a D, não é?... Embora aqui o Dr. 

Santos já me tenha dado um relatório para estudar, só que eu não sei ler… Eu sou muito 

“mocotó” nessa parte… Eu acho que é a D a pior… 

E: Ok… Pronto, então, o contágio do VIH teve implicações em termos das suas relações 

familiares… 

e: Em princípio, teve… 

E: Pelo menos, já não olha para as suas irmãs como olhava… 

e: Não… 

E: Exacto… E a sua mãe não sabe e continua amiga da sua mãe, não é?... 

e: A minha mãe não sabe porque a minha mãe é uma pessoa que não vai resolver os 

problemas… 

E: Exacto… 

e: Ela vê uma pessoa de cabelo vermelho, ela diz que é a droga… 

E: (risos) 



e: (risos) Ela vê uma pessoa com uns brinquinhos e diz que é a droga… E diz “Não 

faças isso! Toma cuidado!”… Vê uma pessoa gorda e diz que está mal dos fígados… É 

uma pessoa que não sabe muito… Vê uma pessoa obesa e diz logo “Comeu alguma 

coisa que lhe fez mal… Olha como é que ela está”… 

E: (risos) 

e: Então, a minha mãe não vai saber entender essas coisas… Então, eu disse às minhas 

irmãs que estão proibidas… Ai delas que digam à minha mãe… Ela ia sofrer muito… 

Eu acho que a minha mãe talvez não entendesse mesmo que eu explicasse… 

E: Exacto… Mas, à partida, com as suas irmãs, a relação alterou-se… 

e: Alterou… Eu tenho uma irmã minha que é muito magrinha… É muito miudinha… 

E: Também não come como a Sra.? 

e: Come… Sei lá? É muito magrinha ela… E a minha mãe diz que ela tem a trilha… 

Então, a minha mãe diz isso (risos)… Imagina se ela soubesse que eu tinha esta 

doença… 

E: Exacto… E me termos das suas relações afectivas teve alguma implicação o contágio 

do VIH? Por exemplo, mudou alguma coisa na relação com o seu namorado? 

e: Não mudou nada… 

E: Mas, a princípio, disse que entre o período em que tomou conhecimento do contágio 

do VIH e o internamento no hospital não teve contacto, praticamente, com o seu 

namorado… 

e: Não, não tive, não… Eu esperei até 8 de Julho (risos) para o voltar a contactar… 

Quando ele me viu disse que precisava de conversar uma coisa comigo… Eu olho para 

ele a chorar (hesitante)… Não, primeiro foi naquela, não é?... Olhei para ele a chorar e 

ele “Já sabes?”… Ele preocupava-se comigo… Dizia “Estás bem? Sentes-te bem? 

Como é que estás?”… Porque ele tinha aquela iniciativa de perguntar se eu estava bem, 

não é?... 

E: Ele já sabia que havia o perigo da Sra. se contagiar se não usassem preservativo… 

e: Pois (risos)… Ele sabia, mas ficou sempre com receio de me dizer… Pronto, estamos 

assim meios… Eu não tenho apoio da família dele… Também porque, simplesmente, 

sou um bocado já independente (risos)… 

E: Mas, disse-me há pouco que gosta dessa pessoa… 

e: Gosto… Gosto… Gosto dele e entendo a situação dele… E, depois, é assim, é mais 

complicado (hesitante)… Eu entendo e, às vezes, não consigo entender os miolos 

dele… Mas, de vez em quando, uma pessoa consome drogas e essa cena toda… 



E: Mas, disse-me que só haxixe… 

e: Eu não sei… 

E: Ele consome heroína ou cocaína? 

e: Eu acho que ele andou nisso… Andou… E eu acho que isso parece que faz qualquer 

coisa no cérebro… Ataca o cérebro… 

E: Claro que tem implicações a nível psíquico… 

e: E o charro e tudo… E eu não consegui chegar lá… 

E: E em termos da sua participação na vida social, mudou alguma coisa após o 

contágio? Continua a fazer o que fazia antes, socialmente? Continua a ir aos mesmos 

sítios que ia antes? Continua a fazer o que fazia antes? 

e: Continuo… Continuo, tirando (hesitante)… 

E: As doações de sangue… 

e: Os controles de sangue? 

E: Já não faz doações de sangue, por exemplo, não é?... 

e: Não… 

E: Pois… 

e: Não posso fazer… 

E: E o que é que mudou mais na sua vida? Mudou mais alguma coisa na sua vida 

social? 

e: Deixei de consumir álcool… Agora, é só em questões especiais… Festas e assim… 

E: Mas, continua a sair à noite, não continua?... 

e: Não, não saio à noite, tirando com o meu namorado… Tirando isso, sair com ele e lá 

com a irmã dele, e o namorado da irmã… E vamos para casa dele, algumas noites 

assim… 

E: Mas, de um modo geral, continua a fazer tudo o que fazia antes, não é?… 

e: É, tudo… 

E: E tem mais cuidados noutras coisas? 

e: É em questões da alimentação, mais nada… 

E: Exacto… E em termos das suas relações laborais, a sua chefe sabe da sua 

seropositividade ou só soube da Hepatite? 

e: A minha chefe (***)… 

E: E como é que eles reagiram à notícia? 

e: Bem e apoiaram-me… 

E: Exacto… Mas, depois disse que a sua chefe não se revelou sua amiga… 



e: É… 

E: Mandou-a para Vila do Conde… 

e: É, já fui para Vila do Conde… (pensativa) E não estou mais aproximada da 

restauração… Eu sinto que ninguém fala comigo, nem nada… Pronto… 

E: Mas, proibiu-a de fazer limpeza na restauração? 

e: Não, não, não me proibiu… Eu faço tudo… Eu faço tudo… Só que, sei lá?... Lá 

posso falar mais, não é?… 

E: Exacto… Pronto, e em termos dos seus rendimentos económicos, o contágio do VIH 

não teve nenhuma implicação, pois não?... Continua a ter os mesmos rendimentos que 

tinha antes, não continua?... Continua empregada, não continua?... 

e: Continuo empregada, tenho a minha casa… É usada, não é?... Tenho a minha casa, 

tenho a minha filha, pronto… 

E: E que implicações teve o contágio em termos da sua actividade sexual? Continua 

com a mesma frequência de actividade sexual ou diminuiu após o contágio? 

e: É igual… 

E: Ok… E o que é que a Sra. Andreia sente em relação à doença Sida? Pronto, em 

relação ao facto de estar contagiada… Sente-se revoltada? 

e: Acho que sim… Acho que estou a lutar… Eu acho que comecei a ficar mais 

preocupada… 

E: E disse-me que quando ficou mais sensibilizada foi quando viu os doentes no 

Hospital Joaquim Urbano, não foi?... 

e: É, foi quando vi os doentes… E também agora com a medicação… É assim um 

bocado… Sei lá?... Eu já não gostava de tomar medicação nenhuma, nem para a dor de 

cabeça, nem para a dor de dentes, nem para a dor de qualquer coisa (risos)… E para 

tomar a medicação é um bocadinho complicado, um bocadinho enorme (risos)… Mas, 

tenho feito a medicação, pronto, porque é importante… Não estou a ver qual é a 

importância, ainda não consigo ver… Porque ando a desmaiar… Estes dias 

(hesitante)… 5ª Feira também desmaiei… Andei aí numa fase em que desmaiava… Fui 

ao médico (hesitante)… 

E: Era por falta de comida? 

e: Não foi por falta de comida… 

E: Reagiu mal à medicação? 

e: Olha, não sei se a medicação tem a ver com isso… 

E: Às vezes, pode dar sonolência, não sei… 



e: Não… Eu desmaiei para aí umas quatro vezes… Acho que estou a tomar medicação, 

mas não sei se tem a ver… 

E: Mas, então, ao que é que atribui os seus desmaios? 

e: Eu acho que é ansiedade… 

E: Ansiedade, ok… E a morte preocupa a Sra. Andreia? 

e: É assim, a morte preocupa-me em questões da minha mãe e da minha filha… Não 

quero que elas me vejam a sofrer, a ficar numa cama… Isso não quero… 

E: Mas, a senhora sabe que se cumprir a terapêutica até pode nem chegar a desenvolver 

a doença Sida… Provavelmente, a Sra. Andreia até está com uma carga vírica negativa, 

não é?... 

e: É… 

E: Sabe disso, não sabe?... 

e: Sei, sei… Sei disso… 

E: Então… 

e: Eu estou a tomar a medicação… Às vezes, eu até esqueço… Da outra vez, não tomei, 

esqueci-me de tomar um comprimido… E o médico disse-me que não pode acontecer… 

Agora, não sei se desmaio por, às vezes, me esquecer ou qualquer coisa desse género 

(risos)… 

E: E o que é que a Sra. Andreia acha em relação à imagem negativa que envolve a 

doença Sida? 

e: A imagem é negativa (hesitante)… 

E: O estigma, pronto, que envolve essa doença… 

e: Eu não sei… É uma coisa diferente… Eu, sendo seropositiva, é a coisa mais 

complicada… 

E: A Sra. disse-me há pouco que associava a Sida àquelas pessoas que estão na rua, não 

é?… 

e: É isso… Eu acho que, sei lá?... Eu ainda estou muito distante disso, não é?... Para 

mim, é complicado ser seropositiva porque eu fico com medo… Eu fico com medo até 

de saber as análises da minha filha… A minha filha fez análises… 

E: Está tudo bem, não está?... 

e: Está tudo bem… Deu tudo negativo… Mas, sei lá? Não sei, eu fico até com medo 

mesmo sabendo que ela está negativa… Fico com medo de fazer um curativo à minha 

filha… Fico naquela… 

E: Mas, se tomar os cuidados básicos, nada lhe acontecerá… 



e: Fico também naquela de como é que a Sida ou o HIV está na nossa saliva e nos 

nossos espirros… 

E: Exacto, está também nas lágrimas, por exemplo, mas só se transmite através do 

sangue, fluidos sexuais e esperma… 

e: Mas, se isso está no nosso interior… 

E: Pode estar descansada em relação a isso, segundo o que li… 

e: Pronto, eu fico naquela… Se está no nosso sangue e se as lágrimas vêm do nosso 

interior… 

E: Eu percebo as suas dúvidas… 

e: E até as picadelas de mosquito… 

E: Isso pode estar descansada… 

e: Os mosquitos picam e chupam o sangue… E podem picar outra pessoa… 

E: Repare que os casos de contágio de HIV conhecidos foram derivados a 

comportamentos de risco concretos, ou foi por via sexual, ou por via sanguínea, partilha 

da seringas ou transfusões... Não tenho conhecimento de casos de contágio de VIH por 

picadela de mosquito, pelo que li e pela pessoas com quem falei… 

e: Isso aí faz-me muita confusão… 

E: E, já me falou nisto, a Sra. Andreia já se sentiu discriminada em algumas situações 

do quotidiano por ser seropositiva… Pode relatar algumas dessas situações?... Foi 

aquela situação da sua chefe a enviar para Vila do Conde… 

e: Eu fui para Vila do Conde, sim… Fui fazer um serviço… Fui para outro sítio lá no 

Arrábida Shopping, para outro canto… Eu gosto muito de falar… E, sei lá?... Para mim 

falar, é tudo (risos), não é?… E gosto de falar, não dos meus problemas, não é?... Mas, 

sei lá, coisas assim… Falar, pronto… E sinto que a minha chefe anda a mandar-me ir 

para sítios em que eu… 

E: Não pode falar… 

e: Que não posso falar, ou porque eu não conheço ninguém… Não quer dizer que 

quando eu fui para Vila do Conde não tivesse falado… Ui (risos)… Para falar, é comigo 

(risos)… As pessoas dizem “Olá! Tudo bem?”, sim senhora… Mesmo com colegas, 

falo normal, sim senhora… Com a recepcionista… Pergunto “Olhe, o ambiente aqui 

como é que é?”… Tenho sempre aquela curiosidade, sim senhora… Pronto… 

E: E mais situações em que se tenha sentido discriminada? Foi só essa? 

e: (olha para mim mas não se exprime) 

E: Pela sua família, também, já me contou, não é?… As suas irmãs, no princípio… 



e: Era, no princípio, era… Talvez porque elas não conhecessem a doença… 

E: Pronto, e em outras situações quotidianas sentiu-se mais alguma vez injustiçada por 

ser portadora do VIH? 

e: Não… 

E: Ok… E que estratégia de vida é que adoptou a Sra. Andreia após tomar 

conhecimento da sua seropositividade? Pronto, tentou adoptar uma boa qualidade de 

vida para contrariar a doença ou não se importou com isso? 

e: Tentei levar uma boa qualidade de vida… Eu tenho uma casa (hesitante)… Antes a 

minha casa não era em condições… Hoje tenho uma casa boa mas que é muito 

puxada… Eu até ando à procura de uma, porque o meu medo é ficar doente e a minha 

mãe e a minha filha não terem possibilidades de dirigir a casa… Eu agora pago muito de 

renda… Pago muito de renda e tenho sempre aquele objectivo de trabalhar, trabalhar, 

trabalhar… Ontem tive folga, mas não quis, fui trabalhar… Porque é mais um 

dinheirinho… Gosto de ter tudo direitinho, a renda em dia, sim senhora… E a minha 

filha gosta daquela casa, eu também gosto… E damo-nos bem, sim senhora… Tudo 

bem… Senão, para isso eu alugava um quartinho e estava bem… Se não tivesse um 

objectivo futuro (risos)… 

E: Exacto… Então, tentou adoptar um estilo de vida saudável, uma boa qualidade de 

vida para si, não é?... 

e: Hum, hum… 

E: Segue a medicação e isso? 

e: A 98%... Às vezes, eu esqueço-me porque, é assim (hesitante)… Eu esqueço-me 

porque não como, não é?… 

E: Pois… 

e: Eu tenho que tomar a medicação e quando como, tomo-a… Só tenho dois para 

tomar… Só… À noite, é horrível porque dá pesadelos… Sei lá? Às vezes, não é 

(risos)?... E é assim… 

E: Ok… E a Sra. Andreia participou, por exemplo, em acções de solidariedade para a 

prevenção da Sida aqui na Abraço, ou assim? 

e: Em actividades? 

E: Sim, sim… 

e: Fui uma vez a Lisboa… 

E: Aqui pela Abraço? 

e: Pela Abraço, sim… 



E: E o que é que fez nessa ocasião? 

e: A gente foi lutar contra a discriminação, se não estou em erro… Lá em Lisboa, foi 

qualquer coisa assim… Eu fui com muita vergonha… Tinha assim muita vergonha… 

E: E quando é que foi isso? 

e: 6 de Setembro… 

E: A Sra. em datas (risos)… E em que ano? 2007? 

e: 2007… 

E: Ok… E, portanto, a Sra. tornou-se utente aqui da Abraço em 2005, disse há pouco, 

não foi?... 

e: 2005… 

E: E como é que a Sra. Andreia recorda a sua primeira visita à Abraço? 

e: Muito medo… 

E: Vinha com muito medo? E correu bem? 

e: Muito medo, não… Era, sei lá?... Medo de ser vista, medo de, sei lá?... 

E: Era por causa do seu namorado morar para aqui, disse… 

e: É, porque morava para aqui… Porque é um sítio em que nos conhecem… E ele é 

muito reservado… Não é muito destas coisas, pronto… E não quer que ninguém 

saiba… E se alguém o visse vir para aqui (hesitante)… As pessoas fazem logo filmes, 

não é?… Para mim, a Abraço era (***)… 

E: Então, vinha com medo, mas depois correu bem a visita, não foi?... 

e: Mais ou menos… Ainda hoje tenho receio… A visita (hesitante)… Sempre fui bem 

atendida… 

E: Exacto… 

e: Fui bem atendida, sim senhora… Mas, vinha com receio de estar lá alguém 

conhecido… 

E: Pronto, mas não passa disso, não é?... É mais o receio de ser vista, não é?... 

e: É mais o receio de ser vista por outras pessoas… E depois perguntam “O que é que 

foste lá fazer?”… E eu digo “Fui lá encontrar-me com o psicólogo”… (reproduzindo a 

réplica de pessoas conhecidas que testemunharam uma visita sua à Abraço) “E quem 

era o psicólogo?”… Eu, depois, já não sei se hei-de dizer se vou a um psicólogo, se vou 

visitar uma colega, sei lá?… 

E: Tem muitas desculpas para isso… 

e: (reproduzindo uma hipotética resposta a uma pessoa conhecida para encobrir que é 

utente da Abraço) “Olha, tenho uma colega que trabalha ali no apoio”… Sei lá?... 



E: E aqui na Abraço recorreu ao Apoio Psico-social, não foi?... 

e: Sim… 

E: E como é que é a sua relação com os profissionais da Abraço? Dá-se bem com eles? 

e: Dou… Gosto muito da Dra. Susana (risos)… Não desfazendo da Dra. Marisa e do Dr. 

Nuno, pronto… 

E: Tem preferência pela Dra. Susana, não é?... 

e: É… É assim, não desfazendo deles… 

E: Claro… 

e: Mas, sei lá? Não sei… Acho que encarei mais com ela (risos)… 

E: Está satisfeita, então, de um modo geral, com a resposta que a Abraço deu ao seu 

pedido de ajuda, não está?... 

e: Estou… Só não venho mais vezes porque não quero… Porque sou muito reservada, 

não gosto de ficar (hesitante)… 

E: Tem medo de ser vista, essencialmente, não é?... 

e: É mais ou menos isso… É… 

E: Portanto, já me disse isto, a sua família tem conhecimento da sua contaminação, 

exceptuando a sua mãe, não é?... 

e: Hum, hum… 

E: Reagiram mal a princípio, mas, depois acabaram por aceitar, não foi?... 

e: Acabaram por aceitar, sim… 

E: E apoiam-na, actualmente, em relação à doença? 

e: Não… 

E: Não?... 

e: Não, não… Não se fala nisso… 

E: E os seus amigos têm conhecimento da contaminação? É mais aquela colega de 

trabalho? 

e: É mais na área do trabalho… E pronto… 

E: E aquela sua colega da escola, sabe? 

e: Não, ela sabe só da Hepatite… E, ui, é um bicho de sete cabeças… Imagina se eu 

falasse… 

E: Pois… 

e: Mas, está tudo bem… Eu tento-me mostrar bem… Às vezes dizem-me “Estás com 

uma cara”… E eu digo “Estou cansada do excesso de trabalho”… 

E: Pois… E a sua amiga do trabalho apoia-a em relação à doença? 



e: Não falamos sobre isso… 

E: Não falam sobre isso? 

e: Não falamos… 

E: Ok… Portanto, e quando é que a Sra. Andreia iniciou a terapêutica para o VIH? 

e: Acho que Novembro… 

E: De 2004? 

e: De 2007… 

E: Novembro de 2007? Mas, foi contaminada em 2004, não foi?... 

e: Sim… 

E: Depois teve a Hepatite e foi internada no Hospital Joaquim Urbano, não foi?... 

e: Estive no Hospital Joaquim Urbano… 

E: E fez análises para saber qual era a sua carga vírica, não fez?... 

e: Hum, hum… 

E: E deu sempre negativo até 2007? 

e: Sempre negativo… Só quando eu deixei de comer é que (pensativa)… Como é que se 

diz? Evoluiu um pouquito… 

E: E porque é que só iniciou em 2007? Os médicos só entenderam iniciar aí a 

terapêutica? Incentivaram-na a começar antes ou só a incentivaram a começar em 2007? 

e: A tomar a medicação só foi em Dezembro… Só no fim do ano… 

E: De 2007? 

e: De 2007… 

E: Então está a tomar medicação há meio ano… 

e: É isso, meio ano… 

E: Ok… E como é que a Sra. Andreia recorda a sua primeira visita ao médico para 

iniciar a terapêutica do VIH? 

e: Mais um choque... 

E: Ia com medo mais uma vez? 

e: Sim… Mais um choque quando ele disse que me ia passar uma receita… 

E: E tomou a medicação? 

e: E tomei a medicação… Tinha que ser tudo certinho, sim senhora… E ao entrar na 

farmácia, pronto, fiquei… 

E: Compreendo… 

e: Eu pensei “Será que é isto que devo tomar?”… Lá aquelas caixas todas iguais, 

aquela cena toda… 



E: Mas, sabe que a medicação só lhe vai fazer bem… É benéfico para si tudo que eles 

lhe disserem… 

e: Ai, eu preferia antes que me dessem injecções, porque eu sou alérgica a tomar 

comprimidos… E eu “Não há injecção?”… Eu preferia levar uma todos os dias no 

rabo, qualquer coisa… Vitaminas, xarope… Eu já quando tomava pílula não gostava… 

Uma coisinha assim tão pequenina não passava… Imagina agora aqueles 

comprimidos… O meu companheiro disse “Parte a meio e toma”… Às vezes, fico 

irritada… Ai, meu eus do céu e tenho que os tomar… 

E: E com que periodicidade é que a Sra. Andreia visita o médico? De quanto em quanto 

tempo? 

e: Eu estou a fazer de 3 em 3 meses, agora… Era de meio em meio ano, mas agora estou 

a fazer de 3 em 3 meses que é para verem a reacção à medicação… 

E: Exactamente… E como é que é a relação actual com o seu médico? Dá-se bem com 

ele? 

e: Dou… Dou, embora tenha muita vergonha de ir lá ao hospital… Fico assim um 

bocado (hesitante)… 

E: Ao Hospital Joaquim Urbano? 

e: Não, Santo António… Fico assim meia coisa… Porque como o pessoal me conhece 

de ir lá dar sangue, eu (hesitante)… Agora, vou para outro sítio e fico assim meia 

coisa… Tenho vergonha, às vezes, de me sentar lá nas cadeiras (risos)… 

E: E cumpre todas as indicações que o médico lhe recomenda? Cumpre tudo? 

e: Não… 

E: Porque não? 

e: Porque, é assim (hesitante)… Por questões de usar a “camisinha”… 

E: Continua a ter relações como seu namorado sem preservativo? 

e: Sim… 

E: O seu namorado também está infectado, não é?... 

e: Está… Mas o médico diz que é melhor com preservativo… 

E: Porquê? 

e: Talvez por o vírus dele estar mais desenvolvido… 

E: Estou a perceber… Tem lógica… 

e: Está mais desenvolvido e pode-me contaminar outra vez… 

E: E, então, porque é que não usa o preservativo se o médico diz para usar? 

e: Eu tenho preservativos em casa, mas não sei… 



E: Deve começar a utilizar, o bem é só para si… 

e: Não sei… Porque o vírus já está cá… 

E: Mas, se eles lhe dizem pata utilizar, é só para o seu bem… E eles são especialistas, se 

lhe dizem isso… 

e: Eu não consigo entender, não é?... Eu tenho uma colega que também é (entenda-se 

seropositiva)… Conhecia-a quando fomos ao passeio… Ela diz que também está a fazer 

relações há 14 anos com o namorado e continua assim… É ele e ele que fazem relações 

normais sem usar preservativo… 

E: E para além da questão do preservativo, já discordou de outra indicação do seu 

médico? 

e: Discordar? Como assim? 

E: Não seguir o que ele lhe disse… 

e: Não, não, não, não… 

E: Então, de resto, faz tudo o que ele lhe diz… 

e: Tudo direito… Tudo direitinho… 

E: E que cuidados é que tem ao nível da alimentação para ter um estilo de vida mais 

saudável? 

e: É o normal… 

E: Mas, ao nível da alimentação mudou alguma coisa? 

e: Não… Como de tudo… 

E: E pratica exercício físico, por exemplo? 

e: Não… Só por questões de trabalho… Eu trabalho muito (risos), já fico cansada… 

E: Mas, não fuma nem bebe, pois não?... 

e: Não… Eu passeio muito… O médico mandou-me passear… Acusou colesterol agora 

um bocadinho… E tenho que andar um bocadinho e fazer uma dietinha, mais através de 

grelhados e cozidos… É por causa do colesterol, não é?... Talvez tenha a ver com 

medicação… É normal… 

E: E isso (***)… 

e: Não… Acho que ainda me dá mais vontade de comer salgados… Não, mas evito… 

E: E, então, a ideia geral que a Sra. Andreia tem sobre o seu médico é positiva, não é?... 

e: Gosto muito do meu médico… O que ele me diz, é certo… Embora eu não lhe diga, 

eu faço sem “camisinha” (risos)… Tudo bem… O peso, estou com 57 ou 59 

(Quilogramas), pronto… É o básico… Eu estava com 64 (Quilogramas)… Emagreci, 

foi… 



E: Portanto, e como disse, começou a tomar medicação a partir de Novembro de 2007, 

não foi?... 

e: É… Eu fui dia 3 lá à consulta… Dia 3 ou dia 5… A consulta foi dia 3… E comecei 

aí… 

E: E que fármacos é que lhe foram indicados? Quantos comprimidos é que toma por 

dia? 

e: Tenho que tomar dois… Um ao almoço, outro ao jantar, e outro à noite… São 3 

comprimidos… 

E: Algumas pessoas que já entrevistei chegaram a tomar 16 comprimidos por dia… 

e: Há pessoas que até é mais de 16 comprimidos… Eu tive um colega que tomava mais 

de 16 (comprimidos), quando o vi (hesitante)… Meu Deus… 

E: E é o hospital que lhe oferece a medicação ou… 

e: (cortando-me a palavra) É o hospital… 

E: Portanto, não tem gastos em medicação… 

e: De HIV, não… 

E: E reagiu bem a essa medicação? 

e: Tirando os pesadelos que o médico disse que ia ter, reagi… 

E: Há um comprimido que dá pesadelos? 

e: Há um comprimido que faz sonolência e dá pesadelos… 

E: E a Sra. já teve pesadelos? 

e: Já… Eu quando o médico me disse, eu disse “Eu já os tenho” (risos)… Eu disse que 

já os tinha (risos) sem tomar… E eu começo a ver que são pesadelos horríveis… 

Muito… Eu falei lá com a minha amiga Susana e ela diz que é normal esses 

pesadelos… É a única pessoa eu tenho (hesitante)… Como ela é mais velha do que eu e 

está mais avançada do que eu na doença… 

E: E como é que a Sra. Andreia ocupa os seus tempos livres actualmente? Trabalha, não 

é?... 

e: Trabalho em casa… E vou trabalhar… Vou tomar o meu cafezinho… 

E: Passeia, não é?... 

e: Agora, nestes últimos tempos, tenho andado um bocadinho… Tenho andado para 

cima e para baixo… 

E: Está com o seu namorado, não é?... 

e: Sim… 

E: Pronto… Pode-me descrever um dia seu habitual? Acorda a que horas, por exemplo? 



e: Eu acordo sempre às 7 (horas da manhã)… Tenho que levar a menina à escola… 

E: Onde é que a Sra. mora actualmente? 

e: Moro aqui à beira do Arrábida Shopping… 

E: Ok… E quando é que nasceu a sua filha? 

e: Dia 8 de Novembro de 1999… 

E: Vai fazer 9 anos, não é?... 

e: Vai fazer 9 anos, vai… 

E: Pronto, acorda, leva a sua miúda à escola, e depois? 

e: Depois, vou ao cafezinho, tomo cafezinho… E ando com a minha colega, quando ela 

está… Quando ela não está, vou para casa dormir… 

E: E a que horas é que vai trabalhar? 

e: Às 3 e meia… Depende da hora em que dormir… 

E: Portanto, nunca trabalha de manhã? 

e: Não… 

E: Trabalha só de tarde… 

e: Só de tarde… 

E: Ok… Pronto, e a sua relação actual com a sua família como é que é? Disse-me que 

houve uma quebra nas relações com os seus irmãos… 

e: Eu não sou muito chegada à família… 

E: E como é que é a sua relação actual com o seu grupo de amigos? 

e: Eu não tenho grupo… Tenho uma amiga, que a gente se fala bastante, sim senhora… 

Tenho a minha mãe e tenho a minha filha… E tenho o meu companheiro… 

E: E a sua relação com colegas ou ex-colegas de trabalho? 

e: Normal… 

E: Mas, só tem uma amiga lá, portanto… 

e: Amiga para conversar, só… 

E: Mas, amiga para conversar ou amiga a sério? 

e: Amiga para conversar…  

E: Não passa disso? 

e: Não… É para conversar… 

E: A Sra. é uma pessoa religiosa actualmente? Costuma rezar? 

e: Não… De vez em quando, quando vou à Igreja…  

E: Mas, em casa não reza, pois não?... 

e: Não… 



E: E é uma pessoa supersticiosa? 

e: Não, eu acho que o que tiver que acontecer, acontece… 

E: Se tivesse que enumerar três das suas qualidades, quais é que a Sra. Andreia dizia? 

Três qualidades que veja em si… 

e: Medricas (risos)… 

E: Medricas? 

e: Medricas (risos)… 

E: Diga qualidades, mesmo… 

e: Qualidades? 

E: É amiga das outras pessoas, é trabalhadora… 

e: Gosto de ser amiga das outras pessoas, gosto de trabalhar… E pronto… Tento ser 

responsável… 

E: Sente-se uma pessoa responsável, portanto… 

e: Sinto… Sei que tenho que ir trabalhar todos os dias para ganhar no fim do mês… 

Porque uma mão lava a outra, não é?... E eu, para ganhar, tenho que ir trabalhar… 

E: Exacto… 

e: Para pagar as minhas contas de casa… 

E: E três defeitos que veja em si? 

e: Muito faladora (risos)… 

E: (risos) Mais… 

e: Muito faladora… Gosto de falar… 

E: (risos) 

e: Gosto muito de falar… Já gostei mais de passear na praia, não é?… Agora, não… 

E: Outro defeito que veja em si… 

e: Defeito? Ciumenta… Muito… 

E: E de quem é que tem ciúmes? 

e: De tudo… 

E: De tudo? Do seu namorado ou de outras pessoas? 

e: De outras pessoas mesmo… Tenho ciúmes… 

E: Mas ciúmes de quê? Gostava de ter… 

e: (cortando-me a palavra) Mais atenção… 

E: Ok… Já percebi… E quais são os seus objectivos em relação ao futuro? 

e: O meu objectivo é pagar as coisas direitinhas e que a minha filha cresça e tenha uma 

vida melhor do que eu… 



E: E também falou há pouco que quer garantir sustento à sua mãe e à sua filha, não é?… 

e: Sim, tanto à minha mãe, como à minha filha… 

E: Portanto, as maiores preocupações da Sra. são a sua mãe e a sua filha… 

e: A minha mãe e a minha filha… 

E: Há pouco, quando disse que queria ter mais atenção, referia-se à vontade de ter outro 

parceiro ou à vontade de ter melhores relações familiares? 

e: Ao parceiro… 

E: Acha que podia arranjar uma pessoa melhor do que o seu parceiro actual? 

e: Acho… 

E: Uma pessoa que lhe desse mais atenção… 

e: Acho, se não fosse seropositiva… 

E: Pois, exacto… 

e: Eu deixei de me arranjar, eu deixei de ir ao cabeleireiro… 

E: Perdeu alguma vaidade depois do contágio? 

e: Sim… (pensativa) Deixei de me arranjar… Antes gostava de me arranjar, gostava de 

me vestir fixe (risos)… 

E: Ir à discoteca, não é?... 

e: Discoteca nunca foi muito (hesitante)… 

E: Sentir-se mais desejada, era o que queria dizer, não era?... 

e: Pronto… Gostava de ir até ao café comer… Isso gostava… Passava lá até à uma ou 

duas… Há um café aqui perto… 

E: A sua mãe já não mora no bairro do Cerco? 

e: Não… Moramos aqui perto do Arrábida Shopping… Era mora num lado, eu moro no 

outro… 

E: Mas, moram em casas separadas, não moram?... 

e: Em casas separadas… 

E: E as suas irmãs vivem com a sua mãe ou vivem sozinhas? 

e: Não, cada um está em sua… 

E: Pronto, há mais alguma coisa que a Sra. Andreia queira referir da sua vida que não 

tenha sido dita até aqui? Alguma coisa que ache importante para esta entrevista… 

e: Importante é não discriminar as pessoas… 

E: Exacto… 

e: É saber entender o outro lado dos outros… Além de vermos o nosso, sabermos ver o 

lado dos outros… E ajudar o próximo… Ajudar, ajudar, ajudar… Porque a nossa vida 



hoje é cometermos erros, erros, mais erros, mais erros, e sabermos reflecti-los, não é?... 

Porque a nossa vida é assim… Estamos aqui para aprender sempre… É sempre aprender 

a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e por aí fora… Estamos sempre aqui para 

aprender… E para fazermos muitos erros e para saber corrigi-los… 

E: Exacto… 

e: Tanto os nossos, como os dos outros… Eu comecei a entender mais a vida e a 

entender outros problemas, sobre o cancro, tudo, depois de estar doente… Eu comecei a 

entender mais a vida dos outros… O meu médico fala que é pior um cancro do que o 

HIV… 

E: Se calhar pode tirar mais rápido a vida a uma pessoa… 

e: E pessoas sem pernas… É complicado… É triste… Pessoas sem braços, sem visão, 

sem ouvir, sem falar… Há coisas que são transparentes que são piores… Eu posso-me 

arranjar, vestir-me, passear, que nada se vê, por enquanto…… 

E: Pois… 

e: Se eu tiver os cuidados… Enquanto que aquelas pessoas também se podem arranjar, 

sim senhora, mas vê-se… É sempre um coitado… Mas, nós não devemos ter pena deles, 

nós temos que saber ajudá-los, não é?... Para eles verem que a vida é boa… 

E: Pois… 

e: E a vida é boa, basta saber viver… Um dia de cada vez… Ou tentar saber viver… É, 

sei lá?... A vida acho que é como o tempo, chove e depois volta a fazer sol… 

E: Ok… Pronto, concluo por aqui a entrevista, então… 

e: É… Pronto… 
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Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A segunda sessão biográfica com Paulo, tal como a primeira, foi 

realizada numa sala de consultas do Centro de Terapia Combinada 

(C.T.C.) do Hospital de Joaquim Urbano (H.J.U.). 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Paulo manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica em termos de linguagem verbal. 
Mímica do entrevistado Paulo manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica no que se refere à mímica. 

Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Este indivíduo manteve as mesmas características que evidenciou 

na primeira sessão biográfica quanto aos aspectos não verbais da 

sua elocução. 

Indumentária do entrevistado Paulo apresentou-se vestido com umas calças de ganga azuis, uma 

sweat branca com capuz e umas sapatilhas brancas. 

Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

No momento em que cheguei ao C.T.C. do H.J.U., Paulo e a sua 

companheira ocupavam duas cadeiras da sala de convívio da 

instituição. Fui cumprimentar os dois e de seguida, com o 

consentimento de uma das enfermeiras de serviço do C.T.C. do 

H.J.U., dirigi-me com Paulo para uma sala de consultas disponível 

(a mesma onde se realizou a primeira sessão biográfica) na 

intenção de procedermos à áudio-gravação. Depois de concluir a 

gravação da entrevista ofereci a Paulo um porta-chaves oficial do 

Futebol Clube do Porto como forma de agradecimento pela sua 

colaboração no meu estudo. Subsequentemente, Paulo regressou à 

sala de convívio para junto da sua companheira e eu encaminhei-

me para casa. 

 



Número da entrevista: 7 

Local: Hospital de Joaquim Urbano (C.T.C.) 

Data de realização: 2008/07/02 

Hora de início: 9h 33m 

Hora de terminus: 11h e 10m 

Nome do entrevistado: Paulo 

 

E: Pronto, tal como me tinha dito o Sr. Paulo na primeira entrevista, nasceu na freguesia 

de Miragaia, a 13 de Junho de 1970, não foi?... 

e: Foi sim. 

E: O Sr. Paulo foi criado com a sua mãe e doze irmãos todos mais velhos, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Eram dez rapazes e três raparigas, não é?... 

e: Sim… 

E: A diferença de idade para o irmão mais novo a seguir a si é de 1 ou 2 anos? 

e: A certeza absoluta não tenho, mas sei que é 1 ou 2 anos… 

E: Pronto, ok… E sabe qual é a diferença de idade para o seu irmão Zé Tó da Pasteleira 

que ia ver jogar futebol quando era mais novo? Disse-me que era um bocado mais velho 

do que o Senhor… 

e: É… Eu sou o mais novo, depois tenho outro… Tenho mais dois ou três, e depois é 

esse…  

E: Mas, é, por exemplo, 10 anos mais velho do que o Senhor? 

e: Mais? 

E: 10 anos? 

e: (pensativo) 

E: Não sabe? 

e: Não sei… Porque há o meu irmão Zé Tó e há o meu irmão António… Qual é que é? 

É o Zé Tó? 

E: O irmão que o Senhor ia ver jogar futebol… Acho que é o seu irmão da Pasteleira 

que ia ver jogar futebol quando era pequeno… 

e: Ah, sim, sim… É o meu irmão da Pasteleira… Não, é dos mais velhos… É dos mais 

velhos… 

E: Era esse irmão que ia ver jogar futebol, não era?... 

e: Sim, sim… Ele jogava… 



E: Tinha mais 15, 10 anos do que o Sr.? 

e: Não chega a 10 (anos)… Não chega a tantos… Não chega… A diferença é 1, 2 anos, 

1, 2 anos, entre os irmãos… É assim… O máximo 2 anos… 

E: Ok… Tal como me tinha dito, o seu pai faleceu quando o Sr. Paulo tinha… 

e: 1 ano, para aí… 

E: Pronto, e o seu irmão mais velho foi, pronto, como um pai para si, não foi?... 

e: Foi, foi…. Que é meu irmão e é meu padrinho… 

E: Pronto, até aos seus 7 anos, o Sr. Paulo viveu sempre com a sua mãe e os seus irmãos 

em Miragaia, não foi?... 

e: Foi, foi… Depois, viemos para a Rua da Pena… 

E: Exactamente… Porque a sua mãe conheceu um... 

e: (cortando-me a palavra) Senhor que eu lhe chamava tio, mas era meu padrasto… 

E: Exactamente… E dava-se bem com esse companheiro da sua mãe? 

e: Dava, dava… Só para dizer que ele, às vezes, batia-me… E à minha mãe… 

E: Mas, era quando se portava mal? 

e: Sim… E, às vezes, pegava-se com a minha mãe… Bebia e tal, e depois pegava-se 

com a minha mãe e comigo… Pronto… 

E: Mas, respeitava essa pessoa? Dava-se bem com essa pessoa? 

e: Sim, sim… E agora, ultimamente, ainda mais… Ele já faleceu, até… Como a minha 

mãe, também já faleceu… Mas, era uma pessoa impecável… Era um pai… Era um pai 

que eu nunca tive… 

E: Então, no geral, qual é a imagem que guarda dessa pessoa? É boa ou é má? 

e: Boa… 

E: Boa? 

e: Boa… Eu só guardo boa memória dele… Foi quem ajudou a criar os meus irmãos e 

principalmente a mim… Principalmente a mim… 

E: Pois… Pronto, e o Sr. viveu na Rua da Pena com a sua família até que idade? Até 

cerca dos 30 anos? 

e: Sim… Mais ou menos, 30 anos… Foi quando eu conheci, depois, a minha 

companheira com quem estou até hoje… 

E: Veio para aqui com uma pneumonia atípica, não foi?... 

e: Sim, foi… Vim para aqui… Fui mandado pela minha Médica de Família… 

E: Da Carvalhosa, não é?… 

e: Da Carvalhosa… 



E: Pronto, ok… Na primeira entrevista, o Sr. Paulo descreveu a freguesia de Miragaia 

onde passou os primeiros anos de vida como um espaço que tinha um ambiente muito 

pesado, no seu tempo, com muitos roubos e muitas drogas, não era?… 

e: Sim, sim, sim… 

E: Como é que o Sr. Paulo recorda a Rua da Pena e o Bairro do Vilar para onde foi 

viver? Era diferente? Tinha melhor ambiente? 

e: Eu, em Miragaia, ainda era miúdo, não é?... Mas, eu já me apercebia das coisas… 

Agora, eu senti mais o peso de bandos, de quadrilhas, de gangs ou lá o que é que é isso, 

pronto, foi no Bairro do Vilar… 

E: Exacto… 

e: Na Rua da Pena é muito sossegado, moram ali meia dúzia de pessoas… Era onde eu 

vivia… Mas, depois, eu era considerado pelas pessoas do bairro como se fosse de lá… 

E: Já me tinha dito… 

e: Pronto, era como se fosse de lá… Quando havia porradas ou isto ou aquilo, eles 

vinham-me chamar, porque eu é que era, pronto, o chefe da quadrilha, como diziam as 

pessoas… 

E: Exacto… Mas, também era pessoal (***) do Bairro do Vilar? 

e: O pessoal era de lá… O pessoal era todo do Bairro do Vilar… Lá havia um ou outro 

que eram de Massarelos ou de Miragaia… 

E: Mas, o ambiente lá também era pesado? 

e: No Bairro do Vilar? 

E: Sim, sim… 

e: Sim… Isto há uns anos… Quando eu fui morar para a Rua da Pena que eu comecei a 

meter-me em assaltos… Porque eu, entes disso, ainda era muito miúdo… Depois vim 

para a Rua da Pena, não sei com que idade ao certo, mas era miudinho… Depois, foi 

quando eu comecei a meter-me ali no Bairro do Vilar e comecei a fazer assaltos junto 

com outros… 

E: Assaltava a Feira Popular, não era?... Tinha-me dito… 

e: Sim, sim… Gastávamos lá o dinheiro… Mas, estávamos a gastar e já estávamos a ver 

onde é que íamos assaltar depois de noite… E, depois, assaltávamos também 

tabacarias… 

E: Sim, o Sr. disse-me na primeira entrevista… 

e: Tabacarias e tudo… 

E: Portanto, o ambiente era pesado, não era?... 



e: Era, era… 

E: Com roubos e drogas… 

e: Sim, sim… Agora, não sei, mas ainda deve ser um bocado pesado… Mas, 

antigamente, era mais pesado… 

E: Ok… Pronto, o Sr. Paulo disse-me também na primeira entrevista que “desde miúdo 

que andava em tratamento da cabeça” e que “ainda hoje em dia tem todas as semanas 

tem consulta com a psiquiatra”, não é?… 

e: Sim, sim… 

E: Que problemas são esses? São de origem nervosa? 

e: É sistema nervoso… Já ganhei duas úlceras, uma em ferida e outra não sei quê, por 

causa do sistema nervoso…  

E: Úlceras nervosas? 

e: Sim… 

E: Mas, em pequeno, qual era exactamente o seu problema? Também eram as úlceras 

nervosas? 

e: Tinha, também… Mas, tinha outros problemas da cabeça… 

E: Mas, não consegue precisar que tipo problemas eram esses? 

e: Não, a minha irmã é que lhe poderia dizer, mais ou menos, ao certo… Tinha 

consultas parece que com o Dr. Salgado, isto para aí há 30 e tal anos… Eu fazia como 

as senhoras fazem as permanentes, com aqueles rolos na cabeça… E eles faziam-me 

igual… E, depois, iam buscar-me e desciam-me um capacete que me entrava na 

cabeça… Era assim… Mas, era o sistema nervoso… Tanto estou gordo, como ainda há 

pouco estive, como, de um dia para o outro, fico magro… Por causa do sistema 

nervoso… 

E: Então, basicamente, era tudo sistema nervoso? 

e: Era tudo sistema nervoso… 

E: Ok… O Sr. Paulo disse-me também na primeira entrevista que só foi baptizado e não 

frequentou a catequese, nem recebeu a comunhão, ao contrário de todos os seus irmãos, 

não foi?... 

e: O meu irmão que é polícia, esse fez a Comunhão, a catequese ou lá como é que se 

chama… 

E: O Crisma e isso tudo… 

e: Sim… Que era aquela roupinha branca que se levava antigamente, aquele livrinho… 

E: Pois… 



e: Ele fez… Também, dos meus irmãos, devia ser só esse que é polícia que fez a 

catequese… 

E: Só esse? 

e: Eu acho que sim… 

E: Ok… 

e: Quer dizer, os outros podiam ir à Igreja e coisas assim, mas fazer a Comunhão, acho 

que não… 

E: Não? 

e: Não… Só o meu irmão... 

E: E por alguma razão em especial? 

e: Não… Porque, quer dizer, eu falo por aquilo que me apercebi (hesitante)… É como 

eu, eu também tenho fé em Deus, mas não vou à Igreja…  

E: Reza à noite, não é?... 

e: Eu rezo à noite e peço ao Senhor o que tenho a pedir à noite… É assim… Não vou à 

Igreja… 

E: Ok… Pronto, o Sr. Paulo disse-me também na primeira entrevista que perdeu a sua 

mãe há pouco tempo, não foi?... 

e: Perdi, perdi… Dia 3 de Fevereiro… 

E: De 2008? 

e: Não, fez 2 anos, agora… 

E: Em 2006? 

e: Sim… Para aí 1 ano e tal, 2 anos… Qualquer coisa assim… 

E: Como me tinha dito, o Sr. Paulo entrou para a escola primária com 7 anos, não foi?... 

e: Foi… E saí de lá quase com 14 (anos)… 

E: Exacto… O Sr. Paulo só frequentou a Escola Primária no Golegota, ora só?... 

e: A Escola do Golegota, sim… Ficava em Massarelos ou no Bicalho, como queira… 

E: Ok… E como me tinha dito, completou a 4ª Classe com 14 anos, reprovando três 

vezes, não foi?... 

e: Foi… Foi por favor… 

E: O Sr. Paulo atribui a desistência da escola, por um lado, à vontade de ir trabalhar para 

ajudar a sua mãe na subsistência do lar e, por outro, ao facto de ter algumas dificuldades 

no processo de… 

e: (cortando-me a palavra) Aprendizagem… Foi mais por causa (hesitante)… A minha 

mãe precisava, mas, eu se tivesse cabeça para os estudos, a minha deixava-me, apesar 



de precisar… Porque, antigamente, tinha depois os livros que eram gratuitos… Pronto, 

que arranjavam para mim… Pronto, pagava-se, que era uma cota por mês, ou lá o que 

era… Que eram 300 Escudos naquele tempo, ou 100 Escudos… Era uma coisa assim 

que tinha que se pagar que era para tomar depois o leite lá na escola, que eles davam 

leite, mas tinha que se pagar um “x” todos os meses… E eu nunca pagava, nem a minha 

mãe, porque ela não tinha, pronto… E eles davam-me na mesma as coisas… 

E: Como me tinha dito na primeira entrevista, o Sr. Paulo teve o seu primeiro namoro 

aos 14 anos com uma rapariga do Bairro do… 

e: (cotando-me a palavra) Viso… 

E: Que lhe foi apresentada pelo seu irmão Luís, não foi?... 

e: Foi sim… 

E: Foi com essa rapariga que se iniciou sexualmente? 

e: A primeira vez, sim… A primeira vez, sim… Mas, depois, tive outras tantas lá do 

Viso… 

E: Exacto, exacto… E quanto tempo é que durou essa primeira relação com a rapariga 

do Viso? 

e: Ainda tivemos muito tempo… Porque eu era muito (hesitante)… Tinha assim aquela 

(hesitante)… Chamávamos-lhe a “seita”, que era a “seita”… Pronto, elas vinham, não 

é?… Até me custa agora a dizer isto, mas é verdade… Tirava o prazer, depois vinha-me 

embora e deixava-a em casa da minha mãe… E depois ela tinha que ir embora 

sozinha… Coisas assim… Mas, foi para aí 2 anos, 3 (anos)… 2, 3 anos… Ela gostava 

de mim, pronto… E era uma rapariga até, pronto, como nós dizemos, uma “boa 

rapariga”… Era um traço de uma mulher… 

E: Nunca utilizou preservativo nessa relação, pois não?... 

e: Não, não… 

E: Essa sua namorada tomava pílula ou não? 

e: Acho que não… 

E: E como é que evitava a gravidez? Coito interrompido, era? 

e: Pronto, estava-me quase a vir e tirava… 

E: Ok, já percebi… Depois disso, o Sr. Paulo namorou com cerca de mais 5 ou 6 

raparigas do Viso, não foi? 

e: Sim, lá do Viso… Eu namorei quase com as raparigas todas lá do Viso… O meu 

irmão apresentava-mas todas… Era… 

E: E quanto tempo é que durou cada uma dessas relações? 



e: Era aquele namoro (hesitante)… Não era aquele namoro, como é que hei-de dizer? 

Sério… Claro, elas não me traíam, nem nada… Mas, eu estava por exemplo a namorar 

com uma agora aqui, faz de conta que estávamos aqui no Viso… Namorava com uma 

aqui e mandava-a esperar, e ia ali e namorava com outra nas escadas… E, depois, ia à 

discoteca que era dentro de uma garagem… 

E: O Coqueiro, não é?... 

e: Isso é no Dallas… Mas, lá no Viso, numa garagem de um prédio onde se guardava o 

carro, eles fizeram uma discoteca… O pessoal de lá, pronto… Mas, antes disso, tinha o 

Coqueiro, que falou e falou bem… Era no Dallas… Era a discoteca dos pretos… Pretos, 

quer dizer, que levavam aquilo à frente… Mas lá, tanto paravam pretos, como 

brancos… 

E: Ok… 

e: Mas, nunca levei os namoros muito a sério, antigamente… Nunca levei a sério… 

E: Depois desse primeiro namoro, quanto tempo é que durou o namoro a seguir? Mais 1 

ano? 

e: Mais 1 ano, mais 2 (anos)… Era assim, elas sabiam que eu estava com elas e ao 

mesmo tempo estava a namorar com outras… Simplesmente, era coisa de miúdos… E 

iam para a beira da minha mãe a chorarem e a dizerem que gostavam muito de mim e eu 

não gostava delas… 

E: E com essas raparigas o Sr. Paulo nunca utilizou preservativo nas relações sexuais, 

pois não?... 

e: Não, não… Nunca, nunca… 

E: Porque é que não utilizava preservativo? Era para maximizar o prazer sexual? 

e: Tira-me a vontade… Tira-me o prazer… 

E: É? 

e: Tira-me o prazer se usar o preservativo… Às vezes, falando honestamente, o pénis 

custa a ficar duro se meter preservativo… Ainda hoje em dia, com a minha mulher, eu 

não uso preservativo… 

E: Portanto, não se adapta mesmo ao preservativo… 

e: Não me adapto ao preservativo… 

E: Ok… E alguma das suas namoradas tomava pílula ou evitou sempre a gravidez com 

o coito interrompido? 

e: Era isso… Não quer dizer que às vezes não acontecia eu acabar por vir-me na vagina 

das miúdas, não é?… Mas, não sei se tomavam ou não tomavam pílula… Que chegasse 



ao meu conhecimento, acho que nenhuma ficou grávida… Mas, não… Não ficou 

nenhuma grávida porque senão sabia-se… 

E: E namorou com raparigas do Viso até que idade? Até mais ou menos aos 17 anos? 

e: Eram raparigas da minha idade… 

E: Exacto… Mas, namorou com raparigas do Viso até aos 17 anos? 

e: É… Mais ou menos, 17 anos… 

E: Pronto, a par desses namoros, o Sr. Paulo e alguns amigos, durante a sua 

adolescência, tinham relações sexuais com uma rapariga do Bairro do Vilar chamada 

Teresita, não era?... 

e: Ah, sim… 

E: Durante quanto tempo e com que frequência é que tinha relações sexuais com essa 

rapariga? 

e: Isso foi durante muitos, muitos anos… Desde miúdo… Desde que eu fui morar para a 

Rua da Pena, eu fui logo dar a vista de olhos ali ao Bairro do Vilar para conhecer o 

pessoal… Pronto, e conheci logo essa rapariga que até era conhecida por rapaz no nosso 

meio… Porque andava no nosso meio sempre, jogava à bola connosco, pronto… Era 

um homem quando precisava de ser, e quando precisava de ser mulher, também era 

mulher… Que ela era mulher mesmo… 

E: Exacto… Mas, iniciou-se sexualmente com a rapariga do Bairro do Viso… 

e: Sim, sim… Com a Teresita… Essa que o senhor está a perguntar era eu e os meus 

colegas todos… 

E: Exacto, exacto… 

e: Era, como se diz, “um à vez”… Era assim, entrava um, acabava, e depois ia o outro… 

E assim sucessivamente até acabar… 

E: Exacto… Mas, a sua primeira relação sexual foi com a rapariga do Bairro do Viso? 

e: Do Viso, do Viso… (rectificando) Do Viso, não… Do Viso, não… Eu diria que foi 

com essa rapariga, com a Teresita… 

E: Com a Teresita? Então, teria quê, 12 anos, 13? 

e: 11, 12 anos, se tanto… É… 

E: E teve relações sexuais com ela até que idade? 18 anos ou ainda mais? 

e: Mais, mais… Eu (pensativo)… 

E: Até ir preso? 

e: Até ir preso a primeira vez… Que eu fui preso pela primeira vez aos 23 (anos), mais 

ou menos… 



E: Com que regularidade é que tinha relações sexuais com essa rapariga? 

e: Todos os dias… 

E: Todos os dias? 

e: Era todos os dias, nós… Hoje já não há lá esse campo, há outro que fizeram de 

futebol de salão… Mas, no meu tempo, até lhe chamavam o campo dos padres, que os 

padres punham-se lá a jogar também, que era dentro da Igreja… Quer dizer a Igreja é 

assim e o campo ficava aqui dentro… Pronto, nós entrávamos por um portão… Quando 

éramos autorizados a jogar, muito bem… Mas, normalmente, nós saltávamos sempre o 

muro para ir jogar, porque não tínhamos autorização… Depois, apareciam os velhotes, 

que eram eles que tomavam conta das quintas, das videiras e tal… Depois, pegávamo-

nos com eles, pronto… Eles chateavam e nós pegávamo-nos com eles… 

E: E os seus amigos também tinham relações com essa rapariga sem preservativo? 

e: Sim, sim… Sem preservativo… 

E: Ok… 

e: Era todos os dias… 

E: E depois de namorar com essas raparigas do Bairro do Viso, o Sr. Paulo, como me 

disse, teve mais namoros, não foi?... 

e: No Viso foi onde eu tive os meus maiores namoros e em maior quantidade… Porque 

eu ia sempre para o Viso jogar à bola… E depois tinha lá um sobrinho meu que ainda 

vive lá… Pronto, era mais fácil arranjar convívio com as raparigas e tudo porque tinha 

facilidade através do meu sobrinho… 

E: Apresentava-lhe as raparigas… 

e: Apresentava-mas, pronto… E depois tinha essas relações…  

E: Mas, consegue precisar o número de namoros que teve até tomar conhecimento do 

contágio, em 1993? Entre o fim dos namoros com as raparigas do Viso e até ir para a 

cadeia em 1993, quantos namoros teve o Sr. Paulo? 

e: Ui, tive muitos… Tive muitos namoros… Mas, muitos mesmo… 

E: Com quantas raparigas se envolveu até ir para a cadeia, sem contar com as seis 

raparigas do Bairro do Viso? 

e: E sem a Teresita, também? 

E: Sim… Para aí umas dez, quinze? 

e: Não, não… Assim, tive poucas… Tive muitas, mas foi mais no Viso… Tive, porque 

eu não andava atrás das raparigas… Isto era assim, eu ia, o meu sobrinho apresentava-

mas, e depois ia com elas e pronto… 



E: Exacto… 

e: Depois elas, pronto, ficavam a gostar… Depois, iam para minha casa… Que eu, que 

me lembre, nunca levei nenhuma rapariga a casa… 

E: Exacto… Mas, então, com quantas raparigas teve relações sexuais? 

e: Com meia dúzia delas, para aí… 

E: Depois de acabar os namoros com as raparigas do Viso e até ir para a cadeia, em 

1993, teve mais seis casos, então?... 

e: Para aí meia dúzia delas… 

E: Mas, nunca namorou, portanto… 

e: É, nunca namorei… Nunca levei a sério… Agora é que eu estou a levar até a sério, 

porque a minha mentalidade é outra, não é?… Pronto… Estou a levar agora a sério é 

com a minha mulher, pronto com a companheira com quem estou… Já vai para 9 anos 

que estamos juntos, 9 ou 8 (anos)…  

E: 8 (anos), não é?... Começaram em 2000, disse… 

e: 9 ou 8 (anos) que já estamos juntos… Eu estou aqui (entenda-se no H.J.U.) para aí 

desde 2000… Ela veio para aí passado para aí 1 ano, por isso… É mais ou menos isso… 

E: Entre 1993 e 2000, altura em que conheceu a sua companheira actual, o Sr. Paulo, 

como me disse, teve mais relacionamentos com mulheres, não teve?... 

e: Tive, tive… 

E: Exacto… Consegue precisar o número de relacionamentos que teve entre 1993 e 

2000, até conhecer a sua companheira actual? 

e: Que relacionamentos é que eu tinha com elas? 

E: Não, não… Entre 1993 e 2000 com quantas mulheres se envolveu mais? 

e: Assim, três ou quatro… 

E: Três ou quatro? 

e: É, três ou quatro… 

E: Ok… E quanto tempo é que duraram essas relações? 

e: É como eu já lhe disse, eu ia a casa sempre buscar qualquer coisa… Chegava a casa e 

estavam lá duas ou três raparigas à beira da minha mãe a chorarem e não sei quê… 

Pronto, eu tirava o prazer e depois dizia “Ai, tenho que ir ali com o meu amigo”… Que 

até já conduzia… Mas, queria era pirar-me… 

E: Então, mesmo depois de sair da cadeia continuou a actuar assim com as raparigas… 

e: Sim, sim… Nunca queria ninguém porque eu tinha a minha mãe… E eu nunca 

pensava em deixar a minha mãe para me juntar… Mas, aconteceu com esta… 



E: E a partir do momento em que tomou conhecimento do contágio passou a utilizar 

preservativo, não foi?... 

e: Isso… Isso foi diferente… Porque eu já não conseguia ter relações com nenhuma 

rapariga sem ser sincero… Porque eu dizia os problemas a essas mulheres “Se queres 

ter relações comigo, tem que ser “assim”, porque eu sou “assim” e “assim””… 

E: Portanto, informou previamente essas pessoas do contágio… 

e: Claro… Sim, sim… 

E: E como é que essas pessoas reagiram à notícia? Bem? 

e: Como se nada fosse, pelo que eu me apercebi… 

E: Continuaram a gostar de si? 

e: Sim, na mesma… E queriam fazer relações na mesma sem preservativo… 

E: Mas, o senhor recusou-se… 

e: Depois de sair da cadeia, já utilizei o preservativo… Apesar de como eu acabei de 

dizer, o preservativo tira-me muito o prazer… Tira-me a erecção… Pronto, eu falo por 

mim, continuo-me a excitar, mas um gajo quando está a fazer amor para satisfazer a 

pessoa, custa mais com o preservativo… 

E: Então, entre 1996, altura em que saiu da cadeia, e 2000, teve para aí mais quatro 

namoros, não foi?… 

e: É mais ou menos isso… Mais ou menos isso… 

E: Ok… E, pronto, utilizou sempre preservativo nessas relações, portanto… 

e: Sempre preservativo… 

E: Pronto, em 2000, 2001, iniciou a relação com a sua companheira actual, não foi?... 

e: É, mais ou menos… 

E: Conheceu-a aqui (entenda-se no HJU)? 

e: Conheci… Conheci-a aqui no hospital… Eu há um bocado disse que com a 

companheira com quem eu estou agora nunca usei preservativo, é mentira, não é?… Eu, 

às vezes, tento para ver se me adapto que a Dra. está-me sempre a dizer “Paulo, quando 

tiver relações, use o preservativo. Não é por ter a doença que já não tem que usar”… 

Não, não… Porque cada vez se agrava mais… 

E: Exacto, por causa da carga vírica… 

e: Pois… E isso já me entra mais na cabeça… Mas, é muito difícil, para ser sincero… 

Eu, por exemplo, num ano, se fizer uma ou duas vezes com preservativo, é muito… 

E: E tem relações sexuais diariamente? 

e: Pronto, é quase todos os dias… Ou pelo menos, duas, três vezes por semana… 



E: E num ano inteiro só utiliza uma ou duas vezes preservativo? 

e: Para aí uma vez ou duas… 

E: É? 

e: É… 

E: Então raramente utiliza… 

e: É o que eu estou a dizer, eu não uso mesmo o preservativo… Tira-me a erecção… 

Tira-me a erecção… 

E: Pronto, como me tinha dito, o Sr. Paulo começou a fumar haxixe com 12 anos, não 

foi?… 

e: Isso, sim… Disso é que eu me lembro bem, dessas coisas… 

E: Entre os seus 12 e os 16 anos, com que regularidade é que fumava haxixe? Era todos 

os dias? 

e: Era todos os dias… Porque eu depois fazia-me à vida… Fazia assaltos e tudo… Era a 

quiosques, era roubar carros… 

E: Um senhor do seu bairro que era sapateiro, não era?… 

e: Ah, sim (risos)… Isso era o Sr. Alberto do Bairro do Vilar… Sim, a esse, coitado, era 

todos os dias que o assaltávamos… Ou entrávamos-lhe pelo telhado, ou metíamos uma 

bomba daquelas de Carnaval na fechadura, aquilo depois rebentava e a porta abria… 

E: Na sua adolescência, era mais quiosques, não era?... 

e: Era mais Feiras Populares e quiosques… E lojas, não é?... Pronto, era assim… 

E: E fumava haxixe com os amigos do Bairro do Vilar, não era?... 

e: Era… Era com pessoal dali… Era pessoal com quem eu andava todos os dias e eles 

comigo… 

E: Aos 16 anos iniciou-se na heroína e na cocaína, não foi?... 

e: Foi… Comecei por fumar, depois acabei por andar uns anos a consumir a fumar… 

Passado três anos, uma coisa assim, mais ou menos… 

E: Aos 19 (anos)… 

e: Pois… 

E: Começou a injectar… 

e: É, comecei a injectar… E isso começou tudo porquê? Porque houve um dia em que 

eu não tinha dinheiro e estavam um ou dois colegas meus que se injectavam… E eu 

disse “É pá, dá-me um bocadinho que eu estou sem nada”… E ele “Mas, ó Paulo, se 

eu te der é uns tracinhos, mas tu não picas e eu não tenho para te dar na prata”… 

Porque, senão, tinha que tirar ao “caldo” dele… E eu, pronto “Olha, está bem, também 



pico… Tens uma seringa para mim?”… E eles, pronto, arranjaram-me tudo e picaram-

me… Pronto, foi assim que comecei… Depois gostei, pronto… 

E: Até aí fumava sempre na prata, portanto… 

e: Eu primeiro fumava sempre, desde que “caldei” a primeira vez, nunca mais parei… 

E: Cerca dos 19 anos… 

e: É… Foi sempre a injectar, sempre a injectar, sempre a injectar… (sobe a manga 

esquerda da “sweat” e exibe uma cicatriz enorme no antebraço) Fiquei assim com o 

braço por causa de um caldo que dei… Só não fiquei sem o braço porque o meu irmão 

que é polícia agarrou em mim e levou-me ao hospital… Andava com um inchaço que 

nem conseguia dobrar o braço… 

E: E em que ano é que aconteceu isso? Foi depois de sair da cadeia? 

e: Foi depois de sair da cadeia… Depois de sair da cadeia… 

E: Em 1996, 1997? 

e: É… Foi depois de sair da cadeia que eu fiz isso… O meu irmão é que agarrou em 

mim, que a minha mãe disse-lhe como é que eu tinha o braço… Fui ao hospital e fiquei 

lá… Fui operado… Depois, no dia a seguir, acordei, não é?... Que eu fui operado era 

para aí meia-noite… Estive duas horas e meia na sala de operação… Saí deviam ser 

para aí duas, duas e tal da manhã… Fiquei lá dormir porque eles depois queriam andar 

sempre a ver o braço, a ver se isto fechava… E eu assinei um termo de responsabilidade 

e vim embora… Mas, só para dizer que a minha família me levava todos os dias ao 

posto médico… Era o de Carvalhosa… Mas, ao fim-de-semana, que estava fechado, 

traziam-me aqui ao das Antas ou ao do Castelo do Queijo, na Foz… Era para aí… Que a 

minha irmã pegava no carro que era do homem dela, do meu cunhado, chamava a amiga 

que sabe conduzir, era a Nanda… “Ó Nanda, anda aqui a casa, pegas no carro do meu 

homem, vamos ali levar ali o meu irmão a fazer o curativo”… E era sempre assim… 

Por isso é que o braço ficou bem… (rectificando) Bem, quer dizer, bem em comparação 

ao que estava, não é?… (sobe, de novo, a manga esquerda da “sweat” e exibe a cicatriz 

enorme no antebraço para a qual aponta com o dedo indicador da mão direita) Isto aqui 

entravam assim os dedos… (sobe ainda mais a manga esquerda da “sweat” e exibe outra 

cicatriz enorme situada parte lateral interior do braço para a qual aponta com o dedo 

indicador da mão direita) Aqui eram quatro gases dobradas em “oito”, entrava aqui… 

(volta a parte lateral exterior do braço esquerdo na minha direcção e exibe um terceira 

cicatriz também enorme) E por aqui, era igual… Tenho os braços todos massacrados… 

Todos massacrados… 



E: A seu ver, o que é que o levou iniciar-se e a viciar-se nas drogas? Qual foi a razão 

principal? 

e: Isso agora… Agora é que me fez uma boa pergunta… Olhe, foi andar, se calhar, com 

certas pessoas com que andava… E, depois, é aquilo que a droga faz pensar a uma 

pessoa que consome, que é o maior quando consome… 

E: Exacto… 

e: Sente-se maior, superior aos outros… Tudo, pronto… 

E: A infância um bocado difícil que teve, não é?... 

e: Pois… E, depois, a minha infância… E chegava a casa e a minha mãe “Faltam-me 

umas batatinhas e a cenoura para fazer a sopinha”… E essas coisas ainda me levavam 

mais, por saber que a minha mãe não tinha… 

E: Pronto, eram um escape também as drogas para fugir dos seus problemas, não 

eram?… 

e: Também foi um bocadinho isso, para fugir dos problemas… Eu pensava que a droga 

resolvia os problemas, mas não… A droga só me trouxe foi mais problemas… E depois 

comecei a roubar tudo em casa… 

E: Pois… 

e: A vender tudo… 

E: Era o que lhe ia dizer a seguir… Pronto, a partir dos 17 anos, o Sr. Paulo já exigia 

dinheiro à sua mãe, não era?… 

e: A primeira vez que pedi à minha mãe, ela não se acreditava… Ela não se 

acreditava… Ela pensava que a droga se curava, por exemplo, comigo deitado na cama, 

ela fazer-me um chazinho, trazer-me um bolinho… Ela pensava que me curava assim… 

E eu tive que lhe dizer a verdade, que isto era um grande problema… Só quem anda na 

droga é que sabe mesmo… Pronto, ela começou-me a ver a ressacar… E depois eu até 

chorava com os nervos, davam-me ataques e tudo… Pronto, ela aí, por mais que não 

quisesse dava-me (entenda-se dava-lhe dinheiro para consumo de droga)… E se tinha, 

dava-me, se não tinha, ia pedir-me para me dar… 

E: E, na altura das drogas, continuava a ter atendimento psiquiátrico? 

e: Na mesma… Mas, só para dizer que cheguei a um ponto e abandonei… Não quis 

mais… 

E: Com que idade? 

e: Não sei… 

E: Antes de ir para a cadeia ou depois? 



e: Quando saí da cadeia, já não fui mais para o apoio psiquiátrico, a não ser depois aqui 

quando vim para o hospital… Agora, ando sempre todas as semanas na psiquiatra… 

Psiquiatra e psicóloga… 

E: Exactamente… E assistente social… 

e: E assistente social… Ainda ontem estive com ela… 

E: Exactamente… 

e: A Dra. Paula… 

E: Disse-me também que, a certa altura, a droga mudou-o como pessoa e começou a 

praticar assaltos maiores do que na adolescência, não foi?... 

e: Foi, foi… A fazer assaltos, a perder a consideração das pessoas… Eu não digo o 

respeito, porque eu sempre me dei ao respeito… Mas, perdia a confiança, porque as 

pessoas gostavam de mim e tinha confiança para me darem dinheiro para eu guardar… 

E eu guardava e depois dava… E quando comecei a meter-me nas drogas, eu guardava e 

consumia tudo… 

E: E isso começou mais ou menos com 19 anos, quando começou a injectar-se? 

e: Mais ou menos, mais ou menos… Porque eu peguei muito a fundo na drogas, quando 

peguei, peguei com as duas mãos, sabe? 

E: E com que regularidade é que praticava assaltos desses mais graves? 

e: Era quase todos os dias… 

E: Mas que tipo de assaltos? 

e: Era assaltos a quiosques, desses quiosques que há nas paragens do autocarro… 

E: Mas, já andava sozinho nessa altura ou ainda ia com os seus colegas? 

e: Eu ainda andava com os meus colegas, mas depois comecei a fazer assaltos 

sozinho… 

E: Pois… 

e: Quando saí da cadeia comecei a fazer assaltos sozinho… Eu já mesmo antes de ir 

preso, eu já fazia assaltos sozinho… 

E: Assaltou um carro antes de ir preso, não foi?... 

e: Foi um carro, foi… O que me levou preso foi um assalto a um carro… Mas, assaltava 

carros… Eu fazia para aí trinta carros por dia… Eu roubava para aí trinta rádios por 

dia…  

E: Trinta rádios? 

e: Era… Rádios… 

E: E era tudo investido para a droga, não era?... 



e: Eu, por exemplo, assaltava quatro ou cinco, roubava os cinco rádios que me 

interessavam, não é?… Verificava o carro todo… Revistava o porta-luvas, a mala… Via 

o sofá de trás do carro… Tem aquelas duas coisas que um gajo puxa e abre logo a 

mala… Depois, apanhava casacos de couro… Às vezes, apanhava câmaras de filmar, 

máquinas de fotos, pistolas… Vendi muitas aos ciganos…  

E: Mas, era para investir em drogas, não era?... 

e: O que eu roubava, era tudo para a droga… Era tudo para a droga… 

E: Portanto, assaltava carros diariamente, não era?... 

e: Carros era todos os dias… Eu nem dormia… Eu ia para casa, tinha que ter droga… 

Eu, para dormir, tinha que consumir tudo… Depois, acabava por consumir tudo e 

descansava um bocadinho… Eram para aí 5 ou 6 da manhã e já não conseguia dormir… 

O que é que eu fazia? Levantava-me e ia logo roubar… 

E: Exactamente… E continuava a trabalhar nessa altura, não era?... 

e: Sim, no meu patrão… 

E: E assaltava viaturas… 

e: Sim por que eu, às vezes… (rectificando) Às, vezes, Muitas das vezes, o meu patrão 

deixava-me na obra e eu já lhe tinha pedido dinheiro e já tinha gasto tudo… E o que é 

que eu fazia? Ele ia-se embora, deixava-me na obra, eu pegava e saía… E ia às 

garagens, às vezes, do prédio e assaltava… Ou senão, vinha mesmo para a rua… Eu 

vinha mesmo para a rua, pegava numa tesoura, que eu andava sempre com uma 

tesoura… Eu guardava tudo que roubava no meu saquinho… Quando o meu patrão 

vinha, eu pegava no meu saquinho, e, pronto, metia dentro da mala da carrinha do meu 

patrão… Ele trazia-me para a oficina, para me vestir e ir embora… E eu pegava no saco 

com os rádios ou com as coisas que eu tivesse roubado… Casacas de couro, máquinas 

de filmar, máquinas de fotos, pistolas… Era o que aparecia… Eu encontrava muitos 

casacos de couro e máquinas de fotos e de filmar… Era quase todos os dias uma… 

Depois vendia a pessoas e a ciganos e tudo… 

E: Exacto… E com que regularidade é que praticou assaltos? Era todos os dias? 

e: Eu era sempre todos os dias… 

E: Exacto… Mas, foi entre os seus 19 (anos) e que idade? Depois de sair da cadeia, 

continuou a assaltar? 

e: Sim, sim… Eu até aos meus 30 anos, eu continuei a assaltar… Só desde que conheci 

esta minha companheira é que eu acalmei… 

E: Deixou mesmo? 



e: Deixei mesmo totalmente… 

E: Exacto… O Sr. Paulo disse-me também que só largou as drogas depois de entrar com 

uma pneumonia atípica no Hospital Joaquim Urbano, no ano 2000, não foi?... 

e: Foi… 

E: Continuou a injectar-se até ao ano 2000 ou fumava? 

e: Não, não… Eu injectava-me na mesma…  

E: Diariamente? 

e: Todos os dias… Eu só consumia era heroína ou cocaína… Porque não conseguia 

consumir só uma droga… 

E: E “serenais” e “ropinois”… 

e: Tudo… E álcool, cerveja, tudo… 

E: Mas, o álcool foi mais a partir dos 20 e tais, disse-me… 

e: O álcool foi mais para o fim… 

E: Foi depois de ir para a cadeia ou antes de ir para a cadeia já consumia? 

e: Não, eu aprendi a beber foi na cadeia… 

E: A partir de 93 (1993), portanto… 

e: Foi… Aprendi a beber álcool foi na cadeia, para não consumir drogas lá dentro… 

Trabalhava nos vinhos e bebia, bebia, para não consumir drogas… E depois saí, claro, 

comecei a beber… Depois, o mal foi dar outra vez o “caldo”… Dei mais um “caldo” e 

agarrei-me outra vez… 

E: Pois… 

e: Depois, era droga, tabaco, era tudo… 

E: Álcool… 

e: Era tudo… 

E: E desde que saiu da cadeia em 1996, quando é que voltou a injectar-se? Passado 1 

ano? 

e: Não… Foi logo mal saí… 

E: E continuou a assaltar? 

e: E comecei logo a fazer-me à vida, porque eu queria dinheiro… Queria dinheiro… A 

minha mãe dava-me, por exemplo, 5 ou 10 contos que ela tinha guardado… Depois 

acabava o dinheiro, eu sabia que ela não tinha mais dinheiro, eu até fugia de casa, que 

era para ela não ficar triste, que ela pedia-me sempre para não sair à noite e tudo… E eu 

saía e pumba… 

E: Exacto… E entre 93 (1993) e 96 (1996) consumiu drogas na cadeia? 



e: Não vou dizer que não consumia… Estive quase 2 anos lá dentro sem consumir, 

sempre a beber álcool… Só para dizer que há um senhor ao lado da cela onde eu estava 

na cadeia que recebia quantidades grandes de droga… Cocaína… Entrava lá para dentro 

por maçãs… Vamos supor, ele dava-ma a mim, por exemplo, a maçã… Tirava o caroço, 

limpava-a toda por dentro… Metia a droga lá dentro e depois metia o caroço direitinho, 

tudo bem feito… E mete-se dentro do saco junto de outras peças de fruta e o polícia 

nem repara… 

E: Exacto… 

e: Está a entender? 

E: Estou… 

e: É assim… E ele deu-me naquela maçã 5 gramas para ver se era boa… 

E: E fumava cocaína lá dentro? 

e: Lá dentro fumava… Mas, também cheguei a picar numa seringa que (suspira e abana 

a cabeça exprimindo desgosto) dava quase para um pavilhão inteiro, para aí para 

duzentas pessoas… Às vezes, tinha a sensação que no pico já nem espetava… Tinha 

que pegar num martelo e dar na seringa… 

E: (risos) 

e: Era, era… É verdade… 

E: O Sr. Paulo disse-me também que fez uma desintoxicação na RETO, em Espanha, 

não foi?... 

e: Fiz, também… Estive lá… 

E: O que é que é a Reto? É uma clínica? 

e: É uma instituição dessas que há como a REMAR… 

E: E como é que se escreve RETO? “R”, “E”, “T”, “O”? 

e: “R”, “E”, “T”, “O”… 

E: Não leva um “C” antes do “T”? 

e: Não, “R”, “E”, “T”, “O”… RETO… Diz-se RETO porque lá é mesmo “reto”… Às 

vezes, com dores de cabeça (hesitante)… Eu estive na RETO e paralisaram-me as 

pernas… Eles pensavam que era tanga minha, que eu queria era ir para o hospital para 

levar morfina para me tirar as dores… Mas, não, paralisaram-me mesmo… Eu tive que 

me mandar abaixo de cabeça do meu beliche que estava lá em cima… Eu bati com a 

cabeça no chão… Aí é que eles chamaram o director, pegaram em mim ao colo e 

levaram-me para o hospital, em Badajoz… Era o Hospital Infanta Cristina, em 

Badajoz… 



E: Em que cidade espanhola ficava a RETO? Era em Badajoz? 

e: Era em Badajoz… 

E: Ok… E continuou a consumir drogas depois da desintoxicação, não foi?... 

e: Depois, estive lá e não consumi nada… Nem tabaco fumava, nem álcool, nem nada… 

E: Em que ano é que foi isso? 1997? 

e: Mais ou menos… Eu assim em datas não sou muito bom… 

E: Foi 1 ano depois de sair da cadeia? Meio ano? 

e: Foi mais… Eu devia ter para aí os meus 27 (anos)… 

E: Ah, 27 (anos)… 

e: Uma coisa assim… Acho eu… Eu, a certeza, não lhe posso dar… 

E: O Sr. antes ainda trabalhou no Pingo Doce, não foi?... 

e: Pois… 

E: 7 meses, não foi?... 

e: Estive 7 meses no Pingo Doce, trabalhei no Faísca… 

E: Foi preso por agredir um polícia, não foi?... 

e: Fui preso por agredir o polícia… 

E: Depois é que foi para a RETO, não foi?... 

e: Depois é que eu fui… Eu estive a trabalhar (hesitante)… Vamos ver se eu ainda dou 

conta… Foi (hesitante)… Não, quando eu fui para o Pingo Doce já tinha saído da 

cadeia… 

E: Exactamente… 

e: Eu saí da cadeia e passado 15 dias fui logo trabalhar para o Pingo Doce… 

E: E esteve lá 7 meses, como me tinha dito… 

e: Estive lá 7 meses… Ao fim de 7 meses, vim-me embora… Depois, meti-me outra vez 

na droga… 

E: Depois disso, foi preso por agredir um polícia com um paralelo, não foi?... 

e: Pois… Foi em 97 (1997)… Foi por dar com um paralelo na cabeça do polícia ali à 

beira da Petúlia, por ele me dizer que ma dava um estalo… Foi… E fui cumprir um mês 

de cadeia porque eu tinha que pagar cento e tal contos… Mas, como eu não paguei, 

cumpri em cadeia… 

E: E depois fez a desintoxicação na RETO, não foi?... 

e: Depois fui para a desintoxicação… Depois de fazer a desintoxicação, vim e fui 

trabalhar para o Faísca… 

E: Já me tinha dito… Depois é que veio para aqui… 



e: Depois é que vim para aqui com uma pneumonia… 

E: Então, foi em 1999 que fez a desintoxicação? 

e: Foi assim uma coisa qualquer… 

E: E quanto tempo é que durou a desintoxicação? 

e: Na RETO? 

E: Sim… 

e: Estive lá 4 meses… 

E: 4 meses? 

e: 4 meses… Estive lá 4 meses… Aguentei-me 4 meses… Porque depois eu vim porque 

era Natal… 

E: Exacto… 

e: E eu não queria que a minha mãe passasse o Natal sozinha… Mas, ela antes queria 

que eu estivesse lá, porque ao menos ela sabia que eu estava lá e não consumia nada, 

nem lhe dava canseiras… 

E: E continuou a consumir drogas depois da desintoxicação, não foi?... 

e: Depois saí, mal cheguei fui logo consumir… 

E: Heroína? 

e: (***), (***), sim… Injectada… Estava para aí com 90 quilos… 

E: 90 quilos o senhor? Então estava mesmo pesado… 

e: Então, eu cheguei a casa, bati à porta, a minha mãe conheceu-me pela voz só… A 

minha irmã era “O que é que o senhor quer?”... E eu comecei assim sério… Quando vi 

que ela não me estava a conhecer, foi quando ainda entrei mais para brincar… Depois a 

minha mãe é que viu e disse-lhe “Ó tola, não vês que é o teu irmão?!!! É o Paulo”… E 

ela “Ai, Jesus”… Então, eu ia com a minha mãe à padaria, que a minha mãe depois não 

me largava… Não queria que eu saísse de casa, queria que eu fosse com ela à padaria, 

pronto… E as pessoas, depois, viam-me agarrado à minha mãe e diziam “Ó Conceição, 

quem é esse senhor que vai ai agarrado a ti?”… E a minha mãe “É o meu Paulo!”… E 

eles “Ai Paulo, como é que tu estás?!!!”… Então, uma pessoa magra, de um momento 

para o outro, aparece com 90 quilos… Está-me a ver com 90 quilos? 

E: Até custa imaginar… 

e: Fico outra pessoa… 

E: Pois… E só consumiu heroína desde que saiu da RETO até deixar as drogas de vez? 

e: Não, eu só deixei mesmo as drogas foi aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim 

Urbano)… 



E: Em 2000… 

e: Em 2000, é que eu posso dizer que deixei as drogas, que ainda estou a fazer 

tratamento… 

E: Não consome nada desde 2000… 

e: Não consumo nada… A única coisa que eu faço, é beber a cerveja… 

E: Já me tinha dito… 

e: Mas, também, bebo por exemplo, três, quatro cervejas daquelas sem álcool da 

Imperial… E em minha casa, não entra álcool… 

E: Já me tinha dito… E só consumiu heroína e cocaína injectadas desde que saiu da 

RETO até deixar as drogas ou também fumava? 

e: Não, era tudo injectado… 

E: Tudo injectado… 

e: Tudo injectado… Fazia internamentos, mas quando saía e quando pegava, era 

injectado… 

E: E diariamente? 

e: Depois, era sempre… Entrava a primeira vez, depois, era sempre… 

E: Pronto, e que avaliação geral faz o Sr. Paulo da sua experiência com drogas? 

e: Eu acho que com a experiência que eu tenho, posso ajudar certas pessoas, prevenir 

que se metam nas drogas… Porque eu sei como se começa e como se acaba… E depois 

também sei o que custa, depois, para largar… E depois também sei que a droga 

desgraça a nossa vida… E não é só o dinheiro que eu estou a falar, também a nossa 

saúde… Eu apanhei o problema que apanhei com a droga… Quer dizer, micou-me o 

dinheiro, micou-me a minha vida… Porque eu podia estar a trabalhar como lacador de 

móveis e estar com um bom ordenado de 200 ou 300 contos e estou com uma reforma 

de 30 e tal contos… Por acaso, tenho é uma Dra. que é um espectáculo… Até são duas, 

que é a da Caritas, que é a Dra. Sara e é a Sra. Dra. Paula, que é daqui (entenda-se do 

Hospital de Joaquim Urbano), que é um espectáculo… E ajuda-me muito… E manda-

me sempre ir ao “copo”, que é para me controlar, porque ela gosta muito de mim… E 

isso dá-me força… Ela diz que eu sou a mascote dela… Ela diz que eu sou a mascote 

dela… Às vezes, vou triste e tudo, e ela vira-se para mim e diz “Eu não gosto de ver o 

meu mascote assim”… É uma mãe que eu tenho… 

E: Exacto… E, portanto, a avaliação que o Sr. Paulo faz da sua experiência com drogas 

é totalmente negativa…  

e: Ui (vira o rosto para o lado exprimindo desgosto)… Nem tenho nem palavras… 



E: Pois… 

e: (com maior ímpeto verbal) É negativa, mas mesmo negativa… É a pior coisa que 

pode haver… Antes vale pegar, eu dou um conselho (hesitante)… Antes vale pegar no 

dinheiro e ir comer bem fora, e depois, tomar cuidado e usar o preservativo, e ir aí a 

uma prostituta qualquer a fazer uma relação ou ir ao pito, falando mesmo assim, do que 

gastar na droga… Porque a droga é o dinheiro mais mal gasto que pode haver… Fica 

mais bem visto um gajo chegar ali e dar a um pobre, que um gajo até sabe que ele tem 

dinheiro e sabe que ele é para ir comer aos cafés… Mas, deixa ir… É melhor do que 

gastar em droga… E droga não é só heroína e cocaína… O haxixe também é droga… 

E: Exactamente… 

e: É que muita gente diz assim “Ah, é só um charutinho”… Mas, eu também comecei 

foi com os “charutos”… 

E: Exactamente… 

e: Eu comecei pelos “charutos”… Depois, os charutos já não fazia nada ou a “moca” é 

diferente… É diferente, é claro que é… Pronto, o “flash” da “branca”, que é o “flash”, 

uma coisa de segundos… E depois, é a saúde e as doenças que a droga vai trazer… Não, 

ajudo toda a gente e há um conselho que eu dou: é as pessoas, se tiverem amigos que as 

querem meter na droga, essas pessoas não são amigos… É fugir dessas pessoas, 

acredita… É fugir dessas pessoas… 

E: Pronto, e cerca dos seus 16 anos, o Sr. Paulo disse-me também que se iniciou como 

intermediário no tráfico de haxixe, não foi?... 

e: Sim… Eu tinha quilos para traficar… Quer dizer, era estilo “correio”, mas também 

era mesmo traficante… Porque eu fazia o “correio” de casa do traficante, por exemplo 

a trazer 3 quilos para minha casa… E, depois, tinha que trabalhar com a droga, a partir 

em doses e isto e aquilo, que era para depois vender… Que eu vendia ali nas Virtudes… 

Fornecia as Virtudes, fornecia o Aleixo, fornecia o Pinheiro Torres… Fornecia aí uns 

bairros… 

E: Pronto, e vendia haxixe para outras pessoas, não era?... 

e: Para outras pessoas, exacto… 

E: E quem eram essas pessoas? Como é que as conhecia? 

e: Um, era vizinho da minha mãe… Era nosso vizinho… 

E: Mas, era um grande traficante? 

e: Agora, já não é…  

E: Mas, antes era um grande traficante? 



e: Era… Eram quilos e quilos… Ele só uma vez lá na Rua teve, num Saab, que ele tinha 

um Saab 900, naquele tempo, com 50 quilos de haxixe que tinha vindo de Marrocos… 

Tinha vindo de Espanha, mas essa droga tinha vindo de Marrocos para Espanha… 

Depois de Espanha veio para Portugal… Esteve lá na rua que eles até dormiam dentro 

do carro com medo de que alguém lhes roubasse o carro… 

E: E só traficou haxixe ou traficou mais drogas? 

e: Já tive com (hesitante)… Por exemplo, eu era assim, eu tinha grandes fezadas de 

dinheiro… Eu, às vezes, era assim “Eu consumo muita droga, vou comprar 50 gramas 

de branca em pó, meto nuns pacotinhos e assim faço sempre dinheiro para o 

consumo”… Mas, eu acabava sempre por consumir tudo… Por isso, a traficar mesmo 

foi só haxixe… 

E: E durante quantos anos traficou? 

e: Ui, muitos anos ainda… Para 4, 5, 6 anos… 

E: Entre os 16 e os 20 (anos)? 

e: Eu diria que comecei mais cedo… Para aí dos meus 16 para aí até aos 18, 19 (anos)… 

Foi… 

E: Até à altura que começou injectar heroína? 

e: É… Era muito dinheiro que eu via, sabe?... Era muito dinheiro… É que ainda dava 

para vender para mim… Essas pessoas davam-me a fumar… E eu achava-lhes piada 

porque aquilo na prata começava a correr… Corre para baixo e para cima… E eu, por 

uma curiosidade (hesitante)… É isso que eu digo, é para as pessoas nunca entrarem na 

curiosidade… Porque a curiosidade, é como se diz, matou o gato, e mata as pessoas… E 

eu “Olha, deixa-me dar uma passinha”… E eles deram-me logo… Eu dei uma passinha 

e gostei… E eu “Olha, quanto é que custa?”… Naquela altura era a 1000 Escudos ou a 

700 Escudos… Parece que era a 1000 Escudos… Andei uns anos, como eu disse, a 

fumar… Depois, acabei por me picar… 

E: Ok… Como me tinha dito, o Sr. Paulo começou a trabalhar logo depois de concluir a 

4ª Classe, aos 14 anos, não foi?... 

e: Foi logo… 

E: Começou a trabalhar como lacador de móveis, não foi?... 

e: Trabalhei como lacador de móveis para aí 11 anos… 

E: Exacto, manteve-se nessa ocupação até aos 23 anos, momento da sua vida em que foi 

preso, não foi?... 

e: Foi… 



E: Qual era a carga horária de trabalho semanal do Sr. Paulo como lacador de móveis? 

Quantos dias trabalhava por semana e quantas horas? 

e: Eu trabalhava das 8 da manhã até às 8 da noite… 

E: E quantas horas tinha para pausa? 

e: Eu tinha uma hora para almoçar… Entrava às 8 da manha e saía à uma (hora da 

tarde)… Entrava às duas (horas da tarde) e saía às 8 (horas da noite)… 

E: Exacto… E quantos dias trabalhava por semana? De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)? 

e: De 2ª (Feira) a Sábado… Trabalhava ao Sábado, mas eram pagas as horas extra… 

Trabalhava de 2ª (Feira) a Sábado… 

E: E Sábado também trabalhava das 8 da manhã até às 8 da noite? 

e: Sim, era o mesmo horário… 

E: E quanto é que ganhava por mês? 

e: Eu tinha um ordenado que era para aí, naquele tempo (hesitante)… Primeiro fui para 

lá ganhar 5 contos… Mas, falando mais para o fim, estava com cento e tal contos… 

Tinha cento e tal contos e tirava outros tantos, quase, em horas extra… Porque o meu 

horário era este, era entrar às 8 e meia, sair à uma (hora da tarde), entrar às duas (horas 

da tarde) e sair às 6 e meia (da tarde)… Mas, só para dizer que o meu patrão tinha muita 

mobília, tinha muitos clientes que estavam com pressa… O que é que eu fazia? Ele 

pedia-me “Paulo, olha, não podes fazer duas horas extra?”… E eu fazia duas horas 

extra por dia… Se fizer as contas, dá isso… Entrar às 8 (da manhã) e sair às 8 (da noite) 

são doze horas… Com uma hora de pausa, tendo 9 horas de trabalho, mais duas horas 

extra… 9, 10 11 (horas de trabalho)… Eram 11 horas de trabalho… Eram duas horas 

extra que eu fazia… 

E: E a partir de que altura é que começou a ganhar esse dinheiro que o Sr. falou, cento e 

tal contos? 

e: Hum (hesitante)… 

E: No seu terceiro ano lá? 

e: Nos primeiros meses foi 5 contos, mas para aí com 16, 17 anos já estava a ganhar 

isso… 

E: E com as horas extra tirava quase o dobro, não era?... 

e: Pois, foi o que eu acabei de dizer… 

E: Então, ganhava muito dinheiro… 

e: Muito dinheiro… 

E: E como me disse, dava dinheiro à sua mãe, não era?... 



e: Isto era tudo para a minha mãe… Mas, ao fim ao cabo, eu ajudava a minha mãe, mas 

depois estava-lhe a pedir outra vez para as drogas… 

E: Exactamente… 

e: Porque, ao fim ao cabo, eu trabalhava era para a droga… 

E: Exactamente… 

e: E roubava era para a droga… Que eu, ao fim ao cabo, não dava nada à minha mãe… 

Porque eu dava-lhe, por exemplo, 200 contos, e eu só numa semana pedia-lhe 200 

contos e ainda o dinheirinho que ela tinha… 

E: E gastava tudo em drogas, não era?... 

e: Gastava tudo na droga… Tudo na droga… 

E: Quanto dinheiro é que o Sr. gastava, por exemplo, numa semana em droga? 

e: Hum, se calhar não se acredita… Eu gastava aos 300 contos por dia… 

E: Eu acredito… 

e: Eu gastava mais de 300 contos por dia… 

E: A cocaína é caríssima e é gulosa, não é?... 

e: Então, por exemplo, eu abria um carro, como eu fiz tantas vezes, e apanhava 

envelopes com duzentos e trezentos contos… E eu “Bingo!”… Eu até falava sozinho e 

tudo… E eu “Bingo!”… Era as drogas, eu até falava para as drogas… “Bingo!”… 

Bingo quer dizer fezada… Fechava o carro, saía e ia para casa… Chegava a casa com o 

dinheiro e dizia para a minha mãe “Já não preciso, está a ver? Tenho aqui tanto 

dinheiro”… E a minha mãe, coitadinha “Ai, que tu um dia destes vais preso”… E ela 

“O que é que vais fazer ao dinheiro? Já o vais gastar todo na droga, não é?”… E eu 

“Não. Quer o dinheiro?”… E ela “Não quero nada… Eu só não quero é que a polícia 

venha aqui a bater à porta”… Resumindo e concluindo, eu agora saía daqui da beira do 

Sr. com 300 contos (hesitante)… Eu, por exemplo, são 10 (horas) e um quarto, eu ao 

meio-dia já não tinha dinheiro… 

E: Gastava tudo em cocaína? 

e: Era cocaína e heroína… A coca e a heroína são ao mesmo preço… Só que, por 

exemplo, eu consumo meia grama de heroína e fico a fechar o olho se for boa… Com a 

branca, não… Com a branca quanto mais se consome, mais se quer… Está a entender? 

E: Entendo, entendo… 

e: São duas coisas diferentes… A heroína é a moca… 

E: Pois… 

e: E a outra é para correr mesmo… 



E: Dá hiperactividade… 

e: Pois… Estes casos de doping e tudo, isso são misturas… 

E: Pronto, e depois de sair da cadeia, o Sr. Paulo foi trabalhar 7 meses para o Pingo 

Doce, não foi?... 

e: Foi 7 meses para o Pingo Doce… 

E: E foi quanto tempo depois de sair da cadeia? Foi logo a seguir? 

e: Eu já consumia… Eu trabalhava e consumia… Eu até roubava lá garrafas de whiskey 

todos os dias…  

E: No Pingo Doce? 

e: No Pingo Doce… 

E: Mas, mal saiu da cadeia começou logo a trabalhar no Pingo Doce? 

e: Estive só para aí 15 dias cá fora e depois arranjaram-me e eu fui para lá… Foi o meu 

irmão que me arranjou… 

E: Outra coisa, o Sr. Paulo disse-me que era distribuidor no Pingo Doce, não era?... 

e: Era… Eu fazia as paletas das mercadorias que as lojas pediam… 

E: Exacto… Mas, eu não fiquei a perceber se trabalhava no interior de um 

estabelecimento Pingo Doce ou se andava numa carrinha a distribuir mercadorias? 

e: Não, era num armazém… O que é que fazia? Eu andava com um porta-paletes… 

E: Pronto, então, não andava com uma carrinha por várias lojas Pingo Doce da cidade 

do Porto? 

e: Não, não, não… 

E: Já percebi, então… 

e: Andava com um porta-paletes… Depois é que dava para roubar tudo, que não era só 

eu… Até os chefes roubavam… As caixas de whiskey desapareciam às paletes e não 

éramos nós que passávamos pelos seguranças com as caixas, não é?… Agora, eu, por 

exemplo, trazia duas garrafas atrás do casaco, nos dias de chuva e frio… Era um casado 

que eu tinha comprido, parecia uma gabardina… Metia duas atrás do casaco, daquelas 

mais estreitinhas que eram “Logans”… Eu ainda me lembro das marcas (risos)… 

“Logans”… Metia duas atrás dos casaco, passava pelo segurança, abria o saco da 

merendita, que eu tinha turno das três e meia à meia-noite, e depois da meia noite às 8 

da manhã… 

E: Era o que eu lhe ia perguntar a seguir… 

e: Era assim… E eu todos os dias roubava garrafas de whiskey… Era isso, era pilhas… 

Era tudo que eu olhasse e visse que dava muito dinheiro… Eu trazia… 



E: E qual é que era a carga horária de trabalho semanal do Sr. Paulo no Pingo Doce? 

e: É como eu disse, parece que era das 3 (horas da tarde) à meia-noite… 

E: E quantas horas tinha de pausa, aí? 

e: Era uma hora, na mesma… Era uma hora… E depois era da meia-noite às 8 da manhã 

e também só se tinha uma hora de descanso… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: Trabalhava de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: Pronto, tinha duas folgas, não era?... 

e: Era Sábado e Domingo… 

E: Exacto… E quanto é que ganhava por mês no Pingo Doce? 

e: Ai, ganhava bem… Ganhava cento e tal contos… 

E: Cento e quanto? 150 (contos)? 

e: Não, para aí 130 contos… 

E: Ok… Pronto, depois de fazer a desintoxicação na RETO, o Sr. Paulo foi trabalhar 

para o Faísca, fazendo cortes com uma máquina a colheres para a sopa e facas para 

cortar as pizas, não era?… 

e: Foi… Trabalhava com essa máquina, mas ainda ia às pessoas que estavam a trabalhar 

lá (hesitante)… Por exemplo, se eu estava com uma máquina ia ajudar a fazer as 

peças… Eu fazia as peças todas… Depois, quando tinham o cesto cheio de peças 

prontas, eu tinha que pegar nas peças e levar para a cromagem… Depois, pegava noutro 

contentor e metia, que era para o senhor ter trabalho, para não estar parado… E eu fazia 

isso, também… 

E: E como é que se designava em concreto a sua ocupação no Faísca? Como é que se 

chamava a sua ocupação no Faísca? Era cortador? 

e: Parece que era isso, cortador… Não sei… 

E: Mas, as suas funções eram fazer os cortes, não eram?... 

e: Era… Depois, havia um rolo grande que nós metíamos lá, depois cortava-se a ponta 

do arame, ligava-se à máquina, e depois a máquina puxava… Conforme vai cortando, a 

máquina puxava o arame… 

E: Hum, hum… 

e: Era cortador… E, depois, uma pessoa tinha que estar com o olho porque, às vezes, a 

máquina começava a cortar mal… E quando acontecia isso, um gajo tinha que desligar a 

máquina, pegar nas peças que ela cortou mal e meter para lá… Era assim… Era uma 

grande responsabilidade… 



E: E quantas horas trabalhava por dia o Sr. Paulo no Faísca? 

e: No Faísca, o horário era das 7 da manhã e saía às 3 e meia da tarde, ou das 3 e meia 

da tarde à meia-noite… 

E: E tinha uma hora de pausa para almoçar? 

e: Era uma hora para comer… 

E: E trabalhava de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)? 

e: Trabalhava de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: E quanto é que ganhava por mês no Faísca? 

e: Eu ganhava cento e vinte (contos), assim uma coisa qualquer… Porque eu fui 

contratado pela Gesford… 

E: Já me tinha dito… Tinha um contrato de 7 meses, não era?... 

e: Tinha um contrato de 7 meses, até ia passar ao quadro ao fim de 4 meses… Eles 

disseram-me “Você vai passar ao quadro. Nós gostamos do seu trabalho”… 

E: E disse-me que ia para a casa de banho dar uns “fumos”… 

e: Sim, sim… Ia… 

E: E isso não afectava o seu rendimento? 

e: Não, não, pelo contrário… Ainda me dava mais andamento… Porque eu não sei estar 

parado… Eu, mesmo para fumar, eu não consigo estar parado para fumar o cigarro… 

Meto o cigarro na boca e trabalho… Pronto, era assim… Então, o meu patrão passava-

se comigo… Mas, quando ele me disse “Olhe você tem que ir ali fazer as análises que é 

para ver como é que você está… Você vai passar ao quadro... Nós vamos comprá-lo à 

Gesford, porque como a Gesford o contratou”… Por isso, a Gesford ia buscar dinheiro 

comigo, de certeza… Só para dizer que depois vim com uma pneumonia para aqui 

(entenda-se para o Hospital de Joaquim Urbano)… Mas, lá está, mesmo que não viesse 

com a pneumonia, por aquilo que eu vejo, somos discriminados… (rectificando) Não é 

discriminados, mas já não passava ao quadro… 

E: O Sr. sabe que os podia levar a tribunal se o discriminassem? 

e: Pois… Eles queriam passar-me, mas (hesitante)… 

E: O Sr. não punha em causa a saúde de ninguém a fazer cortes, pois não?... 

e: Não… Mas, eu acho eu não ia passar ao quadro por isso… 

E: E a sua médica aconselhou-o a manter a reforma porque podia ter outra recaída…  

e: Claro, claro… E depois, era assim “Olhe, vou já tirá-lo porque tem o HIV”… Assim, 

já não passava ao quadro… Eles diziam “Já sei que tu trabalhas… Tu trabalhas à 

brava a trabalhas bem… Mas, há aqui pessoas que andam há anos e anos a trabalhar e 



nunca passam ao quadro”… Estão, por exemplo, 2 ou 3 anos, e eles mandam-nas 

embora… Passados 3 ou 4 meses, vão lá pedirem outra vez trabalho e eles dão-lhe… E 

eu, passado, 3 meses já ia passar ao quadro… Mas, eles mal sabiam que eu tinha o 

problema que tinha… 

E: Hum, hum… 

e: E eles não aceitavam, que eu sei que eles não aceitavam… Um seropositivo não 

aceitavam… Porque eu tenho mãos para trabalhar… Eu, em qualquer coisa, tenho mãos 

para trabalhar… 

E: Já me tinha dito… O Faísca era uma oficina, uma fábrica? 

e: Era uma empresa grande… É ali à beira de Francos… Ali quase a chegar 

(hesitante)… Agora não sei, mas antes tinha uma pontezinha, sabe?… 

E: Não estou a ver bem… 

e: Eu quando saía do Faísca atravessava a ponte… Às vezes, estava uma ventania que 

quase me mandava pela ponte abaixo…  

E: Depois, uma vez, tomou banho à noite e apanhou a pneumonia, não foi?… 

e: Foi… Foi durante um turno… Um gajo trabalhava lá dentro… Eu nem sabia se era 

dia, se era de noite… E quando saía dizia “Ei, que escuridão!”… E tomei um banho de 

água quente… Venho de t-shirt cá para fora, depois passei pela ponte… Na paragem, 

até parecia que o vidro da paragem ia partir… E foi assim que eu apanhei a 

pneumonia… 

E: Pronto, entre 2000, altura em que foi internado no Hospital de Joaquim Urbano, e 

2008, o Sr. Paulo nunca mais trabalhou em qualquer actividade, pois não?... 

e: Não… Desde que saí do Faísca, acabou… 

E: Pronto, este tópico diz respeito à sua experiência na cadeia… Pronto, em 1993, o Sr. 

Paulo foi condenado três anos por assalto a uma viatura, não foi?... 

e: Foi… 

E: E o que é que o Sr. Paulo sentiu quando deu entrada na cadeia, em 1993? 

e: Sei lá?... Parecia que as coisas caíram todas em cima de mim… Parece que o mundo 

desabou e caiu tudo em cima de mim… E foi logo a minha mãe que me veio à cabeça… 

E: Foi uma tristeza imensa, portanto… 

e: Ela foi para o hospital e tudo… 

E: A sua mãe foi para o hospital? 

e: Pois, quando ela soube… E eu nem lhe dei a notícia, senão ainda lhe dava alguma 

coisa… Mandei a minha mãe chamar a minha irmã e ela veio ter comigo… E mandei a 



minha irmã dizer à minha mãe para ir ao quintal buscar qualquer coisa que era para não 

ouvir… Eu ouvi a minha irmã a dizer “Olha, vai buscar a roupa ao quintal”… E a 

minha irmã “O que foi? Não me digas que estás preso…”… E eu “Estou… Estou em 

Custóias”… E ela “Estás em Custóias?… Pronto, quando é que é a visita?”…  

E: Pronto, esteve detido, então, em Custóias, não foi?... 

e: Foi… 

E: E como é que se adaptou à vida na prisão? 

e: Da melhor maneira, porque (hesitante)… Já sei que aquilo em mim (hesitante)… Pelo 

menos a experiência que eu ganhei, é boa… É boa porque o crime não recompensa... O 

crime não recompensa… 

E: E como é que era a sua relação com os outros reclusos? 

e: Era boa… Só para dizer que eu tinha um temperamento muito enervado e tudo… E, 

às vezes, via porradas e lá ia eu… Pumba… 

E: Exactamente… E como é que era a sua relação com os guardas prisionais? 

e: Era boa… 

E: Era boa? 

e: Era boa, tirando um ou outro… Mas, era boa… 

E: E qual foi a situação mais difícil que o Sr. Paulo viveu na prisão? 

e: Foi quando estive 45 dias fechado dentro de uma casa de banho… 

E: Foi algum castigo? 

e: Sim… 

E: E porque motivo? 

e: Porradas… 

E: Foi pior isso do que quando tomou conhecimento do VIH na prisão? 

e: (permanece em silêncio) 

E: Foi igual? 

e: Acho que o HIV ainda foi pior… 

E: Pior… 

e: Parti lá os vidros todos… Porque a cadeia, pronto, um gajo acaba por sair… Agora, o 

HIV é para a minha vida toda… 

E: E como é que o S. Paulo ocupava os tempos livres na cadeia? 

e: Era na cama, a pensar… Era a pensar… Ou a ouvir o rádio ou a estar a matutar na 

cabeça a asneira que eu tinha feito… 

E: Na cadeia recebeu acompanhamento médico por causa do problema do VIH? 



e: Não… O acompanhamento que eu tive era só para ver se era HIV… 

E: E não verificava se a carga viral estava alta? 

e: Não…Mas, ali é só para ver se uma pessoa é seropositiva… E depois de saber que 

tinha HIV, davam-me medicação… Mas, não sei se era por causa do HIV ou se não… 

Davam-me uma medicação, talvez para o HIV, se calhar… Agora, medicação e 

tratamento, só aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)… 

E: Já me tinha dito… Costumava receber visitas de familiares na prisão? 

e: Sim… Sempre, sempre… 

E: Semanalmente? 

e: Todas as semanas, a minha mãe e a minha irmã… Mas, a minha mãezinha era todas 

as semanas… 

E: E como é que o Sr. Paulo recorda a sua passagem pela prisão? 

e: Bons e maus momentos… Bons, entre aspas, que bom nunca é… Mas, tive lá 

conhecimentos com certos guardas que eram os chefes da cozinha… Uma semana 

estava um que era da Póvoa do Varzim, que era o chefe da cozinha… 

E: Dava-se bem com essas pessoas? 

e: Dava-me bem… Eles gostavam de mim à brava… 

E: Ficaram amigos, depois? 

e: Ui, grandes amigos… Ainda hoje vejo pelo menos um, que é o Sr. Couto, que é ali da 

Cordoaria… Tem um restaurante ao lado da Judiciária… Ele é espectacular… Ele olha 

para mim e diz “Agora sim, tens juízo”… 

E: E experiências más na prisão? 

e: Foi estar ali fechado… Por exemplo, estar a dar o Porto na televisão e às 8 horas 

éramos fechados… 

E: Nem para ver jogos do Porto abriam excepção? 

e: Às vezes, às vezes… Às vezes, quando era o Porto, nós não os deixávamos fechar… 

E tinha que vir o Chefe Campanhã, que naquele tempo era o Chefe Campanhã… E ele 

vinha e dizia “Pronto, então, ides ficar a ver o jogo… Mas, quando acabar o jogo, ides 

todos para dentro”… Porque no meu tempo (hesitante)… Agora, eu sei que os presos 

têm televisão, mas no meu tempo, nem um rádio podia entrar… Ou quando entrava um 

rádio chegava às nossas mãos já não tocava… Como a minha mãe, levou muitos… 

Porque eles abriam para ver se tinha alguma coisa lá dentro, drogas… E estragam tudo... 

Ainda no meu tempo, entravam televisões daquelas a pilhas, pronto, mas isso é para 

quem tem dinheiro… Isso era para os grandes traficantes e para os burlões… Agora, 



não… Agora, qualquer pessoa pode ter uma televisão e liga-se à ficha, que é do 

Estado… Mas, no meu tempo, não… No meu tempo, era um radiozinho pequenininho, 

só… E era com umas pilhinhas e um gajo punha-se ali a ouvir as músicas ou o que 

quisesse… 

E: Pronto, como me tinha dito o Sr. Paulo era conhecido pela polícia como “Rato”, não 

era?... 

e: Era, era… Eu era conhecido como “Rato”, mas não era bem um nome de código… 

Eles chamavam-me “Rato” porquê? Porque eu era muito inteligente… 

E: Por causa dos roubos aos carros? 

e: Pois… E eles chamavam-me “Rato” por isso… E eles diziam “Este gajo é mesmo 

um rato”… 

E: Porque assaltava muitos carros todos os dias e não o apanhavam… 

e: E eles sabiam que eu roubava e que eu vendia… Mas, nunca me apanhavam… 

E: E com que idade é que começou a ficar conhecido como “Rato” mesmo a sério pela 

polícia? 

e: 17 anos… 17 anos, para aí… 

E: Pronto, e o Sr. nunca deixou de assaltar entre essa idade até que veio aqui para o 

hospital, pois não?... 

e: Não, não, não… Pelo contrário, eu quando vim para aqui (entenda-se para o Hospital 

de Joaquim Urbano) ainda andei, para aí, uma semana meio maluco… Porque ainda 

estavam as doses a (hesitante)… 

E: Estava a estabilizar? 

e: Estabilizar e essas coisas todas… E eu, pronto, ainda fiz umas asneiras e dizia à 

psicóloga… E depois a psicóloga falava com a psiquiatra… E aumentaram a metadona, 

viram que pastilhas mais é que me haviam de dar… Eu ando por exemplo aqui 

(entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) há 9 anos… Mas, eu ando mesmo direito, 

direito, para aí há 8 anos e meio… Há 8 anos e meio que eu não toco em porcarias… 

E: Ok… Pronto, o Sr. Paulo só começou a ficar elucidado sobre a doença Sida e os seus 

meios de transmissão a partir do momento em que foi internado aqui no Hospital de 

Joaquim Urbano, não foi?... 

e: Eu tive conhecimento foi na cadeia… 

E: Eu queria dizer focar consciente do que é a doença… 

e: Ai, sim… Foi aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)… Foi aqui (entenda-

se no Hospital de Joaquim Urbano)… 



E: Pronto, o Sr. Paulo disse-me que tomou conhecimento do contágio, em 1993, na 

cadeia, através da realização de análises ao sangue obrigatórias para todos os presos, 

não foi?... 

e: Foi… 

E: O Sr. Paulo está em crer que o seu contágio se deu através da partilha de seringas, 

não é?... 

e: Foi o mais certo… Ou relações sexuais ou seringas… Foi um das duas… 

E: Era um hábito frequente o Sr. Paulo partilhar seringas? 

e: Ultimamente, para o fim, eu já estava (hesitante)… 

E: Antes do contágio era um hábito o Sr. Paulo frequente partilhar seringas? 

e: Antes do contágio? 

E: Sim… 

e: Não, eu tinha sempre as minhas seringas… 

E: Então, porque é acredita que foi através da partilha de seringas? 

e: Porque depois cheguei a um ponto, quando eu estava mesmo a ressacar e as farmácias 

estavam fechadas… E eu não tinha máquina… E eu chegava à beira de um gajo “Olha, 

tens uma máquina para vender?”… E ele “Tenho a minha”… E eu “Mas, está 

nova?”… E ele “Está… Só tem um caldo”… Era assim que falávamos… Um “caldo” 

quer dizer que já tinha um “pico”… E eu “Então, empresta aí”… Por isso é que eu 

também penso que pode ter sido com seringas… 

E: Mas, só partilhou seringas com amigos que também consumiam drogas ou também 

partilhou com desconhecidos? 

e: Com tudo… 

E: Com todos? 

e: Com todos… Era com todos… Chegou a um ponto em que era com todos… 

E: E tem uma noção aproximada do número de pessoas com quem partilhou seringas até 

tomar conhecimento do contágio? 

e: Ui, tanta gente… Mas, a maioria deles já morreram todos… 

E: Mas, partilhou com muita gente? Mais de 50 pessoas? 

e: Ui, então, estás a ver o Aleixo? Estás a ver as pessoas que vão lá diariamente? 

Imagina quase metade, pelo menos… Que eles iam para lá (hesitante)… É que hoje em 

dia (hesitante)… É que no meu tempo, era muito pior… No meu tempo, não havia essas 

carrinhas que andam aí a distribuir seringas nesses bairros… Não… Eu, às vezes, não 

tinha dinheiro para comprar a seringa, porque é cara… No meu tempo, era 60 Cêntimos, 



80 Cêntimos… 60 Escudos, 80 Escudos… E um gajo não tinha, porque só tinha o 

dinheiro certo para a droga… Claro, “Olha, empresta-me a tua seringa”… Era assim… 

“Empresta-me a tua seringa que eu dou-te uns filtros depois”… E eles “Pronto, está 

bem… Dás-me um filtro, então, pega”… Pronto, era assim… Nem se lavava, nem 

nada… Passava-se por água… Às vezes, o pico ainda tinha sangue e o carago… É uma 

vergonha (vira o rosto para o lado manifestamente desagradado)… Eu nem sei como é 

que fiz isso… 

E: Pronto, e o Sr. Paulo disse-me que as primeiras indicações que recebeu sobre a 

doença Sida, foi com a sua médica de família, a Dra. Ana, depois de sair da cadeia, em 

1996, não foi?... 

e: Foi… Também é Dra. Ana que se chama a minha médica da Carvalhosa… 

E: Era no Centro de Saúde que tinha as consultas? 

e: Não, não… Eu fui lá às consultas, que eu tinha lá consultas sempre… 

E: Mas, não era no Centro de Saúde? 

e: Sim, ali na Carvalhosa… Depois, ela é que detectou que eu estava com uma 

tuberculose… 

E: Hum, hum… 

e: E mandou-me ir tirar uma chapa aos pulmões, que ficava ali à beira do campo do 

Porto, aquele antigo, ali na Constituição… 

E: Sim, sim, sim… 

e: Pronto… Depois, levei-lhe os resultados e ela mal me viu disse-me “Olhe, você quer 

ser internado?”… 

E: Isso já foi em 2000, então?... 

e: Pois… E ela “Você quer ser internado?”… E eu “Sim”… E ela “Então, você vai 

amanhã ao Hospital de Joaquim Urbano e vai falar com a Dra. Ana”… E eu fiz isso… 

Eu falei aqui com a Sra. Dra. Ana e ela mandou-me esperar na salinha do internamento, 

que era para ver qual era o meu quarto… Entretanto, fiquei em coma… 

E: Já me tinha dito… 

e: Fiquei em coma… 

E: E a sua médica de família deu-lhe alguma vez medicamentos para o VIH ou nunca? 

e: Não… 

E: Nunca? 

e: Nunca me deu nada… Não, não… Foi aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim 

Urbano)… Ela nunca me deu nada… 



E: Mas, o Sr. Paulo disse-me que quando foi para a desintoxicação em Espanha, na 

Recto, tomou qualquer coisa para o HIV, não foi?... 

e: Na RETO, não tomei… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Foi o que me disse na primeira entrevista… 

e: Foi? 

E: Foi… 

e: Mas, não… Foi em Custóias… Em Custóias é que eu tomava uma medicação, como 

eu acabei de dizer… E só podia ser para o HIV… 

E: Portanto, entre 1996, depois de sair da cadeia, e 2000, nunca tomou nada para o VIH, 

pois não?... 

e: Não, não… Foi só aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)… 

E: Ok… 

e: Aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) é que eu tomei… Porque na 

RETO, eles já me tinham levado ao hospital e tudo…  

E: Na RETO era para a droga mesmo… 

e: Pois… Ai, mesmo que doa a cabeça, tem que se passar… 

E: Ressacar tudo, não é?… 

e: Tem que ser o normal… Não pode haver pastilhas… Por isso é que é RETO… 

“Reto” quer dizer esperança… 

E: Ok… Qual foi o razão principal para o Sr. Paulo iniciar a terapêutica mesmo a sério 

no ano 2000? O que é que o motivou mesmo a seguir a terapêutica? Foi a pneumonia 

atípica? 

e: Foi eu já não ter onde picar… O que me levou a deixar as drogas foi eu já não ter 

onde picar… 

E: E o que é que o levou a iniciar a terapêutica do VIH mesmo? 

e: Foi eu querer injectar e não ter onde… 

E: Então, estava seco mesmo? 

e: Estava… Eu não tinha veias… Agora, já se vêem algumas, pronto… Então, as veias 

já não se viam… Era um rapaz a quem eu dava uns filtros e, às vezes, dinheiro e tudo 

par me picar… Que o gajo conseguia-me picar onde não se viam veias… Era muito 

bom nisso… Era o Ruca… Por exemplo, eu picava em todo o lado… Mas, só que não 

tinha veias… E o que me levou a deixar as drogas foi isso… E depois, por ter o HIV e 



tudo, se queria durar mais um tempo, comecei a pensar “Se quero durar mais um 

tempinho tenho que levar isto a sério”… 

E: Exactamente… 

e: Por isso é que a Sra. Dra. Ana me diz sempre “Você leva isto a sério”… 

E: E a pneumonia atípica e o facto de ter estado às “portas da morte”, como o Sr. disse 

foi importante para iniciar a terapêutica?  

e: Foi, foi… Claro… Para a minha força de vontade… 

E: E consegue-me indicar o mês do ano 2000 em que iniciou a terapêutica do HIV? 

e: Como? 

E: O mês do ano 2000 em que iniciou a terapêutica do HIV? Não faz ideia? 

e: Não… 

E: O Sr. Paulo acedeu aqui ao Hospital de Joaquim Urbano através da sua médica de 

família, não foi?... 

e: Foi, foi… Foi graças à minha médica de família… 

E: E tudo no ano 2000, não foi?... 

e: Sim… 

E: E como é que o Sr. Paulo recorda a sua primeira consulta aqui (entenda-se no 

Hospital de Joaquim Urbano) para iniciar a terapêutica do VIH/Sida? 

e: Eu quando cheguei aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano), entrei em 

coma... Depois, quando acordei, passado um mês, que eu estava a ser alimentado com 

sondas e tudo… Acordei e eles já tinham a medicação para me dar… 

E: Foi a sua Dra.? 

e: Foi a Sra. Dra. Ana… Ela disse “Ó Sr. Paulo, você é portador, e isto e aquilo… Você 

sabe disso que eu já lhe disse… Agora, é assim, se você fizer aqui o tratamento tem que 

tomar também a metadona”… Quando eu vim para aqui (entenda-se no Hospital de 

Joaquim Urbano) foi assim… Por isso é que eu me meti na metadona… E disseram-me 

que tinha que tomar a medicação… Mas, para tomar a medicação, tinha que tomar 

também a metadona… Mas, sabe porquê? Isto tem lógica… É que senão, muita gente 

que anda aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) podia tomar a medicação 

em casa… Mas, depois, ia-se picar… 

E: Exacto… E a partir daí nunca mais tocou em drogas, pois não?... 

e: Nunca mas toquei… 

E: Ok… E que recomendações é que lhe dá a sua médica actualmente em relação aos 

cuidados que deve ter com o corpo, por exemplo ao nível da alimentação? 



e: Hum (hesitante)… 

E: Segue alguma dieta? 

e: Disse-me uma vez (hesitante)… O problema mais difícil que eu tenho é a Hepatite… 

A minha médica está a ver se a psiquiatra autoriza a, como é que se chama? (pensativo) 

Não é biopsia… Para a Hepatite… 

E: Também não sei… 

e: Mas, há um teste qualquer… Mas, só para dizer que eu tenho um sistema muito 

nervoso, ela disse que eu podia ficar maluco ou até morrer… E por isso, a psiquiatra não 

concorda… Já uma psiquiatra se foi embora e nunca concordou… E esta também não 

deixou a Dra. Ana… 

E: E dieta e alimentação? 

e: E agora é a figadeira só que eu tenho… 

E: Mas, ao nível da alimentação… 

e: (cortando-me a palavra) Como tudo… 

E: É? 

e: Como o que houver… 

E: Então, não tem nenhuma indicação precisa para a sua alimentação? 

e: Quer dizer, eles, por norma, dizem “Ai, coma isto… A sua mulher também precisa 

disto”… 

E: Mais cozidos e grelhados… 

e: Pois… Eles dizem “A sua mulher precisava de comer só vegetais”… Mas, e 

dinheiro? 

E: Exacto, exacto… E o Sr. Paulo pratica exercício físico? 

e: Em casa é que eu treino… Faço flexões e abdominais… 

E: Ok… Pronto, e o Sr. Paulo tem gosto em ir às consultas com a sua médica, 

actualmente, não tem?... 

e: Claro… Ainda estive lá ontem… 

E: É a Dra. Paula, não é?... 

e: Não, isso é a assistente social… 

E: Ah… 

e: Assistente social é a Dra. Paula… Psiquiatra é a Dra. Conceição e médica é a Dra. 

Ana Rosa… 

E: O Sr. Paulo então tem gosto em ir às consultas com a sua médica, não tem?... 

e: Em tudo… Nunca faltei a nenhuma delas… 



E: Sente-se bem nessas consultas, não é?... 

e: Sinto, sinto… E é da maneira que eu desabafo… Eu, às vezes gosto, que é para 

desabafar e tudo… Vou para a psiquiatra e, às vezes, ponho-me lá aos murros na 

mesa… Dão-me assim coisas e eu ponho-me aos murros na mesa… Ela põe-se a assim 

a olhar para mim… Pronto, é assim… E eu desabafo lá, pronto… E ela “Está 

melhor?”… E eu “Estou”… E ela “Já sabe, sempre que precisar, venha aqui que eu 

ouço-o sempre… Não é preciso ter consulta… Basta apenas você querer”… 

E: Pronto, e a Dra. Ana é uma pessoa da sua confiança, não é?... 

e: Sim, ela é espectacular… Por isso é que ela, às vezes, me dá aí uma pastilha… E ela 

diz “Ó Paulo, posso?”… E eu digo “Ó Sra. Dra., é assim, eu tenho toda a confiança 

em si… Por isso, tudo que a Sra. Dra. quiser, eu já sei que é para o meu bem… Por 

isso, eu concordo”… 

E: E qual é o tempo médio que duram as consultas com a Dra. Ana? 

e: Agora é rápido, porque eu estou bem, graças a Deus… 

E: Hum, hum… 

e: Tirando a figadeira… 

E: 15 minutos? Meia hora? 

e: Ui, 5 minutos… 

E: É? 

e: 5, 10 minutos… É só ver aqui o fígado como é que ele está… Pronto, ver aqui o 

tronco, os braços… Pesar-me… É rápido… É 5 minutos… 

E: Paga alguma taxa por essas consultas? 

e: Não… 

E: E o Sr. Paulo acha que a qualidade da relação com a Dra. Ana é importante para o 

tratamento eficaz do VIH/Sida? 

e: (com maior ímpeto verbal) Claro, claro, claro… Tudo começa se uma pessoa tiver 

uma boa convivência entre médico e paciente… É assim… E até com os enfermeiros…  

E: Já me tinha dito… E de um modo geral o Sr. Paulo está satisfeito com o atendimento 

que tem tido no Hospital de Joaquim Urbano para acompanhamento do problema do 

VIH/Sida, não está?... 

e: Ui, sim… Satisfeitíssimo… 

E: Já ficou desagradado com alguma situação que tivesse vivido neste hospital em 

relação ao acompanhamento do problema do VIH? 

e: Sim, sim… 



E: Pode dizer qual foi essa situação? 

e: Posso… E digo sem problema nenhum… Aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim 

Urbano) há muitas pessoas que não mereciam andar aqui (entenda-se no Hospital de 

Joaquim Urbano)… 

E: Eu referia-me ao nível do atendimento médico, não ao que as outras pessoas fazem… 

e: Ah, não… 

E: Já ficou desagradado com alguma situação ao nível do atendimento médico? 

e: Ah, não… Isso não… 

E: Não? 

e: Não… Isso aí, eles são todos bons… Agora, só há aqui certas pessoas que não levam 

isto a sério e deviam… 

E: Já estou a perceber… Já me tinha dito da outra vez… 

e: É isso… Mas, a culpa também não é deles, não é?… Que eles não sabem o que 

trazem na cabeça… 

E: Exacto… Na primeira entrevista, o Sr. Paulo disse-me que já teve alguns castigos 

aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) por bater em outros utentes, não 

foi?... 

e: Sim, sim… 

E: No total, consegue-me dizer quantos castigos é que teve? 

e: Para aí, quatro ou cinco… 

E: E provocaram-no os outros utentes? 

e: Provocam, provocam, provocam… Às vezes, provocam e eu, pronto… 

E: Mas, eram coisas do passado? Eram utentes que já conhecia do tempo da droga? 

e: Não, não, não… Foi tudo aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)… Porque 

às vezes, eu entrava e eles estavam ali fora (referindo-se aos exteriores do C.T.C. do 

HJU) a fazer charutos… Ali fora, quer dizer, dentro do hospital… 

E: E o Sr. condenava isso… 

e: Pois… Eu vinha com a minha irmã aqui ou com a minha sogra e dizia assim “É pá, o 

que é que é isto? É um hospital ou é um centro comercial?”… 

E: Estou a perceber… 

e: Eu era por isso…Mas, os médicos do hospital também sempre tiveram tolerância 

comigo porque viram que não foi (hesitante)… Eu vou beber a cerveja e não venho para 

cá para dentro… Bebo-a lá em baixo que é para não deixar o hospital mal visto, não 

é?… 



E: Exactamente… E, no geral, como é que é a sua relação, actualmente, com os outros 

utentes do hospital? 

e: É boa… 

E: Boa? 

e: É… É boa… 

E: E o que é que o Sr. Paulo acha que podia ser melhorado aqui no Hospital de Joaquim 

Urbano em termos de acompanhamento de doentes de VIH/Sida? 

e: Olhe, agora, o que eu ia pedir, já mandaram ontem… Agora, já há aí duas senhoras 

que são estilo animadoras… Pronto, que nós tínhamos ali matrecos… Uma sala que é 

onde se fazem trabalhos manuais… E uma sala onde se joga cartas… E estava sempre 

tudo fechado… Estava sempre fechado… E agora começaram a abrir… E isso é que é 

porreiro… Porque um gajo vai estando ali… Antes de ir lá para fora e estar a beber ou ir 

consumir droga com outras pessoas, estamos aqui e estamos entretidinhos… Quando se 

fazem horas, vamos para casa comemos, pronto… É assim… 

E: Então, é isso que o Sr. Paulo acha que podia ser melhorado aqui… É mais ao nível 

do convívio, não é?... 

e: É o convívio… É o convívio… 

E: De resto, ao nível do atendimento está tudo bem? 

e: Está tudo bem… Está tudo bem… Está tudo bem… 

E: Pronto, o Sr. Paulo por acaso ainda se lembra que fármacos é que lhe foram 

indicados em 2000 e o número de comprimidos que tomava quando começou com a 

terapêutica? 

e: Quando eu comecei, tomava para aí 9, por causa da tuberculose… 

E: Pois… 

e: Agora tomo 3… 

E: E sabe o nome dos comprimidos? 

e: Ai, não… Sabia um, que era o Combibir… Mas esse, depois, tiraram-mo… Agora, 

tenho um que é o que dá alucinações… Até se sonha com a morte, com índios… 

E: Tem pesadelos, não é?... 

e: É… É uma pastilha que eu tomo, amarela, que vale por três pastilhas… Antes, 

tomava três cápsulas… Mas, agora, dão as três numa só… Essa é que dá alucinações… 

Sonho com mortos… Sonho com índios, que eu nunca vi índios na minha vida… Mas, 

no meu sonho aparecem os índios… 

E: Mas, actualmente, está a tomar 3 comprimidos, não é?... 



e: Só três pastilhas… 

E: Há quanto tempo é que só toma três pastilhas? 

e: Já há muito tempo… Já há uns anos para cá… 

E: 3 anos? 

e: Ou mais… Eu estive para aí 2 ou 3 anos só com nove (comprimidos)… 

E: E depois… 

e: (pensativo) Depois foi só três… 

E: Ok… Não tem gastos com medicação, pois não?... 

e: Não, não… É o hospital… É o hospital, quer dizer, que dá para o HIV… Mas, às 

vezes, tenho despesas, por exemplo, com medicação para a minha mulher e para mim, 

para o sistema nervoso… E tenho que ir à farmácia buscar… Agora, tenho é esta Dra. 

Paula que me arranja, que me paga… É assistente social… É ela e essa Dra. Sara, que é 

da Cáritas… 

E: Como me tinha dito também, o Sr. Paulo recorreu uma vez à Abraço, para buscar, 

disse-me, “umas coisinhas”, não foi?... 

e: (ouvindo mal) Ainda ontem fui lá buscar… 

E: À Abraço? 

e: À Abraço, não… Fui à Cáritas… 

E: Mas, foi à Abraço uma vez, não foi?... 

e: Fui, fui lá uma vez, fui… 

E: Que “coisinhas” é que foram essas que foi lá buscar? 

e: Olhe, ainda tenho lá… Foi um casaquinho que me deram… 

E: Roupa, então… 

e: Deram-me roupinha… Foi bom… Deram-me produtos higiénicos para os dentes… 

Champôs… Assim coisas dessas... 

E: E só foi uma vez à Abraço? 

e: Foi só uma vez… 

E: Ok… 

e: E não me deram comidas… 

E: Não? 

e: Deram-me foi roupas… E deram-me produtos higiénicos… 

E: Mas, chegou a tornar-se utente da Abraço? 

e: Não, não… Não, porque já tenho ali a Cáritas… 

E: E sabe em que ano é que foi isso? Foi antes de 2000 ou depois? 



e: Ai, foi depois… 

E: Foi quê? 2001? 2002? 

e: Não, não… Não foi depois… Quer dizer, foi antes de 2000… 

E: Antes de 2000? 

e: Foi… 

E: Mas, não sabe o ano? 

e: Não, não sei… 

E: Ok… 

e: Isso não sei… Para estar a dizer mal… Sabe que eu para decorar… 

E: Ok… O Sr. Paulo disse-me na primeira entrevista que a instituição que recorre para 

apoio é, então, a Cáritas, não é?... 

e: É a Caritas que me ajuda… É essa Dra. Paula e essa Dra. Sara… 

E: Quando é que recorreu pela primeira vez à Cáritas para apoio? Ainda se lembra? 

e: Lembro-me… Lembro-me perfeitamente… Foi a Dra. Paula aqui num consultório, 

que eu estive a conversar com ela… 

E: Já foi depois do ano 2000 que foi à Cáritas? 

e: Foi de 2000 para cima… Foi em 2001, 2002, mais ou menos, que eu fui à Cáritas… E 

agora vou lá sempre… Sou sempre utente lá… 

E: E como é que o Sr. Paulo recorda a sua primeira visita à Cáritas? 

e: Envergonhado… Depois, estava muita gente… Depois, fui encaminhado daqui 

(entenda-se do Hospital de Joaquim Urbano)… Só para dizer que levava uma cartinha… 

E eu pedi à Sra. Dra., porque tenho confiança com a Sra. Dra.… E ela tem confiança 

para me picar as orelhas, às vezes, por eu beber cerveja… Ele pegou no telefone e ligou 

para lá “Olhe, vai aí o Sr. Paulo”… Agora, já não é preciso isso… Agora, é o que ela 

me diz “Vai, que tanto eu como a Dra. Ana tratamos de tudo”… 

E: Ok… E em que é que consiste o apoio que recebe da Cáritas? É ao nível de alimentos 

e de roupa? 

e: Ainda há pouco fui lá buscar um fatinho, para aí há uma semana… 

E: Mas, é mais quê? Roupas? 

e: É roupa, comida… É tudo… 

E: E tem atendimento com um psicólogo, por exemplo, na Cáritas… 

e: Não, mas parece que há lá também… 

E: Mas, o Sr. não tem, pois não?... 

e: Não, eu não tenho… Não tenho… 



E: Hum, hum… 

e: Não, porque já tenho aqui (entenda-se do Hospital de Joaquim Urbano)… 

E: Exacto… E prestam apoio domiciliário na Cáritas? Vão a sua casa eles? 

e: Vão, vão… Vão a minha casa… Foram eles que me deram a mobiliazinha que eu 

tenho em casa… Foi a Sra. Dra. Paula e a Sra. Dra. Sara que me deram a mobília que eu 

tenho em casa… 

E: Alguém da Cáritas vai a sua casa fazer limpeza? 

e: Não… Isso sou eu e a minha mulher… Mas, foram lá ainda há pouco, a Sra. Dra. 

Paula, a Sra. Dra. Sara e o Sr. Dr. Nuno… Foram lá a minha casa para verem como é 

que estava a casa… 

E: E gostaram? 

e: Gostaram, claro… Por isso é que eles já me mandaram ir candidatar a uma casa… 

E: E com que frequência é que o Sr. Paulo visita a Cáritas, actualmente, para receber 

apoio? Vai lá todos os dias? 

e: Não… Todos os dias, não… Vou 3ª (Feira) e 5ª (Feira)… 

E: Terças (Feiras) e Quintas (Feiras)? 

e: Terças (Feiras) e Quintas (Feiras)… 

E: Ok… A que horas? 

e: Depois de ter a consulta com a Dra. Paula é que eu vou… 

E: Ok… E sente-se melhor depois das suas visitas à Cáritas? 

e: Claro… Dão-nos pequenas coisinhas que nós precisamos, ou pelo menos algumas… 

E já alivia a nossa cabecinha… 

E: Exacto… E em que medida é que o apoio prestado pela Cáritas torna melhor a sua 

vida? 

e: Em tudo... Porque o pouquinho que eu recebo da reforma, que são trinta e tal contos, 

só para pagar água e luz, quase que não chega, às vezes… E as comprinhas que eles me 

dão, é dinheirinho que poupo para a água e para a luz… 

E: Ok… 

e: E para cortar o cabelo… Assim essas coisas… 

E: E fá ficou desagradado com alguma situação que tivesse vivido na Cáritas em termos 

de atendimento? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 



E: E o que é que o Sr. Paulo acha que podia ser melhorado na Cáritas para prestar apoio 

a doentes de VIH/Sida? 

e: Talvez financiarem, ajudarem mais… As pessoas que podem, lá o Primeiro-ministro, 

ajudarem mais as instituições, para essas instituições poderem-nos ajudar ainda mais do 

que aquilo que nos ajudam… 

E: Mas, de um modo geral, está satisfeito com o apoio da Cáritas, não está?... 

e: Estou satisfeitíssimo… Estou satisfeitíssimo… 

E: Uma pergunta que me esqueci de lhe fazer, o Sr. Paulo disse-me que vem todos os 

dias ao hospital (entenda-se ao Hospital de Joaquim Urbano), não é?… 

e: Todos os dias… 

E: Sábado e Domingo, também? 

e: Venho também Sábado e Domingo… 

E: Ok… 

e: Às vezes, é que eu não venho, porque eu peço à psiquiatra para levar o fim-de-

semana, para ir dar um passeiozinho para não vir aqui… 

E: Exacto… 

e: Pronto, mas quando não peço, venho sempre aqui (entenda-se ao Hospital de Joaquim 

Urbano)… Normalmente, é sempre aqui… O acordo que eu tenho com a psiquiatra é 

levar num mês dois dias… Ou levar um fim-de-semana, Sábado e Domingo, ou levar 

dois Domingos… Está a entender? 

E: Estou, estou… Como me disse, o Sr. Paulo tem o hábito de rezar antes de dormir 

desde pequeno, não é?... 

e: É… 

E: E depois de ter tomado conhecimento do contágio, o Sr. Paulo apegou-se mais à 

religião ou continuou tudo igual? 

e: Igual… A fé é a mesma… É assim, a fé é a mesma, o que eu peço é que me dê 

sempre este juízo que me tem dado… 

E: E a sua religião é importante para tentar contrariar a doença? 

e: Sim, é bom… Qualquer coisa que aconteça, ponho-me a rezar à Nossa Senhora de 

Fátima, que é a Santa que eu tenho mais fé… E parece que tenho mais força… 

E: Sente-se melhor, não é?... 

e: Sinto-me melhor, sinto… 

E: O Sr. Paulo disse-me que uma das coisas que pretende começar a fazer futuramente é 

começar a ir à missa com a sua esposa, não é?... 



e: É… Eu gostava era de ir com a minha esposa mas era para o “Espaço T”… Só não 

vamos porque nós não queremos ou ela é que não quer… 

E: Para o “Espaço” quê? 

e: “T”… 

E: “T”? 

e: É uma coisa que a Segurança Social tem… 

E: Ah… 

e: Que é para passar lá o tempo a fazer ginástica ou a fazer desenhos… 

E: É o que o Sr. propunha para aqui (entenda-se para o Hospital de Joaquim Urbano), 

não é?… 

e: Era… Mas, pronto… 

E: E o que é que espera obter com essas idas à missa? Mais paz interior? 

e: Com as idas à missa? 

E: Hum, hum… 

e: Sim, sim… É para ficar mais levezinho, mais contente… Com a alma mais alegre… 

É assim… 

E: Ok… Depois de tomar conhecimento do contágio, o Sr. Paulo nunca teve vontade, 

por exemplo, em tirar um curso de geriatria ou como técnico de acção social? 

e: Não, não, não… Eu a única coisa que eu queria era trabalhar como lacador de 

móveis…  

E: E outra pergunta que eu lhe queria fazer, por exemplo, nunca teve vontade de 

trabalhar numa instituição de apoio a doentes de VIH/Sida e participar em campanhas 

de informação e prevenção do VIH/Sida? 

e: Isso, se aparecer e eu vir como é que é, pode ser que me agrade e eu estou pronto para 

ajudar as pessoas… 

E: Hum, hum… 

e: Até mesmo para conversar depois com as pessoas e tudo… Não é estar, como é que 

se diz? Não é estar a dar lições de moral, é contar pela voz da experiência… 

E: E o Sr. Paulo já participou em alguma campanha de informação e prevenção do 

VIH/Sida? 

e: Não, não… Ajudei a fazer aqui um livro… Fizemos um livro do HIV… 

E: Com relatos? 

e: Como proteger… E tem mesmo um livro… Eu depois hei-de trazer-lhe… Tem lá o 

meu nome… Foi feito por nós todos… Cada um dava uma ideia, pronto… Foi com o 



Dr. João Paulo, o psicólogo… E tem lá o meu nome, o nome da minha mulher… 

Pronto, o nome das pessoas que ajudaram a fazer o livro…  

E: Na primeira entrevista, o Paulo disse-me que depois de tomar conhecimento do 

contágio, passou a ter mais cuidados nas rotinas diárias, nunca deixando a pasta dos 

dentes e as Gilletes perto da dos seus irmãos e dos seus sobrinhos, não foi?...  

e: Claro, porque eu tenho medo que as pessoas tanto da minha família como de fora, 

mas neste caso da minha família, porque não é aos de fora que vou pegar, não é?... 

E: Hum, hum… 

e: Sujeitá-los a serem contaminados… Tenho sempre (hesitante)… O meu cuidado 

máximo é com essas coisas todas, porque eu (hesitante)… Agora não, porque agora em 

minha casa estamos eu e a minha mulher… A minha mulher tem a doença, eu também 

tenho… Mas isso, pronto… Agora, quando estava em casa da minha mãe, não… 

Pronto, tinha um saquinho só meu com as Gilletes… E tinha cuidado com os copos e o 

pratos à mesa… 

E: E o que é que mudou depois do contágio em termos da ocupação dos seus tempos 

livres? Mudou alguma coisa? 

e: Não… Não consigo andar na rua à tarde… 

E: Antes andava na rua à tarde? 

e: Sim… Agora não consigo andar… O sistema nervoso não me deixa…  

E: E em termos dos espaços sociais que frequenta? 

e: São os daqui (entenda-se do Hospital de Joaquim Urbano)… 

E: É? 

e: É… É aqui (entenda-se o Hospital de Joaquim Urbano) e quando vou, como já disse, 

à Caritas buscar umas comprinhas e ir logo para casa… 

E: E deixou de sair à noite depois de tomar conhecimento do contágio? 

e: Não saio, eu não saio… Eu não saio à noite… Não saio nada… 

E: Pronto, na primeira entrevista, o Sr. Paulo disse-me que a sua mãe reagiu mal a 

princípio quando tomou conhecimento do seu contágio, mas que com o tempo acabou 

por aceitar, não foi?... 

e: A minha mãe, depois, aceitou bem… Aceitou bem e motivava-me… Dava-me 

sempre força… E dizia “Deixa lá, filho… Olha, não faz mal… Quando fores ao pito, 

metes a camisinha”… 

E: Segundo o que me disse na primeira entrevista, o Sr. Paulo pediu à sua médica de 

família para transmitir à sua mãe que estava contaminado, não foi?... 



e: Sim… 

E: E sabe o ano em concreto em que a sua tomou conhecimento do contágio? 

e: Não sei… Ao certo não sei… 

E: Disse-me também que toda a família tomou conhecimento do seu problema através 

da sua mãe, não foi?... 

e: Foi… Foi a minha mãe que lhes disse… 

E: E como é que eles reagiram… 

e: Reagiram mal, a princípio… 

E: Mas, acabaram por aceitar, não foi?... 

e: Claro… Acabaram por aceitar… 

E: E o afecto que eles tinham por si mudou a partir do contágio ou permaneceu tudo 

igual? 

e: Não, é igual… 

E: Igual? 

e: É igual… Podem é ter mais cuidado um bocado… Não é esquisitice, é ter cuidado… 

É o cuidado que eu também devia ter tido… 

E: E apoiaram-no nas horas difíceis já depois do contágio? 

e: Sempre, sempre, sempre… Foi sempre… 

E: E que implicações é que teve o contágio do VIH em termos das suas sociabilidades? 

Mudou alguma coisa em termos das relações com os seus amigos? 

e: Não, é igual… É a mesma confiança, o mesmo à-vontade…  

E: Portanto, não houve nenhuma quebra nas relações com os seus amigos… 

e: Não, não… Acho que não… 

E: E transmitiu aos seus amigos que estava contagiado? 

e: Não… Aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano), por exemplo, sabem 

todos… Mas, por exemplo, eu vou para o Bairro do Vilar, eu não me vou meter no 

recreio… 

E: Exacto… Ninguém sabe lá? 

e: Saber, sabem algumas pessoas… Algumas pessoas sabem, porque o meu irmão que é 

polícia lhes devia ter contado… É… 

E: Ok… E com colegas de trabalho? Algum colega seu de trabalho soube que estava 

contaminado? 

e: Não, isso não… 

E: Não? 



e: No trabalho, não… 

E: Pronto, e em termos dos seus rendimentos económicos, o ordenado que o Sr. estava a 

receber no Faísca era de cento e vinte e tal contos, não era? 

e: Era de cem para cima… Sei que era de cem para cima… 

E: E o valor da sua reforma actual qual é? 

e: Agora são quase 200 Euros… 

E: Então, teve uma quebra abrupta nos seus rendimentos económicos a partir do 

contágio… 

e: E de que maneira… Eu hoje até venho com o dinheirinho que é por causa da água… 

A reforma são 198 Euros… 

E: Ok… Na primeira entrevista, o Sr. Paulo disse-me que diminuiu muito a sua 

frequência de actividade sexual após o contágio... Antes do contágio tinha sexo 

diariamente, não era?... 

e: Era… 

E: E actualmente? 

e: E agora igual… 

E: Agora igual? Então, não diminuiu a sua frequência de actividade sexual… 

e: O prazer só me diminui, por exemplo, se meter o preservativo… Não é diminuir o 

prazer, não sinto (hesitante)… Não me sabe bem, pronto… 

E: Pronto, então não diminui a sua frequência de actividade sexual… 

e: Foi o que eu lhe estive a dizer, eu com a minha mulher é sem preservativo… Uma 

vez ou outra por ano uso preservativo… 

E: E para além da sua família, consegue-me dizer quem é que tem conhecimento da sua 

contaminação? 

e: Quem sabe? 

E: Sim… 

e: O meu irmão da Pasteleira… 

E: Não, não, não… Tirando pessoas da sua família… Disse-me que sabiam todas… 

e: Por exemplo, as vizinhas da casa da minha irmã… 

E: Na Rua da Pena, não é?... 

e: Na Rua da Pena, todas as pessoas sabem… 

E: É? 

e: Aí todas as pessoas sabem… 

E: E no Bairro do Vilar? 



e: No Bairro do Vilar, devem saber meia dúzia de pessoas… Acho eu, que até podem 

nem saber… 

E: E foi através do seu irmão, não foi… 

e: Foi… Não foi através de mim, que eu não disse a ninguém… 

E: Ok… Se lhe pedisse para escolher duas palavras para o Sr. Paulo descrever a sua 

experiência como seropositivo, quais são as palavras que o Sr. Paulo escolheria? 

e: A experiência do HIV? 

E: Sim, sim… 

e: (pensativo) Pesadelo… 

E: Porquê? 

e: Porque não posso trabalhar agora em nenhuma firma, porque eles mandam-me fazer 

exames médicos e está tudo estragado… Por isso é um pesadelo… 

E: Pesadelo… 

e: E por outro lado, tenho isto (referindo-se ao VIH/Sida) e vai ser para toda a vida… 

E: Exacto… E consegue arranjar outra palavra? 

e: Aflição… Aflição… Tristeza… 

E: E é tudo pelo mesmo motivo, não é?… 

e: Sim… 

E: É uma doença que não tem cura… 

e: Porquê? Porque podia ter o meu trabalhinho, podia ter o meu dinheirinho, podia ter a 

minha casinha… Não quer dizer que eu não tenha a minha casinha, mas, ando sempre a 

precisar das pessoas… Por acaso, tenho essa Dra. Paula e essa Dra. Sara, que é da 

Cáritas, que são duas assistentes sociais que são um espectáculo… Porque senão, não 

sei o que é que seria da minha vida… 

E: E o que é que acha que podia ser feito em Portugal para tornar a luta contra a Sida e o 

VIH mais eficaz? 

e: Haver mais informação… 

E: Mais informação ainda? 

e: Agora, acho que a informação que há já chega… Podiam era ter salas de convívio e 

ter assim, por exemplo, uma pessoa a dar o seu testemunho… 

E: Concordo consigo… E gostava de ter um papel activo nesse tipo de iniciativas… 

e: Gostava… Gostava de ser o porta-voz disso… 

E: Pronto, e o que é que realmente mudou na sua vida, então, com o contágio do VIH? 

e: Mudou tudo… 



E: Hum, hum… 

e: Mudaram as relações com as pessoas… As pessoas, por exemplo, a que eu vou 

(hesitante)… Não é trair a minha mulher, nem deixar de trair… Imagine que eu, de hoje 

para amanhã, eu deixo a minha mulher… Quer dizer, eu não posso arranjar uma 

mulher… Porquê? Porque a doença não me deixa… Ou, então, a doença deixa, mas a 

minha consciência é que nunca está direita… Está a entender? 

E: Estou a entender perfeitamente… 

e: Quero fazer relações, as únicas relações que posso fazer é com preservativo… Se não 

for com o preservativo, não se pode fazer… Veio estragar tudo isto… 

E: Actualmente, o Sr. Paulo vive com a sua mulher, não é?... 

e: É… 

E: Foi através da Dra. Paula que acedeu à casa em que vive actualmente, não foi?... 

e: Foi, sim senhor… 

E: Disse-me que era na Triana, não é?... 

e: Triana… É Areosa… 

E: Areosa? 

e: Rio Tinto… 

E: É uma habitação social? 

e: É uma ilhazinha… 

E: É uma ilha mesmo? 

e: É mesmo uma ilha… É uma casinha pequenininha… A minha casa é pouco maior do 

que esta sala (referindo-se a um dos gabinetes de consulta do C.T.C. do Hospital de 

Joaquim Urbano, que teria aproximadamente 3,5 metros de comprimento e 2,5 mesros 

de largura)… 

E: E disse-me na primeira entrevista, que a partir de uma certa altura da sua vida, não 

tinha casa, nem tinha onde comer, não foi?... 

e: Foi, foi… 

E: Durante quanto tempo se manteve essa situação? 

e: Eu ainda estive para aí 3 ou 4 anos… Ou 5 (anos)… 

E: Entre 2000 e 2003? 

e: Não estive mais… Eu estive para aí 4 ou 5 anos na pensão… 

E: Foi desde que veio para aqui em 2000? 

e: Foi, foi… Foi isso, mais ou menos… Foi 2000… 

E: Entre 2000 e 2004, 2005? 



e: De 2000 até 2004, para aí… E, depois, em 2004, 2005, foi quando fui para a minha 

casa… Estou em minha casa há para aí três anos, três anos e tal… 

E: 2005, então… 

e: É… 

E: Relativamente à sua vida diária actual, pronto, já me disse isto, o Sr. Paulo vem ao 

aqui ao hospital também ao Sábado e ao Domingo, não é?… 

e: Aqui (entenda-se ao Hospital de Joaquim Urbano) venho de 2ª (Feira) a Domingo… 

E: Vem sempre da parte da manhã o Sr. Paulo? 

e: Eu venho sempre de manhã… Eu, à tarde, não posso andar na rua… 

E: Mas, é psicológico isso? 

e: É o sistema nervoso… É psicológico, é psicológico… Mas, o que é certo é que eu 

uma vez me meti dentro da Igreja… 

E: Pois… 

e: Comecei a ver muitas pessoas e apeteceu-me virar à porrada às pessoas… E eu meti-

me dentro da Igreja… 

E: E vem sempre acompanhado pela sua esposa aqui (entenda-se ao Hospital de 

Joaquim Urbano), não é?... 

e: Sempre um e o outro… 

E: E, pronto, vai Terças (Feiras) e Quintas (Feiras) à Cáritas, não é?... 

e: Terças (Feiras) e Quintas (Feiras) vou à Cáritas, sempre… 

E: E quanto tempo é que costuma ficar aqui no Hospital de Joaquim Urbano por dia? 

Duas horitas? 

e: Não, mais… Fico para aí 3, 4 horitas, porque senão meto-me em casa e já não saio… 

E a psiquiatra não quer isso… Nem a psiquiatra, nem a Dra. Paula… Querem que eu 

saia… 

E: Terças (Feiras) e Quintas (Feiras) quanto tempo é que perde na Cáritas? Uma horita? 

e: Às vezes, uma (hora), duas (horas), conforme… Às vezes, estou lá uma manhã 

inteira… Por isso é que agora vou sempre mais para o fim… Por exemplo, aquilo fecha 

ao meio-dia e meia hora… Eu saio daqui, por exemplo, às 11 (horas)… Porque se eu 

fosse para lá, às 9 (horas) e meia, saía de lá só lá para as 11 (horas), meio-dia… 

E: E onde é que almoça, normalmente, o Sr. Paulo? 

e: Em casa, sempre… 

E: E janta também em casa? 

e: Sim… 



E: À tarde, então, como é que ocupa o tempo livre? Fica em casa? 

e: Fico a ver televisão… 

E: Sempre a ver televisão, normalmente? 

e: Sim… 

E: A que horas é que se costuma deitar o Sr. Paulo? 

e: Cedo… Eu deito-me cedo na cama… Às 3 horas, estou na cama… 

E: 3 horas da tarde? 

e: Sim… Estou na cama… Porque esta vida, com o HIV, deixou-me desanimado… 

E: E não janta? 

e: Não… Almoço, só… 

E: Não janta? 

e: Não, à noite, é só uma tigelinha de leite, com pãozinho ou bolachinhas que nos dão 

na Cáritas… 

E: Então, deita-se às 3 (horas da tarde), a que horas é que faz essa refeição? 

e: Lá para as 6 (horas da tarde)… 

E: E depois volta-se a deitar? 

e: Depois, volto-me a deitar e durmo… Quando dá futebol é que, pronto, é diferente… 

E: Portanto, o seu maior passatempo em casa é ver televisão… 

e: Ver televisão… 

E: E é a sua esposa quem faz as lides domésticas? 

e: E eu também ajudo… 

E: Ok… E, então, depois de fazer essa refeição às 6 (horas da tarde) deita-se logo? Não 

vê as novelas da noite? 

e: Não, não vejo… Às vezes, é que não tenho sono e ponho-me a ver um filme na 2 

(entenda-se na RTP 2), que eu gosto muito do Canal 2… 

E: Disse-me que gosta de futebol, acompanhou a selecção no Europeu? 

e: Ui, Jesus… Tomara eu ter acompanhado mais, Portugal não foi mais longe (risos)… 

E: Mas, viu sempre os jogos? 

e: Sempre, sempre… Com a República Checa, com a Turquia, com a Suíça, com a 

Alemanha, tudo… Não falhei um jogo… E com Porto (entenda-se com o Futebol Clube 

do Porto) igual… Até choro… 

E: (risos) 

e: Sou fanático… Sou doente… 

E: E costuma ir ao café actualmente, como me disse, não é?... 



e: Vou sempre aqui ao café… 

E: Que café é que frequenta? 

e: É aqui o Labareda… É de manhã… Vou lá com minha mulher… Isto aqui (entenda-

se o Hospital de Joaquim Urbano) ainda está fechado e vou lá tomar o pequeno 

almoço… 

E: E na Areosa não vai ao café? 

e: Na Areosa, não vou… 

E: E como é que é a sua relação actual com os seus amigos? 

e: É boa… 

E: E quem são os seus amigos, actualmente? Ainda são pessoas do Bairro do Vilar? 

e: Não, não… Nem está aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) ninguém do 

Bairro do Vilar… 

E: Mas, quem são os seus amigos, actualmente? 

e: Agora, é um rapazito que anda aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) há 

pouco tempo até, é o Veloso… Depois, há outro chavalito que é o André… Pronto, há 

aqui um rapaz que eu conheço há muitos anos, mas agora já não somos amigos… Está 

cada um do seu lado… 

E: Pronto, então os seus amigos actuais são pessoas daqui (entenda-se do Hospital de 

Joaquim Urbano)… 

e: É, agora são pessoas daqui… 

E: E amigos do tempo da droga não tem? 

e: Não, aqui, não… Só tenho um, que é esse tal que eu estou a falar… É o Zé… Mas, já 

não somos amigos… 

E: E como é que é a sua relação actual com os seus ex-colegas de trabalho? 

e: É difícil vê-los… Mas, quando os via, era boa… 

E: E costuma encontrar-se com os seus amigos actuais fora deste contexto ou é só aqui 

(entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) que os encontra? 

e: É só aqui… Porque eu saindo daqui, apanho o autocarro e saio em casa… Eu 

conviver, só convivo aqui com as pessoas… 

E: E com que regularidade é que costuma encontrar-se com os seus irmãos com quem se 

dá melhor? 

e: Ui, só no cemitério… É no cemitério quando vou à campa da minha mãe… Ou, 

então, quando vou à feira comprar qualquer coisa e vou ao meu irmão Rica… 

E: E isso é uma vez por mês no cemitério? 



e: Não, eu vou todas as semanas à campa da minha mãe… 

E: Então, todas as semanas se encontra com os seus irmãos… 

e: Não, não… É de longe a longe… Às vezes, posso andar meio ano e não encontro 

ninguém… É de longe a longe… É quando acontece, é um acaso… 

E: Mas, no Natal, pelo menos, vê sempre os seus irmãos, não é?... Disse-me que o 

costumam chamar para passar o Natal em casa deles… 

e: Sim, no Natal… Como sabem que eu não tenho posses, convidam-me… 

E: Pronto, em termos do seu projecto de vida, quais foram as maiores complicações que 

o contágio lhe trouxe? Na primeira entrevista falou-me na questão do trabalho e do facto 

de não poder ter filhos… 

e: É, também… É o meu maior desgosto… 

E: E que implicações trouxe mais, para além disso? 

e: É tudo… Essa doença trouxe-me dores musculares, trouxe-me mal-estar… 

E: Ressente-se muito fisicamente? 

e: Um bocado, um bocado… Principalmente na pernas, que eu já fiz aí um tratamento… 

Porque eu já não ando nas drogas e sinto ressacas que parecem de heroína, como eu já 

disse à Dra.… Ela diz que foram muitos anos, não sei quê, que tenho resíduos no 

corpo… Oh, nem elas sabem, sabe?... Nem elas sabem… 

E: Pronto, o Sr. Paulo encara o futuro com optimismo? 

e: Sempre da melhor maneira… Mas, o que me dá força é essa Dra. Paula e essa Dra. 

Ana… E a minha mulher… Pronto, a minha mulher é à parte… Agora, essa Dra. Paula 

e essa Dra. Ana são pessoas que me dão muita força… E sempre que me vêem dizem 

“Como é que estás?”… E todas as Terças-Feiras que eu tenho consulta com a Dra. 

Paula “Como é que estás de consumo?”… Ela agora nem pergunta, que já sabe… E ela 

“Está tudo bem? Não há problemas? Não precisa de nada”… E isso é que me dá 

motivação para tudo… 

E: O Sr. Paulo espera ainda um dia vir a poder curar-se totalmente da doença Sida, dado 

o avanço científico actual? Tem esperança nisso? 

e: Sei que é quase impossível, mas eu tenho a minha fé… 

E: Ok… Pronto, concluo por aqui a entrevista, então… Foi a última pergunta… 

e: Está… 



Grelha de Observação da Entrevista nº8 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A segunda sessão biográfica com Liliana, conforme aconteceu na 

primeira, foi levada a efeito numa sala de consultas do Centro de 

Terapia Combinada (C.T.C.) do Hospital de Joaquim Urbano 

(H.J.U.). 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Liliana substanciou um discurso menos fluído do que na primeira 

sessão biográfica, possivelmente devido ao efeito da medicação 

anti-retroviral que tomou minutos antes da áudio-gravação. 
Mímica do entrevistado Liliana manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica relativamente à mímica. 

Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Liliana manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica no que toca aos aspectos não verbais da 

sua elocução. 

Indumentária do entrevistado Esta mulher apresentou-se vestida com umas calças de Lycra pretas 

desportivas, um top branco e umas sapatilhas brancas. 

Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Quando cheguei ao C.T.C. do H.J.U. cerca das 9 horas e 15 

minutos, Liliana ainda não se encontrava na instituição. Esta 

mulher compareceu nesta unidade de saúde às 9 horas e 55 minutos 

em conjunto com o seu companheiro. Depois de me cumprimentar, 

Liliana foi tomar a medicação anti-retroviral sob o olhar dos 

enfermeiros. De seguida, uma das enfermeiras de serviço 

encaminhou-nos para a sala de consultas no sentido de darmos 

início à gravação da segunda sessão biográfica. Quando finalizei a 

áudio-gravação ofereci a Liliana um livro de poemas de Jim 

Morrison, o vocalista dos The Doors, banda de que é admiradora, e 

aproveitei para lhe colocar algumas perguntas que omiti por 

descuido na entrevista. Depois disso, esta mulher voltou para a sala 

de convívio do C.T.C. do H.J.U. onde se sentou numa cadeira junto 

ao seu companheiro, ao passo que eu regressei a casa. 

 



Número da entrevista: 8 

Local: Hospital Joaquim Urbano (C.T.C.) 

Data de realização: 2008/07/05 

Hora de início: 10h 05m 

Hora de terminus: 11h e 02m 

Nome do entrevistado: Liliana 

 

E: Tal como me tinha dito na primeira entrevista, a Sra. Liliana nasceu no dia 7 de 

Agosto de 1962, na freguesia de Madalena, em Gaia, não foi?… 

e: Sim… 

E: A Sra. Liliana foi criada com os seus pais e mais 7 irmãos, não foi?... 

e: Sim… 

E: Como me tinha dito era a irmã mais nova dos oito irmãos, não era?... 

e: Sim… 

E: Qual é o sexo dos seus 7 irmãos? Eram quantos rapazes e quantas raparigas? 

e: (ouvindo mal) Qual era o? 

E: O sexo dos seus irmãos? Eram quantos rapazes e quantas raparigas? 

e: Qual era o sexo? 

E: Sim… Se eram irmãos ou… 

e: (cortando-me a palavra) Eram cinco raparigas e três rapazes… Cinco raparigas e três 

rapazes… 

E: Cinco raparigas e três rapazes, ok… E qual era a diferença de idade da Sra. Liliana 

para o irmão mais novo a seguir a si? 

e: O mais novo tem 27 anos… 

E: Então, é mais novo do que a Sra…. 

e: É, é… 

E: Então, a Sra. é a irmã do meio? 

e: Eu sou (hesitante)… Portanto, tenho um irmão, uma irmã, depois outro irmão, e 

depois é que sou eu… 

E: E depois tem… 

e: Depois, tenho mais duas imãs… É assim a descer… 

E: Estou a perceber… E qual é a diferença de idade da Sra. Liliana para a sua irmã mais 

velha? 

e: Ainda é para aí 4 anos… 



E: Tal como me tinha dito na primeira entrevista, a Sra. Liliana vivia num condomínio 

tipo “ilha” e tinha como vizinhos dois tios e uma tia da parte da sua mãe, não era?... 

e: Hum, hum… 

E: Eram três tios ou quatro tios? 

e: Morreram um tio e uma tia… E ficaram um tio que é irmão da minha mãe… E ficou 

outro tio que é meu padrinho… 

E: Eram quatro tios, não eram?... 

e: Sim… 

E: Ok… E qual é a imagem que guarda desses tios e dos seus primos que viviam junto a 

si? É boa ou é má? 

e: (ouvindo mal) É a minha madrinha… Era a irmã da minha mãe… 

E: Mas, guarda boa imagem desses tios e primos? 

e: Sim, sim… Claro… Mas, mais da minha madrinha… 

E: Ok… Na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me que uma das melhores 

recordações que guarda da sua infância era a ida aos bailes, não era?... 

e: Exacto… 

E: A que bailes é que se referia em concreto? Com quem é que ia a esses bailes? 

e: Bailes? 

E: Sim… A que bailes é que estava a referir-se em concreto? 

e: Eu a discotecas… Era o Ioga em Francelos e era o Damasco, na Praça da 

República… 

E: Mas, quando disse bailes eram bailes que haviam nas festas de Madalena? 

e: Em garagens… 

E: Era? 

e: Era… 

E: Ok… E com quem é que ia a esses bailes? Com os seus amigos? 

e: Com amigos e amigas… 

E: Ok… A Sra. Liliana viveu com a sua família em Madalena até que idade? 

e: Até que idade vivi lá? 

E: Sim, sim… 

e: Até aos 40 e (hesitante)… Ora bem, tenho 45 (anos)… Até aos 42 (anos)… 

E: Viveu sempre lá? 

e: Sim, sempre… 

E: Ok… Pronto, disse-me que o seu pai faleceu há 3 anos, em 2005, não foi?... 



e: Sim, sim… 

E: E a sua mãe em que ano é que faleceu, em concreto? 

e: Faleceu há 25 anos… 

E: Faleceu há 25 anos? 

e: Sim… 

E: Ok… E sentiu muito a perda do seu pai? 

e: Sim… 

E: E a perda da sua mãe? 

e: Muito mesmo… 

E: Ainda mais? 

e: Ainda mais… 

E: Ok… Pronto, relativamente à escola, a Sra. Liliana entrou para a escola primária com 

6 anos, como me tinha dito, não foi?... 

e: Sim… 

E: Frequentou uma Escola Primária da freguesia de Madalena, perto de sua casa, não 

foi?... 

e: Sim, sim… 

E: O Ciclo foi feito no centro de Vila Nova de Gaia, na Escola da Rosa, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Tinha que apanhar o autocarro para ir para o Ciclo, nessa época?... 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, ok… Só reprovou uma vez na 1ª Classe ou reprovou mais vezes? 

e: Reprovei uma vez só… 

E: Pronto… Então, o nível de escolaridade completado é o 6º Ano, não é?... 

e: Sim… 

E: E abandonou a escola com 13 anos, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, a Sra. Liliana atribui a desistência da escola à necessidade de contribuir para 

a subsistência do lar, porque a sua família era numerosa e tinha rendimentos 

económicos baixos, não era?... 

e: Hum, hum… 

E: Outro aspecto que motivou a sua desistência da escola foi o facto da sua mãe sofrer 

de bronquite asmática e necessitar apoio na sua ocupação como modista, estilista e 

modelista, não era?... 



e: Exacto, exacto… 

E: Os seus irmãos mais velhos eram dois ou eram três? 

e: Eram três… 

E: Também contribuíam para a subsistência do lar? 

e: Sim, sim… 

E: E em que actividades é que trabalhavam? 

e: Ora bem, o meu irmão trabalhou sempre em camionetas, em autocarros… 

E: Como o seu pai? 

e: Sim, como o meu pai… As minhas irmãs, uma trabalhava em calçado e a outra do 

meio, a mais velha, trabalhava em confecções… 

E: Como a Sra. veio a trabalhar… 

e: Como eu também… 

E: E também ajudavam a sua mãe? 

e: Sim, também ajudavam a minha mãe… 

E: Ok… Pronto, relativamente à vida espiritual, como me disse na primeira entrevista, a 

Sra. Liliana frequentou a catequese, recebeu o Baptismo e as 1ª e 2ª Comunhões, não 

foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Os seus irmãos também frequentaram a catequese e receberam o Baptismo e as 1ª e 

2ª Comunhões? 

e: Não, não, não… 

E: Foi a única? 

e: Eu e uma irmã mais nova… 

E: Ok… Pronto, também na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me que costumava 

ir à missa Domingo sozinha, não era?... 

e: Sim… 

E: Os seus irmãos não tinham esse hábito? 

e: Não iam, não… 

E: E por alguma razão em especial? 

e: Não gostavam… 

E: Ok… E os tios que moravam junto a si também não iam à missa? 

e: Os meus tios? 

E: Sim, os que moravam junto a si… 

e: Iam, iam, iam… 



E: Ok… E a Igreja a que se deslocava ao Domingo para ir era perto de sua casa? 

e: Era muito perto… Muito perto… 

E: Ok… Disse-me também que tinha o hábito de rezar em casa diariamente, antes de 

comer e antes de dormir, não era?... 

e: Sim, sim… 

E: Os seus irmãos e os seus pais também rezavam antes das refeições ou só rezava a 

Sra. Liliana? 

e: Isso não sei… Não sei… 

E: Ok… E quanto tempo é que perdia a rezar antes das refeições? Era muito tempo? 10 

minutos? 

e: 5 minutos… 

E: Era? 

e: Era… 

E: Ok… Pronto, como me tinha dito na primeira entrevista, a Sra. Liliana teve o seu 

primeiro namoro sério com 17 anos, não foi?... 

e: Sim… 

E: Tem a certeza que iniciou esse namoro aos 17 anos? 

e: Sim, sim… 

E: E foi nessa relação que teve a sua primeira experiência sexual? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Quem é que era o seu namorado, na altura? 

e: Ele era lá de perto de minha casa… 

E: Como é que o conheceu? 

e: Conheci-o (hesitante)… Já não me lembro muito bem onde é que o conheci… 

E: Pronto, mas morava ali em Madalena, não era?... 

e: Sim, sim… 

E: Ok… E o namoro com essa pessoa durou 7 anos, disse-me, não foi?... 

e: Sim… 

E: Portanto, até aos seus 24 anos, não foi?... 

e: Sim, sim, sim… 

E: Chegaram a pensar em casamento como a Sra. Liliana me tinha dito, não foi?... 

e: Sim, sim, sim… 

E: E disse-me também que nesse primeiro namoro, fez um aborto que quase lhe 

provocou a morte, não foi?... 



e: Sim… 

E: Que idade tinha quando fez o aborto? Ainda se lembra? 

e: Tinha 17 anos… 

E: Foi logo, então, mal começou a namorar… 

e: Foi, foi… 

E: Ok… E onde é que realizou esse aborto? 

e: Foi no Porto, numa clínica… 

E: Ok… Pronto, esse namoro acabou devido aos maus-tratos constantes do seu 

namorado por ciúmes, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, a Sra. Liliana disse-me que tomava a pílula como método contraceptivo, não 

era?... 

e: Sim… 

E: Nunca utilizou preservativo nesse primeiro namoro? 

e: Não, não… 

E: E porque é que optaram por não usar preservativo a Sra. Liliana e o seu namorado? 

Era para maximizarem o prazer sexual? 

e: Porque ele não gostava de usar preservativo… 

E: Não gostava de usar preservativo? 

e: Era… 

E: Ok… Pronto, então, como me disse, viveu sempre com os seus pais até aos 40 e… 

e: 42 (anos)… 

E: Ok… Depois do primeiro namoro, a Sra. Liliana teve um namoro que durou 8 anos, 

não foi?... 

e: Sim, também… 

E: Quanto tempo depois de terminar o primeiro namoro é que iniciou a segunda 

relação? Foi um ano depois? Foi logo a seguir? 

e: Foi logo passado um ano e tal… 

E: Pronto, então, foi aos 25 (anos)… 

e: Sim, sim… 

E: Portanto, esse namoro, então, acabou aos 33 anos, mais ou menos… 

e: Sim… 

E: E quem é que era esse seu namorado? Como é que o conheceu? 

e: Esse conheci-o na paragem do autocarro… 



E: Não era de Madalena? 

e: Não, não… 

E: Era daqui do Porto? 

e: Não, era de Gaia… 

E: Gaia, ah… 

e: Gaia… Era do Candal… 

E: E o que é que fazia essa pessoa? Em que é que se ocupava? 

e: Ele não fazia nada… 

E: Não fazia nada? 

e: Não… 

E: Então, como é que sobrevivia? Tinha os pais ricos? 

e: Tinha uns pais que o ajudavam… 

E: Ok… Pronto, mais uma vez, esse namoro terminou devido aos maus-tratos 

constantes do seu namorado por ciúmes, não foi?... 

e: Exacto, exacto… 

E: Também utilizou a pílula como método contraceptivo nessa relação? 

e: Usei, usei… 

E: Nunca utilizaram preservativo? 

e: Não… 

E: Pelo mesmo motivo? 

e: Sim… 

E: Pronto, na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me que para além desses dois 

namoros mais sérios, “teve mais namoros, mas que foram assim umas brincadeiras”, 

não foi?… 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, e consegue precisar, então, o número de namorados com quem se envolveu 

para além desses dois? 

e: (entendendo mal) Foi o segundo… Envolvi-me mais com o segundo… 

E: Exacto… Mas, para além desses dois namoros mais sérios, quantos namorados é que 

teve mais? 

e: Ai, não me lembro… 

E: Mas, foram muitos ou poucos? 

e: Alguns… 

E: Cinco, seis? 



e: Foram mais… Mais… 

E: E utilizou preservativo ou pílula nessas relações? 

e: Pílula, pílula, pílula… 

E: Ok… E quanto tempo é que duraram essas relações? 

e: Para aí um anito, meio ano… 

E: Mas, isso foi depois dos 33 anos? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Ok… Então, utilizou sempre a pílula, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Ok… Pronto, na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me também que aos “vinte e 

tal anos” conheceu um sueco com quem começou a consumir heroína, não foi?... 

e: Exactamente… 

E: Quem é que era essa pessoa e como é que a conheceu? 

e: Pronto, ele tinha família lá na Madalena e a gente conheceu-se lá… 

E: Isso foi depois de ter terminado com o seu segundo namorado, não foi?... 

e: Foi depois… Depois… 

E: E consegue precisar a idade com que conheceu essa pessoa? 

e: 30 e tal anos… 

E: Cerca de 35 (anos)? 

e: Sim, sim… 

E: E chegaram a namorar, então, ou não? 

e: Ainda andamos uns meses… Uns meses… 

E: 6 meses? 8 meses? 

e: Não, menos… Para aí uns 3 meses… 

E: E tiveram relações sexuais, portanto… 

e: Sim, sim… 

E: E utilizaram preservativo? 

e: Não… 

E: Mas, pela mesma razão? 

e: Foi por acaso… Já estava habituada a utilizar a pílula… 

E: Pronto… E viveu sempre em casa dos seus pais, nessa altura, não foi?… 

e: Sim, sim… 

E: Ok… E quando e como é que a Sra. Liliana conheceu o pai do seu filho? 

e: Não me lembro muito bem como é que o conheci… Já não me recordo… 



E: Mas, foi depois do sueco? 

e: Sim, sim… Ai, conheci-o no café… 

E: E quem é que era essa pessoa? Era de Madalena, também? 

e: Era de Valadares… 

E: E o que é que fazia? 

e: Ele trabalha por conta própria… 

E: E em que actividade? 

e: É dono do “Rivers”… Tem cafés, tem postos de gasolina… 

E: Então, digamos que é uma pessoa com muitas… 

e: (cortando-me a palavra) Dinheiro, é… 

E: Ok… E quanto tempo durou o relacionamento com essa pessoa? 

e: Ai, quase 6 aninhos… 

E: Ok… Pronto, e o seu filho nasceu em 1997 ou 1998? 

e: 1995… 13 de Agosto de 1995… 

E: 1995? 

e: Sim… 

E: Portanto, está quase a fazer 13 anos… 

e: Sim, sim… 

E: Ok… Disse-me que o pai do seu filho a abandonou, não foi?... 

e: Sim… 

E: Em que altura é que aconteceu isso? 

e: Foi logo quando engravidei… 

E: A partir daí deixou-a logo? 

e: Sim, deixou-me logo… 

E: E porque é que ele fez isso? 

e: Não queria assumir… 

E: A paternidade? 

e: Sim… 

E: Ok… E a gravidez foi desejada ou indesejada? 

e: Foi desejada… 

E: Desejada? 

e: Foi, foi… Da minha parte, só… 

E: E nessa relação também não utilizaram preservativo? 

e: Não, não… 



E: Pronto, ok… Como me disse também, o pai do seu filho ajudou-a economicamente 

para criar o seu filho, não foi?... 

e: Ajudou-me, ao princípio… Mas, depois, deixou… 

E: E durante quanto tempo é que a ajudou? 1 ano? 2 anos? 

e: 1 anito e tal, 2 (anos)… 

E: E qual era a contribuição mensal que dava? 

e: Dava-me 30 contos por mês… 

E: Ok… Pronto… Portanto, desde o ano de 1995 até 1997… 

e: Sim, sim, sim… 

E: Depois de terminar o relacionamento com o pai do seu filho e já tendo conhecimento 

do contágio do VIH, a Sra. Liliana teve mais namoros? 

e: Tive… Tenho agora este… 

E: Foi o único namoro que teve depois de ter tomado conhecimento do contágio? 

e: Foi, foi… 

E: Pronto, ok... A Sra. Liliana iniciou o namoro com o seu companheiro actual em 2005, 

não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Como é que a Sra. Liliana conheceu o seu companheiro actual? Foi aqui no hospital 

(entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)? 

e: Foi aqui, foi… 

E: E quem é que é essa pessoa? É aqui utente? 

e: É o Antero… 

E: E o que é que faz? 

e: Não faz nada… Recebe o Rendimento Mínimo… 

E: E qual foi a última profissão dele? Sabe? 

e: Não sei… Ele é muito inteligente… Ele tem curso e tudo… 

E: Ok… Mas, não sabe, então, qual foi a última profissão dele? 

e: Ele trabalhava (hesitante)… Ele fazia tectos falsos… Fazia tectos falsos… 

E: Ok… Já estou a perceber… Como me disse, de momento, não utilizam preservativo 

nas relações sexuais, pois não?... 

e: Não, não, não… 

E: Já utilizaram antes? 

e: Não, não… 

E: E tencionam vir a utilizar? 



e: Não… 

E: E o método contraceptivo utiliza actualmente a Sra. Liliana continua a ser a pílula? 

e: Exacto, exacto… 

E: Pronto, como me tinha dito, a Sra. Liliana começou a trabalhar aos 14 anos, em casa, 

como costureira auxiliar da sua mãe, não foi?... 

e: Sim… 

E: Começou a trabalhar mal abandonou a escola ou esteve um ano sem fazer nada? 

e: Comecei logo a trabalhar… Foi… 

E: E o que é que fazia era em concreto para ajudar a sua mãe? Era picotar? 

e: Não… Quer dizer, tirava os alinhados, descosia bainhas… 

E: E disse-me que fazia as encomendas da sua mãe, não era?… 

e: Ia entregar a obra aos clientes… 

E: Ok… E quantas horas trabalhava por dia? 

e: Era pouco… 

E: 4 horas? 

e: Sim, mais ou menos… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: Dependia do trabalho que a minha mãe tivesse, não é?... 

E: Mas, o normal era trabalhar quantos dias por semana? 

e: Era todos os dias… Era todos os dias… 

E: E qual era a sua remuneração mensal? 

e: A minha mãe não me dava dinheiro… Dava-me quando eu precisava… 

E: Ok… Auxiliou a sua mãe nas costuras até aos 19 anos, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Depois disso, disse-me que foi trabalhar, como me disse, para umas confecções no 

Porto, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: E quanto tempo depois de ter deixado as costuras com a sua mãe é que se iniciou nas 

confecções? Foi logo a seguir? 

e: (entendendo mal) Trabalhei lá 3 anos… 

E: Mas, logo que acabou de auxiliar a sua mãe nas costuras foi… 

e: (cortando-me a palavra) Fui logo trabalhar… Fui logo trabalhar… 

E: E onde é que trabalhava, em concreto? Era aqui no Porto, não era?... 

e: Era no Porto… 



E: Era numa fábrica? 

e: Era uma fábrica mesmo… 

E: Exacto… E como é que se chamava a empresa? 

e: OG… 

E: E quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou em confecções? 

e: (entendendo mal) Eram boas… 

E: Mas, que funções tinha na fábrica? Estava à frente de uma máquina? 

e: Estava numa máquina industrial… 

E: Ok… E como é que se designava, em concreto, o seu cargo na fábrica? 

e: Fazia a roupa… 

E: Era operária, pronto, digamos… 

e: Sim, sim, sim… 

E: E qual era a carga horária de trabalho semanal? Quantas horas trabalhava por dia a 

Sra. Liliana na fábrica? 

e: Entrava às 8 (horas da manhã), saía ao meio-dia e meio… Entrava à uma e meia e 

saía às 3 (horas da tarde)… 

E: Tinha uma hora de pausa para almoço, então… 

e: Sim, sim… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? De 2ª (Feira) até 6ª (Feira)? 

e: Era de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: E qual era a sua remuneração mensal nas confecções? 

e: Já não me lembro, mas era pouco… 

E: Pouco… Quanto, mais ou menos? 

e: 20 e tal contos… 

E: Só… 

e: Era… 

E: Trabalhou nessa actividade 3 anos, porque a empresa foi à falência, como me tinha 

dito, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, depois disso, a Sra. Liliana disse-me que começou a trabalhar em limpezas, 

não foi?... 

e: Sim… 

E: Começou logo depois de deixar as confecções? 

e: Sim, sim, sim… 



E: Trabalhou como empregada de limpeza até aos 33 anos, altura em que teve o seu 

filho, não foi?... 

e: Sim, sim, sim… 

E: Qual era a carga horária de trabalho semanal da Sra. Liliana? Quantas horas 

trabalhava por dia como empregada de limpeza? 

e: Era pouco… Era uma tarde... 3 horas, 4 (horas)… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: Era todos os dias… Todas as tardes… 

E: Até ao Domingo? 

e: Não… De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: E qual era a sua remuneração mensal média como empregada de limpeza? 

e: Ganhava 3 contos por dia, por tarde… 

E: Portanto, 15 contos por semana, não era?… Ganhava cerca de 60 contos por mês, não 

era?... 

e: Sim, sim… 

E: Em quantos locais diferentes e durante quanto tempo trabalhou como empregada de 

limpeza? 

e: Ai, ainda trabalhei bastante… 

E: Trabalhou como empregada de limpeza 13 anos, não foi?... 

e: Sim… 

E: Em quantos locais diferentes trabalhou como empregada de limpeza? 

e: Trabalhei para uma brasileira, nos prédios Maria (***), em Gaia… Trabalhei noutra 

senhora em Coimbrões, foi a última… E foram essas duas… 

E: E nunca trabalhou em Shoppings ou assim? 

e: Não, não… 

E: Mas, era empregada de limpeza de pessoas particulares? 

e: Em casas… 

E: Ah… Pensei que tivesse trabalhado, por exemplo, num shopping… 

e: Não, não… Foi em casas… 

E: Pronto, e desde que teve o seu filho, a Sra. Liliana nunca mais trabalhou? 

e: Não, não… Nunca mais trabalhei, não… 

E: E então, como é que obteve rendimentos para ir subsistindo? Acedeu ao Rendimento 

Mínimo? 

e: Acedi ao Rendimento Mínimo… 



E: Há quanto tempo é que acedeu ao Rendimento Mínimo? Foi desde que teve o seu 

filho? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E a sua família apoiava-a economicamente? 

e: Não… 

E: Então, basicamente sobrevivia à custa do apoio do Estado, não era?... 

e: Era, era, era… 

E: E qual era o rendimento médio que conseguia obter? 

e: 130 e tal Euros 

E: Então, foi vivendo sempre com 130 e tal Euros? 

e: Sim, sim… 

E: E ainda teve o apoio do pai do seu filho durante 2 anos, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, este tópico diz respeito às drogas… A Sra. Liliana disse-me que começou a 

fumar haxixe aos 17 anos, não foi?... 

e: Sim… Tinha 16, 17 anos… 

E: E com que regularidade é que consumia haxixe nessa altura? Era ao fim-de-semana? 

e: Era quase todos os dias… 

E: Ai, fumava quase todos os dias? 

e: Era, era… 

E: E com quem é que fumava? 

e: Com amigos e amigas… 

E: Eram amigos de Madalena? 

e: Eram… 

E: Começou a consumir heroína aos 30 e tal anos com um sueco, não foi?… 

e: Aos 30 e tal anos… Foi… 

E: E não me consegue dizer exactamente a idade com que começou a consumir heroína? 

Foi aos 33? 32? 

e: Foi aos 32, 31, por aí… 

E: Começou por fumar heroína ou iniciou-se logo por via endovenosa? 

e: Eu comecei a fumar, mas depois comecei a picar… 

E: E quanto tempo é que se manteve a fumar? 

e: Pouco… 1 anito e tal… Depois, comecei a injectar… 

E: Exactamente… E começou, então, com esse sueco… 



e: Sim, sim… Comecei com esse sueco… 

E: E disse-me que começou a consumir heroína e só cortou de vez com essa droga 

quando nasceu o seu filho, não foi?... 

e: Exactamente… 

E: E com que regularidade é que consumia heroína? Diariamente? 

e: Sim, sim… 

E: E passado um ano de ter iniciado o consumo, deixou de fumar e passou a injectar-se, 

não foi?... 

e: Sim, depois era sempre injectada… 

E: A quem e a que preço é que a Sra. Liliana comprava a heroína? 

e: Era lá em Madalena… 

E: Em Madalena? 

e: Sim…  

E: A traficantes lá da zona? 

e: Sim, a traficantes… 

E: E qual era o preço? 

e: Um conto cada dose… 

E: Pronto, a Sra. Liliana disse-me que compartilhou muitas seringas, não foi?... 

e: Sim… 

E: Com quem é que partilhava as seringas? 

e: Com vários amigos… 

E: E chegou a partilhar seringas com desconhecidos? 

e: Sim, sim… 

E: E tem uma noção aproximada do número de pessoas com quem partilhou seringas? 

e: Como? 

E: Se tem uma noção aproximada do número de pessoas com quem partilhou seringas? 

e: Não… Não faço ideia, mas foram algumas… 

E: Pronto, e que espaços de Gaia ou do Porto é que frequentava na altura da heroína e 

por quem é que se fazia acompanhar normalmente? 

e: Não percebi… 

E: Que espaços de Vila Nova de Gaia é que frequentava na altura da heroína? 

e: Era mais em Madalena… 

E: Mas, vivia em sua casa, não era?... 

e: Sim, sim… 



E: Chegava a ir para casa, por exemplo… 

e: (cortando-me a palavra) Exacto… Era em casa, era em casa… 

E: Ai, chegou a injectar-se em casa? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E os seus pais o que é que lhe diziam? 

e: Era tudo às escondidas… Metia-me no meu quarto… 

E: Mas, não se apercebiam que a Sra. não estava no seu estado normal? 

e: Não, não… 

E: Conseguiu esconder sempre isso? 

e: Sim… 

E: Ok… Pronto, e também consumia heroína com amigos, não era?... 

e: Sim… 

E: E juntava-se em casas de outras pessoas? 

e: Não, não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Pronto, e o que é que a levou a largar a heroína de vez após o nascimento do seu 

filho? 

e: Fiquei saturada… Foi saturação… 

E: Ok… E relativamente à cocaína, quando é que se iniciou na cocaína? 

e: Na cocaína, foi a bem dizer, ao mesmo tempo da heroína… 

E: Ao mesmo tempo da heroína? 

e: Foi, foi… 

E: E foi por via nasal, fumada ou injectada? 

e: Primeiro foi snifada…  

E: E foi também com o sueco? 

e: Sim, também… 

E: Ok… E com que regularidade é que consumia cocaína? 

e: (entendendo mal) Também tinha 30 e poucos anos… 

E: Mas, com que regularidade? Era semanalmente? Era diariamente? 

e: Era todos os dias… Era todos os dias… 

E: Todos os dias… 

e: Era todos os dias… 

E: Ok… E comprava cocaína aos mesmos traficantes, não era?... 



e: Sim, sim… 

E: E a que preço é que comprava cocaína? 

e: Era a 1 conto, também… Era a 1 conto… 

E: 1 conto? Pensei que fosse mais cara… Pronto, e depois do nascimento do seu filho, a 

Sra. Liliana consumia cocaína fumada uma vez por mês, não era?... 

e: Hum, hum… 

E: E com quem é que costumava consumir cocaína? Sozinha? 

e: Mais, com o meu falecido irmão… Com uma amiga que eu tinha… 

E: Ai, também teve um irmão que também utilizava drogas? 

e: Faleceu aqui até no hospital… O meu irmão tinha 32 anos quando faleceu… Era o 

irmão a seguir a mim… 

E: Era mais velho do que a Sra., portanto… 

e: Mais novo… 

E: E utilizava drogas… 

e: Utilizava… 

E: Ok… E, como me disse, só se libertou das drogas, definitivamente, em 2005, altura 

em que iniciou a relação com o seu actual companheiro, não foi?... 

e: Exacto… 

E: E como é que a Sra. Liliana obtinha rendimentos para comprar cocaína desde que 

deixou de trabalhar, no momento do nascimento do seu filho? Era através de subsídios 

do Estado? 

e: Claro… 

E: Nunca fez qualquer desintoxicação? 

e: Tentei fazer uma a frio, mas, não consegui… 

E: E onde é que fez essa desintoxicação? 

e: Em Viseu, na REMAR… 

E: E quanto tempo é que durou isso? 

e: Estive só um dia… 

E: Só um dia? E em que ano é que foi? 

e: Fui num Sábado e vim no Domingo embora… 

E: Mas, em que ano é que foi isso? 

e: Já não me lembro quando é que foi… Não me lembro… 

E: Mas, foi depois do nascimento do seu filho? 

e: Ai, foi, foi… Ele tinha para aí 2 anos já… 



E: Ok… Foi, então, em 1997, por aí… 

e: É, sim… Mais ou menos… 

E: Ok… A seu ver, o que é que a levou a iniciar-se e viciar-se nas drogas? Qual foi a 

razão para a Sra. se ter iniciado nas drogas? 

e: Foi para experimentar… Foi uma experimentação… Olhe, aconteceu… 

E: E que avaliação geral faz a Sra. Liliana da sua experiência com drogas? 

e: (ouvindo mal) O que é que? 

E: Que avaliação geral faz a Sra. Liliana da sua experiência com drogas? Foi má, não 

foi?... 

e: Foi má, má… 

E: Péssima, não é?... 

e: Foi péssima… Muito péssima… 

E: E em que aspecto é que lhe estragou mais a vida? 

e: Oh, foi eu ter-me metido na droga… Estragou-me a vida toda… 

E: Mas, foi também por causa da doença? 

e: Sim, sim… Também foi um bocado… Também ajudou… 

E: Pronto, como me tinha dito na primeira entrevista, a Sra. Liliana nunca foi elucidada 

pela sua família sobre os meios de transmissão da doença Sida, pois não?... 

e: Não… 

E: Mesmo no momento da sua contaminação, a Sra. Liliana não estava minimamente 

informada sobre os meios de transmissão da doença Sida, pois não?... 

e: Não… 

E: Quando e como é que a Sra. Liliana começou a ficar elucidado sobre a doença Sida e 

os seus meios de transmissão? Foi a partir das primeiras consultas? 

e: Foi, sim… 

E: Portanto, depois de nascer o seu filho… 

e: Exacto… 

E: Pronto, a Sra. Liliana tomou conhecimento da sua contaminação quando teve o seu 

filho, no hospital, com 33 anos, não foi?... 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, foi no próprio parto que soube disso? 

e: Foi no parto que eu soube isso… 

E: A Sra. Liliana está em crer que o seu contágio se deu através da partilha de seringas, 

não é?... 



e: Sim, sim… Tenho a certeza absoluta disso… 

E: Nunca colocou a possibilidade de ter sido por via sexual? 

e: Não, não… 

E: Mas, porquê, se nunca utilizou preservativo? 

e: Era raro falar-se em preservativo, nessa altura… 

E: Exacto… Mas, chegou a tomar conhecimento que algum dos seus parceiros sexuais 

estivesse contaminado? 

e: Não, não… 

E: Pronto, ok… E tal como me tinha dito, a Sra. Liliana teve a sua primeira consulta 

com um médico de infecciologia, logo a seguir ao parto, não foi?... 

e: Sim, sim, sim… 

E: Onde é que se realizou essa consulta? 

e: Foi aqui (referindo-se ao Hospital de Joaquim Urbano)… 

E: Foi aqui no Hospital de Joaquim Urbano? 

e: Sim, sim… 

E: Então, veio logo directa para o Hospital de Joaquim Urbano… 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, depois dessa primeira consulta, com que regularidade é que visitava o 

médico? Vinha uma vez por mês? De 3 em 3 meses? 

e: De 2 em 2 meses… 

E: De 2 em 2 meses? 

e: Era… 

E: E, em concreto, quando é que a Sra. Liliana começou a terapêutica com a toma de 

comprimidos para o VIH? 2 anos depois? 1 ano depois? 

e: Foi logo após saber que tinha… 

E: Começou logo a tomar comprimidos? 

e: Sim, sim… Foi logo que soube que tinha o HIV, comecei a tomar medicação… 

E: Já teria, então, uma carga vírica alta… 

e: Sim, sim… 

E: E reagiu bem a essa medicação? 

e: Sim… 

E: Disse-me que começou por tomar 5 comprimidos por dia, não foi?... 

e: Sim… 

E: Consegue-me indicar o nome desses comprimidos ou já não se lembra? 



e: Ai, não sei… 

E: Era o Combivir®? 

e: Era o Combivir®, era o Evid®… (pensativa) Ai, não me lembro dos outros… Não 

lhe sei dizer o nome… 

E: Ok… E durante quanto tempo é que se manteve com 5 comprimidos? 

e: Ai, ainda durante uns anos… Ora bem, vai fazer 12 anos que eu ando aqui (entenda-

se no Hospital de Joaquim Urbano)… Andei para aí uns 10 anos com 5 comprimidos… 

E: 10 anos? 

e: 10 anos… 

E: Ok… E a Sra. Liliana levou sempre a terapêutica seguida ou desistiu alguma vez? 

e: Não, levei sempre seguido… 

E: Sempre seguidinho? 

e: Sempre seguidinho… 

E: Nunca desistiu, portanto… 

e: Segui sempre… 

E: E, actualmente, toma 6 comprimidos para ver se as suas defesas sobem, não é?... 

e: Sim, sim… 

E: Portanto, toma 6 comprimidos de há 2 anos para cá… 

e: Sim, sim… 

E: Ok… E a Sra. Liliana consegue-me indicar o nome dos comprimidos que toma 

actualmente? 

e: Não… Não sei… 

E: Mas, são mais ou menos parecidos aos outros? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Pronto, até aos últimos 3 anos, pelo menos uma vez por mês, a Sra. Liliana consumia 

cocaína, não era?... Misturava a terapêutica com cocaína, não era?... 

e: Sim, sim… 

E: Ok… E qual foi o razão principal para a Sra. Liliana largar a cocaína? 

e: Fiquei saturada também… 

E: Também? 

e: Também… Foi saturação… Queria deixar a droga… 

E: E o facto de se ter juntado ao seu actual companheiro foi um factor importante nesse 

processo? 

e: A gente apaixonou-se, pronto, juntamo-nos… 



E: Pronto, mas o facto de a data em que iniciou a relação com o seu namorado ter 

coincidido com a data que largou a cocaína teve algum relacionamento? O seu 

namorado incentivou-a a deixar as drogas? 

e: Não, ele também andava, só que deixou também... 

E: Mas, então, a Sra. Liliana saturou e quis acabar com isso de vez? 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, ok… Portanto, a Sra. Liliana acedeu aqui ao Hospital de Joaquim Urbano há 

12 anos atrás… 

e: Sim, sim, sim… 

E: Há 12 (anos), não… Desde 1995, então, mais ou menos… 

e: Sim, sim… 

E: Há 13 anos, mais ou menos… E como é que a Sra. Liliana recorda a sua primeira 

consulta aqui no Hospital de Joaquim Urbano para iniciar a terapêutica? 

e: Ora bem, foi uma consulta… Examinaram-me, deram-me uma receita para ir à 

farmácia lá em cima buscar a medicação… Porque comecei a tomar em casa… Depois, 

comecei a tomá-la aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)… E também 

comecei a tomar a metadona… 

E: E, nesse período, como me disse, visitava o médico de 2 em 2 meses… 

e: Sim, sim, sim… Buscar a medicação… 

E: E quando é que começou a vir aqui (entenda-se ao Hospital de Joaquim Urbano) 

diariamente? 

e: Não me recordo muito bem… 

E: Foi há mais de 3 anos? 

e: Ai, foi, foi… 

E: Ok… E quem é que é o seu médico actualmente aqui no Hospital de Joaquim 

Urbano? 

e: É a Dra. Ana Horta… 

E: Há quanto tempo é que é sua médica a Dra. Ana Horta? 

e: Ui, há bastantes anos… A bem dizer, desde que entrei para aqui… 

E: Então, foi a sua única médica desde que veio para aqui (entenda-se para o Hospital 

de Joaquim Urbano)? 

e: Primeiro, foi a Dra. Helena… (rectificando) Não, foi o Dr. Rogério… Depois, foi a 

Dra. Helena e depois passaram-me para essa Dra. Ana Horta, que é hoje a minha 

médica… 



E: Estará com ela há mais de 8 anos? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E que recomendações é que lhe dá a Dra. Ana Horta em relação aos cuidados que 

deve ter com o corpo? 

e: Ela agora quer que eu faça tratamento à Hepatite C… Diz que o meu fígado está um 

bocadinho afectado… E antes que eu fique com cirrose, ela aconselhou-me a fazer 

tratamento… E eu vou fazer em Outubro… 

E: Pronto, e a Sra. Liliana tem cuidados na sua alimentação? 

e: Sim, sim… Bastantes… 

E: Pode explicitar?... Segue alguma dieta? 

e: Não, não… Não faço dieta… 

E: Então, que cuidados é que tem na alimentação? O que é que come e o que é que evita 

comer? 

e: Não como molhos… Como sopa… Como uma comida normal… 

E: Ok… Pratica exercício físico? 

e: Não, não… 

E: Fuma, não fuma? 

e: Sim, fumo… 

E: Quantos cigarros fuma por dia? Um maço? 

e: Um maço, um maço… 

E: Mas, partilha com o seu namorado, não é?... 

e: Partilho com o meu namorado… 

E: É meio maço, então, que fuma por dia… 

e: É, é, é… 

E: Ok… E bebe? 

e: Não, não… 

E: E já bebeu? 

e: Já bebi, já… 

E: E quando é que deixou de beber? 

e: Ui, já há muitos anos… Para aí há 20 anos… 

E: Então, nunca bebeu desde que iniciou a terapêutica… 

e: Não, não… Já foi há muitos anos que deixei de beber… 

E: E a Sra. Liliana tem gosto em ir às consultas com a Dra. Ana Horta? 

e: Sim, sim… Muito… 



E: Sente-se bem nessas consultas? 

e: Sinto-me muito bem… 

E: Ele é uma pessoa da sua confiança? 

e: Sim, sim… 

E: E qual é o tempo médio de duração dessas consultas? Quanto tempo é que costumam 

durar? 

e: Um quarto de hora… 

E: É? 

e: É, é… É um quarto de hora… 

E: Não paga nenhuma taxa por essas consultas, pois não?... 

e: Não, não, não… 

E: Acha que a qualidade da relação com a sua médica é importante para o tratamento 

eficaz do VIH/Sida? 

e: Sim, claro que sim... 

E: Ok… E de um modo geral, a Sra. Liliana está satisfeita ou insatisfeita com o 

atendimento que tem tido no Hospital de Joaquim Urbano para acompanhamento do 

problema do VIH/Sida? 

e: Muito satisfeita… 

E: Muito satisfeita? 

e: Muito satisfeita… 

E: E já ficou desagradada com alguma situação que tivesse vivido aqui no hospital 

(entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) em relação ao acompanhamento do 

problema do VIH/Sida? 

e: Não, não, não… 

E: Nunca? 

e: Nunca… 

E: Como é que é a sua relação com os outros utentes do Hospital de Joaquim Urbano? 

e: É boa… 

E: Dá-se bem com todos? 

e: Dou, dou… 

E: E como é que é a relação com os enfermeiros e outros funcionários? 

e: É boa, também… 

E: Vem ao Hospital de Joaquim Urbano todos os dias? 

e: Todos os dias… De Domingo a Domingo… 



E: Vem sempre da parte da manhã? 

e: Sim, sim… 

E: O que é que acha que podia ser melhorado no Hospital de Joaquim Urbano em 

termos de acompanhamento de doentes de VIH/Sida? 

e: Acho que aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) é muito bom… Tem 

tudo… 

E: Mas, o que é que acha que podia ser ainda melhor? 

e: Aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) temos tudo… Temos o passe de 

graça… Temos a alimentação, que é o pequeno-almoço… Temos a medicação de 

graça… Só isso tudo é uma grande vantagem, não é?… 

E: Exacto… Mas, ao nível do hospital, o que é que acha que podia ser ainda melhor? 

e: Eu por mim nem saía daqui… 

E: Mas, o que é que acha que podia ser melhorado aqui (entenda-se no Hospital de 

Joaquim Urbano) para acompanhamento dos doentes de VIH/Sida? Pronto, coloquei a 

mesma pergunta ao Sr. Paulo e ele disse-me que devia estar sempre aberta a sala de 

convívio… 

e: Ah, sim, sim… Isso sim… Isso sim… 

E: A Sra. tem mais alguma sugestão que lhe passe pela cabeça? 

e: Quer dizer, concordo com ele nisso… 

E: E mais outra coisa que acha que podia ser melhorada aqui… 

e: Podiam ter aquilo (entenda-se a sala de convívio do C.T.C. do Hospital de Joaquim 

Urbano) todo o dia aberto… 

E: Pronto, então é mais ao nível do convívio entre os utentes… 

e: Porque os (entenda-se os utentes que frequentam o turno da tarde do C.T.C. do 

Hospital de Joaquim Urbano) da tarde têm e os da manhã também têm direito ao 

mesmo… 

E: Ai, à tarde está sempre aberto aquilo? 

e: Está, está… 

E: E de manhã é só alguns dias? 

e: Agora, abriram de manhã porque a gente escreveu no livro de reclamações… 

E: Era aí que eu queria chegar… E que reclamações é que tem mais a fazer? 

e: Foi o meu homem que fez, não fui eu… 

E: E tem mais alguma reclamação que lhe ocorra? 

e: Ele escreveu também derivado às empregadas, também… Fez queixa delas… 



E: Porquê? O que é que elas fizeram? 

e: Porque elas não fazem nada de jeito… 

E: Mas, quais empregas? Empregadas de limpeza? Enfermeiras? 

e: As enfermeiras, não… Mas, as auxiliares, as empregadas de limpeza… 

E: Mas, não fazem nada, como assim? 

e: Quer dizer, são assim um bocado cruas connosco… 

E: São frias? 

e: São, são… E isso magoa-nos um bocadinho… 

E: Ok, pronto… Como me disse na primeira entrevista, a Abraço foi a única instituição 

a que recorreu para apoio para além do Hospital de Joaquim Urbano, não foi?... 

e: Sim… 

E: Disse-me que foi utente da Abraço cerca de 4 anos, não foi?... 

e: Sim… 

E: Lembra-se do ano, em concreto, em que se tornou utente da Abraço? 

e: Não me lembro, não me lembro… 

E: Mas, foi para aí em 1997, depois de ter o seu filho? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Ok… E qual foi a principal razão para a Sra. Liliana ter recorrido à Abraço? O que é 

que a levou a recorrer à Abraço? 

e: Foi para pedir ajuda também… Para levar um cabaz de compras… Roupa, calçado… 

Foi só por isso… 

E: E como é que acedeu à Abraço? Como é que tomou conhecimento da Abraço? Quem 

é que a informou? 

e: Foi aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) que me informaram… 

E: E como é que a Sra. Liliana recorda a sua primeira visita à Abraço? 

e: Foi boa, foi boa… 

E: Foi bem atendida? 

e: Fui bem atendida, muito bem atendida… 

E: Teve vergonha de lá ir pedir ajuda? 

e: Não, não tive vergonha de nada… 

E: Ok… Na Abraço, a Sra. Liliana disse-me que recorreu ao apoio psico-social, não 

foi?... 

e: Sim… 

E: Teve atendimento com uma psicóloga, não foi?... 



e: Sim, sim… 

E: Durante quanto tempo é que teve atendimento com essa psicóloga? 

e: (entendendo mal) Ai, era mais de meia hora… 

E: Mas, quanto tempo é que teve atendimento com a psicóloga? 1 ano? 2 anos? 

e: Ainda bastante… 2 anos, mais ou menos… 

E: E com que frequência é que visitava a psicóloga da Abraço? Ia lá de 2 em 2 meses? 

De 3 em 3 meses? 

e: Ia uma vez por mês… 

E: Uma vez por mês? 

e: Sim… 

E: Ok… E teve apoio, como me disse, ao nível de roupas e alimentos, na Abraço? 

e: Sim, sim… 

E: E com que frequência é que lhe davam esse apoio? Era também uma vez por mês? 

e: Também uma vez por mês… 

E: Ok… E em que medida o apoio prestado pela Abraço tornou melhor a sua vida? Foi 

uma grande ajuda? 

e: Foi uma grande ajuda… Bastante, até… 

E: Mas, foi mais a nível psicológico ou… 

e: (cortando-me a palavra) As duas coisas… 

E: Ok… E sentia-se melhor depois das suas visitas à Abraço, claro… 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, e ficou desagradado com alguma situação que tivesse vivido na Abraço em 

termos de atendimento? 

e: Não, não, não… 

E: Não tem nenhuma queixa a fazer? 

e: Não, não, não… Nenhuma… 

E: Então, porque razão é que deixou de ser utente da Abraço? 

e: Porque faltei… 

E: Começou a faltar? 

e: Comecei a ter aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) tudo e deixei de lá 

ir… 

E: Ok… Pronto, o que é que acha que podia ser melhorado na Abraço para prestar apoio 

aos doentes de VIH/Sida? 

e: (entendendo mal) Era a mesma coisa… Só me davam roupa, compras, mais nada… 



E: Mas, o que é que acha que podia der melhorado lá para prestarem um apoio melhor a 

doentes de VIH/Sida? 

e: Ajudar mais, não é?... Por exemplo, em questões de dinheiro… 

E: Ter maior apoio económico, é?... 

e: Sim… Dar uma ajuda maior… 

E: Ok… Pronto, na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me que tem muita fé em 

Deus e que todos os dias pede a Deus para a ajudar a si, ao seu companheiro e ao seu 

filho, não é?... 

e: Sim, sim, sim… 

E: Depois de ter tomado conhecimento do contágio, a Sra. Liliana apegou-se mais à sua 

religião? 

e: Sim, sim… 

E: Pergunto-lhe ainda em que medida é que a sua religião é importante para tentar 

contrariar a doença? 

e: Eu gosto muito de rezar, porque eu tenho muita fé em Deus… E eu aceito bem a 

minha doença… Nem tenho outro remédio, não é?... 

E: Mas, dá-lhe mais paz interior a religião? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Ajuda-a a aceitar melhor a sua doença? 

e: Sim, sim… 

E: Ok… Depois de ter tomado conhecimento do contágio, a Sra. Liliana nunca teve 

vontade em, por exemplo, tirar um curso de geriatria ou de técnico de acção social? 

e: Não, não… Nunca tive vontade disso…  

E: E por alguma razão em especial? 

e: Quando soube que tinha o HIV, perdi logo a vontade de tudo… 

E: Mas, muitas pessoas que já entrevistei optaram por esta via… 

e: Pois… 

E: E a Sra. não tem vontade? 

e: Não tenho gosto… 

E: Ok… Na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me também que participou algumas 

vezes em campanhas de informação e prevenção do VIH/Sida, não foi?... 

e: Sim… 

E: Em quantas iniciativas é que participou desse tipo? 

e: Em algumas… 



E: E em que contexto é que participou? Foi na Abraço? 

e: Sim… 

E: E em que medida é que a sua participação nessas actividades informação e prevenção 

do VIH foi importante para si? Sentia-se bem depois de fazer isso? 

e: Sentia-me bem, sim… 

E: Por estar a ajudar as outras pessoas? 

e: Sim, sim… 

E: Ok… E quando é que aconteceu essa participação nessas actividades? Foi naqueles 4 

anos em que esteve na Abraço? 

e: Sim, sim, sim, sim… 

E: Mas, onde é que aconteciam essas actividades? Na praia? Eram peditórios? 

e: Eram quase sempre peditórios… Peditórios, sim, sim… Peditórios… 

E: Ok… Depois do contágio, a Sra. Liliana nunca teve vontade de trabalhar numa 

instituição de apoio a doentes de VIH/Sida? 

e: Gostava, mas (hesitante)… 

E: Gostava de dar o seu testemunho para ajudar outras pessoas? 

e: Sim, sim… Gostava de fazer isso… 

E: E porque é que nunca tentou fazer isso? 

e: Vou ver… Vou ver, agora… 

E: Mas, até esta altura porque é que nunca tentou fazer isso? 

e: Não sei… Ainda não chegou a altura… Ainda não chegou a altura… 

E: Ok… Pronto, na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me que passou a sentir-se 

mais triste depois do contágio, não foi?... 

e: Exacto… 

E: Queria perguntar-lhe o que é que mudou depois do contágio em termos da ocupação 

dos seus tempos livres? Em concreto, o que é que fazia antes do contágio que não faz 

agora? 

e: Ui, era muito trabalhadeira e sou na mesma… 

E: Nas limpezas e isso? 

e: Sim, sim… 

E: Mas, ao nível dos tempos livres, mudou alguma coisa? 

e: Não… 

E: Continuou a fazer tudo o que fazia antes? 

e: Sim, sim, sim… 



E: E em termos dos espaços sociais frequentados e saídas nocturnas? Mudou alguma 

coisa depois do contágio? Passou a sair menos à noite? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Começou a ficar mais em casa? 

e: Sim, muito mais… Muito mais… 

E: E viveu com a sua família até aos 42 (anos), não foi?... 

e: 42 (anos), sim… 

E: A Sra. vai fazer 46 (anos), não é?... 

e: Sim… 

E: Portanto, vai fazer 4 anos que já não vive com a sua família… 

e: Sim, sim… 

E: Ok… Portanto, passou a conviver menos socialmente? 

e: Hum, hum… 

E: Ok… E ao nível das relações com os seus amigos, sentiu que houve uma quebra nas 

relações? 

e: Não, não, não… 

E: Transmitiu a algum amigo seu o contágio? 

e: Não… 

E: Nunca disse a nenhum amigo seu que estava contagiada? 

e: Quer dizer, eles sabem… 

E: E souberam a partir de quem? Foi a Sra. que lhes contou? 

e: Eles sabem, não é?... Eu ando aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano), vê-

se logo porquê… 

E: Mas, depois de ter o seu filho transmitiu logo a notícia aos seus amigos ou só foi 

passado uns anos? 

e: Escondi um bocado… Escondi um bocado… 

E: Durante quanto tempo é que ocultou isso? 

e: Bastante tempo… 

E: Mas, 6 anos? 8 anos? Não sabe ao certo? 

e: Não sei ao certo… 

E: Ok… Portanto, e desde que teve o seu filho nunca mais trabalhou… 

e: Não… 

E: Portanto, nenhum colega seu de trabalho chegou a saber que estava contaminada… 

e: Não, não, não… 



E: E em termos dos sues rendimentos económicos, qual é que era o ordenado que estava 

a receber como empregada de limpeza antes do contágio? Qual foi o último ordenado 

que recebeu? Eram, mais ou menos, 60 contos? 

e: Sim, sim… Mais ou menos, isso… 

E: Como me tinha dito na primeira entrevista, o seu rendimento médio mensal actual 

são 131 Euros, não é?... 

e: Exacto… 

E: Portanto, houve uma quebra ao nível dos rendimentos económicos… 

e: Houve, houve… 

E: Se a Sra. não estivesse contagiada, provavelmente, estaria a trabalhar e a ganhar bem 

mais… 

e: Exacto… Claro, claro… 

E: Portanto, a Sra. Liliana usufrui do Rendimento Mínimo Garantido… 

e: Exacto… 

E: E usufrui dessa medida ou de apoios há quanto tempo? Foi logo desde que tomou 

conhecimento do contágio e deixou de trabalhar? 

e: Sim, sim… 

E: Teve sempre apoio do Estado? 

e: Sim, sim… 

E: E nunca teve, por exemplo, um mês em que não tivesse dinheiro para comer? 

e: Não, não, não… 

E: E, além disso, vivia em casa dos seus pais e sempre tinha o apoio deles, não era?... 

e: Sim, sim, sim… 

E: Pronto, e como é que acedeu ao Rendimento Mínimo? Foi aconselhada aqui no 

hospital (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)? 

e: Sim, aconselharam-me… Disseram-me que eu tinha direito a isso e eu tratei das 

papeladas… 

E: Exactamente… Ok… E, actualmente, tem algum apoio económico de familiares? 

e: Não, não, não… 

E: Ok… Na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me que exceptuando a sua mãe, que 

já havia falecido, todos os seus familiares sabem do seu contágio e a apoiam com a 

doença, não é?... 

e: Sim… 

E: Pronto, em que ano, em concreto, é que o seu pai ficou a saber do contágio? Sabe? 



e: Ah, foi há pouco tempo, para aí há 5 anos… 

E: Em 2003? 

e: Sim… 

E: E como é que soube disso? Foi a Sra. que lhe disse? 

e: Não, foram as minhas irmãs… 

E: Então, o seu pai não sabia que a Sra. vinha aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim 

Urbano)… 

e: Não, não… 

E: E os seus irmãos quando é que tomaram conhecimento do contágio? 

e: Quer dizer, souberam pela minha irmã mais velha… 

E: E quando é que a Sra. transmitiu a notícia à sua irmã mais velha? 

e: Porque a minha irmã mais velha tem uma cunhada que é médica no hospital de Gaia e 

essa médica contou-lhe, quando eu tive o meu filho… 

E: E a Sra. autorizou essa médica a contar? 

e: Não… Eu pedi-lhe a ela para não lhe contar, mas ela contou-lhe… 

E: E como é que a Sra. reagiu a isso? 

e: Mal… 

E: Nunca apresentou queixa? Nunca fez nada contra ela? 

e: Não, não… Mas, fiquei um bocado magoada com ela… 

E: Compreendo… Portanto, era a sua irmã mais velha… 

e: Mais velha, sim… 

E: Então, ela soube logo desde o início… 

e: Exacto… Foi a primeira a saber… 

E: E ela contou aos seus irmãos ou manteve segredo disso? 

e: Não, contou aos meus irmãos… 

E: Então, eles souberam logo… 

e: Foi, foi… 

E: E à sua mãe contou, a sua irmã mais velha? 

e: Não, a minha mãe já tinha falecido… 

E: Pois, já me tinha dito… Faleceu em concreto em que ano a sua mãe? 

e: A minha mãe tinha 48 anos quando morreu… 

E: Mas, não sabe, em concreto, o ano em que faleceu? 

e: Não, não, não… 

E: Ok… Portanto, a Sra. Liliana, directamente, não contou a ninguém da sua família… 



e: Não, não, não… 

E: Ok… Depois de ter tomado conhecimento do contágio, a Sra. Liliana teve mais 

dificuldades em envolver-se em relações de namoro? Como me disse, namoros, só teve 

este com o seu actual companheiro… 

e: Exactamente… 

E: E o facto de estar contagiada com o HIV deixou-a mais retraída para se envolver em 

relações de namoro, não foi?... 

e: Sim, sim, sim… 

E: Pronto, o seu namorado também é seropositivo, não é?... 

e: É, é… 

E: Pronto, não teve que o avisar previamente que estava… 

e: (cortando-me a palavra) Claro, claro… 

E: Ok… Na primeira entrevista, a Sra. Liliana disse-me que diminuiu a sua frequência 

de actividade sexual após o contágio, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, pode referir o ritmo de actividade sexual semanal antes do contágio e o ritmo 

de actividade sexual semanal actual? Por exemplo, antes do contágio quantas vezes 

praticava sexo por semana? 

e: Para aí umas três, quatro… 

E: E actualmente? 

e: É, mais ou menos, o mesmo… 

E: Pronto, então, manteve sensivelmente o mesmo ritmo de actividade sexual… 

e: É, é… 

E: Para além da sua família, quem é que tem conhecimento da sua contaminação? Sabe 

quantos amigos seus têm conhecimento da contaminação? 

e: Bastantes… 

E: Ali na zona onde nasceu… 

e: (cortando-me a palavra) Sim, na Madalena… 

E: Mas, quantas pessoas? 20? 25? 

e: Ai, mais… 

E: Mais? 

e: Mais, mais… 

E: Pronto, se pedisse à Sra. Liliana para escolher duas palavras para descrever a sua 

experiência como seropositiva, quais são as palavras que a escolheria e porquê? 



e: Palavras que? 

E: Uma palavra qualquer que pudesse descrever a sua experiência como seropositiva… 

e: (entendendo mal) Gostava que saísse a vacina da Sida, por exemplo… 

E: Pronto, mas duas palavras que pudessem descrever a sua experiência como 

seropositiva… Eu fiz a mesma pergunta ao Sr. Paulo e ele disse-me que escolhia as 

palavras pesadelo e aflição… 

e: Exactamente igual… Sofrimento, medo, pesadelo… 

E: E porquê sofrimento? 

e: Porque a Sida só me trouxe sofrimento… Nós não somo as mesmas pessoas… 

Estamos sempre com medo de que aconteça alguma coisa… A gente tem sempre medo, 

não é?... 

E: Pois… Tem medo que lhe aconteça alguma coisa de mal? Tem medo de vir a ter uma 

pneumonia? 

e: Não, não… Nunca tive nada… Nunca tive internada, nem nada… Graças a Deus, 

nunca tive problemas, a não ser ter o HIV… 

E: Ok… Pronto, e o que é que a Sra. Liliana acha que podia ser feito em Portugal para 

tornar a luta contra a Sida e o VIH mais eficaz? 

e: Acho que havia de sair uma vacina, um medicamento mais potente para abater o 

vírus… Ao menos isso… 

E: E que medidas em concreto é que acha que podiam ser tomadas? Acha que deviam 

haver mais campanhas de informação, por exemplo? 

e: Sim, sim, sim… 

E: Ok… Pronto, o que é que realmente mudou na sua vida com o contágio do VIH? 

e: Ai, mudou muita coisa… 

E: Seja, então, o mais explícita possível… 

e: Por exemplo, em questões de trabalho… Já não sou a mesma que era, que eu era uma 

pessoa muito alegre… Agora, já não sou tanto… Tornei-me mais sensível… Dou-me 

muito à dor… Sou muito sensível, pronto… Tudo me magoa… 

E: Ok… E relativamente à sua vida quotidiana actual, actualmente, a Sra. Liliana vive 

com o seu companheiro em Lordelo, próximo do Campo Alegre, não é?... 

e: Sim, sim… 

E: É uma habitação social? 

e: Sim, sim… São casas da Câmara…  

E: Exacto… E é um apartamento? 



e: É um apartamento… 

E: E como é que acedeu a essa habitação? Foi há 3 anos, não foi?... 

e: Há 3 anos, 3 anos… 

E: E foi aqui através do hospital (entenda-se do Hospital de Joaquim Urbano)? 

e: (entendendo mal) Foi aqui que nos conhecemos e depois fomos lá ver… 

E: Exacto… Mas, foram os profissionais do hospital que a aconselharam a ir lá? 

e: Não, não… Nós é que tomámos a iniciativa… 

E: E pagam uma renda, não é?... 

e: Pagamos, pagamos… 

E: E qual é que é o valor da renda? 

e: São 20 contos… 

E: (sem entender) São… 

e: (cortando-me a palavra) Pagamos metade cada um… 

E: Exactamente… E ele também tem acesso ao Rendimento Mínimo? 

e: Exactamente… 

E: Então, vivem, mais ou menos, com cerca de 250 euros por mês… 

e: Mais ou menos 70 contos… 

E: Ok… Pronto, e vivem nessa habitação há 3 anos, como me disse… 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, na primeira entrevista a Sra. Liliana disse-me que a custódia do seu filho foi 

entregue a uns tios seus por causa do seu vício em drogas, não foi?... 

e: Exacto… 

E: Pronto, em que ano, em concreto, é que o seu filho foi entregue aos seus tios? 

e: Foi muito triste… Foi muito (hesitante)… Foi uma facada muito grande para mim… 

E: Mas, isso aconteceu quando, em concreto? 

e: Quando eu não consegui largar a droga… 

E: Mas, isso foi quanto tempo depois do seu filho nascer? 3 anos? 

e: 2 anos… 2 anos… 

E: E foram os seus tios… 

e: (cortando-me a palavra) Foi a minha própria irmã que fez queixa de mim… 

E: Portanto, a Sra. já não conseguiu ocultar o seu vício em drogas em casa, pois não?... 

e: Exactamente… Exactamente… 

E: Portanto, a sua irmã fez queixa de si e depois tiraram-lhe o seu filho… 

e: Exactamente… 



E: E presumo que ficou magoada com essa sua irmã… 

e: Pois claro que fiquei… É lógico… 

E: E como é que é a sua relação habitual com essa sua irmã? 

e: É muito (hesitante)… 

E: É má? 

e: É um bocado má… 

E: Nunca sarou essa ferida, portanto… 

e: Pois… 

E: Ok… Pronto, relativamente à sua vida diária actual, a Sra. Liliana vem todos os dias 

ao Hospital de Joaquim Urbano? 

e: Exacto… 

E: A que horas é que costuma acordar a Sra. Liliana, normalmente? 

e: Ui, ontem acordei às 9 e meia… 

E: Hoje acordou mais cedo… 

e: Hoje acordei mais cedo… 

E: Mas, o normal é acordar a que horas? 

e: 8 menos um quarto, 8 horas… 

E: A Sra. acorda e depois vem para aqui de transportes públicos, não é?... 

e: Sim, sim, sim… 

E: Vem de autocarro ou de metro? 

e: Autocarro… 

E: E vem sempre acompanhado pelo seu companheiro, não é?... 

e: Com ele, sim… 

E: E quanto tempo é que costuma ficar aqui no Hospital de Joaquim Urbano por dia? 

e: Uma horita, duas… 

E: Da parte das manhã sempre, não é?... 

e: Sim, sim… 

E: Nunca vem à tarde? 

e: À tarde, não… 

E: E onde é que almoça a Sra. Liliana? 

e: Almoço em casa… 

E: E onde é que janta? 

e: Na A.M.I., aqui em Campanhã… 

E: Vem jantar sempre à A.M.I.? 



e: Sim… 

E: E como é que ocupa o seu tempo livre à tarde? 

e: A dormir… 

E: Em casa? 

e: Sim… 

E: E depois acorda e vai à A.M.I. comer? 

e: Sim… Acordamos às 7 horas para irmos jantar à A.M.I.… 

E: E à noite como é que ocupa o tempo livre? 

e: É também na cama… Às 8 horas já estamos na cama… 

E: A verem televisão ou dormem logo? 

e: É raro ver televisão… Tomamos a medicação para dormir e adormecemos logo… 

E: Ok… Portanto, a Sra. Liliana deita-se sempre cedo… 

e: Sim, sim… 

E: Às 8 horas da noite? 

e: Sim, sim… 8 (horas da noite), 8 e tal…  

E: E para além disso, com que actividades é que o Sra. Liliana ocupa o seu tempo no 

espaço doméstico? Faz as lides da casa, por exemplo? 

e: Sim, sim, sim, sim… Arrumo a casa, faço a limpeza… Ponho a roupa a lavar, 

estendo-a… 

E: E é à tarde que faz isso, normalmente? 

e: Quando chego a casa, por volta do meio-dia, meio-dia e meio… 

E: E vêem televisão à hora de almoço? 

e: Sim, fazemos isso… 

E: Ok… Pronto, disse-me na primeira entrevista que costuma ir ao café com o seu 

companheiro, não é?... 

e: É, é… 

E: E onde é que se situa esse café? É aqui ou… 

e: (cortando-me a palavra) É lá à beira de nossa casa… 

E: Vai lá diariamente? 

e: É muito raro irmos ao café… 

E: Ai é raro? 

e: É… É muito raro… 

E: E quem é que são os seus amigos, actualmente? Quem são as pessoas que pode dizer 

que são suas amigas, actualmente? 



e: Não tenho aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) amigas… Colegas 

tenho, amigas, não… 

E: Mas, actualmente, não tem nenhuma pessoa que possa dizer que é sua amiga mesmo? 

e: Tenho uma, mas não é daqui (entenda-se do Hospital de Joaquim Urbano)… 

E: Exacto… E quem é essa pessoa? É de Madalena? 

e: Não, não… Mora (hesitante)… Se quer que lhe diga, nem sei bem onde é que ela 

mora… Ainda há dias lhe liguei, até… 

E: Mas, são amigas mesmo, não são?... 

e: Sim, sim… 

E: E onde é que conheceu essa pessoa? 

e: Foi aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)… O marido dela faleceu 

aqui… 

E: E costuma encontrar-se com essa pessoa? 

e: Sim… Ela é que vem aqui ter comigo… 

E: De quanto em quanto tempo? 

e: Ui, muito tempo… Bastante tempo… 

E: De 2 em 2 meses? De 4 em 4 meses? 

e: Mais ou menos, de 2 em 2 meses… 

E: Pronto, e costuma encontrar-se com os seus familiares? 

e: Sim, ao Sábado… 

E: Está com o seu filho ao Sábado, não é?... 

e: Sim… 

E: E quem é que vê dos seus familiares ao Sábado, para além do seu filho? 

e: Os meus irmãos, os meus sobrinhos… 

E: Ai, ainda vivem todos em Madalena? 

e: Sim, sim, sim, sim… 

E: E quem são os familiares com quem se dá melhor, actualmente? 

e: Com todos, agora… Agora, com todos, menos a tal minha irmã que fez queixa de 

mim… 

E: Exacto… Pronto, em termos do seu projecto de vida, quais foram as maiores 

complicações que o contágio lhe trouxe? O que é que a Sra. acha que podia estar a fazer 

agora se não fosse o contágio? 

e: Ai, estava a trabalhar… O meu maior gosto era trabalhar… Adorava… Mas, agora é 

muito difícil… 



E: Portanto, a maior complicação que o contágio lhe trouxe em termos do seu projecto 

de vida foi na questão do trabalho… 

e: Pois foi… Foi… 

E: Pronto, ok… Na primeira entrevista a Sra. Liliana disse-me que tem procurado 

emprego na área da limpeza regularmente, mas que tem sido difícil, não é?... 

e: Sim, bastante… 

E: Pronto, onde e como é que a Sra. Liliana procura emprego na área da limpeza? 

e: No jornal… 

E: No JN (entenda-se no Jornal de Notícias)? 

e: No Jornal de Notícias… 

E: A Sra. Liliana está inscrita em algum Centro de Emprego? 

e: Não, não… 

E: E consulta a Internet para procurar emprego? 

e: Não, não… 

E: Pronto, e a Sra. Liliana receia poder vir a ser prejudicada a nível laboral futuramente 

por ser seropositiva? 

e: Sim… Tenho um bocado de medo por causa disso… 

E: Ok… Como me disse, um dos seus objectivos de realização futura é recuperar a 

custódia do seu filho, não é?... 

e: Hum, hum… 

E: Quando espera que isso vá acontecer? 

e: Não faço ideia… 

E: Não faz mínima ideia? 

e: Não, não… 

E: E sente-se preparada para viver com o seu filho e proporcionar-lhe bem-estar neste 

momento? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E o que é que a Sra. Liliana espera poder a vir a fazer mais no futuro? 

e: Não sei… Só o tempo o dirá… 

E: Mas, não tem uma assim uma ambição maior? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Pronto, e a Sra. Liliana encara o futuro com optimismo ou pessimismo? 



e: Optimismo… 

E: E espera um dia vir a poder curar-se totalmente da doença Sida, dado o avanço 

científico actual? 

e: Sim, sim, sim... Tenho esperança nisso… 

E: Ok… Pronto, está concluída, então, a entrevista… 

e: Está… 



Grelha de Observação da Entrevista nº9 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A segunda entrevista com Fábio foi, igualmente, realizada numa 

sala do primeiro piso do Gabinete de Apoio Psico-Social da 

Abraço/Delegação Norte, em Vila Nova de Gaia, que agregou 

excelentes condições para a áudio-gravação. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Fábio manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica em relação à linguagem verbal. 

Mímica do entrevistado Fábio manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica no que se refere à mímica. 

Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Este indivíduo manteve as mesmas características que evidenciou 

na primeira sessão biográfica quanto aos aspectos não verbais da 

sua elocução. 
Indumentária do entrevistado Fábio apresentou-se vestido com umas calças de ganga azuis claras 

rotas no joelho, uma t-shirt castanha da Adidas e umas sapatilhas 

brancas. 

Interrupções A entrevista foi interrompida por uma vez, de modo a Fábio a 

atender uma chamada de telemóvel a propósito de uma entrevista 

de emprego. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Por motivos relacionados com a procura de emprego, Fábio chegou 

às instalações da Abraço/Delegação Norte com cerca de 25 minutos 

de atraso em relação à hora combinada para o início da gravação da 

entrevista. Logo que o jovem brasileiro chegou à instituição, 

dirigimo-nos para a sala do primeiro piso (a mesma onde se 

realizou a primeira sessão biográfica) com o propósito de 

encetarmos a gravação da entrevista. Depois de concluir a áudio-

gravação, presenteei Fábio com uma garrafa de vinho tinto como 

forma de agradecimento pela sua participação na minha 

investigação. De seguida, o jovem brasileiro foi dialogar com uma 

das técnicas da Abraço/Delegação Norte e eu regressei a casa. 

 



Número da entrevista: 9 

Local: Instituição Abraço (Vila Nova de Gaia) 

Data de realização: 2008/07/08 

Hora de início: 11h 31m 

Hora de terminus: 13h e 04m 

Nome do entrevistado: Fábio 

 

E: Pronto, tal como o Fábio me tinha dito na primeira entrevista, cresceu na zona de 

Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Foi criado com o seu pai, a sua mãe e o seu irmão, 2 anos mais velho, não foi?... 

e: Sim, correcto… 

E: E vivia num apartamento ou numa vivenda dessa zona? 

e: Quando eu fui morar com os meus pais? 

E: Até aos seus 5 anos de idade… 

e: Eu morava numa casa… 

E: Numa vivenda? 

e: Sim… 

E: Pronto, ok… Cerca dos seus 4/5 anos de idade, o Fábio disse-me que passou a morar 

com a sua avó e uma tia provisoriamente porque a sua mãe arranjou um part-time, não 

foi?... 

e: Correcto… Isso… 

E: Eram avó e tia por parte da mãe ou por parte do pai? 

e: Por parte de mãe… 

E: Da mãe… E disse-me que ficava com a sua avó durante a semana e ao fim-de-

semana estava com os seus pais e o seu irmão, não era?... 

e: Isso… Correcto… 

E: Pronto, e quanto tempo é que durou essa situação? 

e: Foi quando eu fiz o Jardim, o Pré… Foi uns 2 anos… 

E: Pronto, entre os 4 e os 6 (anos)? 

e: Isso… Foi há tanto tempo já (risos)… Tenho que fazer as contas… Foi entre os 4 e os 

6 (anos)… De 89 (1989) até 91 (1991), 92 (1992)… 

E: Ok… E a sua avó e a sua tia também morava na zona de Nova Iguaçu? 

e: Sim… 



E: Era muito longe de casa dos seus pais ou era perto? 

e: Era, tipo, uns 40 minutos de viagem… 

E: E só vivia com a sua avó e com a sua tia nessa cá ou viviam lá mais pessoas? 

e: Não, só vivia com elas… 

E: Ok… E qual é que era a profissão da sua avó? 

e: A minha avó está reformada… 

E: Era doméstica? 

e: Era doméstica… Do lar… 

E: E a sua tia? 

e: A minha tia, nessa altura (pensativo)… Não lembro no que ela trabalhava, não… 

E: Ok… E qual é a imagem que guarda da sua avó? É boa ou é má? 

e: É uma óptima imagem… 

E: E da sua tia? 

e: Também uma boa imagem… 

E: Ok… E, como disse, até aos 15 anos, o Fábio viveu com o seu pai, a sua mãe e o seu 

irmão, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: A partir dos 6 (anos), voltou a viver com os seus pais… 

e: Voltei a morar com os meus pais, sim… 

E: Pronto, e a partir dos 15 anos, o Fábio foi viver, outra vez, com a sua avó e com a sua 

tia, não foi?... 

e: Sim… 

E: E porque é que isso aconteceu? 

e: Porque ficava mais perto do centro de Nova Iguaçu e da escola que eu ia estudar… 

E: Está a falar de uma escola secundária, não é?... Antes de ir para a faculdade, não é?... 

e: Isso… Foi, tipo, no 10º Ano… 

E: Pronto, e até que idade é que o Fábio viveu com a sua avó e com a sua tia? 

e: Até aos 20 anos… 

E: Tudo no Rio de Janeiro? 

e: Tudo lá… Mas aí, depois, quando eu fiz 20 ou 21 (anos), eu saí de casa e fui para São 

Paulo, antes de vir para Portugal… Aí, depois, eu voltei a morar no Rio de Janeiro, só 

que já não era mais com elas, não… Era sozinho, já… 

E: Nem com os seus pais? 

e: Não… 



E: O Fábio disse-me também que quando o tinha 16 anos, os seus pais separaram-se, 

não foi?... 

e: Sim… 

E: E como é que o Fábio reagiu à separação dos seus pais? Ficou destabilizado ou 

aceitou normalmente? 

e: Não… É assim, porque eu nunca imaginei que eles iam se separar… Porque eu nunca 

os vi brigando, sabe?... Sempre achava que era normal… De repente, quando o meu pai 

falou assim “Ah, a sua mãe não está morando mais aqui e tal”… Eu falei assim 

“Nossa, mas porquê isso?”… Fiquei meio assim sem entender, sem saber porquê… Só 

que logo depois, o meu pai já começou a namorar e tal… E a minha mãe também… Aí 

já passou… 

E: Mas, tinha arranjado uma amante o seu pai, pelo que me está a dizer? 

e: Tinha o quê? 

E: Uma amante… 

e: (risos) Ah, amante, não… Não tinha, não… 

E: Então, separaram-se por incompatibilidades… 

e: É, simplesmente se separaram… 

E: Ok… E passou a morar sozinho, o seu pai? Saiu de casa? 

e: Não… Aí, primeiro, minha mãe saiu de casa… Aí, depois de um tempo, meu pai 

arrumou uma namorada… Aí, meu pai foi morar com essa namorada que é a actual 

mulher dele… Aí, a minha mãe voltou para casa… 

E: Ok… E o seu irmão passou a morar sozinho a partir dessa altura? 

e: Não… O meu irmão, ele casou… Aí, ele foi morar com ela, em casa dela… Foi na 

altura em que a minha sobrinha nasceu… Depois, ele voltou a morar com a minha mãe, 

nessa casa… Hoje em dia, eles moram juntos, a minha mãe, o meu irmão… 

E: E a esposa do seu irmão? 

e: E a esposa do meu irmão… E mais a minha avó e a filha do meu irmão… 

E: Ok… Pronto, relativamente à escola, o Fábio adiantou-se um ano no nível de 

escolaridade, na passagem para a escola primária, passando directamente para a 1ª 

Série, não foi?... 

e: Correcto isso… 

E: No seu percurso escolar, o Fábio frequentou sempre escolas particulares, como me 

tinha dito, não foi?... 

e: Sim… 



E: Pronto, aos 17 anos, o Fábio deu entrada no ensino superior, num curso de 

Português/Inglês, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Era uma universidade pública ou uma universidade privada? 

e: Era privada… 

E: E com quem é que vivia nessa altura? Com a sua avó e com a sua tia? 

e: Com a minha avó e a minha tia… 

E: E tudo no Rio de Janeiro… 

e: Tudo em Nova Iguaçu… 

E: Ok… Porém, no ensino superior, o Fábio só completou os 2 primeiros anos do curso, 

não foi?... 

e: Correcto… Só fiz 2 anos… 

E: Depois de ter concluído os 2 primeiros anos de curso, o Fábio interrompeu os estudos 

por cerca de meio ano, não foi?... 

e: Primeiro, foi assim, fiz o primeiro período de 6 meses… Aí, depois eu parei… Estive 

6 meses parado… Aí, eu retornei e fiz mais 1 ano e meio, o que dá um total de 2 anos… 

E: Portanto, o Fábio, entrou e fez 6 meses… 

e: Entrei e fiz 6 meses… 

E: Exacto… 

e: Parei… Depois de 6 meses, eu voltei… 

E: Parou meio ano, portanto… 

e: Parei meio ano, sim… Aí, eu voltei e concluí mais 1 ano e meio… 

E: Exacto… E porque é que o Fábio parou esse meio ano? 

e: Porque eu fiquei sem dinheiro para pagar… Aí, meu pai falou assim “Ai eu só pago 

até ao dinheiro que eu tiver”… Aí, eu consegui emprego, que eu não tinha conseguido 

nesses 6 meses… Só consegui depois… Aí, assim que eu consegui emprego, eu voltei 

para a faculdade e paguei… 

E: Ok… E trabalhou num cartório, não foi?... 

e: Trabalhei num cartório… 

E: Foi esse emprego que arranjou? 

e: Foi esse emprego… Quando eu arranjei esse emprego no cartório, eu voltei para a 

faculdade… 

E: Ok… Pronto, depois voltou para a faculdade, completou mais 1 ano e meio, mas, não 

concluiu o último ano, não foi?... 



e: Não conclui, não… 

E: E também por razões económicas ou foi por causa do estágio? 

e: Não… Porque eu arranjei um estágio… Aí, terminou esse estágio e eu também voltei 

a ficar desempregado… Aí, também eu já estava com a cabeça de que eu ia vir para cá 

(entenda-se para Portugal) e falei “Nem vou voltar mais para a faculdade… Eu vou 

para lá (entenda-se para Portugal), eu tento concluir lá”… Aí, eu vim para cá… 

E: Ok… Então, foi meio ano na faculdade, meio ano fora, e depois 1 ano e meio na 

faculdade, outra vez… 

e: Isso… 

E: Pronto, então, abandonou a faculdade com cerca de 20 anos… 

e: Sim… 

E: 19, 20 anos… 

e: Isso… 

E: Pronto, também já falou nisto, eu queria perguntar-lhe como é que aconteceu a sua 

entrada no ensino superior, uma vez que me disse que o seu pai lhe costumava dizer 

“Ai, você não pode fazer a faculdade, porque é muito caro… E os livros são muito 

caros”... Dizia-lhe isto o seu pai, não era?... 

e: Hum, hum… 

E: Então, como é que aconteceu isso? 

e: Só que é assim, nessa altura o meu pai ficou desempregado… Aí, ele recebeu um 

dinheiro… 

E: O subsídio de desemprego? 

e: Um subsídio que foi (hesitante)… E também pelo tempo todo que ele trabalhou, ele 

recebeu um dinheirão… Daí, ele dividiu esse dinheiro e me deu um tanto e outro tanto 

para o meu irmão… E foi com esse dinheiro que eu fiz a faculdade… 

E: Mas, o seu pai, então, nunca se opôs à sua entrada no ensino superior… 

e: Não, ele sempre achou que era muito caro, que os livros eram muito caros e tal… 

Que eu não ia conseguir e tal… 

E: E a sua mãe queria que o Fábio frequentasse o ensino superior? 

e: Eu não me lembro dela dar a opinião dela… 

E: Ok… Pronto, como me tinha dito, desistiu no 3º ano da faculdade, não foi?... 

e: Sim… 

E: Disse-me também que ficou traumatizado com um estágio que realizou num colégio 

público, não foi?... 



e: Ah, foi horrível, porque os alunos não me respeitavam, sabe?... E daí, não foi uma 

experiência muito boa… Aí, eu também, no final, desisti de ser professor… 

E: Exacto… Portanto, a principal razão para ter ficado desagradado com o estágio foi, 

então, a má educação dos seus alunos… 

e: Sim… 

E: E a principal razão para abandonar a faculdade foi a vinda para Portugal? 

e: Foi uma combinação de factores… 

E: Por um lado, isso do estágio… 

e: Foi o estágio, também… Foi um negócio que eu disse “Afinal, não é isso que eu 

quero da minha vida”… E também a vinda para cá… 

E: Pronto, foram esses factores, então… 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, o Fábio disse-me que teve a sua primeira experiência sexual aos 15 anos, não 

foi, apesar de ter sido vítima de um abuso sexual aos 7 anos de idade, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Pronto, essa experiência aos 15 anos foi com uma pessoa que conheceu na Internet, 

não foi?... 

e: Correcto… 

E: Quem é que era essa pessoa? Era mais velha do que o Fábio? 

e: Ele tinha uns 23 anos… 

E: E o Sr. tinha 15 (anos)…. 

e: E eu tinha 15 (anos)… 

E: E o que é que fazia essa pessoa? Já trabalhava? 

e: Não sei nada da vida dessa pessoa… 

E: Não sabe nada…E utilizou preservativo nessa relação sexual? 

e: Utilizei… 

E: E tratou-se de um namoro ou foi só um encontro esporádico? 

e: Foi só um encontro esporádico… 

E: Foi? 

e: Foi… Foi uma vez só… Aí, depois, vieram outros… 

E: Portanto, não houve envolvimento emocional… Começaram a falar pela Internet, não 

foi?... 

e: Sim, foi pela Internet… Daí, fui para casa dele e a gente fez o que tinha que fazer… 

E: E acabou tudo por ali… 



e: Sim… 

E: Ok… Pronto, aos 18 anos, o Fábio disse-me que teve o seu primeiro namoro sério, 

com um rapaz chamado Rodrigo, não foi?... 

e: Foi… 

E: Essa relação de namoro durou 1 ano, não foi?... 

e: Durou 1 ano… 

E: Porque é que terminou essa relação? 

e: Foi ele que terminou comigo… Ele falou que me via como um amigo, que não me via 

mais como um namorado… 

E: Terminou o amor dele por si, foi? 

e: Sim… 

E: Ok… Pronto, disse-me que nessa relação utilizaram preservativo nos quatro 

primeiros meses e depois deixaram de usar, não foi?... 

e: Sim… 

E: Pronto, eu queria perguntar-lhe qual foi a razão principal para deixarem de usar 

preservativo? Era para maximizarem o prazer sexual? 

e: Sim… Aí, depois de uns meses, eu fiz um teste de HIV e deu negativo… Aí, a gente 

fixou tranquilo… 

E: Ok… Pronto, o Fábio disse-me que antes do namoro com o Rodrigo tinha tido alguns 

namoros de 2 ou 3 meses em que havia mantido relações sexuais, não foi?... Tinha-me 

dito isto… 

e: Correcto… 

E: Pronto, pergunto-lhe, então, quantos namoros, em concreto, é que teve e com que 

idade? Quantos e com que idade? 

e: Ai, namorei (hesitante)… Não tenho agora assim (hesitante)… Foi o Luís, o Bernardo 

(pensativo)… Foram uns dois ou três namoros… 

E: Dois ou três… E quanto tempo é que duraram em concreto? 

e: De 2 a 3 meses… 

E: Exacto, já me tinha dito… E com que idade é que foram esses namoros? 

e: Tinha 15, 16, 17 (anos)… Era, tipo, um por ano… 

E: Ok… O Fábio disse-me também, eu não sei se percebi isto, que antes do namoro com 

o Rodrigo teve uma relação com um primo, não foi?... 

e: Ai, sim… Quando eu tinha uns 12 anos… 

E: Exacto… Mas, foi com um primo ou com uma prima? 



e: Foi com um primo… Foi com um primo por parte de mãe e outro por parte de pai… 

E: Com dois primos? 

e: Sim… 

E: Mas, só lhe deu beijos ou teve uma relação sexual? 

e: (risos) Não, não tinha nem beijos… Era só mesmo uma relação sexual… 

E: Relação sexual com primos? E qual era a orientação sexual dos seus primos? 

e: Hoje em dia eles são casados… Um deles tem já filho e tudo... 

E: São heterossexuais, portanto… 

e: São heterossexuais… 

E: Ok… E com que idade é que aconteceu isso? 

e: Com um deles, eu devia ter uns 10 anos… Foi coisa assim de brincadeira de criança e 

tal… E com o outro, eu já tinha uns 12 (anos)… 

E: E eram primos mais velhos do que o Fábio ou eram mais novos? 

e: Mais velho… Tipo, uns 5 anos mais velho… 

E: Ok… O Fábio disse-me, também, que durante a sua adolescência “queria viver tudo 

com muita intensidade” e que “acabou aprontando”, para citar as suas palavras, e que 

teve situações de “muita promiscuidade”… Disse-me isto, não disse?... 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, disse-me, também, que antes de ter conhecimento do contágio “todo o fim-

de-semana ou toda a semana conhecia alguém e tal e praticava” sexo, não foi?… 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, pergunto-lhe, então, se tem uma ideia aproximada do número de parceiros 

com quem teve relações sexuais antes do namoro com o Rodrigo, sem serem 

namorados? 

e: Ah, não sei… 

E: Mas, foram muitas pessoas mesmo? 

e: Eu não posso dizer que foi muito, mas também não posso dizer que foi pouco… 

E: Para aí umas 15 pessoas? 10 pessoas? 

e: Não, mais… 

E: Mais? 20 pessoas? 

e: (pensativo) Entre os 15 e os 18 (anos)? 

E: Sim, antes do namoro com o Rodrigo… Desde que iniciou a sua vida sexual até ao 

namoro com o Rodrigo, mas sem contar com os seus namorados de 2 ou 3 meses… 

e: Ai, eu não posso te dizer o valor exacto…. 



E: Exacto… Mas foram 15? 20? 25? 30? 

e: Mais… 

E: Mais de 30 pessoas? 

e: Umas 30 pessoas, para aí… 

E: E utilizava preservativo nessas relações sexuais? 

e: Sempre… Sempre usei preservativo… 

E: Pronto, e conhecia essas pessoas através da Internet ou em discotecas gay… 

e: Internet e discoteca… 

E: Depois do namoro com o Rodrigo, o Fábio disse-me que conheceu um rapaz no 

Brasil que morava na Alemanha com quem se envolveu, não foi?... 

e: Ah, sim… 

E: Pronto, com que idade é que conheceu essa pessoa? Foi em 2006, ainda com 20 

anos? 

e: Foi em 2005… 

E: 2005? 

e: Deixa eu me lembrar (pensativo)… É, foi em 2005… 

E: 2005, ok… E era uma pessoa mais velha do que o Fábio? 

e: A pessoa que foi para a Alemanha? 

E: Sim, a pessoa que morava na Alemanha… 

e: Ele é uns 10 anos mais velho… 

E: 10 anos mais velho, ok… E é de nacionalidade brasileira essa pessoa? 

e: Ele é brasileiro… 

E: E o que é que faz essa pessoa? 

e: Ele trabalha, tipo (hesitante)… Ele é empregado de mesa… 

E: Ok… Como é que conheceu essa pessoa? 

e: Foi numa discoteca gay em São Paulo… 

E: Ok… E quando é que iniciou mesmo a relação com essa pessoa? Foi aqui em 

Portugal, como me disse… 

e: Foi, a gente (hesitante)… Foi assim, já que você entrou na história dele (risos), eu 

vou complementar… A gente se conheceu numa discoteca gay lá em São Paulo… 

E: Em 2005… 

e: Em 2005… Daí, tipo, ele falou “Ai, eu moro na Alemanha”… E aí, eu fiquei meio 

assim “Puxa, assim vai ser difícil, então, a gente se encontrar, porque tão cedo ele não 

vai voltar para o Brasil e eu não pretendo ir para a Alemanha tão cedo também”… E 



aí, eu vim para Portugal… Aí, a gente manteve o contacto através da Internet… E aí, ele 

veio para cá e ele me visitou, o ano passado… Ficou uma semana aqui (entenda-se em 

Portugal)… 

E: E quando é que começaram mesmo a andar? Foi aqui em Portugal? 

e: Não, a gente (hesitante)… Tipo, a ter alguma coisa assim? 

E: A namorar mesmo? No Brasil só se falavam, não era?... Eram só amigos, não eram? 

e: Não, a gente se conheceu na discoteca e a gente ficou nessa noite… Foi só uma 

noite… 

E: Mas, não namoravam, não era?… Eram amigos só, não eram? 

e: Não, a agente só se conheceu e ficamos… Transamos… Daí, ele voltou para a 

Alemanha… Ele mora lá na Alemanha… Daí, o ano passado ele veio para cá e ficou 

uma semana aqui (entenda-se em Portugal)… Aí, quando ele veio, tinha a intenção de 

ficar comigo… 

E: Exacto… 

e: Só que eu já sabia que eu tinha o vírus HIV… E aí eu falei para ele… Foi até aqui no 

Cais de Gaia… Aí, eu virei e falei para ele “Olha, se a gente for ficar, a gente vai ter 

que usar camisinha, porque eu sou seropositivo”… E ele disse “Ai, não tem 

problema… A gente transa”… Aí, a gente ficou… Eu me sentia muito bem nessa 

relação… Porque foi a primeira relação em que a pessoa sabia que eu era seropositivo e 

não teve o menor problema… 

E: Portanto, ele aceitou bem… 

e: Ele aceitou bem… E, aí, a gente ficou… E, aí, ele fez o teste há pouco tempo e deu 

negativo… 

E: Ok… Pronto, mas o Fábio disse-me que tinha vindo para Portugal para namorar, não 

foi?... 

e: Sim, eu conheci um cara na Internet… 

E: Não é a mesma pessoa, então, de que estivemos a falar… 

e: Não… 

E: Ok… Estava a fazer confusão, então… 

e: (risos) Ah… Não, essa é outra pessoa… Conheci essa pessoa na Internet… Foi logo 

depois que eu terminei o meu relacionamento com o Rodrigo… Aí, eu entrei na Internet 

e conheci essa pessoa daqui de Portugal… Ele é muito mais velho do que eu… Agora, 

ele está com 43 (anos)… 

E: Mas, é um português? 



e: Ele é português… Ele é 20 anos mais velho do que eu… Daí, a gente se conheceu na 

Internet… Daí, eu vim para cá… 

E: Com a intenção de namorar com ele… 

e: Sim, com a intenção de a gente ficar junto e tal, casar, morar junto… Só que aí, não 

deu certo… Só durou um mês… 

E: Portanto, o Sr. veio para cá em que mês de 2006? 

e: Eu cheguei aqui em Novembro de 2006… 

E: Começaram a namorar logo nessa altura, portanto… 

e: Sim… 

E: E quando é que veio, então, a outra pessoa da Alemanha a visitá-lo? 

e: Foi em Junho de 2007… 

E: Então, foi há 1 anos atrás… 

e: Foi o ano passado… 

E: Ok… Já percebi… Pronto, estava a fazer confusão, então… Portanto, e entre o fim 

do namoro com o Rodrigo e até o Fábio vir para Portugal, teve muitos parceiros 

sexuais? 

e: Tive… Tive bastantes… Foi nessa altura até que eu fiquei com o vírus HIV… 

E: Teve mais parceiros do que no período entre os 15 e os 18 (anos) ou foi igual? 

e: Foi igual… 

E: Cerca de 30 pessoas? 

e: Eu não posso dizer assim “Foi x”, porque, tipo, eu não sei o que é que conta como 

relação ou não (risos)… 

E: Mas, disse-me que todos os fins-de-semana ia conhecendo uma pessoa diferente… 

e: É… Tipo, eu saía ao fim-de-semana e (hesitante)… 

E: Acabava sempre por conhecer alguém… 

e: Aí eu conhecia alguém… E diziam “Ah, vamos lá para casa”… E eu “Vá, vamos, 

então”… E, aí, acontecia… 

E: Pronto, mas a norma era o Fábio utilizar preservativo, não era?… 

e: Sim… Só nas últimas duas relações é que eu não utilizei… 

E: E porque razão? Foi para maximizar o prazer sexual? 

e: Foi porque eu estava, numa delas, muito alcoolizado e muito drogado… Tinha 

fumado e tal… Daí, ele começou a fazer sem camisinha e eu nem liguei… 

E: Pois… E da outra vez o que é que aconteceu? 

e: Na outra vez, eu estava normal… Não estava nem alcoolizado, nem drogado… 



E: E porque é que não utilizou? 

e: Mas, eu não me lembro… Eu não fiz questão de usar… 

E: Mas porquê? Para obter mais prazer sexual? 

e: Sim, para ter mais prazer… Também, porque o cara disse-me que também era 

heterossexual e eu pensei “Ah, não deve ter perigo”… 

E: Ah, pensou isso… 

e: Hum, hum… 

E: Portanto, porque o indivíduo também era heterossexual pensou que ele não devia 

estar contagiado… 

e: Não foi só isso, não… Tipo, na hora, sei lá, não fiz questão de usar camisinha, não… 

Pensei “Uma vez assim só, não tem problema”… 

E: Mas, o objectivo é maximizar o prazer sexual, não é?... 

e: Sim, era o prazer sexual, era… 

E: Pronto, ok… Já percebi… Pronto, e ia conhecendo essas pessoas ou através da 

Internet ou em discotecas “gay”… 

e: Sim… 

E: Quando aquele indivíduo que morava na Alemanha o veio visitar, chegaram a 

namorar, não foi?... 

e: Não… A gente só ficou uma semana aqui… 

E: Mas, disse-lhe que era seropositivo e ele aceitou bem, não foi?... 

e: Sim, a gente ficou junto… 

E: Mas, foi um namoro ou não considerou isso? 

e: Eu acho que um namoro é a partir do momento em que você tem um compromisso, 

uma responsabilidade… 

E: Foi um encontro de amigos? Podemos dizer assim? 

e: Foi um encontro de amigos, mas com relação sexual… 

E: Pronto, ok… Não era namoro nenhum, então… 

e: Não… Namoro, eu acho que é uma coisa já mais séria… 

E: Exacto… Pronto, e, desde isso, o Fábio não voltou a namorar em Portugal... 

e: A namorar, não… 

E: E teve mais parceiros sexuais depois disso aqui em Portugal? 

e: Tive… 

E: E tem uma ideia aproximada do número parceiros sexuais que teve durante esse 

período? Pronto, desde Julho de 2007 até agora… 



e: Ah, espera aí (pensativo)… Ah, foram poucos… Não foram muitos, não… 

E: Quê? 5? 

e: Entre 5 e 10… 

E: Entre 5 e 10… E informou previamente os seus parceiros do contágio de VIH? 

e: Não, não disse, não… 

E: Mas, utilizou preservativo… 

e: Utilizei, claro… 

E: E como é que conheceu essas pessoas aqui em Portugal? Foi através da Internet? 

e: Conheci em discoteca… 

E: Aqui no Porto? 

e: Aqui no Porto… Através de amigos… (pensativo) Na Internet, também… Mas, muito 

pouco na Internet… Eu fiquei traumatizado com a Internet (risos)… 

E: Mas, porquê? Teve desilusões com a Net? 

e: É… Sei lá?... Eu não tive muitas experiências boas com a Internet… 

E: Correu tudo mal? 

e: É… Depois que eu vim para cá (entenda-se para Portugal), eu fiquei traumatizado… 

E: Pronto, criou expectativas elevadas em conseguir um namoro sério na Internet e 

isso… 

e: (cortando-me a palavra) É assim, eu sempre me dei bem na Internet, lá no Brasil… 

Tipo, eu tenho amigos até hoje que eu conheci na Internet… E é assim, eu mantenho 

contacto até hoje e tal… 

E: Já me tinha dito… 

e: Só que o problema na Internet, é assim, você conhece na Internet e começa a namorar 

com essa pessoa… Daí, essa pessoa fica com ciúme da própria Internet… Aí, se você 

está namorando com essa pessoa e continuar a falar com os seus amigos na Internet, 

essa pessoa já acha que você está procurando outra pessoa na Internet… 

E: Já estou a perceber… 

e: Foi justamente isso que aconteceu comigo… Foi ao contrário… Porque é que eu 

terminei com esse José, com essa pessoa que eu conheci na Internet, que eu vim para 

cá? Porque ele (hesitante)… Foi assim, o telefone dele tocou, o telemóvel dele, e ele não 

quis atender… E eu “Ó José, você não vai atender?”… E ele “Eu não… Não conheço 

esse número… Não sei quem é que está me ligando”… Aí, ele ligou de novo, eu peguei 

no telemóvel dele e li o número… E aí eu falei “Ai, é do Brasil… Deve ser para mim, 

deixa eu atender”… Aí, ele ficou (hesitantes)… Ele não gostou, não… Ele ficou 



bravo… Aí, eu atendi… E a pessoa do outro lado disse “Ai, eu queria falar com o 

José”… E era brasileiro… E aí, eu falei “Espere, então, que eu vou passar para ele”… 

E aí passei para ele (entenda-se para o José), ele pegou e disse “Quê? Quê? Não, não… 

Não conheço, não”… E desligou… 

E: Houve desconfiança, não foi?... 

e: E aí eu fiquei cismando, não é?… E disse “Então, você não vai falar com a 

pessoa?”… E ele “Eu não conheço a pessoa”… (reproduzindo a sua réplica a José) 

“Mas, ele liga para o teu número, fala o teu nome e tu diz que não sabe quem é!!!? Me 

dá o telemóvel que eu vou ligar para ele”… E ele “Não, não… Você não vai fazer isso, 

não”… Aí, eu pequei e liguei do meu telemóvel para ele… Só que eu já estava sacando 

tudo, sabe?… Daí, eu liguei para ele e falei “Oi, tudo bem? Daqui é um amigo do José, 

ele não podia falar naquela hora porque ele tinha parentes perto dele… Tudo bem?”… 

E o cara “Tudo… Tudo bem”… O cara foi até inocente nessa história… E nisso, ele  

(entenda-se o José) do meu lado… Já estava bravo “Desliga isso”… Já estava 

nervoso… Aí, eu falei “Olha, ele falou muito bem de você… Onde é que vocês se 

conheceram mesmo?”… Aí, ele disse “Ah, na Internet”… E eu “Ah, está bem, vocês se 

conheceram na Internet… Há quanto tempo é que foi isso?”… Eu já estava há um mês 

aqui (entenda-se em Portugal)… Aí, ele me falou “Há uma semana atrás… Ele me 

ligou e tal”… E eu “Ah, está bem, então”… Aí, ele (entenda-se o José) nem tinha nem 

argumento, não é?… 

E: Claro, claro… 

e: Ele ficou desarmado… Foi por isso que eu terminei com ele… 

E: Ok… Pronto, então, a partir daí digamos que, então, começou a investir mais em 

relações através de discotecas… 

e: Como? 

E: Desistiu um pouco da Internet a partir dessa altura, não foi?... 

e: É… Foi… 

E: Frequentava discotecas gay aqui no Porto, era? 

e: Sempre frequentei desde que eu cheguei… O “Boys”, o Moinho, o Praia de 

Lusitânia… 

E: Ok… Pronto, e relativamente à sua orientação sexual, quando é que o Fábio 

descobriu que era homossexual? Que idade é que tinha? 

e: É assim, na verdade, eu acho que eu sempre soube que eu era, desde criança… 

E: Desde criança? 



e: Eu sempre (hesitante)… Na escola, eu olhava mais para os meninos do que para as 

meninas e tal… 

E: Nunca se sentiu atraído, em nenhuma altura, por uma rapariga na escola? 

e: Olha, só lembro disso uma vez, quando eu tinha 11 anos de idade… Eu gostava assim 

de uma menina… Mas, era uma coisa bem platónica, sabe?... Não era aquela coisa 

assim sexual e tal… 

E: Ok… Pronto, e quando é que transmitiu aos seus pais a sua opção sexual? 

e: Com 16 anos… 

E: 16 anos… E como é que eles reagiram? 

e: Ah, o meu pai, tipo, ficou pensando (hesitante)… Eles reagiram bem… É assim, eles 

não reagiram mal… Meu pai disse “Ah, onde é que foi que eu errei?”… 

E: (risos) 

e: (risos) Brincando, não é?... E a minha mãe tipo, também, aceitou numa boa… Me 

respeitou sempre… 

E: E o seu irmão quando é que soube? 

e: Também na mesma altura… Na verdade, ele já desconfiava porque ele entrava na 

Internet e lia o meu histórico… 

E: Exacto… 

e: Do que eu tinha conversado… 

E: E só falava com rapazes… 

e: Na época era o ICK… Não sei se (hesitante)… Foi antes do MSM Messenger… 

E: Não estou bem por dentro disso… 

e: Ai não? 

E: Não… Mas, estou a perceber o que quer dizer… 

e: Era tipo o MSM Messenger, só que era mais arcaico… Aí, ele lia o meu histórico, das 

minhas conversas… 

E: E havia sempre mais homens do que mulheres, não era?... 

e: Sim… 

E: E como é que reagiu o seu irmão? 

e: Ao princípio, ele ficou meio assim (hesitante)… 

E: Abalado… 

e: É, sabe? Atónito… Mas, depois ele (hesitante)… 

E: Aceitou bem… 

e: Aceitou… Só que é assim, eles aceitam, mas não tocam no assunto, sabe?… 



E: Hum, hum… 

e: Não falam… Não perguntam “Ei, está namorando?”… 

E: Exacto… Pronto, não o condenam, mas no fundo preferiam que o Sr. fosse 

heterossexual… 

e: É… Eu acho que na cabeça deles, é… 

E: Pronto, e disse-me que uma tia sua, que era da Igreja Evangélica, o desrespeitou em 

alguns momentos por causa da sua orientação sexual, não foi?... 

e: Sim… E por causa da minha religião, também… 

E: Exactamente… Era a sua tia que morava com a sua avó? 

e: Isso… 

E: Era essa tia? 

e: Era essa minha tia… 

E: E pode-me ilustrar recordando algumas das palavras que a sua tia utilizava para o 

desconsiderar em relação a isso? 

e: Tipo, ela dizia que eu ia para o Inferno… 

E: Por ser homossexual? 

e: Por ser homossexual e por estar na minha religião, também… Dizia que Deus não 

aceitava isso… Que Deus criou o homem para a mulher… 

E: Já estou a perceber… 

e: Que isso é fornicação… Ela dizia… 

E: Depravação, não é?... 

e: Perversão sexual, fornicação… 

E: Que era contra-natura, não é?... 

e: Isso… Que eu estava com um espírito mau… 

E: E era a sua tia que lhe dizia isso, não era?... 

e: Era a minha tia que dizia… 

E: E com que idade é que lhe dizia isso? Que idade tinha o Sr.? 

e: Ai, logo depois que eles descobriram… Depois dos 16 anos… 

E: E quantas vezes é que lhe disse isso? 

e: Ah, não lembro exactamente quantas vezes… Mas, ela dizia com frequência… 

E: E a certa altura não se calou com isso? Não parou de dizer isso? 

e: Depois, ela parou de falar… Depois de um tempo… Só que, logo que ela descobriu, 

também, ela começou a contar para a família toda… 

E: Ah… 



e: Tipo, parentes distantes que não tinham nada a ver com a minha vida, que nem me 

perguntavam se eu estava vivo ou se eu estava morto… 

E: E isso não abalou a relação com a sua tia? 

e: É… Eu fiquei meio assim (franzindo as sobrancelhas), sabe?... Só que por causa da 

minha religião, eu tenho que respeitar as pessoas e a opinião das pessoas… A gente não 

tem que odiar a pessoa só porque a pessoa é ignorante… Se ela é ignorante 

(hesitante)… Aí, eu lembro que quando fui fazer o teste, quando eu estava com o 

Rodrigo, eu fui a uma psicóloga… E eu falei com essa psicóloga… E eu falei assim 

“Olha, minha tia é assim… Ela me desrespeita… Ela tem a opinião dela e tal, que é 

diferente da minha… O que é que eu faço?”… E ela falou “Você tem o seu problema 

resolvido?”… E eu “O meu problema está bem resolvido… Eu não tenho problema 

com isso, não”… E ela “Então, o problema é com ela… Ela é que tem que se tratar no 

psicólogo e não você”… 

E: Já me tinha dito isso… E alguma vez foi vítima de discriminação em situações 

quotidianas por ser homossexual? 

e: (pensativo) 

E: Foi discriminado alguma vez por causa disso? 

e: Não… Que eu me lembre, não… 

E: Ok… Pronto, o Fábio disse-me também que foi vítima de um abuso sexual por parte 

do pai de um amigo seu quando tinha cerca de 7 anos de idade, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Como e onde ocorreu esse abuso? Se não quiser falar nisso, podemos passar à 

frente… 

e: Não… Foi, tipo, eu ia para casa de um amigo para jogar “video-game”… Daí, o pai 

dele começou a me assediar sexualmente… 

E: Com 7 anos? 

e: Isso… 

E: E ele chegou a tocar em si? Despiu-o? 

e: Sim… 

E: Houve penetração? 

e: Não, não chegou a ter penetração, porque, imagina, eu era uma criança… 

E: Exacto… 

e: Não tinha nem noção… 

E: Mas, ele despia-o? Queria tocar-lhe? 



e: Sim, eu ficava tocando nele… Sexo oral… 

E: Era? 

e: Sim... 

E: E os seus pais souberam disso? 

e: Não… Até hoje, eles não sabem… 

E: Ok… Ninguém ficou a saber da sua família? 

e: Eu contei para o meu irmão… 

E: E o seu irmão? Quais denunciar o indivíduo? 

e: Ele ficou assim com muita raiva dessa pessoa… 

E: É lógico… Mas, nunca o denunciou? Nunca foi à polícia apresentar queixa? 

e: Não, nunca tomou nenhuma atitude… 

E: Ok… Pronto, disse-me que foi com 15 anos que experimentou maconha pela 

primeira vez, não foi?... 

e: Sim… 

E: Foi com algum amigo seu que experimentou maconha pela primeira vez? 

e: Foi com uma garota, uma menina, que eu tinha conhecido, na altura… 

E: Era colega de escola? 

e: Não… 

E: Era da sua religião? 

e: Não… Foi no Carnaval… E daí eu estava curtindo o Carnaval na rua, assim, e 

conheci essa menina… E ela “Eu fumo maconha… Você quer fumar comigo?”… E aí, 

eu fumei… 

E: E disse-me que aos 16 anos, começou a fumar maconha regularmente aos fins-de-

semana, não foi?... 

e: Correcto… 

E: E quando é que descobriu que o seu irmão fumava e passou a fumar com ele? Disse-

me isto, não foi?… 

e: Sim… A gente, primeiro só conversava… E ele “Tu fumas?”… E eu “Eu também 

fumo”… (reproduzindo a afirmação do seu irmão) “Ai, então vamos fumar juntos”… 

E: E quando é que descobriu que o seu irmão fumava e com que idade é que começou a 

fumar com ele? 

e: Eu tinha 16 anos… 

E: Então, isso foi depois do episódio do Carnaval… 

e: Foi depois do Carnaval… 



E: Com a entrada na faculdade, aos 17 anos, o Fábio disse-me que passou a fumar 

maconha somente nas férias, não foi?... 

e: Sim… 

E: Com cerca de 20 anos, o Fábio experimentou algumas drogas mais pesadas como 

cocaína, crack, “popers”, “special key” e “loló”, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, o Fábio disse-me que só experimentou essas drogas e que não as voltou a 

utilizar novamente, não foi?... 

e: Isso… Só usei uma vez… 

E: Não gostou dessas drogas, portanto… 

e: Não, não gostei… Eram sintéticas… 

E: Pronto, o Fábio disse-me que a principal razão para ter experimentado essas drogas 

foi o facto de ter tido várias decepções quando tinha 20 anos, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Que desilusões é que foram essas, em concreto? 

e: Não, é assim (hesitante)… Tipo, eu estava numa vida assim de (hesitante)… Porque é 

assim, eu já sabia que eu ia vir para cá (entenda-se para Portugal)… E eu pensava assim 

“Ah, eu vou aproveitar ao máximo aqui (entenda-se no Brasil) antes de ir, porque lá 

(entenda-se em Portugal) talvez eu não possa aproveitar bastante”… Aí, eu quis 

experimentar… Eu já fumava maconha e pensei “Vou experimentar essa outras drogas 

para ver se eu gosto ou não”… Aí, eu experimentei e não gostei… E, pronto, não usei 

mais… 

E: Mas, disse-me que teve várias decepções… 

e: Sim… Por exemplo, o fim daquele relacionamento de 1 ano foi uma decepção 

amorosa… Foi um trauma, não é?… 

E: A pessoa terminou consigo e o Fábio continuou a gostar da pessoa? 

e: Claro… 

E: Ok… Pronto, e com cerca de 20 anos, o Fábio disse-me que fumava muita maconha, 

não era?... 

e: Sim… Todo o dia… 

E: Todos os dias? 

e: Todo o dia… 

E: Todos os dias? A toda a hora? Não parava de fumar? 

e: Tipo, eu acordava já com um… 



E: Charro à mão… 

e: Pronto já para fumar… Era o café da manhã… 

E: E continuava a fumar o dia inteiro? 

e: Aí, mesmo eu estando trabalhando, no horário de almoço eu saía do trabalho para 

fumar e voltava… 

E: Em Novembro de 2006, quando veio para Portugal, o Fábio disse-me que parou de 

fumar totalmente, não foi?... 

e: Foi… Larguei de tudo… 

E: Disse-me também que recomeçou a fumar maconha há pouco tempo, mas que depois 

parou, não é?… 

e: É parei… Já tem muito tempo… Desde o Domingo de Páscoa que eu não fumo 

nada… Mas, mesmo aqui (entenda-se em Portugal), eu fumava muito 

esporadicamente… 

E: Exactamente… Mas, em 2008, desde a Páscoa, fumou maconha? 

e: A última vez que eu fumei aqui em Portugal foi no Domingo de Páscoa… Mas, antes, 

eu fumava muito pouco, muito esporadicamente… 

E: Uma vez por mês? 

e: Uma vez por mês… Uma vez a cada 2 meses… A cada 6 meses… 

E: E com quem é que fumava? Sozinho? 

e: Não, com um amigo… 

E: Com aqueles seus dois amigos? 

e: Não… Aqui (entenda-se em Portugal) foi só com um amigo… 

E: Mas, não é o amigo que o levou ao CAD? 

e: Qual? 

E: O amigo que o levou ao CAD? 

e: Não… Com ele, não… Deus me livre (risos)… 

E: Pronto, e relativamente ao álcool, o Fábio começou a consumir álcool aos fins-de-

semana regularmente a partir dos 19 anos, não foi?... 

e: Sim… 

E: E só consumia álcool ao fim-de-semana, nessa altura? 

e: Só… 

E: E que bebidas é que consumia habitualmente? Cerveja e vinho, como me disse? 

e: Só cerveja e mais cerveja… Vinho lá (entenda-se no Brasil) é muito ruim… 

E: Tinha-me dito… Ainda consome álcool, actualmente? 



e: Actualmente? 

E: Sim… 

e: Muito esporadicamente… 

E: E sai à noite de vez em quando? 

e: Uma vez por mês… 

E: E que bebidas é que consome quando sai à noite? Continua a beber só cerveja? 

e: Cerveja e vinho... Aqui (entenda-se em Portugal) bebo vinho, mas muito pouco… 

E: Ok… Pronto, como me tinha dito, no Brasil, o Fábio costumava deslocar-se ao 

Centro Espírito todos os Sábados na companhia do seu pai e do seu irmão, não era?... 

e: Isso… 

E: Disse-me também que em sua casa se praticava um “culto cristão”, uma vez por 

semana, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Quem é que participava nesse “culto cristão”? O seu pai e o seu irmão? 

e: O meu pai e o meu irmão… 

E: A sua mãe, não? 

e: A minha mãe, não… 

E: E esse culto integra-se, então, na Religião Espírita…. 

e: Correcto… 

E: Como me tinha dito, o Fábio recebeu o baptismo pela Igreja Católica, não foi?... 

e: Sim, quando eu nasci, eu fui baptizado… 

E: É o único sacramento que recebeu pela Igreja Católica? 

e: Sim… 

E: E na Religião Espírita não se recebem sacramentos como o baptismo ou a comunhão, 

pois não?... 

e: Não, não tem baptismo na Religião Espírita… Não tem nenhum ritual… 

E: Exacto… O Fábio disse-me que na Religião Espírita há um estudo aprofundado 

semelhante à catequese, mas que não se designa catequese, não é?... 

e: Isso… 

E: Não sabe como é que se designa esse estudo aprofundado? 

e: É o estudo sistematizado da Doutrina Espírita… 

E: Exacto… Mas, não há nenhuma designação para esse estudo mais breve? Como 

“catequese”… 

e: Não… 



E: Isso tem que ver com o Kardecismo, não é?... 

e: Kardecismo… Sim… 

E: Ok… Relativamente ao trabalho, o Fábio disse-me que a primeira ocupação que teve 

foi num cartório, aos 18 anos, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Queria perguntar-lhe como se designava, em concreto a sua profissão, nessa altura? 

Como é que se designava, em concreto, o seu emprego? 

e: Como assim emprego? 

E: Pronto, o Sr. agora trabalha na TMN e é um operador, não é?... 

e: Sim… 

E: No cartório como é que se designava a sua ocupação? 

e: O cargo? 

E: Sim… 

e: Eu era auxiliar de cartório… 

E: E as tarefas do Fábio consistiam em entregar notificações na rua… 

e: (cortando-me a palavra) Notificações na rua… 

E: E no atendimento ao cliente no cartório, não era?... 

e: Correcto… 

E: Fazia as duas coisas, tanto ir para a rua, como atender no próprio cartório… 

e: Isso, no balcão… 

E: E qual era a carga horária de trabalho semanal do Fábio, nessa altura? 

e: 8 horas por dia, de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)…  

E: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… Tinha pausa para almoço nessa ocupação no cartório, 

calculo… 

e: Tinha pausa para almoço… Mas, era assim, ele dava 4 Reais para a gente almoçar… 

Só que se ele desse 4 Reais, a gente não podia tirar uma hora para almoçar… A gente 

tinha que almoçar lá dentro e rapidinho… 

E: Já percebi… E o Fábio optava pelos Reais ou… 

e: Pelo dinheiro, porque, na época, eu estava fazendo a faculdade e eu tinha que 

economizar, tinha que pagar a passagem e tal… E a passagem no Brasil é cara, não é 

barata como aqui (entenda-se em Portugal), não… 

E: Aqui também tem aumentado muito… 

e: Olha, por exemplo, o metro aqui é 90 cêntimos… 

E: Agora, nos transportes públicos é 1 Euro e 10 (cêntimos)… 



e: Mas, lá no Brasil é 2 Reais e 50… É como se fosse 2 Euros e meio o metro aqui o 

metro… Imagina que você vai num lugar e volta… São 5 Reais… 

E: Qual era a sua remuneração mensal no cartório? Quanto é que recebia por mês? 

e: Era um salário mínimo, na altura… 

E: Ou seja… Quantos Reais? 

e: Ai, na época, eram uns 300 Reais… 

E: Ok… 

e: E a faculdade eram 250 (Reais)… E eu recebia 300 (Reais)… E 50 (Reais) eram para 

pagar o curso de Inglês… 

E: E como é que subsistia, então? Tinha o apoio dos sus pais? 

e: Não… Aí, como eu morava com a minha avó, eu não pagava renda, nem 

alimentação… 

E: Exacto… 

e: E o dinheiro do almoço, eu tirava para passagem e para lanche… 

E: Trabalhou nesse cartório durante 2 anos, portanto, entre os 18 e os 20 anos, não 

foi?... 

e: Foram 2 anos… (rectificando) Foi 1 ano e 8 meses… 

E: Ok… E nessa altura, o Fábio não trabalhava em regime part-time? Trabalhava 8 

horas por dia, não era?... 

e: Só trabalhava 8 horas por dia e, de lá, eu ia para a faculdade… 

E: E trabalhava quê? Das 8 da manhã até que horas? 

e: Trabalhava das 9 (horas) da manhã até às 5 (horas) da tarde… 

E: E a que horas tinha aulas? 

e: Começava às 6 horas (da tarde) na faculdade… 

E: E só tinha aulas às 6 (horas) da tarde? 

e: O horário era das 6 (horas da tarde) até às 10 (horas) da noite… 

E: Era em regime nocturno que andava? 

e: Se era regime? 

E: Era horário nocturno, não era?... 

e: Era horário nocturno, sim… Na faculdade era só nocturno… Porque era um curso 

especial… Era para as pessoas que trabalhavam de dia… 

E: Para trabalhadores-estudantes… 

e: Isso… 

E: Ok… Pronto, e vivia com a sua avó e com a sua tia nessa altura, não era?... 



e: Correcto… 

E: Depois da sua ocupação no cartório, o Fábio fez um estágio na faculdade, no qual 

teve que dar aulas num colégio público, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Em que ano do curso é que realizou o estágio? Foi no 3º Ano? 

e: Foi no 4º Período… (rectificando) 3º Período… Foi 1 ano e meio… Depois de 

completar 2 anos, fiz esse estágio… 

E: Que idade é que tinha, então, em concreto? Tinha 18 anos? 

e: Tinha 19 (anos)… 

E: 19? Entrou aos 17 (anos)… Mais 1 ano e meio… 18 e meio, 19 (anos), não era? 

e: Isso… 

E: Ok…Quanto tempo durou esse estágio? Meio ano? 

e: Não… Uns 4 meses… 

E: 4 meses… Ok… Depois disso, com 20 anos, o Fábio foi trabalhar para São Paulo, 

com um estilista amigo seu, na confecção, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Quais eram as suas funções, em concreto, nessa sua ocupação? O que é que fazia, em 

concreto? 

e: Não era muito formal, assim… Era meio informal… 

E: Mas, o que é que fazia em concreto? 

e: Eu ajudava com revisão… 

E: Picotava alguma coisa? 

e: Sim, eu recortava… Eu tirava os excessos de linha das roupas… 

E: Ok… E como é que se designava, em concreto, essa sua ocupação? Era ajudante do 

estilista? 

e: Era auxiliar de modelagem… 

E: E qual era a carga horária de trabalho semanal do Fábio, nessa ocupação? Quantas 

horas trabalhava por dia? 

e: Eu não tinha nada formal… Eu não posso dizer, porque tanto podia ser uma hora, 

como duas ou cinco… Nem tinha dias certos… Era quase uma ajuda… Era só uma 

ajuda… 

E: Não tinha dias certos para trabalhar, portanto… 

e: Sim… 

E: Mas, tanto podia trabalhar 7 dias, como podia trabalhar 5… 



e: Hum, hum… 

E: E qual era a sua remuneração mensal, nessa ocupação? Normalmente, quanto é que 

conseguia tirar daí? 

e: Não me lembro… Não era um valor exacto, assim… 

E: Exacto… Mas, eram mais de 300 Reais, o salário mínimo, ou menos? 

e: Não, era menos… Porque, é assim, eu já morava lá em casa dele… Já não pagava 

nada para morar lá… 

E: E como é que conheceu essa pessoa? 

e: Conheci através de um amigo que eu conheci na Internet… 

E: E teve algum caso com essa pessoa? 

e: Com ele? 

E: Sim… 

e: No início, a gente teve alguma coisa… Depois, agente virou amigo, só… 

E: E continuou lá a morar com ele? 

e: Continuei… 

E: E qual é que era o seu local de trabalho nessa ocupação? 

e: Era na casa dele… 

E: Na casa dele… E morava com ele, portanto… 

e: Hum, hum… 

E: E enquanto esteve em são Paulo morou sempre com ele? 

e: Não… Antes eu morei com um primo… E aí, a gente discutiu… Ele disse que eu não 

tinha responsabilidade e tal… Aí, eu peguei e saí da casa dele… 

E: E porque é que ele disse que não tinha responsabilidade? 

e: Não sei… Porque eu fui para casa dele… Aí, eu comecei a procurar trabalho e tal… 

Aí, depois, eu reagi e fiquei um mês no interior de São Paulo… Aí, depois eu voltei 

para casa dele… E ele ficou meio assim “Você esteve um mês fora”… Aí, eu peguei e 

saí da casa dele… 

E: Ok… Nessa altura em que foi para São Paulo, o Fábio já tinha abandonado a 

faculdade, ora já?... 

e: Já… Já tinha abandonado… 

E: Ok… Quanto tempo é que ficou em São Paulo? 

e: Eu fiquei lá de Setembro até Dezembro de 2005… 

E: 3 meses, então… 

e: É, uns 4 meses… De Setembro até Dezembro… 



E: É isso… 

e: Eram 3 meses… 

E: Pronto, depois disso, o Fábio regressou ao Rio de Janeiro onde trabalhou num Cyber-

café como designer gráfico, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Ora, tinha (hesitante)… Foi em 2005? 

e: Foi em Janeiro de 2006… 

E: Tinha 21 anos… 

e: Tinha 21 (anos)… 

E: E quais eram as suas funções, em concreto, nesse Cyber-café? 

e: Era (hesitante)… 

E: O que é que fazia? 

e: Eu fazia cartão de visita, (***) de loja, essas coisas assim… 

E: Já estou a perceber… E quantas horas trabalhava por dia? 

e: Trabalhava 8 horas por dia… 

E: 8 horas por dia… De que horas a que horas? 

e: Era da uma da tarde (hesitante)… (rectificando) Era de meio dia até às 8 (horas) da 

noite… 

E: De manhã não trabalhava? 

e: De manhã, não… 

E: Quantos dias trabalhava? Era de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)? 

e: De 2ª (Feira) a Sábado… 

E: E qual era a sua remuneração mensal, nessa altura? 

e: Era 300 Reais… 

E: Também o salário mínimo? 

e: O salário mínimo… 

E: E a partir daí passou a morar sozinho, disse-me… Quando regressou de São Paulo 

para o Rio de Janeiro… 

e: Sim, já estava sozinho… 

E: Alugou um apartamento no Rio de Janeiro? 

e: Aluguei um quarto… 

E: E morava sozinho? 

e: Morava sozinho… 

E: E quanto tempo se manteve nessa ocupação como designer gráfico no Cyber-café? 



e: 3 meses… 

E: 3 meses… Depois disso, o Fábio trabalhou numa revista também como designer 

gráfico, não foi?... 

e: Sim… 

E: Era uma revista de que género? 

e: Era de arte… Era uma revista de arte… 

E: E quanto tempo depois de abandonar a ocupação no Cyber-café se conseguiu 

empregar na revista? Foi logo a seguir? 

e: Foram uns 3 meses depois… 

E: E como é que subsistiu durante esses 3 meses? 

e: Como é que? 

E: Como é que sobreviveu? Como é que arranjou dinheiro? Teve o apoio dos seus pais, 

da sua tia ou da sua avó? 

e: Eu fui morar no apartamento de um amigo meu… 

E: Ah… 

e: Só que eu fazia part-time, também, nessa altura… 

E: Como? 

e: Eu entregava “flyers” nas portas das discotecas… 

E: E quanto é que conseguia retirar daí? 

e: Ah, era tipo, 10 Reais por noite… 

E: E quanto é que conseguiu juntar, ao todo? 

e: Ah, não sei… Não faço ideia… 

E: Mas, conseguia juntar 300 Reais por mês com isso? 

e: Ah, sim… Porque era todas as noites… 

E: Ok… Mas, só se manteve aí até arranjar outra ocupação, não foi?... 

e: Sim… Aí, eu morei na casa e um amigo meu, enquanto durou isso… 

E: E qual é que era a carga horária de trabalho semanal na revista? Quantas horas 

trabalhava por dia? 

e: Eram 8 horas… 

E: Começava à uma (hora da arde) ou de manhã? 

e: Era de manhã… De 9 (horas) e meia (da manhã) até às 5 (horas) da tarde… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? Era de 2ª (Feira) a Sábado? 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: E qual era a sua remuneração mensal? 



e: Era 700 (Reais)… 

E: Aumentou substancialmente, então.. 

e: Aumentou… 

E: Muito mesmo… 400 Euros… 

e: Hum, hum… Mais do dobro, é… 

E: E onde é que passou a viver? Alugou um quarto? 

e: Aí eu aluguei um quarto e morei lá… 

E: E quanto tempo se manteve nessa sua ocupação como designer gráfico na revista? 

e: 3 meses… 

E: Também só 3 meses? 

e: Sim… Foi de Julho até Outubro… 

E: Pois… Depois, em Novembro de 2006, o Fábio veio para Portugal… 

e: Isso… Foi em Outubro… 

E: E o Sr. não podia ter continuado na revista? 

e: Não, tipo (hesitante)… Aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia vir para cá, aí eu falei 

“Não, eu não vou poder continuar na revista porque eu vou embora… Vou morar em 

Portugal”… 

E: Mas, estava com um excelente salário lá (entenda-se no Brasil), digo eu, não 

estava?... 

e: Só que a minha passagem já tinha sido comprada para vir para cá… Eu não ia poder 

continuar na revista… 

E: Mas, podia ter continuado lá? 

e: Só que a revista, logo depois que eu saí, faliu… A revista fechou, está entendendo? E 

eu já estava sentindo isso ia acontecer, também… Eu saí na altura certa de lá… Eles até 

me enrolaram para pagar no final (risos)… Eu só vim a receber quando já estava aqui 

(entenda-se em Portugal)… 

E: (risos)… E a sua primeira ocupação em Portugal foi em vendas na TVCabo, não 

foi?... 

e: Não, antes eu trabalhei uns 15 dias na Clix… Só que eles não me pagaram… 

E: Não lhe pagaram? 

e: Não me pagaram… 

E: Até hoje? 

e: Até hoje… Porque é assim, eles falaram “Olha, tem um base de 200 Euros mais as 

comissões do que você vender”… Só que nesses 15 dias eu não consegui vender nada… 



E eles disseram “Você não pode ficar aqui porque você não vendeu nada até agora”… 

Aí, fui mandado embora… E não recebi nem o base, nem nada… 

E: Ok… Então, a primeira ocupação foi na Clix, antes da TvCabo… 

e: Correcto… 

E: Trabalhou lá 15 dias, portanto… 

e: Correcto… 

E: E quantas horas trabalhava? 

e: Umas 6, 8 horas… 

E: E passado quanto tempo é que foi para a TVCabo? 

e: Depois de mais ou menos 15 dias, eu comecei na TVCabo… Porque eu trabalhei lá 

(entenda-se na Clix) em Dezembro, nas duas primeiras semanas de Dezembro… E 

depois, eu comecei na TVCabo em Janeiro… 

E: Exacto… E quais eram as suas funções, em concreto, na TVCabo? 

e: Vendedor porta-a-porta… 

E: Vendia porta-a-porta? 

e: Sim… 

E: E qual era a carga horária de trabalho do Fábio? Quantas horas trabalhava por dia? 

e: Era das 5 (horas) da noite até às 10 (horas da noite)… 

E: 5 (horas) da tarde até às 10 (horas) da noite? 

e: Hum, hum… 

E: E ia de porta em porta a vender o produto, não era?... 

e: Hum, hum… 

E: Quantos dias trabalhava por semana? 

e: Era de 2ª (Feira) a Sábado… E Sábado era o dia todo… 

E: E qual era a sua remuneração mensal na TVCabo? 

e: Não tinha um valor exacto, porque eu vendia à comissão… Eu cheguei a 

(hesitante)… 

E: E quanto é que era o base? 

e: O base era 125 (Euros)… 125 (Euros)… 

E: 125 (Euros)? E quantas horas trabalhava por dia? 

e: Era, tipo, 5 horas de trabalho por dia… 

E: Isso era uma grande exploração… 

e: É muita exploração… Só que, hoje em dia, já está 250 (Euros), quase… Só que o 

base dava para ganhar bem, porque a comissão é alta… 



E: E tirava muito de comissão? 

e: Olha, eu cheguei a ganhar de 300 (Euros), no mínimo, até 900 Euros por mês… 

E: De comissão? 

e: É… 

E: Então, vendia muitos produtos… 

e: Só que só recebia 2 meses depois… 

E: Pois… Por isso é que o base era tão baixo, o Sr. tirava muito da comissão... E quanto 

tempo se manteve na ocupação na TVCabo? 

e: Foram 4 meses… 

E: Depois despediram-no ou foi embora? 

e: Depois, eu fui para o telemarketing… 

E: Por opção sua? 

e: Por opção minha… E também porque eu fui discriminado lá… 

E: Porquê? 

e: Por ser brasileiro… Foi o meu chefe me falou “Ai, não consigo trabalhar com 

brasileiros… Vocês são todos iguais… São uns ingratos… Não gosto de brasileiros”… 

E: E porque é que lhe disse isso? Porque o Fábio se quis ir embora? 

e: Não, porque eu já não estava atingindo a minha meta, os meus objectivos… Já não 

estava conseguindo render mais… 

E: Ah… Ok… Depois disso, o Fábio trabalhou na Sapo, em vendas, não foi?... 

e: Aí, de lá, eu fui vender na Sapo, na CRH… 

E: E quais eram as suas funções, em concreto, na sua ocupação na Sapo? 

e: Operador de telemarketing… 

E: Por telefone, não é?... 

e: É… 

E: Portanto, trabalhava numa sala que tinha vários telefones… 

e: Sim… 

E: E qual era a sua carga horária de trabalho? Quantas horas trabalhava por dia? 

e: Era 6 horas… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: Sábado, não? 

e: Não… 

E: E qual é que era a sua remuneração mensal na Sapo? 



e: Eram 2 Euros e meio à hora… 

E: E quanto é que isso dava ao fim do mês? 

e: Ah, dava uns 300 Euros… 

E: E quanto tempo se manteve nessa sua ocupação na Sapo? 

e: 3 meses… 

E: 3 meses, ok… Depois disso, o Fábio não trabalhou na Clix? 

e: Não… 

E: Foi logo para a TMN? 

e: Aí, depois, essa própria empresa, a Grupo (***), me chamou para fazer telemarketing 

do MEO, que era o lançamento… O MEO da PT… 

E: (sem perceber) E-mail? 

e: MEO da PT… 

E: Não sei o que é que é… 

e: A PT tem um pacote triplo “play” igual ao da TVCabo que se chama MEO… Que 

você (hesitante)… Que é Internet, televisão… Você não sabe disso? 

E: Não, não (risos)… 

e: (algo incrédulo) MEO da PT… 

E: Não (risos)… Não sei mesmo do que é que me está a falar… 

e: Porque a PT agora tem um serviço ADSL, que é de televisão… Você já sabe que a 

PT já tem televisão? 

E: Não… Essa não é mesmo a minha área (risos)… 

e: (risos) Puxa, mas você liga a televisão e só se fala nisso… 

E: Eu vejo pouca televisão… 

e: Mas, até na rua há publicidade… Mas, o MEO é a concorrência da TVCabo… Que 

agora a TVCabo já não faz mais parte da PT… E daí, a PT lançou esse MEO, que é 

televisão, Internet… 

E: Exacto… E quanto tempo esteve na Sapo? 

e: Eu na Sapo fiquei 3 meses… 

E: E depois disso, foi para a MEO? 

e: Fui para o MEO, para essa mesma empresa que era da TVCabo… E aí, eu fazia só de 

operador de telemarketing lá… 

E: Por telefone… 

e: Por telefone… 

E: E aumentou o seu ordenado? 



e: Não… Era base 275 (Euros), só que tinha comissão… Só que eles, até hoje, não me 

pagaram comissões… Só me pagaram o base… 

E: E quantos dias trabalhava por semana aí? 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: As mesmas 6 horas? 

e: Era das 5 (horas) da tarde até às 9 (horas), 9 (horas) e meia da noite… 

E: E quanto tempo se manteve na ocupação na MEO? 

e: 3 meses… 

E: E como é que se escreve MEO? 

e: “M”, “E”, “O”… 

E: Ok… MEO… E passou 3 meses na MEO… 

e: 3 meses… 

E: Depois da MEO, foi para a TMN… 

e: Depois, eu fui para a (hesitante)… Não era bem TMN… Depois eu fui para essa 

empresa onde eu estou actualmente… Só que quando eu entrei lá, fizeram uma 

campanha empresarial, que era da Autodesk… Que era dar desconto e tal para pessoas 

do software… E daí, depois, eu fui para a TMN… Mas, fiquei um mês nessa campanha, 

só… 

E: Na Autodesk? 

e: Na Autodesk… 

E: E qual era a sua remuneração? 

e: 4 Euros à hora… 

E: Quanto é que isso dava ao fim do mês? 

e: Uns 600 Euros… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: De 2ª (Feira) a sábado… 

E: Quantas horas? 

e: Umas 8 horas… 

E: E trabalhou nisso um mês, não foi?… 

e: Não, eu estou nessa empresa até hoje, sendo que fazer a Autodesk foi só um mês… 

Depois, eu fui para a TMN, na mesma empresa… 

E: Exacto… 

e: E agora eu (***) na mesma empresa… 

E: Pronto, e quanto tempo é que esteve na TMN? 



e: De Outubro até ao último mês… 

E: E qual era a carga horária de trabalho? 

e: Umas 8 horas por dia… 

E: Quantos dias por semana? 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: Qual era a sua remuneração mensal na TMN? 

e: Era a mesma, 600 Euros… Eram 4 Euros à hora… 

E: E quais são, em concreto, as suas funções na TMN? É operador de telefone? 

e: Operador de telemarketing… 

E: E pretende continuar a trabalhar na TMN? 

e: Agora, a TMN acabou… Então, o que é que a empresa fez?... Eles deixaram de pagar 

4 Euros à hora, para pagarem (***) comissão, a TMN… Só que aí, não estava sendo 

muito compensador, porque é muito pouco… Daí, agora, a TMN acabou, a semana 

passada… A TMN encerrou o contrato com essa empresa… Aí, agora, a gente foi 

obrigado a fazer TVCabo… E eles limitaram a gente porque como era o primeiro mês, 

eles não pagaram 4 Euros à hora… Só que eles limitaram a gente a trabalhar só 4 horas 

por dia… Isso aí dá muito pouco para mim… Eu não vou poder… 

E: Por isso é que está… 

e: (cortando-me a palavra) Por isso é que eu estou à procura de outra coisa… 

E: Ok… Pronto, pelo que me disse antes, o Fábio veio para Portugal para namorar, não 

foi?... 

e: Sim… 

E: Quando veio para Portugal o Fábio informou os seus pais que vinha para namorar? 

e: Não… Eu disse que eu conheci uma pessoa na Internet e que ia vir para cá (entenda-

se para Portugal)… 

E: E o que é que os seus pais acharam da ideia? Apoiaram-no? 

e: Ah, eles falaram assim “Ah, você tem certeza disso que está fazendo?”… E eu falei 

“Tenho”… Como eu já era maior de idade… E eu já não morava mais com eles, 

também… Eles não podiam fazer nada… Não podiam dizer “Você não vai”… E eu 

“Está bom… (com um sorriso de escárnio) Ah, ah, ah”… 

E: E disse-me que o namoro acabou ao fim de um mês, não foi?... 

e: Sim… 

E: E porque é que o Fábio decidiu permanecer em Portugal? Não teve vontade de voltar 

para o Brasil, nessa altura? 



e: Eu até pensei em voltar, sim… Só que depois eu não tinha como voltar… Eu não 

tinha condições de voltar, porque aí já tinha passado o prazo da passagem e eu não tinha 

dinheiro para voltar para o Brasil… Como é que eu ia arrumar 1.000 Euros? Se desde 

esse tempo todo que eu estive aqui é difícil arrumar 1.000 Euros, assim (risos)… 

Imagina naquela altura que eu tinha acabado de chegar… Não tinha emprego, nem 

nada… Como é que eu ia voltar para o Brasil? 

E: Exacto, exacto… Ok… Pronto, quando o Fábio veio para Portugal, em Novembro de 

2006, entrou no país com um visto de turista com permanência legal para 3 meses, não 

foi?... 

e: Isso…  

E: E depois disso o que é que fez? Prolongou o visto de permanência? 

e: Não… Depois, eu fiquei ilegal… 

E: Ficou ilegal? 

e: Estava legal até à semana passada… 

E: Ficou legal até à semana passada? 

e: Agora já me legalizei… 

E: Arranjou um contrato de trabalho, foi? 

e: Não… Porque com a nova lei, quem passa recibo verde pode-se legalizar no país… E 

como eu passo recibo, eu me legalizei por aí… 

E: E está legal no país até quando? 

e: Agora, eu estou sempre… Porque é só renovar a cada ano o visto de trabalho… 

E: Ok… E o Fábio está a gostar de viver em Portugal? 

e: Estou… 

E: Viveu sempre na cidade do Porto desde que veio para Portugal? 

e: Sempre no Porto… 

E: E o que é que está a achar da cidade do Porto? Gosta da cidade? 

e: Gosto… 

E: E como é que o Fábio faria uma caracterização geral do período que viveu em 

Portugal? 

e: Ah, uma experiência, assim (pensativo)… Uma regeneração… Tipo, eu abri mão de 

muita coisa aqui (entenda-se em Portugal), entendeu?… Descobri muita coisa… Me 

conheci melhor, também… 

E: Pode aprofundar essa questão? Descobriu muita coisa, descobriu-se melhor a si 

como? 



e: É, me descobri melhor… A questão da doença, também, que eu descobri aqui, 

entendeu?... Senti mais falta e mais saudade dos meus familiares e dos meus amigos… 

E: Pois… E quais são as maiores diferenças culturais que nota entre Portugal e o Brasil? 

e: Ah, tem muitas diferenças culturais, que sofrem influência também do clima, não 

é?… Tipo, porque lá, por ser sempre calor, é sempre aquela exposição do corpo que 

aumenta mais a nossa líbido e aumenta mais o desejo sexual (risos), não é?… 

E: É verdade… 

e: No Verão as pessoas também tendem a fazer mais sexo do que no Inverno, por 

exemplo, por causa disso, não é?… Tipo, estimula, e a gente fica com essa líbido assim 

e acaba fazendo mais sexo… E aqui (entenda-se em Portugal) tem esses festivais de 

Verão… Tipo, lá no Brasil tem um festival o ano todo, porque lá é sempre calor o ano 

todo… 

E: Hum, hum… 

e: E lá tem mais essa questão de libertinagem… 

E: E o Fábio já foi a algum festival cá em Portugal? Está com intenção de ir? 

e: Não, festival, não, porque é tudo em Lisboa, não é?… Já fui tipo, em festinhas, aqui, 

a Queima das Fitas… 

E: Não foi ao Rock in Rio? 

e: Não, não fui… Porque eu estava sem dinheiro… Mas, eu quero ir ao concerto da 

Madonna (risos)… 

E: Acho que já esgotaram os bilhetes… 

e: Eu já comprei... 

E: Ok… Pronto, o próximo tópico dia respeito ao VIH/Sida… Pronto, tal como me 

tinha dito, exceptuando a recomendação para “usar camisinha” nas relações sexuais, os 

seus pais nunca abordaram directamente o assunto da Sida e falaram muito pouco sobre 

sexualidade consigo, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Pergunto-lhe se os seus pais têm um bom conhecimento sobre a doença Sida? 

e: Não, é assim, lá no Brasil é muito bem divulgada essa doença… 

E: Já me tinha dito… 

e: Tipo, na “media”, na escola…. Ou seja todo o mundo tem acesso… Na minha escola 

tinha feira de ciências e tal… 

E: Então, os seus pais têm um bom conhecimento ou não? 

e: Têm, têm um bom conhecimento… 



E: No entanto, o Fábio disse-me que desde criança que tem a consciência exacta dos 

meios de transmissão da doença Sida, não foi?... 

e: Sim… 

E: Disse-me também, e reforçou há pouco, que a questão do VIH/Sida é muito abordada 

no Brasil, através dos “media”, escola, amigos, religião, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Eu queria saber qual foi o agente mais importante destes, “media”, escola, amigos, 

religião, para o Fábio tomar conhecimento sobre a Sida e os seus meios de transmissão? 

e: Ah, eu não posso dizer propriamente assim “Foi através da media”, “Foi através da 

escola”… 

E: Mas, foram esse dois os mais importantes? 

e: Foram… Quer dizer, foi tudo importante… Os amigos, assim… 

E: O Fábio disse-me também que tinha alguns amigos seropositivos no Brasil e que 

graças a eles ficou a compreender a forma como a doença actuava no organismo e o 

possível tratamento, não foi?... 

e: Isso… 

E: E como é que conheceu essas pessoas e com que idade? 

e: Eu conheci foi (hesitante)… O primeiro amigo foi o Rafael… A gente se conheceu 

tinha eu 15 anos… A gente é amigo até hoje… E eu conheci-o através de uma pessoa, 

de um amigo… 

E: E quando é que essa pessoa se contaminou? Ou quando a conheceu já era 

contaminada? 

e: Não, quando eu o conheci, ele não estava contaminado… A gente virou amigão… Aí, 

depois de um tempo, ele disse “Fábio, eu tenho a doença… Me contaminei… Transei 

sem camisinha e peguei a doença”… Inclusive, antes ele tinha me levado para fazer o 

teste… A primeira vez que eu fiz o teste ele me levou… 

E: Que idade tinha? 

e: Eu tinha 15, 16 (anos), nessa altura… 

E: Ok… Pronto, como me tinha dito, o Fábio contaminou-se, possivelmente, em Julho 

de 2006, numa relação sexual desprotegida com uma pessoa 6 anos mais velha que já 

conhecia na noite há algum tempo, não foi?... 

e: Sim… 

E: Nessa noite, como me tinha dito, o Fábio estava sob o efeito de álcool e drogas, não 

estava?... 



e: Hum, hum… 

E: Pronto, tinha fumado maconha? 

e: Só maconha… 

E: E o parceiro que possivelmente o contaminou também estava sob o efeito do álcool? 

e: Só álcool… 

E: E sabe se essa pessoa tinha conhecimento da sua própria contaminação? 

e: Não sei… Não faço mínima ideia… 

E: Ele não falou nada disso consigo? 

e: Não… 

E: Como já me tinha dito, atribui a não utilização do preservativo nessa relação ao facto 

de estar alcoolizado… Se tivesse sóbrio tinha utilizado o preservativo, não tinha?... 

e: É lógico que se eu estivesse sóbrio, com certeza que teria exigido… 

E: Exceptuando essa, só mais uma vez é que teve uma relação sexual desprotegida, não 

foi? 

e: Sim… 

E: Com aquele bissexual… 

e: Sim, com essa outra pessoa… Era bissexual, era… 

E: Pronto, e só nessas duas ocasiões é que se desprotegeu… 

e: Isso… 

E: E numa para maximizar o prazer sexual, noutra por estar alcoolizado… 

e: Hum, hum… 

E: Como me tinha dito, em Janeiro de 2007, o Fábio teve a sua primeira consulta com a 

Dra. Josefina… 

e: Sim, a Dra. Josefina… 

E: É a sua médica, por causa do contágio do VIH, não é?... 

e: Correcto… 

E: Em que hospital do Porto é que aconteceu essa consulta? 

e: Joaquim Urbano… 

E: Joaquim Urbano… O Fábio disse-me que essa consulta correu bem e que foi “legal”, 

não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Sobre o que é que conversaram o Fábio e a sua médica nessa consulta? 

e: (ouvindo mal) Sobre o quê? 

E: Sobre o que é que conversaram o Fábio e a sua médica nessa consulta? 



e: Ai, eu lembro que ela falou “Ah, é a primeira vez”… Ela perguntou “Você conhece 

alguém seropositivo?”… E eu falei “Conheço, tenho amigos no Brasil”… Inclusive 

tem outro amigo meu, também (hesitante)… É assim, eu tinha um amigo de escola… 

Aí, eu não sabia que ele era gay e tal… E depois eu descobri que ele era gay… Aí, ele 

começou a namorar uma pessoa… Aí, depois ele me falou que essa pessoa era 

seropositiva… Só que essa pessoa tinha contado para ele… 

E: Já me tinha contado isso… 

e: Como? 

E: Não foi essa pessoa que lhe disse que era uma porcaria contar aos pais? 

e: Não, foi o Aires… Ele me falou que ele contou para a mãe dele… E ele me disse que 

foi horrível, porque a mãe dele já sabia que ele era gay e ainda soube que ele era 

seropositivo… 

E: Já me tinha dito… 

e: Aí, ele tinha esse outro amigo também que era seropositivo, que era marido desse 

meu amigo… 

E: Ok… E o Fábio tem consulta com a sua médica de 4 em 4 meses, não é?... 

e: Sim, sim… 

E: É sempre no Hospital de Joaquim Urbano? 

e: Sim… 

E: Que recomendações é que lhe dá a sua médica em relação aos cuidados que deve ter 

com o corpo? 

e: Ela não recomenda muita coisa, não… Só fala assim uma coisa “Fábio, você tem que 

cuidar de si porque, senão, você pode ser recontaminado, vai te prejudicar”…  

E: Mas, em concreto não lhe diz nada, por exemplo, sobre dieta, ao nível da 

alimentação? 

e: Não… Até porque eu ainda nem faço uso de medicação… 

E: Exacto… 

e: E daí, como eu ainda estou naquela primeira fase assim... 

E: Tem uma carga vírica muito baixa… 

e: Está muito baixa e eu não preciso de fazer nada assim… Eu não preciso alterar nada 

na minha vida… 

E: Na primeira entrevista, o Fábio disse-me na primeira entrevista que se “preocupa 

mais com o futuro” e que já não pensa “em fazer muita coisa agora para ter uma vida 

saudável no futuro”… Disse-me isto, não foi?... 



e: Isso… Correcto… 

E: Ao que é que se referia, em concreto? 

e: Ah, tipo, mudei um pouco o meu estilo de vida… Até a questão da bebida alcoólica, 

já bebo bem menos… Já quase não bebo… Não me drogo mais… tenho que levar uma 

vida saudável… A alimentação e tal… 

E: E, em concreto, na alimentação o que é que privilegia? Que alimentos privilegia? 

Privilegia cozidos e grelhados? 

e: Não… Tipo, eu tento fazer todas as refeições, que antes às vezes eu deixava de 

almoçar ou de jantar… Agora, não… Tento me alimentar bem e fazer todas as 

refeições… 

E: E pratica exercício físico? 

e: Não… De momento, não… 

E: Pretende vir a praticar futuramente? 

e: Eu pretendo… Assim que eu me estabilizar, tipo, que eu puder conciliar trabalho e 

tal, aí eu pretendo fazer ginásio… 

E: Ginásio ou alguma modalidade? 

e: Ginásio… 

E: Ok… Fuma? 

e: Não, não fumo… 

E: E qual é que é a ideia geral que o Fábio tem sobre a Dra. Josefina, a sua médica? 

e: Ah, é uma boa médica… Assim, ela sempre está bem disposta, sempre bem-

humorada… 

E: E sente-se bem nas consultas com a Dra. Josefina? 

e: Sinto… 

E: Qual é o tempo médio de duração dessas consultas? 

e: Ah, é muito rápido… 

E: 15 minutos? 20 (minutos)? Meia hora? 

e: É 20 minutos… 

E: E paga alguma taxa por essas consultas? 

e: Não… É isento… Eu sou isento… 

E: E cumpre todas as prescrições que a sua médica lhe recomenda? Mas também ela não 

lhe recomenda muitas coisas porque está com a carga vírica baixa, não é?… 

e: É, ela não me recomenda muito, não… 

E: Já discordou de alguma coisa que ela lhe tenha dito? 



e: Se eu já discordei? 

E: Sim… 

e: Não… Quem sou eu para discordar? Estudiosos, especialistas, imagina (risos)?!!!...  

E: Às vezes podia ter achado que alguma coisa não estava correcta… Acha que a 

qualidade da relação com a sua médica é importante para o tratamento eficaz do 

VIH/Sida? 

e: Eu acho que isso não influencia, não… Ela é uma profissional, eu sou um utente… 

Ela faz o trabalho dela, eu faço a minha parte… Isso acho que não influencia nada… Se 

fosse outra pessoa também, ia ser na mesma… Ela ia cumprir o papel dela e eu o meu… 

E: Ok… E de um modo geral, o Fábio está satisfeito ou insatisfeito com o atendimento 

que tem tido no Hospital de Joaquim Urbano para acompanhamento do problema do 

VIH? 

e: Eu estou satisfeito… Só que aconteceu um lance, uma cena, que é assim, eu já 

encontrei uma pessoa conhecida lá dentro do hospital… Aí, eu fiquei super sem graça e 

a pessoa ficou mais sem graça ainda, não é?… 

E: E quem é que é essa pessoa? 

e: É um garoto que eu conheci na discoteca… A gente até já ficou, assim… Demos uns 

beijos e tal… 

E: E é português ou brasileiro? 

e: Ele é português… 

E: E também anda lá em tratamento? 

e: Anda lá… 

E: E o Sr. vai ao Centro de Terapia Combinada, ao C.T.C.? 

e: Não, não… Vou só lá (hesitante)… Vou lá, pego o resultado, faço as análises e 

pronto… 

E: Mas, é no C.T.C., Centro de Terapia Combinada? 

e: É no Joaquim Urbano… 

E: Exacto… Mas, na parte de baixo do Joaquim Urbano tem o C.T.C.… 

e: Isso não sei, não… 

E: Então, se calhar não é aí… 

e: É no atendimento externo… 

E: E encontrou lá essa pessoa, portanto… 

e: Encontrei… 

E: Foi desagradável? 



e: Foi, sim… Foi tipo “Oi! (com um sorriso de embaraço) Você por aqui?”… 

E: E foi fácil aceder ao Hospital de Joaquim Urbano para ter um acompanhamento 

correcto do problema do VIH/Sida? 

e: Não, é assim, no início quem me levou lá foram os meus amigos… Esse que me 

levou para fazer o testes e a minha amiga que eu morei na casa dela… E daí, eles é que 

me levaram lá… Daí, não foi difícil, assim… 

E: Pronto, e para além dessa situação, já ficou desagradado com alguma situação que 

tivesse vivido nesse hospital em relação ao acompanhamento do problema do 

VIH/Sida? 

e: Não, não, não, não… Até porque aquilo que eu encontro menos é gente conhecida, 

não é?… Porque, por exemplo, se fosse no Brasil, lá eu ia encontrar mais gente 

conhecida… 

E: Exacto… O que é que acha que podia ser melhorado no Hospital de Joaquim Urbano 

em termos de acompanhamento de doentes de VIH/Sida? 

e: É assim, agora, eu acho que o que podia melhorar é o acompanhamento 

psicológico… Porque antes, lá (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano), tinha um 

psicólogo, que era o Dr. João Paulo… 

E: Ainda teve consultas com ele? 

e: Já tive consultas com ele lá… Só que aí, depois, ele saiu de lá… E falaram que iam 

colocar ouro psicólogo… 

E: E até agora nada? 

e: E até agora nada… E tem outra coisa também que eu acho horrível lá… Você olha 

para as paredes lá e tem propaganda, publicidade, de teste de HIV… Eu acho isso 

ridículo… Imagina, esse todo o mundo que está lá não precisa de fazer o teste… Porque 

todo o mundo já é seropositivo… (reproduzindo em tom trocista algumas frases dos 

cartazes publicitários destinados a incentivar a realização de testes para detecção de 

VIH colocados nas paredes dos interiores do bloco de atendimento externo do Hospital 

de Joaquim Urbano) “Positivo ou negativo? Saiba o seu resultado”… Nossa, quando 

eu olho para aquilo eu fico constrangido… 

E: E há mais alguma coisa que ache que podia ser melhorada no Hospital de Joaquim 

Urbano? 

e: E tem uma menina lá que é super antipática… As outras são super simpáticas, mas 

tem uma lá que (hesitante)… Você já foi lá? 

E: Fui lá, mas ao Centro de Terapia Combinada… 



e: Não, não… Tem uma menina lá que é super-antipática, mas só que eu sou tão 

simpático com ela que ela fica até sem graça… 

E: E há mais alguma coisa que ache que podia ser melhorada? 

e: Hum (pensativo)… E também porque lá fica muito cheio, também… Às vezes, eu 

chego lá e é uma hora, duas horas para ser atendido… Acho que eles deviam 

administrar melhor essa questão do horário… 

E: Exacto… E há mais alguma coisa? 

e: (pensativo) Bom, para já, é só isso… 

E: Ok… Como me tinha dito, o Fábio recorreu à Abraço, pela primeira vez, em 

Dezembro de 2006, não foi?... 

e: Sim, Dezembro de 2006… 

E: Foram os técnicos do CAD que o encaminharam para a Abraço, não foram?... 

e: Hum, hum… 

E: O Fábio referiu que a razão que o levou a recorrer à Abraço foi a vontade de 

conhecer pessoas seropositivas para partilhar experiências, não foi?... 

e: Sim… Logo assim que eu cheguei e quando eu fiquei sabendo do teste perguntei lá 

para o Dr. Raul que fez o meu teste no CAD se tinha algum grupo de apoio, não é?... 

Porque esse meu amigo lá no Brasil que era seropositivo, ele frequentava… Aí, eu vim 

aqui na Abraço… Aí, me falaram “Você faz a sua inscrição”… Aí, depois de um 

tempo, eles foram me chamando… 

E: Pois, já me tinha dito… Pronto, na Abraço, o Fábio recorreu, somente ao apoio 

psico-social, não foi?... 

e: Foi… 

E: Em que é que consiste, em concreto, esse apoio para o Fábio? Tem consultas com 

algum psicólogo aqui? 

e: Aqui tinha com uma psicóloga, que era a Dra. Marisa… 

E: Hum, hum… 

e: Ela já foi embora… Ela fazia um grupo de apoio com pessoas seropositivas… 

E: E o Sr. ainda participou nessa actividade? 

e: E eu participava… Só que quando ela foi embora, acabou esse grupo… Eles falaram 

que iam montar outro grupo e tal… 

E: E até à altura… 

e: E até agora nada… Eu vou falar isso com ela (referindo-se a Susana, profissional da 

instituição Abraço) agora… 



E: E com que frequência é que se reunia a psicóloga com esse grupo? 

e: Era uma vez a cada 15 dias… 

E: Era aqui na Abraço? 

e: Não, era em Gaia, em Coimbrões, no (hesitante)… Como é que é o nome?… 

E: No antigo edifício da Abraço? 

e: Não… Era na “Mão Amiga”… 

E: Pronto, era outra instituição… 

e: Era outra instituição… 

E: E quantas pessoas é que se reuniam nesse grupo? 

e: Umas cinco pessoas… 

E: Cinco pessoas… E sentia-se bem nesses convívios do grupo? 

e: Era… Eu gostava… 

E: E era de 15 em 15 dias, disse-me… 

e: Sim… 

E: O Fábio disse-me também que se inscreveu na Abraço para prestar trabalho 

voluntário, não foi?... 

e: Sim, também… 

E: E já participou em alguma iniciativa até hoje? 

e: Olha, fiz um trabalho que eles falaram que iam-me pagar e até agora não pagaram… 

Eu considero isso um trabalho voluntário (risos), porque eu não recebi nada até agora… 

E: Mas, aqui na Abraço? 

e: Aqui… 

E: E em que é consistiu isso? 

e: Foi na Queima das Fitas… Eu andei a distribuir camisinhas…  

E: E isso foi a única vez? 

e: Aqui também teve no Natal… A gente foi (hesitante)… Eu vim também ajudar a 

embrulhar as prendas para as crianças aqui, não é?... E também, no Natal, a gente 

compareceu nesse grupo… 

E: E em que medida é que a sua participação nesse tipo de acções o faz sentir melhor? 

e: Eu gosto do trabalho voluntário porque lá no Brasil, na minha religião, eu também já 

fazia trabalho voluntário… 

E: Exactamente… 

e: Faz parte da minha da minha doutrina, da minha filosofia de vida… 

E: Sente-se bem, então… 



e: Claro… 

E: Como me disse na primeira entrevista, de um modo geral, o Fábio está satisfeito com 

o atendimento que tem tido na Abraço para acompanhamento do problema do 

VIH/Sida, não está?... 

e: Estou satisfeito… 

E: Pronto, tem uma boa relação com os profissionais da Abraço, não tem?... 

e: Tenho… 

E: Sente-se melhor depois das suas visitas à Abraço? 

e: Sinto… 

E: Depois de ter acabado aquele grupo, de quanto em quanto tempo é que vem à 

Abraço? 

e: Ai, não tem assim nada definido… Eles me chamam de vez em quando… 

E: Uma vez por cada 2 meses? 

e: É, por cada 3 meses… 

E: 3 meses, ok… Pronto, e em que medida o apoio prestado pela Abraço tornou melhor 

a sua vida? 

e: Ah, eu gosto de vir aqui, não é?... Porque eles respeitam a gente aqui, não é?... 

E: Trouxe algum acrescento qualitativo à sua vida o apoio que recebeu na Abraço? 

e: Só essa questão de eu saber que tem um lugar que faz esse tipo de serviços já me 

deixa mais aliviado… 

E: Ok… Já ficou desagradado com alguma situação que tivesse vivido na Abraço? 

e: Não, não… Graças a Deus… 

E: E o que é que acha que podia ser melhorado na Abraço para prestar apoio a doentes 

de VIH/Sida? 

e: Ah, eu não sei o que é que pode melhorar porque eu conheço pouco aqui a Abraço, 

entendeu?… Não sei exactamente e tal (hesitante)… Eu sei mais ou menos o que é que 

eles fazem e tal… Dão apoio e tal… Mas, eu não posso dizer (hesitante)… 

E: Não tem nenhuma sugestão como no Hospital de Joaquim Urbano? 

e: Não… Não posso dizer porque eu venho com menos frequência aqui… 

E: Mas, acha que podia haver mais grupos como o da Dra. Marisa? 

e: Isso é obvio… Acha que tinha que haver (interrompe para atender uma chamada de 

telemóvel a propósito de uma entrevista para emprego)… 

E: Pronto, e tem mais alguma sugestão aqui para a Abraço? 

e: Então, acho que tinha que ter esse grupo de apoio, assim, para as pessoas… 



E: E ocorre-lhe mais alguma coisa? Acha que deviam promover uma iniciativa para 

melhorar a interacção entre os utentes, mesmo para a partilha de histórias? 

e: Sim, eu acho que devia haver essa interacção… 

E: Mais convívios, por exemplo? 

e: Mais convívio com outras pessoas seropositivas para ter essa interacção… Para a 

gente ter, sei lá?... Porque as pessoas sentem (***) por afinidade… Mas, é difícil 

alguém provar (***) uma pessoa seropositiva, se eu não sei quem é ou quem não é… 

E: Mas, gostava de construir amizades a partir daqui? 

e: Claro… Porque imagina, lá no hospital tem uma coisa horrível… Você lha para uma 

pessoa e você fica assustado… 

E: Pois… Mas, nesse hospital, a maioria das pessoas que vão lá contaminou-se por via 

sanguínea através da partilha de seringas… São pessoas que estão muito mal e são 

muito pobres… Acho que o Fábio não se deve identificar muito com essas pessoas… 

e: Claro… 

E: E, alguns, estão lá a tratar-se e a consumir ao mesmo tempo, portanto, devem ter uma 

esperança de vida de mais 2 anos ou assim se continuarem a consumir… 

e: Eu tenho um amigo também que é toxicodependente… 

E: Mas, no CTC, na parte de baixo do Hospital de Joaquim Urbano é que é mesmo… 

e: Eu vejo algumas pessoas assim com um aspecto meio estranho… 

E: Mas, no CTC, deve ser bem pior… O Fábio disse-me que depois que tomou 

conhecimento do contágio lhe despertou de novo o seu interesse pela Religião Espírita, 

não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Actualmente, o Fábio desloca-se todas as sextas-feiras a um Centro Espírito do Porto, 

não é?... 

e: Hum, hum… 

E: E reza todos os dias em casa, cerca de 10 minutos, não é?... 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, no entanto, a sua estratégia geral de vida não passa pelo afastamento das 

coisas mundanas para alcançar a perfeição religiosa, pois não?... 

e: Não, não… Imagina, se fosse assim, eu não fazia nada da minha vida… 

E: Exacto… E pergunto-lhe ainda em que medida é que a sua religião é importante para 

tentar contrariar a doença? 

e: Eu acho que, em primeiro lugar é a fé, não é?... 



E: Hum, hum… 

e: A minha religião me dá mais fé… Eu frequento também um (***) que é uma outra 

linha do espiritismo que eu vim a conhecer aqui em Portugal… É Sábado, a cada 15 

dias… E ultimamente eu nem tenho ido no Centro Espírito à 6ª Feira, porque eu estava 

fazendo um part-time num restaurante, também… E aí essa religião (***), que é 

também espiritismo (hesitante)… Eu nem sei se cheguei a comentar alguma coisa da 

outra vez… 

E: Não, não, não… 

e: Então, também está dentro do espiritismo, só que é um espiritismo mais 

desenvolvido… E daí, lá, têm-me dado muita força, assim… Muita fé, muita 

resignação, não é?… Para lutar… Porque a gente tem que tratar é do nosso espírito e 

não da nossa matéria, não é?… O espírito é que precisa de tratamento… A nossa 

matéria está bem, claro... 

E: Exacto… E foi graças aos ensinamentos da sua religião que aceitou pacificamente o 

contágio e nunca teve depressões, como me tinha dito… 

e: Isso… 

E: Pronto, como me disse, pretende tirar um curso e um Mestrado em Design e 

Comunicação futuramente, não é?... 

e: Isso… 

E: Em que medida é que o seu investimento nesse curso é importante para tentar 

contrariar e abstrair-se, pronto, esquecer a sua doença?... 

e: Não, eu acho que não vou fazer uma faculdade para esquecer a minha doença… Eu 

não penso assim… Porque se eu pensasse assim, eu ia fazer um monte de coisas para 

tentar esquecer a doença… 

E: Hum, hum… 

e: Eu acho que a gente não tem que se esquecer ou abstrair da doença… Se é um 

problema a gente tem que encarar de frente… Se a gente se quiser esquecer dos 

problemas, a gente só está adiando… A gente não está resolvendo… Eu não encaro isso 

assim, como se a gente vivesse para tentar esquecer os problemas… Não… A gente tem 

que viver e encarar o problema dia-a-dia… Eu não fazer uma faculdade para esquecer a 

doença, para distrair a mente… Não… 

E: Mas, até o pode ajudar… 

e: Ajuda a esquecer? Mas, eu não quero esquecer… Não tem como esquecer… 

E: Mas, também não vai ter que estar a consumir-se todos os dias por ser seropositivo… 



e: Claro que eu não vou ficar todo o dia pensando nisso, mas também eu não vou ficar 

tentando me esquecer… Porque aí, vai ser pior… Agora, se é uma doença (hesitante)… 

Foi injusto? Não… Eu acho que foi super justo eu ser seropositivo… 

E: Já me tinha dito isso… 

e: Então, ou seja, eu vou fazer a faculdade porque estava dentro do meu planeamento… 

E: Do seu projecto de vida… 

e: Do meu projecto de vida… Antes de eu (hesitante)… Desde criança que já estava 

dentro do meu planeamento, entendeu?... Independente do que viesse no do meu 

caminho, se eu ficasse paraplégico, se eu tivesse outra doença, eu ia tentar fazer a 

faculdade… 

E: Também já me falou nisto, na primeira entrevista, o Fábio disse-me que está disposto 

a participar em campanhas de informação e prevenção do VIH/Sida e acções de 

solidariedade na Abraço, não foi?... 

e: Sim… 

E: O Fábio tem vontade em trabalhar numa instituição de apoio a doentes de VIH/Sida 

no futuro? 

e: Claro, claro… Porque não?... A gente não sabe o dia de amanhã… Hoje eu posso 

ajudar e amanhã eu posso ser ajudado… 

E: Em que medida é que a sua integração futura numa instituição de apoio a 

seropositivos seria importante para si? 

e: É justamente por isso, não é?… Porque hoje a gente ajuda, amanhã a gente pode ser 

ajudado, não é?… 

E: Acha que o seu testemunho poderia ser útil, por exemplo em campanhas de 

informação e prevenção do VIH? 

e: Claro… Eu posso não mudar muita coisa, mas pelo menos eu estou fazendo a minha 

parte de ajudar o próximo, de ajudar alguém… 

E: Informação, prevenção… Mas, faz parte do seu projecto de vida inserir-se numa 

instituição deste tipo? 

e: Inserir-se? 

E: Inserir-se numa instituição tipo a Abraço… Faz parte do seu projecto de vida? 

e: Mas, eu venho aqui de vez em quando, eu já estou inserido… 

E: Não, inserido para trabalhar mesmo… Trabalhar mesmo e poder ajudar algumas 

pessoas… 

e: Para trabalhar a tempo integral? 



E: Sim, para trabalhar a tempo integral numa instituição assim… 

e: Se eu for remunerado, sim… Porque não? 

E: Mas, faz parte do seu projecto de vida? 

e: Não, não faz parte… Mas, a gente, tipo, não pode dizer assim “Ai, isso nunca pode 

vir a calhar”… Porque se surgir a oportunidade, a gente não tem como recusar… 

E: Mas, vai à procura dessa oportunidade? 

e: Não… Nunca cheguei aqui e falei “Olha, estou precisando trabalhar… Vocês têm 

lugar para mim?”… 

E: Exacto… Na primeira entrevista, o Fábio disse-me que diminuiu a sua frequência de 

actividade sexual após o contágio, não foi?... 

e: Sim… 

E: Pode referir o ritmo de actividade sexual semanal antes do contágio e o ritmo de 

actividade sexual semanal actual? Quantas vezes tinha sexo por semana… 

e: (cortando-me a palavra) Antes, era uma vez por semana… Depois, uma vez por mês, 

uma vez em cada dois meses… 

E: Ok… Pronto… O conhecimento do contágio do VIH trouxe-lhe receio em relação ao 

futuro? 

e: Receio em relação ao futuro? Sim, não é?... Porque é diferente agora… Tipo, porque, 

hoje em dia, se eu for ficar com uma pessoa, aí essa pessoa vai querer fazer outras 

coisas e eu vou falar “Não, isso eu não faço”... 

E: Já me tinha dito… 

e: Então, é por isso… 

E: E ansiedade? 

e: Ansiedade, também… Sei lá?... Eu acho que eu tenho… Eu sofro um pouco de 

ansiedade… 

E: Pronto, o Fábio procura obter mais informação sobre a doença Sida através de 

pesquisa bibliográfica e pesquisa na Internet? 

e: Sim, eu pesquiso na Internet… 

E: Sobre a doença? 

e: Sobre a doença… Até porque um dia vai falar na Internet “Descoberta da cura para 

a Sida”… 

E: O Fábio disse-me que passa muito tempo na Internet, actualmente, não é?... 

e: Actualmente, eu passo muito tempo na Internet à procura de emprego (risos)… 

E: Queria perguntar-lhe se pertence a alguma comunidade virtual de seropositivos? 



e: Sim… É assim, aqui em Portugal tem o Hi5, já ouviu falar (risos)? 

E: Sim, tenho conhecimento… 

e: (risos) No Brasil… 

E: Eu queria perguntar-lhe se pertence a alguma comunidade virtual de seropositivos? A 

algum grupo anónimo de seropositivos na Internet? 

e: Então, vou chegar lá... No Brasil, tem o (***), que é do Google, que é igual ao Hi5… 

E dentro desse (***) tem várias comunidades… E daí eu faço parte da comunidade de 

AIDS, de HIV… 

E: Ok… 

e: E aí, lá, tem um fórum de debate e tal… 

E: E no Hi5 não há isso, em Portugal? 

e: Eu acho que não… Que eu saiba, não… 

E: Ok… E conhece pessoas ou tenta conhecer pessoas seropositivas através da Internet? 

e: Olha, na Internet, não… Só assim, tipo, dentro do fórum que eu vejo lá a foto das 

pessoas… Mas, estão lá no Brasil, e tal… 

E: Exacto… O Fábio, na primeira entrevista, disse-me que tem um amigo seropositivo 

aqui em Portugal, não é?... 

e: Sim, tenho um amigo… 

E: Quem é que é essa pessoa e como é que a conheceu? Não é o amigo que o levou ao 

CAD, pois não?... 

e: É o marido dele… 

E: Ah, é o marido da pessoa que o levou ao CAD… 

e: Isso… 

E: Segundo o que me disse na primeira entrevista, o Fábio revelou a sua 

seropositividade ao seu amigo que o levou ao CAD, à melhor amiga dele, que é irmã de 

um amigo seu do Brasil… 

e: Isso, correcto… 

E: E a um amigo seu do Brasil com quem teve relacionamento, não foi?... 

e: Isso… 

E: Só foram estas pessoas? 

e: Isso… 

E: Há mais alguma pessoa que saiba da sua seropositividade? 

e: Sim… Agora, eu já contei para alguns amigos… 

E: No Brasil? 



e: Não, aqui… 

E: Amigos do trabalho? 

e: Não, amigos da minha religião… 

E: Da Religião Espírita? 

e: Isso… 

E: A quantas pessoas contou? Quatro? Cinco? 

e: A umas cinco, seis… 

E: E são mesmo suas amigas essas pessoas? São homens? Mulheres? 

e: São homens, são mulheres… 

E: Heterossexuais? Homossexuais? 

e: A maioria é gay… Mas, tem heterossexuais lá, também… 

E: E contou-lhes? 

e: Contei… Aí, há pouco tempo agora, eu descobri um outro amigo meu, também, que é 

da minha religião e que também é seropositivo… 

E: Hum, hum… Pronto, se lhe pedisse para escolher duas palavras para descrever a sua 

experiência como seropositivo, quais são as palavras que o Fábio escolheria e porquê? 

Duas palavras que possam reflectir a sua experiência como seropositivo… 

e: Ai, eu acho que é uma prova e uma expiação… 

E: Prova, porquê? E expiação porquê? 

e: É uma prova… E porquê? Porque a gente tem que passar por provas para a gente 

chegar a uma evolução, a uma certa evolução… Só mediante essas provas é que a gente 

chega a algum lugar… Se a gente quer chegar a algum lugar, a gente tem que 

(hesitante)… Se a gente sobreviver a essas provas com paciência, com resignação, a 

gente chega a algum lugar, não é?… E uma expiação, porquê? Porque é uma 

consequência de uma causa, entendeu?… Ou seja, a gente tem que sofrer o que a 

própria gente construiu… Independentemente, como eu acredito na reencarnação, 

independentemente se for nessa vida ou não… 

E: Então, quando falou numa prova, era uma prova para a reencarnação, para uma vida 

no além? 

e: Não, pode ser nessa vida mesmo… Se eu não conseguir passar por essa prova, ela 

pode-se estender para a próxima vida… 

E: Ok… 

e: Por isso é que às vezes nascem bebés seropositivos… Foi alguma prova de outra vida 

que ficou mal resolvida… 



E: Ok… O que é que o Fábio acha que podia ser feito em Portugal para tornar a luta 

contra a Sida e o VIH mais eficaz? 

e: Eu acho que tem que ser mais divulgado e as pessoas têm que dar mais a cara a essa 

doença…  

E: Que pessoas, em concreto? 

e: Tipo, tem gente que morre de medo de falar dessa doença, que não assume também 

que tem também essa doença, entendeu?… 

E: Acha que os seropositivos deviam dar mais a cara? 

e: Tinha que dar mais a cara, principalmente à media… Porque lá no Brasil tem muita 

gente famosa assim que vai na televisão, que luta, levante bandeira, mostra que a 

doença não é isso que as pessoas pensam, entendeu?… Eu acho que é isso que as 

pessoas deviam fazer aqui… 

E: Pronto, o que é que realmente mudou na vida do Fábio após o contágio do VIH? 

e: (pensativo) Ah, tudo aquilo que eu lhe falei (risos), não é?… O comportamento, a 

maneira de pensar… 

E: E sobretudo a nível afectivo, não foi?... 

e: A nível afectivo e de relacionamento, sim… 

E: Com quem é que o Fábio vive actualmente? 

e: Actualmente, eu vivo só… Mas, eu estou à procura (hesitante)… Como eu moro num 

apartamento, eu alugo um quarto… Aí, outra pessoa tem que morar noutro quarto… Aí, 

agora está vazio o quarto… 

E: Com quem é que morava antigamente? 

e: Com uma amiga… 

E: Do Brasil? 

e: Do Brasil… 

E: E é um apartamento alugado… 

e: Sim… 

E: E tem algum apoio económico dos seus pais o Fábio? 

e: Não… 

E: Relativamente à ocupação dos seus tempos livres, o Fábio disse-me que costuma 

encontrar-se com os seus amigos ao fim-de-semana, não é?... 

e: Sim, correcto… 

E: Quem é que são esses seus amigos? São a irmã do seu amigo do Brasil e o melhor 

amigo dela que o levou ao CAD? 



e: Também… 

E: E os outros quem é que são? 

e: São pessoas que eu conheci aqui que são da minha religião… 

E: E não costuma encontrar-se com amigos do trabalho? 

e: Do trabalho, também… Também… 

E: De quanto em quanto tempo? 

e: Ao fim-de-semana… Por exemplo, ontem, um amigo meu lá do trabalho passou lá 

em casa… 

E: E que espaços é que costuma frequentar na noite? 

e: Ah, barzinhos, café… 

E: Na Ribeira? 

e: É, na Ribeira, também… Em casa de amigos… E principalmente em casa de amigos 

que sai mais barato… 

E: E em casa de quem? Dos seus amigos do Brasil? Dos seus amigos da religião? 

e: Os meus amigos do Brasil… Os meus amigos da minha religião… 

E: Todos os fins-de-semana se encontra com eles? 

e: Sim, todo o fim-de-semana… Ou em casa, também… Eles vão lá em casa… 

E: O Fábio disse-me também que só costuma sair à noite de 15 em 15 dias, não é?… 

e: Isso… E agora, na situação em que eu estou, nem de 15 em 15 dias… Fico em casa… 

E: Então, e frequenta bares e discotecas depois, não é?... 

e: Isso… 

E: O Fábio disse-me que no seu trabalho toda a gente gosta de si, não é?... 

e: Todo o mundo gosta de mim… 

E: Pronto, já me disse isto, costuma encontrar-se com os seus colegas de trabalho fora 

do contexto de trabalho… 

e: Sim… 

E: Pronto, o Fábio disse-me que em casa passa muito tempo na Internet e a estudar? 

e: Sim… 

E: Quanto tempo por dia navega na Internet? 

e: Uma hora… 

E: Uma hora? 

e: Depende… Tem dias que não… 

E: E tem Internet em casa ou vai a um Cyber-Center? 

e: Em casa… 



E: E quanto tempo estuda por dia? 

e: Agora, ultimamente, não tenho estudado nada porque passou o exame nacional… 

E: Era o que lhe ia perguntar a seguir… O Fábio disse-me que estudava para se preparar 

para o exame nacional, não era?... 

e: Sim… 

E: Quando é que realizou esse exame? Já o realizou? 

e: É assim, o que é que acontece? Eu estudei, mas o que eu estudei não foi o suficiente 

para eu fazer o exame nacional… E daí, eu fiquei com medo de fazer o exame… De 

chegar lá e não saber nada… Aí acabou, eu não fui fazer a prova… Eu não fui fazer o 

exame… 

E: Vai fazer para o ano? 

e: Para o ano eu faço… 

E: Quando? 

e: Me preparo melhor e faço… Mas nisso, eu vou tentar a transferência, também, da 

minha faculdade… 

E: Claro… 

e: Até Agosto está aberta a inscrição… 

E: Pronto, para além de navegar na Internet e estudar, com que outras actividades é que 

o Fábio ocupa o seu tempo no espaço doméstico? O que é que faz mais para além de 

estudar e navegar na Internet? 

e: Assisto televisão… 

E: E vê canais portugueses ou brasileiros? 

e: Vejo muita série do FOX Life… Eu gosto (hesitante)… 

E: Tem TVCabo? 

e: Tenho TVCabo… Vejo também canal brasileiro… A maior parte é canal brasileiro… 

Globo e Record… 

E: Não vê canais portugueses? 

e: Vejo a SIC, quando passa novela brasileira (risos)… Mas, é muito pouco que vejo… 

Porque, sei lá?... Não tem um programa assim que eu goste… 

E: E futebol não acompanha? Não acompanha nenhum desporto, em particular? 

e: Não… Eu acompanhei o Euro, não é?... 

E: O Fábio mantém contacto com a sua família, actualmente? 

e: Mantenho por telefone… 

E: E Internet? 



e: Pela Internet, também… Mas, muito pouco… 

E: E com que regularidade é que telefona à sua família? 

e: É uma vez a cada 15 dias… 

E: Quanto tempo é que fala com os seus pais? 

e: Uma hora… 

E: Uma hora? Ainda fica caro, não?... 

e: Não, porque eu ligo da Internet, do VIP… Sai a 3 cêntimos o minuto… 

E: Pronto, em termos do seu projecto de vida, quais foram as maiores complicações que 

o contágio lhe trouxe? 

e: (pensativo) Complicação? Bom, em relação à saúde, até agora não me complicou em 

nada… 

E: E em relação ao seu projecto de vida, mesmo? 

e: Em relação ao projecto de vida, também não, porque o que eu sempre sonhei, eu 

estou correndo atrás… 

E: O Fábio disse-me, por exemplo, que veio para Portugal para viver, namorar, casar-

se… Acha que o contágio pode afectar isso? 

e: Não, eu posso me casar igual… Se a pessoa gostar de mim, ele vai gostar mesmo 

sabendo… 

E: Mas, não tem medo de vir a ser prejudicado por ser seropositivo? 

e: Não, porque a gente vai usar preservativo… 

E: Mas, não tem medo que a pessoa que o Fábio venha a gostar possa não compreender 

isso? 

e: Se a pessoa não compreender, é um ignorante… Se é um ignorante, eu não gosto de 

pessoas ignorantes… 

E: Pronto, ok… O Fábio pretende tirar o curso de Design e Comunicação aqui em 

Portugal? 

e: Pretendo… 

E: Que profissão é que pretende desempenhar, em concreto, futuramente? 

e: Como designer… 

E: E pretende fazer vida em Portugal ou regressar ao Brasil? 

e: Eu pretendo ficar em Portugal e depois de um tempo voltar para o Brasil… 

E: Mas, daqui a quanto tempo? 

e: Ah, no mínimo, 5 anos… 

E: 5 anos? 



e: Que é o tempo para eu fazer a faculdade e o Mestrado… Mas, até lá, eu também não 

posso dizer isso, porque eu não sei como é que vai estar a minha cabeça… 

E: E pretende unir-se a um companheiro futuramente e fazer vida com ele? 

e: Sim… Se aparecer alguém… 

E: E quando é que será a sua próxima deslocação ao Brasil para visitar os seus pais e a 

sua família? 

e: Ah, para o ano… Pretendo ir lá visitar para o ano... 

E: Em 2009? 

e: Em 2009… Agora que tenho o meu visto… 

E: Receia poder vir a ser prejudicado a nível laboral futuramente por ser seropositivo? 

e: Não… Eu acredito que não, porque a lei do trabalho (hesitante)… Se eu trabalhasse 

na área da saúde, tudo bem… Agora, trabalho com telecomunicações… 

E: Exacto… 

e: No futuro vou trabalhar como designer, eu acho que ninguém vai correr nenhum 

risco… 

E: Ok… E encara o futuro com optimismo o Fábio? 

e: Sempre com optimismo… 

E: E espera um dia vir a poder curar-se totalmente da doença Sida, dado o 

desenvolvimento científico actual? 

e: Claro… Eu acredito que numa questão de 10 anos eles já encontrem a cura… 

E: Ok… Pronto, foi a última pergunta… 

e: Está bem… 



Grelha de Observação da Entrevista nº10 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A segunda sessão biográfica com Andreia foi gravada na mesma 

sala do primeiro piso do Gabinete de Apoio Psico-Social da 

Abraço/Delegação Norte em que ocorreu a primeira. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Andreia manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica no que diz respeito à linguagem verbal. 

Mímica do entrevistado Esta mulher manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica relativamente à mímica. 

Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Andreia manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica no que se refere aos aspectos não verbais 

da sua elocução. 

Indumentária do entrevistado Andreia apresentou-se vestida com umas calças de ganga azuis 

claras, um top amarelo e umas sandálias castanhas. 

Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Compareci na Abraço/Delegação Norte cerca das 14 horas e 50 

minutos. Nesta altura, Andreia ainda não se encontrava na 

instituição. Esta mulher deu entrada na Abraço/Delegação Norte 

por volta das 15 horas e 25 minutos, na companhia da sua filha 

pequena, que ficou com as técnicas da Abraço/Delegação Norte no 

rés-do-chão. Eu e Andreia subimos para a sala do primeiro piso 

para darmos início à gravação da segunda entrevista biográfica. 

Finda a áudio-gravação, ofereci uma garrafa de vinho tinto a 

Andreia com a finalidade de demonstrar o meu agradecimento pela 

sua colaboração no meu estudo. Depois disso, eu e esta mulher 

dirigimo-nos para a sala do rés-do-chão, onde já me esperava 

Eduardo, o entrevistado seguinte. 

 



Número da entrevista: 10 

Local: Instituição Abraço (Vila Nova de Gaia) 

Data de realização: 2008/07/17 

Hora de início: 15h e 33m 

Hora de terminus: 16h e 55m 

Nome do entrevistado: Andreia 

 

E: Pronto, tal como me tinha dito na primeira entrevista, a Sra. Andreia nasceu na vila 

de Sandim, no concelho de Vila Nova de Gaia, a 2 de Setembro de 1975, não foi?... 

e: Sim… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que passou os seus primeiros anos de 

vida em Sandim, com os seus irmãos, um irmão e três irmãs, todos mais velhos, porque 

os seus pais estavam a viver no Porto, não foi?... 

e: Sim… 

E: Pronto, eu queria perguntar-lhe qual é a diferença de idade da Sra. Andreia para o seu 

irmão? Qual é a diferença de idade? 

e: Para os meus irmãos? São (***)… 

E: Para o seu irmão… 

e: Para o meu irmão mais velho? 

E: Sim… Já faleceu, não é?... Disse-me que tinha falecido… 

e: Um faleceu, mas tenho outro… 

E: Então, afinal quantos irmãos tem a Sra. Andreia? 

e: Dois irmãos e três irmãs… 

E: Tem 5 irmãos, então… 

e: Sim, comigo… 

E: E qual é a diferença de idade da Sra. Andreia para os seus irmãos que viviam consigo 

em Sandim quando era pequena? 

e: Ei (pensativa)… O meu irmão tem 50 anos…  

E: E a Sra. tem?… 

e: Eu tenho 32 (anos)… 

E: São 18 anos de diferença… 

e: É… 

E: E para as suas irmãs? 

e: São 16 anos… 



E: 16 anos? 

e: É… 

E: São gémeas? 

e: Não… Não… 

E: Então, qual é a diferença de idade entre as duas? 

e: É tudo assim, a diferença é de 2 anos… 

E: Para uma irmã é 16 anos, para outra é 14 (anos)? 

e: Sim… E outra 12 (anos)… 

E: Pronto, então, eram essas pessoas que lhe faziam comida em Sandim e lhe davam 

apoio… 

e: Sim… 

E: Pronto, já percebi… Pronto, e em que parte do Porto é que viviam os seus pais, nessa 

altura? Era no Bairro do Cerco? 

e: Não, o meu pai morava em Ramalde… Ramalde, em Francos… 

E: E a sua mãe? 

e: A minha mãe trabalhava aos dias… 

E: Mas, vivia com o seu pai, não vivia?... 

e: Vivia com o meu pai… 

E: Já percebi, ok... Tal como me tinha dito, entre os seus 7 anos e os 10 (anos), a Sra. 

Andreia viveu intercaladamente entre Porto e Sandim, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Aos 10 anos, disse-me, que se fixou definitivamente no Porto, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Fixou-se em Ramalde ou no Bairro do Cerco? 

e: Cerco… 

E: O seu pai já tinha falecido nessa altura, pois já?... 

e: Sim… 

E: Até aos seus 7 anos, qual era a frequência com que via e estava com os seus pais? 

e: Em Sandim? 

E: Sim… 

e: Ah, não me lembro... Sei que eles iam lá ao fim-de-semana, qualquer coisa assim… 

E: Mas, iam lá todos os fins-de-semana? 

e: Acho que sim… 

E: Ou de 15 em 15 dias? 



e: Não, acho que era todos os fins-de-semana… 

E: E passavam o fim-de-semana consigo lá? 

e: Sim… 

E: Ok… Quando veio morar para o Porto, na 2ª Classe, ficou a morar, portanto, em 

Ramalde… 

e: Sim, em Francos… Francos, Ramalde, fica no meio… 

E: E nessa altura, os seus irmãos que viviam consigo em Sandim também vieram para o 

Porto ou ficaram lá por serem mais velhos? 

e: Não… Um, nessa altura, já tinha ido para França… Morreu, foi o que morreu… E o 

outro também tinha vindo para a Constituição… Foi trabalhar, nessa altura… Viemos 

para o meu pai e andámos na escola 3 anos juntos, o meu irmão, a minha irmã e eu… 

E: Então, não eram mais velhos do que a Sra.? 

e: É assim, um andava na escola secundária, outro andava na primária… 

E: Já percebi, pronto… E no ano seguinte, quando regressou a Sandim, portanto, 

quando tinha 8 anos, não é?… 

e: Hum., hum… 

E: Ficou a morar com esses três irmãos e os seus pais ficaram no Porto? 

e: Os meus pais ficaram no Porto… 

E: E vivia com os seus irmãos? 

e: Com o meu irmão… 

E: Só com um irmão? 

e: Só com um irmão, aí… 

E: E qual é que era esse irmão? Quantos anos tinha? 

e: Era o mais velho… 

E: É o que é 18 anos mais velho? 

e: Sim… É o que tem 50 (anos)… 

E: Ok… Era ele que lhe fazia a comida e isso? 

e: Hum, hum… A mulher dele… 

E: Ai, vivia lá com a esposa dele… 

e: Sim… A minha cunhada… 

E: Ok… Pronto… Esse foi o seu último ano de vida em Sandim, não foi?... 

e: Foi, a partir daí, fui para o Porto… Mas, fui outra vez para Sandim… 

E: Portanto, com 9 anos estava… 

e: No Porto… Com 10 (anos) fui para Sandim… Depois vim outra vez… 



E: E ainda com 10 (anos) fixou-se no Porto… 

e: Sim… 

E: Ok… Pronto, como me tinha dito, o seu pai morreu quando a Sra. Andreia tinha 8 

anos, não foi?... 

e: 7 (anos)… 7 (anos) para os 8 (anos)… 

E: E sentiu muito a perda do seu pai? 

e: Não… 

E: Na altura, não? 

e: Não… 

E: E disse-me que o seu irmão faleceu quando tinha 20 anos, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: E sentiu muito a perda do seu irmão? 

e: Tinha aquela ligação com ele… 

E: Mas, não foi o seu irmão que vivia consigo em Sandim, pois não?... 

e: Não, foi outro… 

E: E qual era a diferença de idade para esse? Para o outro era 18 (anos)… E para esse? 

e: 8 (anos)… 

E: 8 anos mais velho do que a Sra.? 

e: 8, 9 anos… 

E: Ok… 

e: Ele ia fazer 29 (anos), eu tinha 20 (anos)… 

E: Ok… 

e: Ou 19 (anos)… É cerca de 9 anos… 9 anos… 

E: E em que ano em concreto é que a Sra. Andreia deixou de viver com a sua mãe e as 

suas irmãs no Bairro do Cerco? Quando é que deixou de viver no Bairro do Cerco? 

Com que idade? 

e: Eu do Bairro do Cerco vim viver com a minha mãe para a Rua Formosa… Para o 

centro do Porto… 

E: E com que idade é que foi para a Rua Formosa? 

e: 21 (anos)… 

E: 21 (anos)…. E quanto tempo se manteve na Rua Formosa? Quantos anos esteve na 

Rua Formosa? 

e: Estive lá 1 ano… Depois de 1 ano, vim viver para Gaia… 

E: Para Vila Nova de Gaia… 



e: Para Vila Nova de Gaia… 

E: Quanto tempo é que ficou a viver com a sua mãe e as suas irmãs no mesmo espaço? 

Ou as suas irmãs já não viviam consigo, nessa altura? 

e: As minhas irmãs já não viviam comigo… 

E: Então, vivia só a Sra. e a sua mãe… 

e: Sim… Eu deixei de viver com a minha quando soube (hesitante)… 

E: Do contágio? 

e: Hum, hum… 

E: Mas, porquê? Tudo por causa do contágio ou não teve nada a ver? 

e: Não, não teve assim grande coisa a ver… Quis sair porque (hesitante)… 

E: Achou que já tinha idade para sair? 

e: Já tinha idade para sair… 

E: E disse-me que ficou a viver numa rua e a sua mãe vivia logo ao pé de si, não é?... 

e: Sim… 

E: Pronto, ok… Pronto, relativamente à escola, a Sra. Andreia começou por frequentar 

uma escola primária, em Sandim, na qual esteve um ano, para no ano a seguir ir estudar 

para o Porto, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Como me tinha dito, entrou para a escola primária com 6 anos, não foi?... 

e: Sim… 

E: Cá no Porto, a Sra. Andreia frequentou a Escola Primária 79… 

e: Foi a Maria Lamas e a 79… 

E: Exacto… A 79 era Primária? 

e: Era… Era a 79… 

E: E a Maria Lamas? 

e: Também é Primária… 

E: Também é Primária? 

e: É… 

E: Ai, frequentou num ano a 79… 

e: (cortando-me a palavra) Eu quando andava com (hesitante)… Como é que se diz? 

Nos primeiros anos, foi a Maria Lamas porque a minha mãe estava com o meu pai… 

E: E era em Ramalde? 

e: Era em Francos… 

E: Ok… 



e: Francos… E aí andava na Maria Lamas… E depois foi a 79… 

E: Era no Cerco a 79? 

e: Não, era na Constituição… 

E: Ok… E como me tinha dito, chegou a frequentar por 15 dias a Escola Gomes da 

Silva, no Porto, no 1º ano do Ciclo, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, disse-me que abandonou a escola com 14 anos, no 1º Ano do Ciclo, não 

foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Reprovou 4 vezes, portanto, não foi?... 

e: Acho que sim… Foi mais (risos)… 

E: Eu fiz as contas e foram quatro reprovações, duas na 1ª Classe e duas vezes na 2ª 

Classe… 

e: Três vezes… 

E: Não, não… 

e: Eu estava na 1ª Classe, em Sandim, com 6 (anos)… Depois, vim com 7 (anos) para o 

Porto, não é?... Depois, fui para Sandim e tornei a fazer a 1ª Classe… Depois de lá, 

passei para a 2ª Classe com 9 anos… 

E: Reprovou duas vezes, então… 

e: Duas vezes… 

E: Pronto, eu tinha feito as contas em casa… 

e: É isso… 

E: E a seu ver qual foi a principal razão para ter abandonado a escola? Na primeira 

entrevista, disse-me que tinha dificuldades na leitura e que, além disso, nunca teve 

ninguém que a incentivasse a estudar, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: E a seu ver qual foi a principal razão para ter abandonado a escola? 

e: Porque acho que já não estava lá a fazer nada… Pronto, depois comecei a trabalhar… 

Aos 16 anos, fui trabalhar para uma fábrica de confecções… 

E: Já me tinha dito… 

e: Meio ano… 

E: Depois, foi para uma confeitaria… 

e: As confecções foram o primeiro emprego… Ao primeiro emprego não dei assim 

grande valor… Depois, estive numa confeitaria 2, 3 meses… 



E: Vamos falar nisso depois… Segundo pude perceber na primeira entrevista, a Sra. 

Andreia teve o seu primeiro namoro sério com um vizinho do Bairro do Cerco, não 

foi?... 

e: Hum, hum… Sim… 

E: Em concreto, com que idade é que começou a namorar com esse indivíduo? 

e: Aos 17, 18 anos… 

E: 17, 18 anos…  

e: É isso… 

E: Pronto, foi com esse indivíduo que a Sra. Andreia se iniciou sexualmente, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Quanto tempo durou essa relação? 

e: É assim, eu andei um tempo atrás dele… Era aquele namorico com uns beijinhos 

(risos)… Pronto… Depois, andamos quê? 2 anos… 

E: 2 anos? 

e: Sim, 2 anos… 

E: Portanto, dos 17 (anos) aos 19 (anos) ou dos 18 (anos) aos 20 (anos)? 

e: Dos 17 (anos) aos 19 (anos)… 

E: Dos 17 (anos) aos 19 (anos), portanto… 

e: Hum, hum… 

E: Disse-me que nesse primeiro namoro sério, só utilizaram preservativo nas primeiras 

vezes e que depois foi à médica e passou a utilizar a pílula, não foi?... 

e: Sim… 

E: Porque é que deixaram de utilizar o preservativo? Foi o seu namorado que insistiu? 

e: Não, não foi o meu namorado que insistiu… Foi, pronto, a gente (hesitante)… Eu 

comecei a tomar a pílula… 

E: Era para terem mais prazer sexual? 

e: Talvez… Não sei (risos)… Era mais fácil, talvez (risos)… 

E: Pronto, depois disso, com cerca de 23 anos, a Sra. Andreia envolveu-se com o 

homem que se tornou o pai da sua filha, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Quem é que era essa pessoa? O que é que fazia? 

e: Trabalhava comigo no trabalho… 

E: Em limpezas? 

e: Sim… 



E: E limpava ou era chefe? 

e: Não, era colega, mesmo… 

E: Ok… E conheceu essa pessoa, portanto, no trabalho… 

e: No trabalho… 

E: Disse-me também, na primeira entrevista, que nessa relação utilizaram preservativo 

nas primeiras relações sexuais e depois deixaram de usar, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: É a mesma pergunta, porque é que deixaram de utilizar o preservativo? 

e: Olha, para sentir outro prazer, de outra maneira (risos)… 

E: Foi ele que insistiu ou foi decisão dos dois? 

e: Foi decisão dos dois… 

E: Pronto, o método contraceptivo que utilizava para evitar a gravidez era a pílula… 

e: Eu quando comecei a tomar a pílula não deu grande efeito porque eu engravidei 

logo… Comecei a tomar naquele mês e, pronto, engravidei… 

E: Então, a gravidez não foi desejada… 

e: Não, a gente não teve a menina por (hesitante)… 

E: Premeditadamente… 

e: Isso… Aconteceu… 

E: E o seu companheiro reagiu mal? 

e: Reagiu mal, sim… 

E: Não queria ter a filha? Queria que fizesse um aborto, por exemplo? 

e: Não queria que eu fizesse um aborto, mas disse que não devia ter acontecido porque 

ele não tinha possibilidades para sustentar outro bebé e não sei quê… 

E: Outro bebé? Ele tinha outro filho? 

e: Tinha um menino de 8 anos… 

E: E estava separado da esposa? 

e: Estava separado… 

E: E alguma vez chegou a viver com essa pessoa? 

e: Não, a ente namorava… 

E: E ele vivia com a família numa casa? 

e: Ele vivia com os pais… Não vivia com o filho… 

E: O filho estava com a mãe? 

e: O menino estava com a mãe dele… 

E: Exacto… 



e: E eu, pronto, resolvi ter a minha filha… E ainda bem que a tive… 

E: E, pronto, a sua filha nasceu quando a Sra. Andreia tinha 24 anos, não foi?... 

e: É… 

E: E disse-me que esta relação durou 2 anos, não foi?... 

e: É média disso, quase 2 anos… 

E: E acabou mal ficou grávida ou ainda continuaram depois? 

e: Pouco depois… 

E: Quando é que se separaram mesmo? 

e: Aos 3 meses de gravidez… 

E: E porque é que terminou essa relação? Foi justamente por isso? 

e: Sim, por causa do bebé… 

E: Ok… Mas, ele assumiu a paternidade… 

e: Assumiu, sim… 

E: Tinha que dar uma contribuição mensal, não era?... 

e: Sim… 

E: E qual é que era essa contribuição mensal? 

e: Foi por 60, 70… E de 75 para 90… 

E: Contos? 

e: Não, 90 Euros… 

E: Ah, 90 Euros… 

e: É Euros (risos)… Ui, se fossem 90 contos acha que eu estava a trabalhar (risos)? 

E: E durante quanto tempo? 

e: Até agora… 

E: Até hoje… Vai ser até aos 18 anos? É que entrevistei uma pessoa outro dia e o pai do 

filho só a ajudou 2 anos… Esse seu namorado utilizava haxixe disse-me, não era?... 

e: Este, sim… 

E: Isso desagradava-a, tinha-me dito… 

e: Hum, hum… Haxixe, a ganza… 

E: Exacto… No decurso desta relação vivia em que parte do Porto? Rua Formosa ou já 

em Gaia? 

e: O pai da minha filha? 

E: Não… A Sra. nessa altura… 

e: Ah, nesta altura, já era em Gaia… 

E: Já em Gaia… 



e: Já em Gaia… 

E: Ok… E só com a sua mãe? 

e: Só com a minha mãe… 

E: Pronto, teve algum relacionamento ou conquista sexual entre o espaço de tempo em 

que terminou o namoro com o seu vizinho do Bairro do Cerco e o momento em 

conheceu o pai da sua filha? 

e: Não… 

E: Não teve relações com ninguém? 

e: Não… 

E: Pronto, depois disso, no dia 13 de Julho de 2003, a Sra. Andreia envolveu-se com o 

seu actual companheiro, não foi?... 

e: Hum, hum… Dia 3 (hesitante)… Comecei a andar com ele em Março… Quer dizer, 

em Março conheci-o, mas só tivemos relações dia 3 Julho… 

E: 3 ou 13 (de Julho de 2003)? 

e: 3… 

E: Entendi mal, então… 

e: Dia 13 não tem nada a ver (risos)… 

E: E disse-me que conheceu essa pessoa porque fazia limpezas aqui próximo da Rua do 

Pinhal, em Vila Nova de Gaia, não foi?... 

e: Não… Porque vim para aqui morar… 

E: Mas, a Sra. disse-me que fazia limpezas por aqui… 

e: Eu trabalhei num pubzito aqui, em limpeza… Aqui na rua principal… 

E: E foi aí que conheceu essa pessoa? 

e: Não, já a conhecia… 

E: Ai, já a conhecia… 

e: Conhecia porque parava aí… 

E: Mas, “parava aí”, onde? 

e: Parava no café… 

E: Num café que a Sra. frequentava? 

e: Sim… 

E: Ok… E disse-me que depois começou a frequentar esta zona próxima da Rua do 

Pinhal… Era a esse café que se estava a referir? 

e: Rua do Pinhal em que zona? 

E: É esta rua aqui (Rua onde se localiza a Abraço em Vila nova de Gaia)… 



e: Eu morava aqui em cima e vinha cá em baixo a tomar café… 

E: Aqui no cais de Gaia, é? 

e: Sim… 

E: Pronto, já percebi... Portanto, era o Cais de Gaia o local que frequentava… 

e: Aqui em baixo… 

E: No fundo desta rua? 

e: Sim, em baixo… 

E: Ok… Pronto, na primeira entrevista disse-me que algumas pessoas lhe disseram que 

o seu namorado era “pica”, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Quem é que eram essas pessoas que lhe disseram? Eram suas amigas? Foram pessoas 

que conheceu aqui? 

e: Era gente que me conhecia a mim e a ele… Uma pessoa… Uma pessoa disse-me… 

E: Era sua amiga? 

e: Era sobrinha da minha colega… 

E: Mas, costumava sair com ela frequentemente? 

e: Não… 

E: Pronto, e “pica” quer mesmo dizer toxicodependente? 

e: Sim… 

E: E porque é que tendo sido previamente avisada que essa pessoa era toxicodependente 

se envolveu com ela? Não quis ligar a isso? 

e: Não quis ligar a isso e depois já andava com ele… 

E: Já estava a gostar dele? 

e: Pois… 

E: Então, só tomou conhecimento de que ele era toxicodependente já depois de se ter 

envolvido com ele… 

e: Sim… 

E: Ok… Pronto, e segundo me disse, nunca utilizaram preservativo nas relações 

sexuais… 

e: Não… 

E: Porque razão é que nunca utilizaram preservativo nas relações sexuais se já tinha 

utilizado com antigos namorados, pelo menos ao princípio? 

e: Hum (hesitante)… 

E: Era para maximizarem o prazer sexual? 



e: Porque eu tomava a pílula e (hesitante)… 

E: E jamais supôs que ele estivesse contaminado, não é?... 

e: Porque é que a gente há-de pensar que as outras pessoas têm mal? 

E: Exacto… 

e: Acho que nem toda a gente pensa nisso… 

E: Claro… 

e: As aparências enganam… Os políticos também prometem, prometem… E são uns 

anjinhos… E a gente quando os vê (***)… 

E: Foi o seu namorado que insistiu para não utilizarem o preservativo? 

e: Não, não… Ele nunca disse nada… 

E: Portanto, tomava a pílula… Pronto, e como me disse, de momento, não utilizam 

preservativo nas relações sexuais, pois não?... 

e: Não… 

E: E tencionam vir a utilizar futuramente, segundo a recomendação que lhe deu o seu 

médico? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: E porquê? Acha que a recomendação do médico não é válida? 

e: Até pode ser… Mas, o vírus já cá está… Já está dentro de nós… Para que é que a 

gente há-de perder tempo com isso? Eu acho que não tem solução… Não sei, talvez por 

não ter estudos de médico e não saber o futuro, não é?... Não saber o que é que é isso… 

Acho que se a gente já tem o vírus, não há nada a fazer, não é?… O médico bem que diz 

que é pior (entenda-se não utilizar preservativo nas relações sexuais com o seu parceiro 

também seropositivo)… Só que eu acho que (hesitante)… Sei lá?... Não sei… Não 

utilizamos preservativo… O vírus já cá está… Nós vamos morrer (risos)… Não sei… 

Olhe, essa parte aí da medicina é bué complicada (risos)… 

E: Disse-me na primeira entrevista, também, que os pais do seu namorado lhe dão tudo 

a ele, não é?... Disse-me isto… 

e: Dão… Dão-lhe apoio em tudo, sim senhora… 

E: Exactamente… Ao que é que se referia, em concreto? É algum apoio económico? 

Dão-lhe bens? Pagam-lhe a casa? 

e: Não… Não lhe dão bens… Ele vive com os pais e os pais apoiam-no… 

E: Ah, ele vive com os pais… 



e: É… E os pais apoiam-no… 

E: O seu companheiro não trabalha? 

e: Ele trabalha, agora… Começou agora a trabalhar… 

E: Em que actividade? 

e: Trabalha aqui na (***)… Por isso é que eu tenho vergonha… (rectificando) Não é 

vergonha… É assim, é um bocado complicado entrar aqui e estão aí os colegas e podem 

encontrar-me… Eles não sabem que ele é (entenda-se é seropositivo)… Pronto… 

E: E quanto tempo é que esteve desempregado o seu companheiro actual? 

e: Olha, ele esteve a trabalhar, assim… Fazia os serviços dele… 

E: E tem algum apoio do Estado o seu namorado? O Rendimento Mínimo? 

e: Não, o Estado não quer dar nada… 

E: Nunca acedeu ao Rendimento Mínimo o seu namorado? 

e: Não teve direito… 

E: Mas, porquê? Ele não estava desempregado? 

e: Estava, mas não teve direito… Porque ele vive com os pais e o Estado acha que ele 

não precisa… 

E: Ok… E os pais dele são pobres? 

e: São pessoas normais que têm para o dia-a-dia… 

E: Ok… 

e: Mas, ainda assim é complicado… Porque o meu subsídio também varreu… 

E: Exacto… E os amigos do seu namorado, portanto, não sabem que ele é 

seropositivo… 

e: Não, não, não, não… Não sabem… 

E: Ninguém sabe? 

e: Só as pessoas mais chegadas… 

E: E os amigos do tempo da droga dele? 

e: Não, não sabem… 

E: Pronto, e teve algum relacionamento ou conquista sexual entre o espaço de tempo em 

que terminou o namoro com o pai da sua filha e conheceu o seu companheiro actual? 

Relacionou-se com alguém nesse espaço de tempo? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Hum (hesitante)… 

E: Envolveu-se com alguém sexualmente nesse espaço de tempo? 



e: Tive um companheiro… Era o tal companheiro que eu tive depois do pai da minha 

filha que fumava a ganza… 

E: O pai da sua filha fumava ganza, não era?... 

e: Não… Não era o pai da minha filha… Depois do pai da minha filha me deixar, eu, 

pouco depois, tive uma pessoa que me ajudou muito, que dava tudo à minha filha… 

E: Mas, não era a pessoa do Bairro do Cerco, pois não?... 

e: Não, não… Dava tudo à minha filha, sim senhora… 

E: Então, teve quatro namorados… 

e: Com este quatro… 

E: A pessoa do Bairro do Cerco, o pai da sua filha… 

e: Hum, hum… 

E: E depois teve outro… 

e: Outro… 

E: Quanto tempo é que durou esse namoro? 

e: (pensativa) 1 ano e meio… 

E: 1 ano e meio… 

e: Porque ele fumava lá a ganza… 

E: E quem é que era essa pessoa? 

e: Era um amigo meu, também… 

E: Do trabalho, também? 

e: Não… A gente era amigo… 

E: Mas, onde é que o conheceu? 

e: A gente era amigo… Eu trabalhava no shopping e a gente conhecia-se… 

E: Ele trabalhava no shopping? 

e: Não, não trabalhava no shopping…  

E: Passava lá muitas vezes? 

e: Estava lá muitas vezes… Ia lá tomar café… 

E: E o que é que fazia essa pessoa? Em que actividade é que estava ocupada? 

e: Trabalhava numa empresa… 

E: Mas, em que posto? 

e: Em tubos… 

E: Era aplicador de tubos? 

e: Era… 

E: E namoraram 1 ano e meio… 



e: Sim… 

E: E quanto temo depois de nascer a sua filha é que se envolveu com esse indivíduo? 

e: Hum… 8 meses… 8 (meses)… 

E: E durou, mais ou menos, 1 ano e meio… 

e: É… A gente era amigo… 

E: E utilizaram preservativo nas relações sexuais ou não? 

e: Utilizamos preservativo no princípio… 

E: E depois deixaram de utilizar… 

e: Porque a gente vivia junta e acho que não (hesitante)… 

E: Chegaram a viver juntos? 

e: Chegamos a viver juntos… 

E: E deixou de viver com a sua mãe para viver com esse indivíduo? 

e: Não, ele viveu comigo… 

E: Foi viver para sua casa? 

e: Sim… 

E: Já percebi… Pronto, e o namoro durou 1 ano e meio… 

e: É… 

E: E porque é que terminou o namoro? Por causa dele fumar haxixe? 

e: Sim… 

E: Pronto… Ok… Como me tinha dito, a Andreia, depois de abandonar a escola, com 

14 anos, ficou 2 anos em casa a ajudar nas tarefas domésticas, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Entre outras coisas, a Sra. Andreia auxiliava a sua mãe a tomar conta de um sobrinho 

filho de uma irmã sua que trabalhava fora, não era?… 

e: Hum, hum… 

E: Com 16 anos, disse-me, foi trabalhar para uma fábrica de confecções, na qual se 

manteve cerca de 6 meses, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Onde é que se situava, em concreto, a fábrica onde trabalhava? 

e: Bonjardim… 

E: Na Rua do Bonjardim? 

e: Sim… 

E: E como é que se chamava a empresa? 

e: Flávio Camilo… 



E: Flávio?... 

e: Camilo... 

E: Camilo? 

e: Camilo… 

E: Camilo… 

e: Flávio Camilo… 

E: Flávio Camilo… Ok… Era uma empresa de que ramo? 

e: Peças íntimas… Soutiens, cuecas…  

E: Roupa interior de mulher? 

e: Sim… 

E: Quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou nessa fábrica de 

confecções? Picotava? Estava com uma máquina? 

e: Rematava… 

E: Rematava com uma linha, era? 

e: Não, rematava com uma tesoura… 

E: E como é que se designava em concreto essa sua ocupação? Era costureira? Como é 

que se chamava? 

e: Arrematadora… 

E: Arrematadora… Qual era a sua carga horária de trabalho semanal nas confecções? 

Quantas horas trabalhava por dia a Sra. Andreia lá? 

e: Acho que era das 9 (horas da manhã) ao meio dia, e depois das duas (horas da tarde) 

às 5 (horas da tarde)… 

E: Tinha duas horas de pausa, então, para almoço… 

e: Uma hora… 

E: Então, não tinha pausa do meio dia às duas (horas da tarde)… 

e: Da uma (hora da tarde) às duas (horas da tarde), parece… Ai, já não me lembro ao 

certo… 

E: Então, era das 9 (horas da manhã) à uma (hora da tarde) e das duas (horas da tarde) 

às 5 (horas da tarde)… 

e: É mais ou menos isso… Ou como é que se diz? Do meio dia e meio à uma e meia… 

E: Pronto, era uma hora de pausa… 

e: Era uma hora, pronto… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 



E: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… E qual era a sua remuneração mensal nas confecções? 

Quanto é que recebia por mês? 

e: Não sei (risos)… Para aí 75, 80 contos… 

E: 75 contos? 

e: Hum, hum… 75, 70 contos… Já não me lembro bem… 

E: Ok… Pronto, disse-me na primeira entrevista quando “cortava algum bocado mal, 

ficava muito nervosa e começava a chorar”, não era?… 

e: Hum, hum… 

E: Mas, isso era na arrematação? 

e: Sim… 

E: Em concreto porque é que abandonou essa fábrica de confecções ao fim de 6 meses? 

Não se adaptou? 

e: Não me adaptei lá… 

E: Mas, não foi despedida, pois não?... 

e: Mandaram-me para o Fundo de Desemprego… 

E: Foi despedida mesmo? 

e: Fui… Mandaram-me para o Fundo de Desemprego, mas eu não meti os papéis 

porque eu não sabia patavina o que era isso… 

E: Ok… Mas, a Sra. Andreia tinha 16 anos, não era?... 

e: Hum, hum… 

E: Ok… Depois disso, a Sra. Andreia disse-me que trabalhou numa confeitaria cerca de 

3 meses, não foi?... 

e: Hum, hum… 2 meses, 3 meses… 

E: Quanto tempo depois de ter deixado a fábrica de confecções é que iniciou a 

actividade na confeitaria? 

e: Meio ano, para aí… 

E: Portanto, com 16 anos e meio ou já com 17 (anos)? 

e: Acho que ainda não tinha 17 (anos)… (rectificando) Ou 17 (anos), para aí… Tinha 17 

(anos)… 17 (anos)… 

E: E onde é que se situava, em concreto, a confeitaria? 

e: Bonjardim… 

E: Também na Rua do Bonjardim? 

e: Sim… 

E: Como é que se chamava a empresa? 



e: Ceara Dourada… 

E: Quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou na confeitaria? 

e: Trabalhava no balcão e era empregada de mesa… 

E: E quantas horas trabalhava por dia? 

e: Das 9 (horas da manhã) às 3 (horas da tarde), ou às 4 (horas da tarde)… 

E: E tinha uma hora de pausa para almoço? 

e: Acho que era meia hora… 

E: Meia hora? 

e: Sim… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: Não me lembro… 

E: Mas, de 2ª (Feira) a 6ª (Feira), provavelmente… Ou também trabalhava ao fim-de-

semana? 

e: Ao fim-de-semana também trabalhava… 

E: Tinha uma folga por semana ou tinha duas? 

e: Acho que era folga e meia… Parece que era folga e meia… 

E: E era rotativa? 

e: Não me lembro (risos)… Isso já não me lembro… 

E: E qual era a sua remuneração mensal? 

e: 70 e tal contos, 80… 

E: E em concreto porque é que abandonou essa ocupação na confeitaria ao fim de 3 

meses? 

e: Porque não gostava de estar lá… 

E: Mas, não foi despedida? 

e: Não… 

E: Não gostou… 

e: Não gostei… 

E: Pronto, depois, disso, aos 20 anos, a Sra. Andreia começou a trabalhar em serviços 

de limpeza, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Qual foi o primeiro local onde trabalhou como empregada de limpeza e para quem 

trabalhou? 

e: No Via Catarina, para a LIVIG… 

E: Era uma empresa de limpeza? 



e: De limpeza, hum, hum… 

E: Como é que se escreve? “L”, “I”, “V”, “I”, “G”? 

e: Sim… LIVIG… 

E: E quanto tempo se manteve, então, a trabalhar para a LIVIG? 

e: Até agora… Só que a empresa perdeu o (***) lá no Shopping e ficou outra… 

E: Como é que se chama agora a empresa? 

e: Safira… 

E: Safira… Mas, manteve-se sempre, então, em shoppings… 

e: Sim… 

E: Qual era a carga horária de trabalho semanal da Sra. Andreia quando se iniciou no 

Via Catarina? 

e: A carga horária? 

E: Quantas horas trabalhava por dia? 

e: Eu? No Via Catarina? 

E: Sim… 

e: 5 horas e meia… 

E: Em que horário? 

e: Era rotativo… 

E: Exacto… Mas, era de manhã ou à tarde? 

e: À tarde… 

E: Trabalhava sempre à tarde? 

e: Sempre à tarde… 

E: E a que horas começava a trabalhar, normalmente? 

e: Às 6 (horas da tarde)… 

E: 6 (horas) da tarde? 

e: Sim… 

E: Até às 11 (horas da noite)? 

e: 11 (horas) e meia (da noite)… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: Cinco, dois… 

E: Cinco dias e duas folgas? 

e: Sim… 

E: Rotativo, também… 

e: Sim… 



E: Podia trabalhar ao fim-de-semana, não era? 

e: Sim… 

E: E qual era a sua remuneração mensal, nessa altura? 

e: Era (hesitante)… 

E: 400 Euros? 450 (Euros)? 

e: Sei lá ao certo? 

E: Mas, não era menos do que isso, pois não?... 

e: Era 70 contos, 75… 

E: Cerca de 350 Euros? 

e: Era em escudos, nessa altura… 

E: 70 contos, era? 

e: 70, 80 contos… 

E: Pronto… Em quantos shoppings diferentes trabalhou? 

e: Eu fiz a abertura desse e os outros era horas-extra… 

E: Quanto tempo se manteve no Via Catarina a trabalhar mesmo seguido? 

e: 7, 8 anos… 

E: Até aos 28 (anos)? 

e: Depois, vim para o Norteshopping… 

E: E está no Norteshopping há cerca de 7 anos, também? 

e: 7, 8 anos… É média disso… É 7 (anos) de um lado e 8 (anos) do outro, parece… 

E: Portanto, e, actualmente, continua a trabalhar em serviços de limpeza, não é?... 

e: Sim… 

E: A sua entidade empregadora então, actualmente, é a Safira… 

e: Hum, hum… 

E: O local de trabalho, em concreto, é o Norteshopping… 

e: O Norteshopping… 

E: E só trabalha no Norteshopping ou pode fazer horas-extra noutros? 

e: Eu sou técnica do Norteshopping, mas posso fazer horas-extra em qualquer lado… 

E: E costuma fazer horas-extra muitas vezes? 

e: Não, não… 

E: Não? 

e: É assim, horas-extra, neste caso, se faltar alguém em certos sítios eu posso ir até lá 

um dia, naquela… Não uma hora extra, mas, no meu horário, ir para outro sítio… Posso 

ir fazer Continente, posso ir fazer Modelo… 



E: Exacto… E mantém-se das 6 (horas da tarde) às 11 (horas da noite) o horário de 

trabalho? 

e: Não… 

E: Então? 

e: Das 4 (horas) e meia (da tarde) à meia noite… 

E: 4 (horas) e meia (da tarde) à meia noite? 

e: 7 horas e meia… 

E: E qual é a sua remuneração mensal? 

e: 472 Euros… 

E: Então, não houve uma grande diferença por trabalhar quase mais três horas em 

relação ao primeiro salário… 

e: Porque a empresa LIVIG agora (***)… 

E: E quantos dias trabalha por semana actualmente? 

e: Quatro, dois… Sei lá?... Eu trabalho quatro, dois… 

E: Então, trabalha cinco dias e descansa dois… 

e: Não, quatro, dois, agora… 

E: Então, trabalha quatro dias e descansa três dias… 

e: Não… Quatro, dois… Trabalho quatro dias e descanso dois…  

E: Mas, a semana tem sete dias… 

e: Ai, não sei como é que isso é… 

E: Deve trabalhar cinco dias e descansar dois… Deve trabalhar de 2ª (Feira) a 6ª (Feira) 

e descansar ao… 

e: (cortando-me a palavra) Não, é rotativa a folga… 

E: Exacto… Então, ou trabalha cinco dias e descansa dois, ou trabalha quatro e descansa 

três… 

e: Não, a folga é rotativa… 

E: Tem duas folgas por semana, não é?... 

e: É… 

E: Então, trabalha cinco dias… E horas extra não costuma fazer? 

e: Não… 

E: E trabalha só no horário da tarde? 

e: Só… 

E: Das 4 (horas) e meia (da tarde) à meia noite… 

e: Sim… 



E: Como me tinha dito, a Sra. Andreia nunca foi elucidada pela sua família sobre os 

meios de transmissão da doença Sida, pois não?... 

e: Não, não… 

E: Mesmo no momento da sua contaminação, a Sra. Andreia não estava minimamente 

informada sobre os meios de transmissão da doença Sida, pois não?... 

e: Não… 

E: Quando e através de quem é que a Sra. Andreia ficou efectivamente elucidada sobre 

o que é a doença Sida e os seus meios de transmissão? 

e: Foi na Abraço, aqui… 

E: Na Abraço? Por acaso não terá sido através do Dr. João Santos? A Sra. disse-me que 

ele lhe explicou… 

e: O João Santos é o meu médico… 

E: Actual? 

e: Actual… 

E: Mas, quanto tempo depois de saber que estava contaminada é que ficou elucidada 

sobre o que é a Sida e os seus meios de transmissão? 

e: Foi aqui… 

E: Aqui na Abraço? 

e: Sim… 

E: Não foi através do seu médico numa consulta? 

e: O meu médico falou, mais ou menos, como é que era, mas (hesitante)… 

E: Foi aqui na Abraço? 

e: Sim… 

E: E através de quem? De um psicólogo? 

e: De um psicólogo… 

E: Do Dr. Nuno? 

e: Sim… 

E: Era o seu psicólogo aqui? 

e: Era… 

E: Ok… Tal como me tinha dito, a Sra. Andreia tomou conhecimento do seu contágio 

no dia 15 de Março de 2004, quando a Dra. Fátima Leite, após ter detectado algo errado 

no seu sangue para efectuar uma doação e lhe ter mandado realizar uma análise geral, 

lhe transmitiu a infecção de VIH, não foi?... 

e: Hum, hum… 



E: O que é que sentiu nesse momento em que a Dra. Fátima Leite lhe transmitiu o 

problema do contágio de VIH? 

e: Nada… Durante umas horas não senti nada… Não estava nem aí… Só quando 

cheguei ao trabalho é que vi… 

E: Pois, a Sra. já me tinha dito… Falou com a sua chefe, não foi?… 

e: Hum, hum… 

E: E nesse momento ficou deprimida e triste… 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, a Sra. Andreia está em crer que o seu contágio se deu por via sexual, 

nomeadamente através de relações sexuais desprotegias com o seu actual companheiro 

que tinha conhecimento do seu contágio há 10 anos, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Depois de tomar conhecimento do contágio, a Sra. Andreia teve uma Hepatite C, não 

foi?… 

e: Sim… 

E: Primeiramente, foi internada no Hospital de São João e depois foi transferida para o 

Hospital de Joaquim Urbano, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Quanto tempo é que esteve internada no Hospital de São João? 

e: No São João? 

E: Sim… 

e: Foi um dia… 

E: Um dia só? 

e: Sim… 

E: E depois foi das semanas para o Joaquim Urbano… 

e: É… 

E: Pronto, no Hospital de Joaquim Urbano esteve internada desde 2 de Abril de 2004 

até ao dia 17 de Abril do mesmo ano, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que só iniciou a terapêutica para o 

VIH/Sida em Novembro de 2007, não foi?... A terapêutica, com a toma de 

comprimidos… 

e: Não, não foi em Novembro… Foi de Dezembro para Janeiro… 

E: Em Dezembro de 2007 iniciou a terapêutica… 



e: (pensativa)… 

E: Nós estamos em 2008… 

e: Foi em 2007… 

E: Em Dezembro? 

e: Sim, eu fui à consulta dia 5 de Dezembro… 

E: De 2007? 

e: 2006… A consulta foi em Dezembro de 2006… 

E: Então, foi em 2006 que iniciou a terapêutica… 

e: Eu fui à consulta dia 5 de Dezembro e depois comecei a tomar… E em Janeiro fui lá 

ver como é que estava… 

E: Então, está quase a fazer terapêutica há dois anos… 

e: Há um ano e meio… 

E: Exactamente… Fará em Dezembro 2 anos que está a fazer terapêutica… 

e: Sim… 

E: Ok… Em concreto, quando e em que hospital é que teve a sua primeira consulta para 

acompanhamento do problema do VIH? Em que hospital? 

e: Santo António… 

E: E quando? Teve conhecimento do contágio a 15 de Março de 2004, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: E quando é que teve a primeira consulta? 

e: 18… 

E: De Abril? 

e: 18 de Março… 

E: Ai, logo a 18 de Março teve a sua primeira consulta… 

e: Foi… Eu tive a consulta dois dias depois de saber que era portadora… 

E: No Santo António… 

e: Hum, hum… 

E: E depois teve a Hepatite C e foi para o São João e depois para o Joaquim Urbano… 

e: É… 

E: E sobre o que é que falou com o médico que a atendeu nessa consulta no Santo 

António, portanto, a 18 de Março? 

e: Eu não falei nada, foi ele que falou… 

E: O que é que lhe disse? 

e: Sobre o que era… Para ter calma… 



E: Então, e aí não ficou logo elucidada sobre o que era a doença Sida? 

e: (hesitante) 

E: Não? Ficou muito nervosa lá? 

e: Hum, hum… 

E: Pronto… Desde essa primeira consulta, então, a 18 de Março no Santo António, com 

que regularidade é que visitava o médico para acompanhamento do problema do VIH? 

e: De 6 em meses… 

E: De meio em meio ano… 

e: De meio em meio ano… 

E: Ia fazer análises para verificar a carga viral? 

e: Hum, hum… 

E: E até Dezembro de 2006 esteve sempre tudo controlado… 

e: Tudo controlado… 

E: Em que é que consistiam as consultas que teve até iniciar a terapêutica do VIH/Sida 

em Dezembro de 2006? Quando ia lá de meio em meio ano o que é que falava com o 

médico? 

e: O médico dizia que estava tudo bem, que estava tudo controlado… Estava tudo 

fixe… 

E: E fazia análises no Santo António, não era?... 

e: Sim… 

E: E só de meio e meio ano? 

e: Só de meio em meio ano… 

E: Pagou alguma taxa por essas consultas? 

e: Nunca… 

E: Quantos médicos a acompanharam em relação ao problema do VIH/Sida? Quantos 

médicos diferentes teve para este problema? 

e: Nenhum… Só o João Santos… 

E: Foi sempre o mesmo? 

e: Sempre o mesmo médico… 

E: Desde 18 de Março de 2004 até agora foi sempre ele? 

e: Sempre ele… 

E: E também foi sempre Hospital de Santo António que recebeu acompanhamento do 

problema do VIH? 

e: Sim… 



E: Actualmente, disse-me, visita o seu médico de 3 em 3 meses, não é?... 

e: Agora, é de 3 em 3 meses… 

E: E começou a visitar o seu médico de 3 em 3 meses a partir de Dezembro de 2006… 

e: Sim… 

E: Antes era de meio em meio ano… 

e: Hum, hum… 

E: Pronto… Portanto, e o seu médico foi sempre o Dr. João Santos… 

e: Sim… 

E: E o Dr. João Santos não teve um peso importante para a Sra. perceber o que é o 

VIH/Sida? Foi mais importante o Dr. Nuno, o psicólogo da Abraço para lhe transmitir o 

que é a doença? 

e: Não… Foram os dois… 

E: Foram os dois… 

e: Foram os dois, não é?... O Dr. João Santos foi importante para me explicar o que é 

que é, e o Dr. Nuno também… Só que são diferentes… 

E: A Sra. sente-se mais à vontade com o Dr. Nuno? 

e: Com o João Santos… 

E: Com quem é que se sente mais à vontade? 

e: Com o João Santos… 

E: Sente-se mais à vontade com o João Santos? 

e: Sim… 

E: Então, porque é que disse que foi o Dr. Nuno que a ajudou a compreender melhor o 

que é que era a doença Sida? Explicou-lhe melhor do que o Dr. João Santos? 

e: Não, acho que me explicou igual (risos)… 

E: Pronto, então, foram os dois, não é?… 

e: Foram os dois… 

E: Pronto, e actualmente não paga nenhuma taxa pelas consultas… 

e: Não… 

E: Pronto, na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que desde o mês de 

Dezembro de 2006 até ao momento presente toma 3 comprimidos por dia, não é?... 

e: Sim… 

E: Consegue-me indicar o nome dos comprimidos? 

e: Não… 

E: Não é o Combivir®? 



e: É o Combivir®… E é o “Só” não sei das quantas, qualquer coisa… 

E: Ok… Pronto, para além da dieta à base de grelhado e cozidos e da recomendação 

para passear, que outras indicações lhe dá o seu médico ao nível dos cuidados com o 

corpo? 

e: Nenhuns… Nada demais… 

E: A dieta, passear… Mais? O que é que lhe diz mais? 

e: Para não pensar no assunto… 

E: E mais? 

e: Para não pensar no assunto e (hesitante)… 

E: Pede-lhe para espairecer e se divertir, não é?... 

e: Sim, para fazer uma vida normal e esquecer isso… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que não pratica exercício físico 

actualmente... 

e: Não… 

E: E tem intenção de vir a praticar futuramente? 

e: Não… 

E: O médico não lhe diz para praticar exercício físico? 

e: Diz (risos)… 

E: Mas, não tenciona? 

e: Não, por enquanto… 

E: Na primeira entrevista, disse-me também que não fuma actualmente... 

e: Não… 

E: E já fumou? 

e: Já há anos… Já há muito tempo… 

E: Há quanto tempo é que começou a fumar e com que regularidade? 

e: Era de vez em quando… E foi há quê? Há 8 anos para aí… 

E: Começou a fumar há 8 anos? 

e: Há 8 anos atrás… 

E: Portanto, começou aos 27 anos… 

e: É… 

E: E porque razão é que começou a fumar? Fumava todos os dias? 

e: Não… 

E: Então? 

e: De vez em quando fumava, naquela… 



E: Uma vez por semana? 

e: Ao fim-de-semana… 

E: Ao fim-de-semana? 

e: Sim… 

E: Um maço? Meio maço? 

e: Meio maço… Dava-me para dois dias às vezes… 

E: Um maço dava-lhe para dois dias? 

e: Hum, hum… 

E: Ok… E quando é que deixou de fumar, então?... 

e: Não sei... Já há (hesitante)… Deixei de fumar para aí há 6 anos… 6, 7 anos… 

E: Ok… E porque é que deixou de fumar? 

e: Porque não tinha o vício de fumar… 

E: Ok… Disse-me também que tinha o hábito de beber cerveja com groselha de vez em 

quando, não era?... 

e: Era... 

E: Ainda continua a consumir cerveja com groselha actualmente? 

e: Sim… 

E: E quando? 

e: Depende… Depende… 

E: Uma vez por mês? 

e: Não… Pode ser uma vez por mês, como não… Se tiver a fazer frango assado ou um 

churrasco, não vou beber água nem sumo… Não bebo sumo, bebo uma cervejinha com 

groselha… 

E: Então, será mais do que uma vez por mês? É quando faz churrascos? 

e: Depende… Posso ficar 3 meses sem beber, e beber ao fim de 3 meses… 

E: Já percebi… Mas, não é regular… 

e: Não, não, não… 

E: Pronto, na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que tem uma boa relação com 

o Dr. João Santos e que gosta muito dele, não é?... 

e: Hum, hum… 

E: A Sra. Andreia tem gosto em ir às consultas com o Dr. João Santos? 

e: Sim, sim… 

E: Sente-se bem nessas consultas? 

e: Sinto… 



E: Sente-se à vontade para lhe explicar os seus problemas? Não tem problemas em 

perguntar-lhe o que não perceber? 

e: Não, não… 

E: É uma pessoa da sua confiança, portanto… 

e: É… 

E: Qual é o tempo médio de duração dessas consultas? 

e: 15 minutos… 

E: 15 minutos… Pronto, acha que a qualidade da relação com o seu médico é 

importante para o tratamento eficaz do VIH/Sida? 

e: Acho que sim… 

E: Pronto, e de um modo geral, a Sra. Andreia está satisfeita ou insatisfeita com o 

atendimento que tem tido no Hospital de Santo António para acompanhamento do 

problema do VIH/Sida? Está satisfeita ou insatisfeita? 

e: Estou satisfeita… 

E: E como é que é a sua relação com os outros profissionais de saúde e funcionários do 

Hospital de Santo António para além do seu médico? É boa ou é má? 

e: Eu não tenho confiança com os outros funcionários… 

E: Mas, não tem pudor em ir ao hospital, pois não?... 

e: Não… 

E: Já ficou desagradada com alguma situação que tivesse vivido no Hospital de Santo 

António em relação ao acompanhamento do problema do VIH/Sida? 

e: Não… 

E: Nunca ficou desagradada com nada? 

e: Não… 

E: Nunca achou que algo estivesse mal? 

e: Não… 

E: O que é que acha que podia ser melhorado no Hospital de Santo António em termos 

de acompanhamento de doentes de VIH/Sida? 

e: Melhorado? Não estou a ver assim nada fora do normal… 

E: A Sra. disse-me que uma das coisas porque não gostava de ir lá era porque já 

conhecia pessoas do tempo em que doava sangue e que ficava sem privacidade, não 

era?… A Sra. tinha vergonha de se sentar ali na cadeira, não era?… 

e: Era sim… Ali vai toda a gente, tanto posso estar ali, como aqui, não tem nada a ver, 

não é?... Só que eu dava sangue do outro lado e ao princípio fiquei assim um bocado 



coisa, porque tem um porteiro e ele já me conhecia de ir dar sangue para o outro lado… 

E agora deixei de ir e vou para o outro… 

E: Exacto… 

e: Mas, é só isso… Não é nada fora do normal… 

E: Então, e o que é que acha que podia ser melhorado? Não tem nenhuma sugestão para 

dar nesse aspecto? 

e: Não… 

E: Como me tinha dito na primeira entrevista, a Sra. Andreia tornou-se utente da Abraço 

em 2005, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Consegue precisar o mês do ano de 2005 em que se tornou utente da Abraço? 

e: (pensativa) 

E: Mas, foi no meio do ano de 2005? 

e: Foi mais ou menos a meio do ano… 

E: Maio? Junho? Não se lembra? 

e: Essa data não me lembro… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que tomou conhecimento da Abraço 

através da assistente social Sónia Pereira, a quem recorreu por estar com medo de 

morrer e precisar de alguém que tomasse conta da sua filha que não fosse da sua 

família, não foi?... 

e: Sim… 

E: Quais foram as razões que a levaram a recorrer à Abraço? Porque é que veio aqui? 

e: Eu vim aqui porque lá a Dra. Sónia insistiu para que eu viesse cá e eu vim cá, 

pronto… 

E: E isso foi por estar com receio de morrer e querer alguém para tomar conta da sua 

filha? 

e: Sim… 

E: E não queria juntar-se pessoas com experiências semelhanças para partilhar relatos? 

e: Sim… Eu não conhecia assim muita gente, não é?... Porque alguns vêm na hora que 

eu não posso vir, qualquer coisa assim… Mas, estou muito contente por estar aqui… 

Têm-me dado muito apoio, têm-me ajudado… 

E: E foi a única Organização Não Governamental a que recorreu para apoio por causa 

do problema do VIH/Sida? 

e: Sim… 



E: Na Abraço, a Sra. Andreia recorreu a que tipo de apoio? Somente ao apoio psico-

social? 

e: Sim… 

E: E em que é que consiste, em concreto, esse apoio que recebe aqui? É o atendimento 

com o psicólogo? 

e: Eu sinto-me bem aqui… 

E: Exacto… Mas, tem atendimento com o psicólogo? 

e: É assim, eu já tive atendimento com um psicólogo, mas neste momento não estou a 

ter… É assim, gosto de falar com a Dra. Susana… 

E: Então, quando recorreu à Abraço em 2005, teve logo psicólogo? 

e: Tive logo consulta… 

E: E com que frequência é que visitava o psicólogo? 

e: Era uma vez por semana… 

E: Uma vez por semana? 

e: Era… 

E: E durante quanto tempo se manteve essa situação? Até 2006? 2007? 

e: Foi um tempinho grande… Desde sempre (risos)… Desde sempre… 

E: E quando é que deixou de vir falar com o psicólogo semanalmente? 

e: Porque ele foi embora… 

E: O Dr. Nuno foi embora? 

e: Foi… Depois, foi a Dra. Marisa e também foi embora… 

E: Exacto… E qual foi a última vez que veio cá para falar com um psicólogo, 

especialmente só para isso? O ano passado? 

e: O ano passado… 

E: Em que mês? Não sabe? 

e: Não… 

E: Ok… E teve apoio ao nível de roupa e alimentos aqui na Abraço? 

e: Tive e tenho… Sempre… 

E: Desde que veio para a Abraço? 

e: Desde que vim… 

E: Que peças é que lhe costumam dar? 

e: Dão-me roupa, dão-me calçado… Dão-me alimentos, sim senhora… Não me dão 

muito porque não têm para dar… 

E: E com que regularidade é que vem cá buscar roupa e alimentos? 



e: É assim, eu não tenho um dia marcado… Venho quando (hesitante)… Como é que se 

diz? Quando têm alguma coisa, eles dão-me… 

E: E isso é mais ou menos uma vez por mês? Uma vez por cada três meses? 

e: Não, não… Depende do que precisar… Eles só não me dão mais porque eles não 

têm… E da outra vez ligaram-me até para vir cá buscar bolos (***)… Eles dão-me… 

Quando têm, dão-me sempre… Aquilo que eles têm, dão-me… E para a minha filha 

também… 

E: Exacto… E para além do apoio com o psicólogo e do apoio ao nível de roupa e 

alimentos, que outro tipo de apoio é que teve aqui na Abraço? 

e: O carinho e a atenção… A amizade… 

E: Ok… Disse-me que a 6 de Setembro de 2007, participou, pela Abraço, numa 

manifestação em Lisboa para lutar contra a discriminação de seropositivos, não foi?...  

e: De Junho… Foi em Junho… 

E: Junho? 

e: Dia 9… 

E: Ok… O que é que a levou a participar nessa actividade? 

e: O que é que me levou? Sei lá? Para ir conhecer gente que também tem o mesmo 

problema que eu… 

E: Pronto, e foi a única actividade desse género em que participou pela Abraço? 

e: Foi… 

E: E já participou em actividades como peditórios, campanhas na praia, por exemplo? 

e: Não, não… Ainda não fui porque não tive tempo… Eu trabalho… 

E: Exacto… 

e: Estou a trabalhar… E depois, quando há essas campanhas, eu não posso faltar… 

E: E esteve integrada num grupo criado pela Dr. Marisa aqui na Abraço em que se 

reuniam alguns utentes às Sextas-feiras para partilharem experiências? 

e: Não… É assim, às vezes, eles convidam-me, mas é que eu não posso ir… 

E: Exacto… E com que frequência é que visita a Abraço actualmente? 

e: Agora? 

E: Sim… 

e: Agora, é mais afastado… 

E: Uma vez por mês? 

e: É uma vez por mês… 

E: Ok… E só vem falar com a Dra. Susana? Já não tem apoio com um psicólogo? 



e: Só venho falar com a Dra. Susana… 

E: E sobre o que é que fala com a Dra. Susana? Sobre os seus problemas? 

e: Tudo, tudo… 

E: Mas, ela faz o que lhe faziam o Dr. Nuno e a Dra. Marisa? 

e: É… É uma amiga… 

E: Ok… 

e: Ela ajuda-me bastante… Bem que ela podia ser minha psicóloga (risos)… 

E: E actualmente vem buscar roupa e alimentos? 

e: Eu quando venho à consulta, a Dra. Susana dá-me sempre alguma coisa… 

E: Pronto, uma vez por mês, não é?... 

e: (pensativa) 

E: Tem atendimento com a Dra. Susana, mais ou menos, uma vez por mês? 

e: Às vezes, é mais tempo… Da última vez que cá vim (hesitante)… Porque eles 

mudaram de instalações, não é?... E eu também já tenho um bocadinho o complexo de 

vir cá, por causa das pessoas que conhecem o meu namorado… 

E: Exacto… Já me tinha dito… Pronto, e em que medida é que o apoio prestado pela 

Abraço tornou melhor a sua vida? 

e: Em que medida? 

E: Em que medida é que o apoio prestado pela Abraço tornou melhor a vida da Sra. 

Andreia? 

e: Sei lá? Eu gosto de vir aqui, gosto de falar com a Dra. Susana… Pronto, gosto… 

E: Fala sentir mais (***)? Dá-lhe felicidade? 

e: Falo mais à vontade… Gosto de falar… Até pode nem ser minha psicóloga, mas tem 

mais tempo… 

E: E quanto tempo é que duram as reuniões com a Dra. Susana? 

e: Ui… Bastante (risos)… 

E: Uma hora? 

e: Uma hora, uma hora e tal, mais ou menos (risos)… Porque ela, às vezes, também tem 

outros utentes para atender e não dá para estar mais… 

E: E, portanto, sente-se melhor depois das suas visitas à Abraço… 

e: Sim… 

E: Já ficou desagradada com alguma situação que tivesse vivido na Abraço em termos 

de atendimento? 

e: Não… Nunca… 



E: E o que é que acha que podia ser melhorado na Abraço para prestar apoio aos 

doentes de VIH/Sida? 

e: O que melhorar aqui? 

E: Sim… 

e: Terem um apoio superior… O Estado ajudar mais a Abraço… Ajudar as pessoas mais 

um pouco… Em produtos alimentares para as pessoas que não têm nada… Pronto… 

E: Ok… Na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que a partir dos 11 anos, altura 

em que fez a 2ª Comunhão, deixou de ir à missa ao Domingo regularmente, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Porque razão é que deixou de ir à missa ao Domingo? 

e: Porque eu comecei (hesitante)… 

E: A partir dos 11 anos… 

e: Dos 11 anos… Não sei… 

E: Já não tinha vontade? 

e: Não tinha vontade… 

E: Alguma vez teve o hábito de rezar em casa? 

e: Em casa? Sim, sim… 

E: E com que regularidade é que fazia as suas rezas em casa? 

e: Era todos os dias… 

E: E com que idade? 

e: Com 11, 12, 13 (anos)… Até aos 14 anos… 

E: Depois disso, deixou de rezar em casa? 

e: É… Comecei a reduzir… 

E: Pronto, actualmente, a Sra. Andreia disse-me que não costuma rezar em casa, pois 

não?... 

e: Agora, não… 

E: Disse-me, também, que de vez em quando vai à Igreja, não é?... 

e: Eu vou à Igreja… Gosto de ir à Igreja… Gosto de ir ao cemitério… Gosto dessas 

coisas assim… 

E: Vai ao cemitério ver as campas do seu pai e do seu irmão? 

e: Não… Vou lá meter uma velinha pelo meu pai e pelos meus irmãos… 

E: Ok… 

e: E vou à Igreja, assim… 

E: Exacto… E com que regularidade e em que dia da semana é que costuma ir à Igreja? 



e: Depende… Não tem hora certa, nem dia certo… 

E: Mas, vai uma vez de 3 em 3 meses? 

e: Depende… Vou uma vez por mês, média disso… 

E: E em que dia da semana? Tanto faz? 

e: Quando estou de folga, no fim, sou capaz de passar lá… 

E: E quanto tempo perde na Igreja por cada visita? Cada vez que vai à Igreja quanto 

tempo está lá? 

e: Se não dormir, se não adormecer lá (risos), meia hora… 

E: Ok… E vai sozinha ou acompanhada à Igreja? 

e: Sozinha… 

E: E porque razão é que vai à Igreja? 

e: Porque gosto de estar lá… 

E: É para obter mais paz interior? 

e: Sim, mais paz… E fico mais sossegada, refresco (risos)… 

E: Pronto, e para si a religião é importante para tentar contrariar o problema do 

VIH/Sida? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Pronto, depois de ter tomado conhecimento do contágio, a Sra. Andreia nunca teve 

vontade, por exemplo, de tirar um curso de geriatria ou de técnico de acção social? 

Nunca teve vontade? 

e: Não… 

E: E porque é que nunca se interessou por isso? Acha que não iria trazer nenhuma mais-

valia à sua vida? 

e: Porque não tenho estudos para isso… 

E: Não tem interesse, portanto, para essa área… 

e: Não tenho estudos para isso… Gostar, gostava, sim… Mas, não tenho estudos… 

E: Depois de ter tomado conhecimento do contágio, a Sra. Andreia nunca teve vontade 

de trabalhar numa instituição de apoio a doentes de VIH/Sida? 

e: Gostava de trabalhar… Gostava de apoiar, sim… Só que o meu trabalho não me 

deixa… Quem sabe no futuro… Sei lá? Quando puser a minha vida em ordem e estiver 

em casa com a reforma, qualquer coisa assim, gostava de trabalhar para pessoas que 

precisem de apoio… 



E: E em que medida é que a sua integração futura numa instituição desse tipo poderá ser 

importante para si? 

e: Olha, para mim é muito importante saber ajudar os outros, não é?… 

E: Acha que a sua experiência como seropositiva pode ser importante nesse aspecto? 

Para ajudar pessoas com o mesmo problema… 

e: Acho… 

E: Mas, faz parte do seu projecto de vida inserir-se numa instituição de apoio a doentes 

de VIH/Sida ou não tem isso definido como meta? 

e: É assim, eu gostava de ajudar, gostava de saber mais o que é este problema… 

E: Exacto… Mas, a Sra. nunca definiu como meta trabalhar numa instituição de apoio a 

doentes de VIH/Sida, pois não?... 

e: Não… 

E: Na primeira entrevista, disse-me que em Julho de 2007, participou, pela Abraço, 

numa manifestação em Lisboa para lutar contra a discriminação de seropositivos, não 

foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Foi importante para si participar nessa manifestação? 

e: Foi… 

E: E porquê? 

e: Porque nós temos também que lutar pelos nosso direitos e não ter vergonha daquilo 

que somos… 

E: Exacto… E tem intenção de vir a participar em mais manifestações desse género e 

outras campanhas de informação e prevenção do VIH/Sida futuramente? 

e: Tenho… 

E: E pergunto-lhe em que medida é que a sua participação futura nessas actividades será 

importante para si? 

e: Muito… 

E: E porquê? 

e: Para saber mais o que é… É muito importante para ter mais confiança em mim… 

E: Ok… Para enfrentar melhor a doença, não é?... 

e: Para enfrentar a doença… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que manteve a sua frequência de 

actividade sexual após ter tomado conhecimento do contágio, não foi?... 

e: Hum, hum… 



E: Eu queria perguntar-lhe qual era o ritmo de actividade sexual semanal que tinha antes 

do contágio e o ritmo de actividade sexual semanal que tem actualmente? Quantas vezes 

tinha sexo por semana antes do contágio e quantas vezes tem sexo por semana 

actualmente? 

e: Depende, ao fim-de-semana… Depende… Sei lá?... Quando estou de folga… 

Depende se não estiver a trabalhar… 

E: Mas, antes do contágio tinha sexo três ou quatro vezes por semana? 

e: Não, tenho igual… 

E: Exacto… Mas, qual seria o número médio de relações sexuais que teria numa semana 

antes do contágio? Três? Quatro? 

e: Três… 

E: E actualmente? É igual? 

e: É igual… Não mudou nada… 

E: Na primeira entrevista a Sra. Andreia, disse-me que após tomar conhecimento do 

contágio deixou de consumir álcool e passou a ter mais cuidados a nível da alimentação, 

não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Queria perguntar à Sra. Andreia que mudanças houve mais nas suas rotinas diárias 

depois de tomar conhecimento do contágio? Ao nível das rotinas diárias, que mudanças 

é que houve mais depois de tomar conhecimento do contágio? Por exemplo, com a sua 

filha, sei lá?... Com a escova dos dentes… 

e: Tenho cuidado… Escova dos dentes, cada uma tem a sua… 

E: Mas, não utiliza por exemplo, uma sacola especial para guardar a sua? 

e: Não… 

E: E houve mais alguma mudança ao nível das rotinas diárias? 

e: Não… Desde que estou a viver com a minha filha, não… 

E: Pronto, mas, depois de ter tomado conhecimento do contágio, não houve uma 

mudança substancial? 

e: Nada disso, nada disso… Depois de me dizerem o que é e como é que se transmitia, 

não… 

E: Ok… E houve alguma mudança em termos da ocupação dos seus tempos livres 

depois de tomar conhecimento do contágio? 

e: A única mudança que houve foi ter que reduzir em questões de álcool e 

alimentação… Foi só isso… 



E: E em termos dos espaços sociais frequentados e saídas nocturnas? Passou a conviver 

menos socialmente depois do contágio? 

e: É assim, eu não era muito de sair à noite… 

E: Tinha-me dito que era caseira… 

e: Sou muito caseira… Não sou muito de sair à noite… Mas, saio… Vou ao café e tomo 

um cafezito, ou bebo um copo, naquela assim… Pronto… Mas, é raro sair porque as 

finanças não dão para isso… 

E: Pronto, e em termos das relações com os seus amigos, houve uma quebra nas 

relações com os seus amigos ou ficou tudo igual? 

e: Houve uma quebra muito grande quando souberam que eu tinha hepatite… Mas, não 

sabem do problema (entenda-se do VIH)… Mas, quando foi da hepatite, houve assim 

um afastamento… 

E: Pois, já me tinha dito… Mas, a Sra. decidiu desligar-se dos seus amigos depois de 

tomar conhecimento do contágio? 

e: Sim… 

E: E porquê? 

e: Porque me senti discriminada quando eles se afastaram e não tinham motivo… Eu 

pus-me superior, neste caso… Só tenho uma amiga lá no trabalho, a Dina… Come 

comigo, dá-me coisas e ajuda-me… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Andreia disse-me que na sua família, exceptuando a 

sua mãe, todas as suas irmãs tem conhecimento do contágio, não é?... 

e: Exactamente… 

E: O seu irmão que a ajudou a criar também sabe? 

e: Também sabe… 

E: E ainda vive em Sandim ou vive cá? 

e: Vive em Sandim… 

E: E como é que é a sua relação actual com ele? Dá-se bem com ele? 

e: Não, não… Não é de falar... Continua na mesma… 

E: Segundo o que me disse na primeira entrevista, a Sra. Andreia contou a uma irmã sua 

o problema do VIH/Sida e ela espalhou a notícia junto das outras irmãs e amigos 

próximos dela… Disse-me isto, não foi?... 

e: Sim… 

E: Quando tempo depois de ter tomado conhecimento do contágio é que transmitiu a 

notícia a essa irmã? Soube em Março de 2004… 



e: É, foi mais ou menos nessa altura… 

E: Disse-lhe logo depois? 

e: Pouco depois… 

E: Pouco depois? 15 dias depois? Um mês depois? 

e: Não, uma semana depois… 

E: Ok… Pronto, e ficou desgostosa com a atitude da sua irmã por ter contado às 

restantes irmãs, não foi?... 

e: Sim… 

E: A Sra. Andreia só queria que ficasse a saber essa irmã ou tinha a intenção de contar 

às outras? 

e: Eu tinha a intenção de contar às outras, mas eu… 

E: Exacto, exacto… Já percebi… Pronto, e o afecto que as suas irmãs tinham por si 

mudou a partir do contágio ou ficou tudo igual? 

e: Ficou tudo igual… 

E: E apoiaram-na nas horas difíceis já depois do contágio as suas irmãs? 

e: Sim… (rectificando) Nem por isso… 

E: Pronto, a sua filha tem conhecimento do seu contágio? 

e: Tem... 

E: E o que é que acha disso a sua filha? Tem noção do que é a doença Sida? 

e: Eu tenho a noção de que contei à minha filha para ela começar a entender a vida… E 

é a única amiga que eu tenho… 

E: E quando é que contou à sua filha? 

e: Pouco depois de sair do hospital, eu contei à minha filha... 

E: Pouco depois? 

e: Pouco depois de sair do hospital… 

E: Mas, quando esteve no Joaquim Urbano? 

e: No Joaquim Urbano… 

E: Portanto, em 2004… 

e: 2004, 2005… Falei-lhe que a mãe estava doente… 

E: A Sra. esteve no Hospital de Joaquim Urbano em Abril de 2004… Portanto, contou à 

sua filha em 2004 ou 2005? 

e: 2005… 

E: Então, não lhe contou logo que saiu do hospital… 

e: Não, não… 



E: Pronto, disse-me também que transmitiu a sua contaminação de VIH à sua chefe de 

trabalho, não foi?... 

e: Sim… E ela apoiou-me naquela altura… 

E: E disse-me que transmitiu à sua chefe de trabalho a contaminação no próprio dia em 

que soube, não foi?... 

e: Sim… 

E: Disse-me também que transmitiu a sua contaminação de VIH a uma colega de 

trabalho chamada Dina, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: E quando é que transmitiu a essa colega que era seropositiva? 

e: 1 ano depois… 

E: Em 2005, portanto… E como é que ela reagiu? Reagiu bem? 

e: Bem… 

E: E é sua amiga? Não a discrimina por isso? 

e: Não… 

E: Nunca a discriminou? 

e: Nunca… 

E: Para além das suas irmãs, da sua chefe de trabalho e da sua colega chamada Dina, a 

Sra. Andreia a quem é que transmitiu a sua contaminação de VIH? 

e: A ninguém mais, assim… 

E: A mais ninguém… 

e: Há uma colega e amiga minha que é aqui da área… E é minha amiga já há muitos 

anos… 

E: E como é que se chama? 

e: Carina… 

E: E também sabe? 

e: Sabe… 

E: Contou-lhe a Sra.? 

e: Hum, hum… 

E: E não contou a mais ninguém? 

e: Não… 

E: Durante quanto tempo foi doadora de sangue? Desde 1999, altura em que nasceu a 

sua filha, até Março de 2004? 

e: É… 



E: E com que regularidade é que dava sangue? 

e: De 4 em 4 meses… 

E: Era no Hospital de Santo António que doava o sangue? 

e: Era… 

E: E relativamente ao facto de a sua chefe a ter mandado trabalhar para Vila do Conde e 

de a ter afastado da zona da restauração, a Sra. Andreia acha que isso é uma forma de 

discriminação por estar contagiada com o VIH ou uma espécie de castigo por ser muito 

faladora na hora de trabalho? 

e: Talvez por ser muito faladora (risos)… 

E: Por ser faladora… 

e: Não… É assim, eu tenho que ir para outros sítios porque a minha chefe tem confiança 

em mim e sabe que eu tenho capacidade de reger um sector sozinha… 

E: Exacto… Mas, então, não foi uma forma de discriminação… 

e: Não… 

E: A Sra. disse-me na primeira entrevista que se sentiu discriminada pela sua chefe, a 

certa altura… 

e: Sim, por me afastar assim… Foi naquela… Mas, não… 

E: Mas, isso não foi uma forma de discriminação, pois não… 

e: Não… 

E: E a Sra. Andreia procura obter mais informação sobre a doença Sida através de 

pesquisa em livros ou na Internet? 

e: Não… 

E: Pronto, conhecimento do contágio do VIH trouxe-lhe receio em relação ao futuro? 

e: Sim… 

E: E trouxe-lhe ansiedade? 

e: Sim… 

E: Se pedisse à Sra. Andreia para escolher duas palavras para descrever a sua 

experiência como seropositiva, quais são as palavras que escolheria? Duas palavras… 

e: Não sei (risos)… 

E: Sabe (risos)… Se tiver que escolher duas palavras para descrever a sua experiência 

como seropositiva, quais são as palavras que escolheria? 

e: Para descrever o que é que eu sou? 

E: A sua experiência como portadora do VIH… Eu vou-lhe dar um exemplo, duas 

pessoas que já entrevistei, disseram-me (hesitante)… Uma delas disse “pesadelo” e 



“sofrimento”, outra disse “expiação” e “prova”… Eu queria saber quais são as duas 

palavras que melhor descrevem a sua experiência como seropositiva… 

e: Pesadelos… 

E: E pesadelo porquê? 

e: Sei lá? Porque a medicação dá aqueles pesadelos horríveis mesmo… 

E: Mas, pense em duas palavras que reflictam o que é a vivência dessa doença… 

e: Medo… 

E: Medo, pronto… E porquê? 

e: Sei lá? Por sentir (hesitante)… Por saber que a gente vai morrer… 

E: E mais? 

e: Tenho muito medo da morte…. 

E: E mais? 

e: Não sei… Sei lá (risos)?… 

E: E outra palavra… Já disse medo… Outra… 

e: Sofrimento… 

E: Pronto… Agora, explique porquê… 

e: Sofrimento… Medo do futuro, sabendo que vou sofrer… 

E: Mas, refere-se a sofrer fisicamente? 

e: Sofrer… Sofrer fisicamente, não é?… Dores musculares que vai dar no futuro… 

E: E foi o seu médico que lhe disse que irá ter dores musculares futuramente? 

e: Não, foi o meu livro… 

E: Ai, tem um livro? 

e: Eu tenho um livro que trata da Sida… Foi um grande jornalista que conta o que é ser 

seropositivo… 

E: Pronto… Então, as suas palavras são medo e sofrimento, não é?… 

e: Medo e sofrimento… 

E: Pronto, ok… O que é que acha que podia ser feito em Portugal para tornar a luta 

contra a Sida e o VIH mais eficaz? 

e: Para melhorar? 

E: Sim… 

e: Uma injecção… 

E: E mais? O que é que acha que podia ser feito em Portugal para tornar a luta contra a 

Sida e o VIH mais eficaz? Por exemplo ao nível das campanhas de informação ou nos 

próprios hospitais? O que é que a Sra. acha que podia ser feito? 



e: Para melhorar o problema? 

E: Para a prevenção do problema, pronto… 

e: Eu sou meia lerda… Ter respeito pelos outros… Não fazer aos outros o que fizeram à 

gente… 

E: Ok… 

e: E haver mais informação… 

E: Pronto, o que é que realmente mudou na sua vida com o contágio do VIH? 

e: A minha maneira de pensar… 

E: Pode ser mais explícita?... Como é que ficou a pensar depois do contágio? 

e: Agora, eu digo que esta vida são dois dias (risos)… 

E: Quer dizer que tem uma esperança de ida mais curta? Que a morte está mais 

próxima? O que é que quer dizer com isso em concreto? 

e: Não, que é preciso saber viver um dia de cada vez… Porque eu também posso chegar 

ali e ser atropelada… 

E: Exacto… A Sra. se cumprir a medicação pode ter uma esperança média de vida igual 

à de uma pessoa normal… 

e: À de uma pessoa normal, eu sei… Pois… Posso ir ao hospital, ter um filho e 

morrer… Posso (hesitante)… Sei lá? Posso morrer de qualquer coisa… Posso morrer de 

cancro… 

E: Pronto, e então em que é que mudou mesmo a sua forma de pensar o contágio do 

VIH? 

e: Mudou muito… Mudou (hesitante)… É preciso saber pensar… É preciso saber 

viver… É preciso saber lidar com as coisas, com as situações… E foi só isso (risos)… 

E: Mas, continue… 

e: Mudou muito… Mudou a minha maneira de pensar e de ver o futuro… Já não vejo o 

futuro com os mesmos olhos, não é?… Tento proteger a minha filha para não lhe 

acontecer a ela… 

E: Ok… Actualmente, a Sra. Andreia vive com a sua filha numa casa perto do Corte 

Inglês, não é?... 

e: Sim… 

E: É um apartamento ou uma vivenda? 

e: É um apartamento… 

E: Há quanto tempo vive nessa habitação? 

e: 2 anos… 



E: Disse-me que é arrendado, não é?... 

e: É… 

E: E quanto é que paga de renda? 

e: 350 (Euros)… 

E: E ganha 400 e?… 

e: (cortando-me a palavra) Quase 500 Euros… 

E: E como é que faz a gestão do dinheiro? Paga 300 e quantos Euros de renda? 

e: 350 (Euros)… 

E: 350 (Euros)? Então e como é que a Sra. sobrevive o resto do mês? Tem o apoio da 

sua mãe ou do Estado? 

e: Olha, tenho um apoio, um subsídio, que eles cortaram-me… Dão-me, agora, só 

metade daquilo que me estavam a dar… 

E: E que subsídio era esse? 

e: É o Subsídio de Risco… 

E: E quanto é que era o valor do Subsídio de Risco? 

e: Era 250 (Euros)… Passou para 150 (Euros)… 

E: Passou para 150 (Euros)… E a Sra. geria o seu mês com o que lhe sobrava do 

ordenado, mais isso… 

e: Sim… 

E: E tinha mais algum apoio da sua mãe ou da sua família? 

e: Não… O Estado não apoia porque agora resolveu tirar às pessoas que necessitam para 

dar às pessoas para fazerem filhos… 

E: E não recorreu a outra instituição sem ser a Abraço para apoio ao nível de roupa e 

alimentos, pois não?... 

e: Não, só aqui… 

E: Então, vive actualmente com cerca de 300 Euros, com a renda que tem que pagar, 

não é?... 

e: Sim… 

E: Depois tem que pagar luz e água… Deve sobrar-lhe muito pouco…  

e: Muito pouco… É mesmo resvés… 

E: Exacto… E como me tinha dito, anda à procura de uma nova casa, porque a renda 

desta é muito alta, não é?... 

e: Sim… 

E: E já encontrou casa? 



e: Não, ainda não encontrei casa… 

E: Mas, continua à procura? 

e: Sim… 

E: E pretende mudar de casa, portanto, no futuro próximo… 

e: Pretendo… 

E: Até quando? Até ao fim deste ano? 

e: Não sei… Tem que ser uma casa adequada para mim e para a minha filha, com as 

condições todas que tem esta… Enquanto a assistente social disse que ia ajudar, mas 

não me está a ajudar nada… 

E: Mas, então, por esse preço, é uma boa casa, não é?… 

e: Sim… 

E: Pronto, disse-me que a sua mãe é sua vizinha, não é?... 

e: É… 

E: E com quem é que vive a sua mãe? 

e: Vive sozinha… 

E: E porque é que não se juntam? 

e: Porque não queremos… 

E: É uma opção sua? 

e: Porque é uma opção… Eu quero viver à vontade… Eu não quero que a minha mãe 

veja o meu sofrimento em casa… 

E: Mas, se cumprir a… 

e: (cortando-me a palavra) Não quero… 

E: Ok… Mas, economicamente era melhor para as duas, não?... 

e: Não, não é… Se eu morrer, a minha mãe como é que paga a renda? 

E: A sua mãe não tem reforma actualmente? 

e: Tem… São 50 contos… O que é que acha que são 50 contos? 

E: Então, e, por exemplo, não podiam partilhar o arrendamento desta casa? Se calhar era 

melhor para as duas… 

e: Mas, não quero… 

E: Ok… A opção é sua… 

e: E a minha mãe quer estar à vontade... Tem as suas qualidades e gosta de estar à 

vontade… 

E: E vive sozinha a sua mãe… 

e: Vive… 



E: Pronto… Relativamente à sua vida diária actual, a Sra. Andreia disse-me que, por 

norma, acorda às 7 (horas) da manhã para levar a sua filha à escola, não é?... 

e: Sim… 

E: Depois de levar a sua filha à escola vai tomar um café, não é?... 

e: É… E vou lá em baixo… 

E: E depois, ou se encontra com uma colega sua ou vai para casa dormir, não é?... 

e: Sim… Descansar, arrumar… Depende… 

E: Essa colega com quem se encontra, portanto, é a Carina, não é?... 

e: Hum, hum… 

E: E onde é que conheceu essa sua amiga? 

e: No Via Catarina… 

E: Eram colegas de limpeza? 

e: Sim… 

E: Pronto, e o que é que fazem juntas? Passeiam? Vão ao café? 

e: Passeamos… Damos uma volta, falamos sobre os nossos problemas… E pronto... 

E: E disse-me que ela tem conhecimento da sua seropositividade… 

e: Sim… 

E: Quando é que lhe contou? 

e: Ela foi a primeira pessoa a saber… 

E: Primeiro do que a sua chefe? 

e: Não, primeiro foi a minha chefe… Mas, amigas, foi a primeira pessoa a saber… 

E: E quando é que lhe transmitiu? Na mesma altura em que contou à sua irmã? 

e: Foi primeiro do que à minha irmã, porque ela foi comigo ao hospital… 

E: De Santo António? 

e: De Santo António… À caixa… Da caixa deram-me uma carta fechada e eu fui outra 

vez para o Santo António… 

E: Pronto, e onde é que almoça habitualmente a Sra. Andreia? 

e: Eu, é raro almoçar… 

E: Não almoça? 

e: É raro almoçar, mas almoço em casa… 

E: Mas, não faz comida? Come pão? 

e: Como qualquer coisa… Ou tenho sopa, ou tenho alguma coisa… 

E: Mas, costuma cozinhar? 

e: Costumo… 



E: Então, não é uma refeição habitual o almoço… 

e: Não, não é uma refeição habitual porque estou sozinha… E, pronto, a menina come 

na escola… Se estiver com menina, faço o almoço… 

E: E disse-me que costuma trabalhar às 15 horas, não é?... 

e: Das 4 (horas) e meia (da tarde) à meia noite… Saio de casa às 15 (horas) e 30 

(minutos)… 

E: Trabalha até à meia noite… E onde é que janta e a que horas? No shopping? 

e: No shopping… 

E: E o que é que janta? 

e: Depende… Posso comer sopa… Posso comer uma comida qualquer… Posso comer 

sandes… Uma peça de fruta… 

E: Mas, pode comer só uma sande, por exemplo? 

e: Posso… 

E: Mas, não acha que isso é pouco, por exemplo? 

e: Acho… 

E: Então, porque é que não come mais? 

e: Posso comer um iogurte, depende… Isso depende, não é?... Depende do apetite… 

E: E a que horas é que costuma chegar a casa e deitar-se? 

e: À uma (hora) menos um quarto, uma hora (da noite)… 

E: Está deitada a essa hora já? 

e: Não, chego a casa… 

E: E a que horas é que se deita mesmo? 

e: Uma (hora) e um quarto, uma (hora) e meia (da noite)… 

E: E quando tem folgas, com que actividades é que a Sra. Andreia ocupa o seu tempo no 

espaço doméstico? 

e: Quando tenho folgas? 

E: Sim… 

e: Depende… 

E: Nas limpezas, é? 

e: Arrumar a casa…  

E: Vê televisão? 

e: A ver televisão… Ouvir música… 

E: E quando é que costuma estar com o seu companheiro? Nas folgas? 

e: Nas folgas… No fim-de-semana… 



E: E quantas vezes está com ele por semana, normalmente? 

e: Depende… 

E: Mas, está com ele todos os dias? 

e: Não, não é todos os dias… Depende… É de 3 em 3 dias… Depende… 

E: Na primeira entrevista disse-me que só sai à noite acompanhada pelo seu 

companheiro, a irmã dele e o namorado dela, não é?... 

e: Agora temos saído, sim… 

E: E para que espaços da noite é que vão? 

e: Aqui em baixo… 

E: Cais de Gaia, é?... 

e: É… 

E: E sai à noite de 15 em 15 dias? Semanalmente? 

e: Depende… Se eu estiver a trabalhar não posso sair… 

E: Exacto… Mas, por mês sai uma vez, por exemplo? 

e: Uma vez por mês, duas vezes… 

E: Na primeira entrevista disse-me que só tem uma verdadeira amiga com quem fala 

bastante, não é?... 

e: É… 

E: É a Carina ou é a Dina? 

e: São as duas… É assim, eu falo muito com a Carina e falo muito com a Dina, não 

é?… 

E: Mas, de quem é mais amiga? 

e: Da Carina… 

E: Ok… E costuma encontrar-se com as suas colegas de trabalho fora do contexto de 

trabalho? 

e: Não… 

E: E com essa Dina também não? 

e: Não… 

E: Pronto, e com que regularidade é que costuma encontrar-se com as suas irmãs, 

actualmente? 

e: Isso é que já é mais complicado… 

E: Uma vez por mês? 

e: Uma vez por ano, duas vezes… 

E: E em que contexto? Em casa da sua mãe? 



e: Em casa da minha mãe… 

E: É? 

e: Sim… 

E: Mas, não é mais do que uma ou duas vezes por ano? 

e: É para aí três vezes por ano… Depende… 

E: E com que regularidade é que costuma encontrar-se com a sua mãe? 

e: Todos os dias… 

E: Vai a casa da sua mãe todos os dias? 

e: Hum, hum… 

E: E a quantos metros mora de si a sua mãe? 

e: Metros? Sei lá?... 

E: 10 metros? 15 metros? 20 metros? 

e: Sei lá?... É como daqui a até ao rio (entenda-se da Rua do Pinhal até ao Cais de 

Gaia)… 

E: Ok… 

e: São 2 minutos… 

E: Em termos do seu projecto de vida, quais foram as maiores complicações que o 

contágio lhe trouxe? O que é que acha que podia estar a fazer agora se não fosse o 

contágio? 

e: Doar sangue… 

E: Mas, o que é que acha que podia estar a fazer agora mais se não fosse o contágio? 

e: A tomar conta de um filho… Sei lá?... 

E: Queria ter outro filho? 

e: A tomar conta de outro que gostava de ter… Sei lá?... 

E: Mais? Está a ver mais alguma coisa? 

e: Não, não… 

E: Pronto, como me tinha dito, a Sra. Andreia tem como grande objectivo de vida ter 

sempre um fundo de sustento para pagar as suas despesas e proporcionar à sua filha uma 

vida melhor do que a sua, não é?... 

e: Sim… 

E: O que é que pretende fazer para que a sua filha tenha uma vida melhor do que a sua? 

e: Arranjar um trabalho e pagar as dívidas… 

E: E pretende que a sua filha tire um curso superior, por exemplo? 

e: Não… Ela tem que tirar um curso adequado para ganhar um ordenado… 



E: Exacto… Mas, pretende que ela tenha mais escolaridade do que a Sra., por exemplo? 

e: Sim… 

E: Até que ano pretende que ela estude? 

e: Não sei… 

E: Até ao 12º Ano? 

e: Até quando ela achar que é adequado… Porque estudar para burro, está isto cheio… 

E: Mas, a Sra. quer proporcionar-lhe uma vida melhor do que a sua, não é?... 

e: Sim… 

E: Mas, não tem delineado um patamar mínimo de escolaridade para ela atingir, por 

exemplo? 

e: Não… Ela estuda até quando ela achar que tem que estudar… 

E: E se o pensamento dela não coincidir com aquilo que a Sra. acha que é melhor para 

ela… 

e: (cortando-me a palavra) Eu posso até dizer que não é certo… 

E: Exacto... Mas, vai impor-se nesse momento como mãe, não vai?... 

e: Sim… 

E: Ok… 

e: Mas, agora, estudar para quê? Para ir para a política ou para ir roubar aos outros? 

Para tirar o que faz falta aos outros? Ou para ir para um tribunal e decidir coisas que não 

estão correctas? 

E: Pronto, e que planos tem mais para si para o futuro? 

e: Que planos? 

E: O que é que pretende fazer mais futuramente? 

e: Nada demais… Só saber viver… Trabalhar, pagar as minhas coisas e saber viver… 

Que a minha filha tenha um objectivo bom…  

E: Pois… 

e: Não é?... Eu não gostava que a minha filha fosse juíza, nem (hesitante)… Como é que 

se diz? Nem advogada… Nada disso… 

E: Mas, então, o que é que quer que a sua filha seja? 

e: Que são uma banda de impostores… 

E: Mas, o que é que quer que a sua filha faça? 

e: Ajudar os outros… Ajudar os outros… 

E: Mas, em que profissão, por exemplo? 

e: Qualquer coisa… 



E: Qualquer coisa? 

e: Hospital… 

E: Enfermeira? Médica? 

e: Médica… 

E: Gostava que fosse… 

e: (cortando-me a palavra) Sim… Bombeira… 

E: Ok… E a Sra. pretende casar-se com o seu companheiro futuramente, por exemplo? 

e: Não… 

E: Ok… E a Sra. Andreia encara o futuro com optimismo ou pessimismo? Como é que 

encara o futuro a Sra. Andreia? 

e: Sei lá (risos)?... 

E: Há pouco disse-me que tinha medo do futuro, medo da morte… Como é que a Sra. 

encara o futuro? Com receio ou sem receio? 

e: Sei lá?... Com receio… 

E: Com algum receio? 

e: Receio de não conseguir dar bons princípios de vida à minha filha… 

E: Mas, tudo por causa da doença? 

e: Sim… 

E: Ok, pronto… E a Sra. Andreia espera um dia vir a poder curar-se totalmente da 

doença Sida, dado o avanço científico actual? 

e: Ai, tenho… Tenho esperança… Eu gostava que me dissessem que foi descoberta a 

cura… 

E: Mas, tem esperança? 

e: Hum, hum… Às vezes, eu até esqueço que estou doente (risos)… 

E: Pronto, foi a última pergunta… Podemos acabar por aqui… 

e: Está… 



Grelha de Observação da Entrevista nº11 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A segunda entrevista com Eduardo foi realizada na mesma sala do 

primeiro piso do Gabinete de Apoio Psico-Social da 

Abraço/Delegação Norte em que sucedeu a primeira. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Eduardo manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica ao nível da linguagem verbal. 
Mímica do entrevistado Este indivíduo manteve as mesmas características que evidenciou 

na primeira sessão biográfica quanto à mímica. 
Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Eduardo manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica em termos dos aspectos não verbais da 

sua elocução. 
Indumentária do entrevistado Eduardo apresentou-se vestido com uma t-shirt verde justa com as 

mangas curtíssimas, uns calções brancos compridos de certo modo 

excêntricos, umas sandálias pretas, uns óculos de sol e uma bolsa 

azul da Reebok. 
Interrupções A entrevista decorreu sem se verificar qualquer interrupção. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Às 16 horas e 55 minutos, momento em que finalizei a entrevista 

biográfica com Andreia, Eduardo já se encontrava na instituição 

Abraço/Delegação Norte. Cumprimentei Eduardo e subimos de 

imediato para a sala do primeiro piso para procedermos à áudio-

gravação. Após o término da gravação, ofereci uma garrafa de 

vinho tinto a este indivíduo e aproveitei, ainda, para lhe colocar 

algumas questões que olvidei na entrevista por esquecimento. De 

seguida, Eduardo foi dialogar com uma das técnicas da instituição 

Abraço/Delegação Norte e eu segui para casa. 

 



Número da entrevista: 11 

Local: Instituição Abraço (Vila Nova de Gaia) 

Data de realização: 2008/07/17 

Hora de início: 17h e 03m 

Hora de terminus: 18h e 37m 

Nome do entrevistado: Eduardo 

 

E: Tal como me tinha dito, o Sr. Eduardo nasceu na freguesia de Palmaz do concelho de 

Oliveira de Azeméis, a 28 de Dezembro de 1978, certo?... 

e: Certo… 

E: Pronto, até aos seus 6 anos, o Sr. Eduardo foi criado com a sua avó e o seu avô 

maternos porque os seus pais estavam na Suíça, não foi?... 

e: É… 

E: A irmã que tem uma idade próxima à sua também vivia consigo, com a sua avó e o 

seu avô, não era?... 

e: Era… 

E: Que idade é que tem a sua irmã, em concreto? 

e: A minha irmã tem 30 (anos)… Eu tenho 29 (anos), ela tem 30 (anos)… 

E: Exacto… Mesmo depois da vinda dos seus pais da Suíça, aos 6 anos, o Sr. Eduardo 

continuou a viver com os seus avós maternos, não foi?... 

e: Foi… 

E: Como me tinha dito, os seus pais viviam junto a si na aldeia, não era?… 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, eram vizinhos, não eram?... 

e: Sim… 

E: Disse-me que os seus pais se opunham a essa situação, mas dormia sempre em casa 

dos seus avós maternos, não era?... 

e: Sim… 

E: Pronto, até que idade viveu com os seus avós maternos, em concreto? Até aos 18 

(anos)? 

e: Não… 16, 17 (anos)… Porque eu depois comecei a ter a minha independência… 

E: Mas, foi para Lisboa nessa altura ou ficou lá? 

e: É assim, fui, mas vim… Depois voltei a ir, e depois vim… 

E: Exacto… Mas, até ir para a tropa viveu sempre com os seus avós… 



e: Sim, sim… 

E: Ok… E a sua irmã também optou por viver consigo e com os seus avós maternos ou 

viveu com os seus pais? 

e: Estava com os meus pais… 

E: Estava com os seus pais… No entanto, como me disse, tinha contacto diário com os 

seus pais... 

e: Sim, sim… 

E: Pronto, os seus avós paternos também viviam na mesma aldeia, não era?... Disse-

me… 

e: Também… 

E: A sua irmã mais nova nasceu em 1990, não foi?... 

e: A mais nova foi em 89 (1989)… 

E: 89 (1989)… Pronto, e que importância é que teve esse acontecimento na sua vida? 

Gostou do nascimento da sua irmã? 

e: Sim, gostei, gostei… Pronto, naquela altura ainda era criança, não tinha assim muita 

(hesitante)… Se fosse um rapaz, era melhor não era?... Mas, como era uma rapariga… 

E: Melhor porquê? Para brincar com ele? 

e: Sim, sim… Porque com uma rapariga nem todas as brincadeiras se podem fazer… 

E: Pois… Pronto, com que idade é que o Sr. Eduardo foi efectivamente para a tropa e 

viver para Lisboa? Foi aos 18 anos, já em 1997? 

e: Foi aos 18 (anos)… 

E: Já em 1997? 

e: Sim… 

E: Pronto, como me disse, o Sr. Eduardo entrou para a escola com 5 anos de idade, não 

foi?... 

e: Correcto… 

E: Devido a problemas no estômago, o Sr. Eduardo teve que repetir a 1ª Classe três 

vezes, não foi?... 

e: Três vezes… 

E: Pronto, e que problemas é que eram esses no estômago? 

e: Era uma úlcera de origem nervosa… Só que naquela altura, não podia ser operado… 

E: Tinha que faltar às aulas? Foi por isso? 

e: Tinha que faltar… Tinha 5 anos e era muito complicado eles estarem a operar-me… 

E: E ficava com dores e não podia ir à escola? 



e: Sim… 

E: E, portanto, depois retiraram-lhe a úlcera com uma operação? 

e: Foi um tratamento que eu fiz… Porque eles acho que, na altura, não podiam operar 

porque eu ainda era muito novo… 

E: E quando é que começou esse tratamento? 

e: Isso começou na altura em que fui internado… Com 5, 6 (anos)… 

E: E deu certo? Correu bem? 

e: Coreu bem? 

E: Com que idade é que acabou o tratamento? Foi 3 anos depois, então? 

e: Sim, sim… Depois, aos (hesitante)… Tinha 10, 12 (anos), e fui fazer um exame… E 

já estava tudo bem… 

E: Ok… Depois disso, o Sr. Eduardo prosseguiu a sua escolaridade sem reprovações até 

ao 5º Ano, o 1º Ano do Ciclo, não foi?... 

e: Sim… 

E: Pronto, o Sr. Eduardo transitou para o 6º Ano, mas foi logo trabalhar, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Chegou a ir às aulas nesse 6º Ano? 

e: Cheguei… 

E: E quanto tempo? 

e: Ai, cheguei a ir… Cheguei a fazer o 6º Ano completo, não é?... Mas, foi à noite… 

Trabalhava durante o dia e à noite estudava… 

E: Chegou, então, a completar o 6º Ano… 

e: Sim… Cheguei a completar… 

E: E em que ano é que completou? 

e: Acho que foi em 96 (1996)… 

E: Antes de ir para a tropa… 

e: Sim… 

E: Foi aos 17 anos… 

e: Sim… 

E: Mas, portanto, abandonou a escola aos 13 anos… 

e: Sim… 

E: E depois foi estudar à noite com 16, 17 anos? 

e: Com 16, 17 (anos) foi quando eu fiz o 6º Ano… 

E: Em regime nocturno… 



e: Em regime nocturno… 

E: Mas, então, entre os 13 anos e os 17 (anos), não foi à escola… 

e: Não… 

E: Pronto… Mas, portanto, nesse 6º Ano, com 13 anos, não chegou a ir às aulas… 

Passou para o 6º (Ano), mas não foi às aulas… Foi logo trabalhar… 

e: Não… Fui logo trabalhar… Só que fiz o 6º Ano à noite… Trabalhava durante o dia e 

à noite estudava… 

E: Mas, só foi estudar à noite com 16, 17 anos… 

e: Com 16, 17 anos… 

E: Ok… O Sr. Eduardo fez a Escola Primária e o 1º Ano do Ciclo em Palmaz, não 

foi?... 

e: Sim… 

E: Pronto, e tinha 13 anos quando abandonou a escola e ia fazer 14 em Dezembro, em 

1992, não era?... 

e: Sim… 

E: Pronto, o Sr. Eduardo disse-me, também, que tem uma tia que está na Venezuela que 

lhe enviava dinheiro mensalmente para estudar, não era?... 

e: Correcto… 

E: Pronto, essa tia e toda a sua família pretendiam que o Sr. Eduardo tirasse um curso 

superior, não era?... 

e: Sim… 

E: E como é que reagiram todos eles quando o Sr. Eduardo deixou de estudar? 

e: Ficaram desiludidos, não é?... 

E: E a sua tia o que é que lhe disse, em especial? 

e: Ficou muito triste, mas não disse nada… Mas, depois, nunca mais mandou o 

dinheiro, não é?... Porque eu também comecei a trabalhar, e depois… 

E: A sua tia também apoiava a sua irmã nos estudos ou era só a si? 

e: Não, não… Era só a mim… 

E: Só a si… Pronto, como me tinha dito, o Sr. Eduardo deixou a escola para ir trabalhar, 

sobretudo por influência dos amigos, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Os seus pais não se opuseram a essa situação? 

e: Opuseram-se… Eles ficaram assim muito (hesitante)… Ainda levei porrada por causa 

disso… Mas, naquela altura… 



E: Pronto, na última entrevista, o Sr. Eduardo disse-me que actualmente tem o 9º Ano 

completo e que está a estudar no 10º Ano de técnico de acção social… 

e: Certo… 

E: Quando e como é que completou o 9º Ano de escolaridade? 

e: Foi um curso profissional do Centro de Emprego que era de geriatria e deu 

equivalência ao 9º Ano… 

E: Aqui no Porto? 

e: Aqui no Porto… 

E: E em que ano, em concreto? 2006? 2007? 

e: 2006/2007… 

E: Foram 2 anos de curso? 

e: Não, foi de Dezembro de 2006 até Agosto de 2007… 

E: Aqui no Porto num Centro de Emprego? 

e: Sim… 

E: Pronto, e onde é que está a tirar, actualmente, o 10º Ano como técnico de acção 

social? É na mesma instituição? 

e: Não… Estou aqui na Escola António Sérgio em Gaia… 

E: E é um curso profissional? 

e: É um curso profissional… Tem a duração de 3 anos, mas não é remunerado… Pronto, 

é ensino nocturno, só que, pronto, é 10º (Ano), 11º (Ano) e 12º (Ano)… 

E: E o Sr. está no 10º Ano… 

e: No 10º Ano… 

E: E vai às aulas frequentemente? 

e: Estou com (***) presencial… Entrei para o meu trabalho e não dá para ir sempre às 

aulas… 

E: Mas, tem tido bons resultados? Há quanto tempo é que está a frequentar esse curso? 

e: Pronto, foi agora o 1º ano… 

E: Correu bem o 1ºano? 

e: Correu bem, não é?... Mas, com as faltas e tudo eu até já (***) fazer… 

E: E quantas cadeiras é que tem? 

e: É assim, eu só fiz (hesitante)… Por enquanto, só tenho três cadeiras para trás… De 

resto, consegui passar a tudo… Um bocado à rasca, mas… 

E: E quantas cadeiras eram? Dez? 

e: Ou oito, ou nove… 



E: Ok… Pelo menos cinco fez, não é?… 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, o Sr. Eduardo disse-me que teve a sua primeira relação sexual aos 17 anos 

com uma prostituta, não foi?… 

e: Foi… 

E: Foi num bordel, com uma prostituta de rua ou… 

e: (cortando-me a palavra) Não, até foi no mato… 

E: Mas, foi com uma prostituta de rua? 

e: Foi… 

E: E onde é que aconteceu isso? Foi em Palmaz? Oliveira de Azeméis? 

e: Não, não… Isso aí foi perto do Barreiro… Foi lá em Lisboa… Foi numa altura em 

que eu estava lá e depois… 

E: E como é que foi parar a Lisboa, nessa altura? Já tinha ido à tropa? Não, ora não?... 

e: Não, ainda não tinha ido à tropa… Foi numa altura em que eu fui lá, pronto… 

E: Com amigos de Palmaz? 

e: Sim… Fomos lá passar um fim-de-semana e não sei quê… 

E: E aconteceu isso… 

e: E aconteceu isso… 

E: Com uma prostituta de rua… 

e: Sim… 

E: E quantos amigos é que o acompanharam nessa experiência? 

e: Uns cinco… 

E: E foi sexo em grupo? 

e: Não, não… Não foi em grupo… Cada um foi… Foi individual… 

E: E eram cinco rapazes para uma prostituta? 

e: Não… Fomos um grupo passar lá o fim-de-semana… E cada um escolheu uma e 

foi… 

E: Ai, cada um escolheu sua prostituta… 

e: Sim… 

E: Ah… E utilizou preservativo, como me disse, nessa relação, não foi?... 

e: Sim… 

E: Ok… Pronto, tal como me tinha dito, o Sr. Eduardo descobriu-se sexualmente cerca 

dos seus 18 anos, altura em que foi para a tropa, não foi?... 

e: Sim, sim… 



E: Em concreto, onde é que o Eduardo fez a tropa? Foi em Lisboa? 

e: Quer dizer, mais propriamente em Almada… 

E: Em Almada… 

e: Em Almada… 

E: Num… 

e: (cortando-me a palavra) Na (***)… 

E: Num forte? Como é que chama? 

e: Não, aquilo é a Base Naval… 

E: Pronto, e disse-me que acabou por ingressar na Marinha, não foi?... 

e: Certo… 

E: E quando é que transmitiu à sua família a sua opção sexual? 

e: Ainda foi durante a tropa… Ainda estava na Marinha quando disse à minha mãe a ao 

meu pai… 

E: E como é que eles reagiram? 

e: Reagiram mal, não é?... Como é óbvio… 

E: E teria 21 anos, 20 (anos), quando disse aos seus pais?  

e: Para aí 20 (anos)… 

E: O Sr. Eduardo disse-me que foi discriminado pela sua família por causa da sua 

orientação sexual e que não fala com nenhum familiar por parte da sua mãe, não é?... 

e: Correcto… 

E: Que familiares eram esses por parte da sua mãe? 

e: Eram os irmãos e os cunhados… 

E: Os seus tios? 

e: Sim… Por parte da minha mãe… 

E: Pode ilustrar recordando algumas das palavras que os familiares por parte da sua mãe 

utilizavam para o desconsiderar? O que é que lhe disseram? 

e: Disseram-me que paneleiros na família não havia… E que não era da família… 

E: E disseram-lhe isso directamente? 

e: Quer dizer, directamente não disseram… Mas, disseram a outras pessoas… E as 

pessoas a quem disseram contaram-me… 

E: E quem é que lhe contou? 

e: Foi a mãe de um amigo lá da terra… 

E: Já estou a perceber… Pronto, e os seus pais reagiram mal, disse-me… 

e: Reagiram… 



E: Mas, acabaram por aceitar… 

e: Quer dizer, agora aceitam, não é?... Mas, naquela altura, foi muito complicado… 

E: Exacto… E as suas irmãs mais como é que reagiram? 

e: É assim, a mais nova reagiu bem… A mais velha também na altura reagiu bem e 

depois também criticava… E depois aceitou… E depois voltou a criticar… E agora 

parece que aceitou, outra vez… 

E: E os familiares por parte do seu pai como é que reagiram? Com esses não perdeu a 

relação, pois não?... 

e: Com esses não, porque a maior parte deles não sabem… 

E: Ah, ok… Pronto, o Sr. Eduardo disse-me também que já foi vítima de discriminação 

em situações quotidianas devido à sua orientação sexual, não foi?... 

e: Certo… 

E: Pode relatar alguns desses episódios? 

e: É assim, alguns trabalhos, pronto, quando se sabia que era homossexual arranjavam 

maneira de me mandarem embora… 

E: Quando o Sr. ia procurar emprego, era? 

e: Sim… (reproduzindo alguns insultos de que foi vítima) “Esses paneleiros… 

Paneleiros, não… A gente não quer paneleiros”… 

E: E onde é que aconteceu isso? Em Lisboa? 

e: Isso foi em Lisboa que aconteceu, na altura… Pronto, tinha saído da tropa e então… 

Quando saí estive aquele tempo e depois comecei a arranjar trabalho… 

E: Pronto, ok… Foi também com 18 anos que o Sr. Eduardo teve o seu primeiro namoro 

sério com um rapaz, não foi?... 

e: Certo… 

E: Quem é que era essa pessoa? Era uma pessoa da tropa? 

e: Não, não era da tropa… Era uma pessoa que na altura trabalhava na pastelaria que eu 

costumava frequentar… 

E: Em Lisboa… 

e: Sim… 

E: E conheceu-o então nessa pastelaria… 

e: Sim… 

E: E disse-me que o namoro com essa pessoa durou 3 anos... 

e: Correcto… 

E: Chegaram a viver juntos em Lisboa, não foi?... 



e: Sim… 

E: Partilhavam um apartamento? 

e: Sim… 

E: Porque é que terminou essa relação? 

e: Porque os caminhos descruzaram-se… Porque ele começou a consumir drogas e eu 

era contra isso… 

E: E consumia heroína ou era outro tipo de drogas? 

e: O que vinha à rede era peixe… Pronto, como eu era contra isso… Foi numa altura 

(hesitante)… 

E: E nessa relação, o seu namorado tinha o desejo de fazer sexo em grupo e swing, mas 

isso nunca aconteceu, não foi?... 

e: Sim, nunca aconteceu… 

E: E nesse primeiro namoro, o Sr. Eduardo nunca utilizou preservativo nesse primeiro 

namoro, pois não?... 

e: Com ele nunca utilizei… 

E: Porque razão é que não utilizavam preservativo? Era para maximizarem o prazer 

sexual? 

e: É assim, isso também parte por aí… Mas, foi assim, houve uma altura que, pronto, eu 

ouvia falar mas nunca soube completamente o que era… E eu como acreditava nas 

pessoas, naquela altura, pronto, fazia-o… Porque também estava com ele… 

E: Presumia que ele não tinha nenhuma doença… 

e: Sim, presumia… 

E: Ok… Depois do primeiro namoro, o Eduardo teve outro namoro, não foi?... 

e: Certo… 

E: Quando é que iniciou essa segunda relação? Quanto tempo depois de terminar da 

primeira? Portanto, teria 21 anos… 

e: Ai, isso foi muito depois… Para aí aos 25, 26 anos… 

E: Pronto, e quem é que era a pessoa com quem se envolveu e como é que a conheceu? 

e: Conhecia-a num bar… 

E: Em Lisboa? 

e: Sim… 

E: Era um bar normal ou um bar gay? 

e: Era um bar gay… Que eu lá em Lisboa só frequentava ambientes gay… 

E: Portanto, e conheceu essa pessoa cerca dos seus 25, 26 anos… 



e: Hum, hum… 

E: Pronto, e que é que era essa pessoa? O que é que fazia? 

e: A pessoa não fazia nada… A pessoa vivia de (hesitante)… 

E: Dos rendimentos dos pais? Apoio do Estado? 

e: Vivia de rendimentos, quer dizer (hesitante)… Pronto, vivia da prostituição… 

E: Ah, ok… E nessa altura, altura já tinha conhecimento do seu contágio, ora já?... 

e: Já… Nessa altura, já… 

E: E transmitiu isso ao seu namorado? 

e: Não… 

E: E porque não? Tinha medo que ele o rejeitasse? 

e: Não, não era porque tinha medo que ele me rejeitasse… Porque, é assim, naquela 

altura ainda era muito complicado para mim começar a dizer às pessoas que tinha ou 

que deixava de ter… Porque também não sabia qual é que ia ser a reacção das 

pessoas… 

E: Exacto, exacto… 

e: Porque também se fosse uma coisa concreta, uma relação que fosse mesmo para ficar, 

então aí contava… Mas, na altura não falei… 

E: E esse seu namorado era seropositivo ou não era? 

e: Que eu tenha conhecimento, não sei… 

E: Durante esse segundo namoro, o Sr. Eduardo disse-me que houve muita 

promiscuidade e praticou swing com outros casais homossexuais, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Tem uma noção aproximada do número de casais homossexuais com quem se 

envolveram? 

e: Ai, isso não faço a mínima ideia… 

E: Mas, quê? Dezenas? Para aí uns 40 casais? 

e: Não, foram muitos… Eu, para ser sincero, não lhe sei dizer… 

E: Mas, 50 casais? 100? 

e: Não, 100 também não foram, não é?… Mas, foram alguns… 

E: Mais de 30 certamente?... 

e: Certo… 

E: Menos de 60? Menos de 50? 

e: Sim… Menos de 50, para aí… 

E: Pronto, entre 40 e 50 casais? 



e: Sim… 

E: Ok… E nunca utilizou preservativo nessas relações? 

e: Aí já usava… 

E: Usava preservativo? 

e: Usava… Quando havia a parte da penetração, isso usava… 

E: Pronto, ok… E nunca houve um caso em que não tivesse utilizado preservativo? 

e: Quando era sexo oral, não, nunca utilizava… 

E: No sexo oral, não, mas, penetração, sim… 

e: Penetração, usava, sim… Era estupidez, mas aconteceu… 

E: Ok… Esses casais homossexuais com quem praticou swing também faziam questão 

em utilizar o preservativo ou não? 

e: Muitos faziam, outros não… 

E: Mas, utilizou sempre? 

e: Sempre… 

E: E também viveu junto com esse seu namorado? 

e: Pouco tempo, mas vivi… 

E: Também em Lisboa, num apartamento? 

e: Sim… 

E: Alugado? 

e: Sim… 

E: Pronto, e viveram em Lisboa, então… 

e: Sim… 

E: E quando é que terminou essa relação e porquê? Começou quando o Sr. tinha 25, 26 

(anos)… Quando é que terminou? 

e: Acabou porque (hesitante)… É pá, aquilo acabou porque tinha que acabar… É uma 

coisa que começa e depois acaba, não é?… Pronto, não dava… Porque também, é 

assim, na altura, eu trabalhava e ele não trabalhava… Então, as coisas começaram a 

correr mal… 

E: Claro… 

e: Ela praticamente não (***), porque a prostituição nem sempre dá… 

E: Exacto… E quando é que acabou esse relação? Começou aos 25, 26 (anos)… 

Quando é que acabou? 

e: Acabou (hesitante)… Aquilo foi pouco tempo… 

E: 1 ano? 



e: 1 anito… 1 ano e pouco… Não foi mais do que isso… 

E: Ok… Pronto, entre o fim do primeiro namoro e o início do segundo, portanto, entre 

os seus 21 e os 25 anos, o Sr. Eduardo teve relações sexuais com outras pessoas? 

e: Tive… 

E: Mas, nunca namorou… 

e: Nessa altura, não… Não havia fidelidade… 

E: Portanto, entre os seus 21 e os 25 anos, não teve nenhum namoro… 

e: Não, não… 

E: E tem uma ideia aproximada do número de pessoas com quem teve relações sexuais 

entre os 21 e os 25 (anos)? 

e: Não, não tenho a mínima ideia… 

E: Mas, foram muitas pessoas? 

e: Não… Não foram assim muitas, mas também não foram poucas… Ainda foram 

algumas… 

E: Algumas? Entre 30 e 40 pessoas? 

e: Ah, foram menos… 20, 30… Não foram mais… 

E: 20, 30… Ok… Utilizou preservativo nessas relações? 

e: Sim, usava sempre… 

E: Sempre... Ok… Entre o fim do segundo namoro, portanto, aos 26, 27 anos, e a sua 

relação actual, o Sr. Eduardo teve mais algum namoro? 

e: Tenho este agora… 

E: Exacto… Mas, entre o fim daquela relação… 

e: (cortando-me a palavra) Não… Era só curtes… Curtia… Conhecia e pronto… 

E: Ok… E quantas conquistas sexuais teve entre os 27 (anos) e a relação actual? 

e: Foram poucas… Aí, foram mesmo poucas… 

E: Para aí umas 10 pessoas? 

e: Sim… 

E: E utilizou sempre preservativo nessas relações? 

e: Utilizei sempre… Desde que tive conhecimento de que era portador (entenda-se 

portador do VIH) usei sempre… 

E: Pronto… Quando é que iniciou a relação com o seu actual companheiro? 

e: No dia 5 de Outubro… 

E: De 2007? 

e: De 2007… 



E: Então, fará 1 ano em Outubro próximo… 

e: Está quase a fazer 1 ano… 

E: E como é que se conheceram? 

e: Foi através de uma colega onde ele trabalha… Porque eu na altura estava 

desempregado e ela disse-me que queria apresentar-me um colega de trabalho que 

também era gay… No sítio estavam a precisar de pessoas para trabalharem… Portanto, 

conheci-o… Foi perto do Palácio de Cristal… A gente conheceu-se e passado uma 

semana já estava a trabalhar e quinze dias depois já estava a sair com ele… 

E: Mas, quem é que os apresentou? 

e: Pronto, é assim, essa colega de trabalho dele era cliente de um café que eu 

frequentava…  

E: Já percebi… Ok, ok… E actualmente, ainda pratica swing? 

e: Não… 

E: Portanto, só praticou swing no segundo namoro… 

e: Certo… 

E: O seu companheiro actual é portador do VIH, disse-me… 

e: Sim… 

E: E disse-me que foi num bar à noite que ele lhe disse que era portador (entenda-se 

portador do VIH)… 

e: Sim… 

E: E o Sr. disse-lhe que ali não era o sítio mais apropriado para estarem a falar sobre 

isso… 

e: Certo… 

E: Portanto, quando iniciaram a relação nenhum dos dois disse ao outro que era 

seropositivo… 

e: Ele disse-me a mim… E depois em casa, eu falei com ele… 

E: Mas, antes de iniciarem a relação ou só depois? 

e: A gente já namorava… Começámos a namorar (hesitante)… 

E: Mas, até aí nenhum disse ao outro que era seropositivo… 

e: Não… 

E: Ok… Pronto, relativamente às suas experiências no mundo do trabalho, o Sr. 

Eduardo disse-me que começou a trabalhar com 13 anos, numa fábrica em Oliveira de 

Azeméis como ajudante de sapateiro, não foi?... 

e: Certo… 



E: Nessa altura, não frequentava o ensino nocturno… 

e: Não, não… 

E: Só aos 16, 17 anos… 

e: Nessa altura, quando comecei a trabalhar, foi quando deixei a escola… 

E: Exacto, exacto… E como é que surgiu a opção de acabar o 6º Ano em regime 

nocturno? 

e: Porque na altura, pronto, a escolaridade obrigatória era o 6º Ano… 

E: Ok… 

e: E eu, com o 5º Ano, pronto… 

E: Portanto, tinha que se deslocar diariamente de Palmaz para Oliveira de Azeméis para 

ir trabalhar, não era?... 

e: Certo… 

E: Continuava a viver em casa dos seus avós maternos… 

e: Nessa altura, sim… 

E: O Sr. Eduardo disse-me que trabalhava de 2ª a 6ª Feira, das 8 horas da manhã até às 

18 horas da tarde, não era?... 

e: Exacto… 

E: Quanto tempo tinha para descanso na hora de almoço? 

e: Era uma hora… 

E: Quais eram as suas funções, em concreto, nessa sua ocupação como ajudante de 

sapateiro? O que é que fazia, em concreto? 

e: Oh, fazia um pouco de tudo, desde acabamento do calçado até ao corte e à confecção 

do calçado… Colar saltos aos sapatos… 

E: O Sr. disse-me na primeira entrevista que o seu salário eram 25 contos… Eu não 

fiquei a perceber se eram mensais ou semanais… 

e: Mensais… 

E: Mensais? 

e: 25 contos por mês… 

E: Isso é pouquíssimo… 

e: Quer dizer naquela altura, não era assim muito… Quer dizer, naquela altura era 

muito… À vista de hoje, é muito… 

E: 25 contos mensais, portanto… 

e: Hum, hum… 

E: Essa ocupação durou cerca de 7 meses, disse-me… 



e: Certo… 

E: Porque é que deixou a fábrica? 

e: Porque depois fui trabalhar para uma pizzaria… 

E: Mas, porquê essa opção? Não gostou de trabalhar na fábrica de calçado? 

e: Gostava… Só que como eu nunca tinha trabalhado queria era experimentar outras 

profissões… 

E: Depois disso, o Sr. Eduardo foi trabalhar para uma pastelaria também em Oliveira de 

Azeméis, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Foi logo a seguir à ocupação como ajudante de sapateiro ou foi passado algum 

tempo? 

e: Foi logo a seguir… 

E: Quais eram as suas funções, em concreto, nessa sua ocupação na pastelaria? 

e: Era um pouco de tudo… Era balcão, mesas, armazém… Pronto, era tudo… 

E: Fazia tudo, então… Limpar as mesas… 

e: Hum, hum… 

E: E como é que se designava em concreto essa sua ocupação na pastelaria? Havia uma 

designação para o seu cargo? 

e: Era empregado de pastelaria… 

E: Pronto, ok… Qual era a carga horária de trabalho semanal do Sr. Eduardo, nessa 

altura? Quantas horas trabalhava por dia? 

e: Nessa altura, eu entrava às 8 (horas da manhã) e saía às 8 (horas da noite)… Era 8-

8… 

E: E tinha pausa para almoço? 

e: Não, não havia pausa… Lá tínhamos meia hora para almoçar… 

E: Meia hora… 

e: Depois era seguido… 

E: Então, entrava às 8 (horas) e meia (da manhã) e saía às 6 (horas) da tarde… 

e: Às 8 (horas) da noite… Das 8 (horas da manhã) às 8 (horas da noite)… 

E: Ok… E não tinha nenhuma hora para descansar a meio? 

e: Não… Porque, na altura, tínhamos duas folgas… Por isso é que não compensava… 

E: Ok… Portanto, trabalhava 5 dias por semanas… E as folgas eram rotativas? 

e: Eram… 

E: Qual era a sua remuneração mensal, nessa altura? 



e: Nessa altura eu estava com 60 e poucos contos… 

E: Então, ganhava muito mais do que fábrica de calçado… 

e: Ganhava mais… 

E: Muito mais… Quase o triplo… 

e: Sim… Eram 60 e poucos contos… 

E: Trabalhou nessa pastelaria cerca de 2 meses, disse-me… 

e: Sim… 

E: Depois disso, como me tinha dito, o Sr. Eduardo voltou a trabalhar na área da 

sapataria, não foi?... 

e: Certo… 

E: Voltou para o mesmo… 

e: (cortando-me a palavra) Voltei para o mesmo sítio… 

E: E foi logo a seguir? 

e: Foi passado 2 meses e pouco… 

E: E o que é que fez durante esses 2 meses? Ficou em casa dos seus avós maternos? 

e: Sim… Estive sempre lá… 

E: Disse-me que esteve nessa ocupação cerca de 9 meses, não foi?... 

e: Sim… 

E: Com o mesmo salário e carga horária de trabalho? Ou aumentou o salário? 

e: O salário aumentou pouca coisa… Mas, pronto, era a mesma carga horária e, na 

altura, estava quase com 40 contos… 

E: Passou quase 40 contos? 

e: Era 38 e qualquer coisa… 

E: E trabalhava de 2ª (Feira) a 6ª (feira)… 

e: Sim… 

E: Esteve nessa ocupação cerca de 9 meses, não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Depois disso, já com 15 anos, o Sr. Eduardo trabalhou em hotelaria de novo, numa 

pizzaria, hamburgeria, spargetteria, não foi?... 

e: Certo… 

E: E quanto tempo depois de ter deixado a fábrica é que trabalhou nesta pizzaria? 

e: Estive 1 mês… Estive 1 mês em casa, não é?... 

E: E passado 1 mês começou a trabalhar… 

e: Depois comecei a trabalhar… 



E: Nos primeiros 6 meses, o Sr. Eduardo trabalhou como empregado normal, não foi?... 

e: Certo… 

E: Quais eram as suas funções, em concreto, na sua ocupação como empregado normal 

na pizzaria? 

e: Pronto, era balcão e mesa… Depois, confecção das pizas, confecção das massas… 

Porque aquilo era rotativo… Era rotativo.. 

E: Pronto, e quantas horas trabalhava por dia, nessa altura? 

e: Aí, nessa altura, trabalhava das 11 (horas) da manhã até às 10 (horas) e meia da 

noite… 

E: E quanto tempo tinha para descanso? 

e: O meu trabalho era assim… Mas, eu como entrava às 11 (horas da manhã) e saía às 

10 (horas) e meia (da noite), podia sair duas horas à tarde para ir passear… Não ia ara 

casa, não é?... 

E: Exacto… 

e: Depois, acabava sempre por ficar ali… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 

e: Eu, nessa altura, trabalhava 6 dias… 

E: 6 dias? 

e: Folgava um… Tinha 6 dias… 

E: E era rotativa a folga? 

e: Era… 

E: E qual era a sua remuneração mensal, nessa altura? 

e: Nessa altura estava com 50, 60 contos… 

E: Ok… Ao fim de 6 meses na pizzaria, o Sr. Eduardo passou a responsável, não foi?... 

e: Sim… 

E: Como é que se designava em concreto essa sua ocupação? 

e: Estava como sub-gerente… 

E: Sub-gerente? 

e: Pronto, a seguir a mim tinha o patrão… 

E: E como é que aconteceu essa subida? Trabalhou bem? Gostaram de si lá? 

e: Não… Porque, é assim, um dos patrões tanto estava na Venezuela, como estava cá 

(entenda-se em Portugal)… Tinha lá família e estava cá… Mas, ambos eram naturais de 

Palmaz… E é assim (hesitante)… 

E: Tinham preferência por si? 



e: Porque um deles conhecia-me… Porque um deles era filho de um amigo do meu 

pai… Um deles tinha também um supermercado em Aveiro… E, então, não conseguia 

estar nos dois lados… Então, eles queriam pôr uma pessoa que conhecessem bem… 

E: Em quem tivessem confiança… 

e: Que tivessem confiança… Podia não ter experiência, mas em quem tivessem 

confiança para ficar ali… 

E: E foi o Sr… 

e: E fui eu… 

E: E quais eram as suas funções, em concreto, como sub-gerente da pizzaria? 

e: Era coordenar… Tentar coordenar, não é?... Mas, como eu tinha lá um senhor a 

trabalhar comigo que era muito experiente eu juntava-me a ele, não é?... Sempre que 

acontecia qualquer coisa, pedia-lhe e ele ensinava-me… 

E: Ok… E qual era a carga horária de trabalho do Sr. Eduardo? Quantas horas 

trabalhava por dia, nessa altura? 

e: Eu aí entrava às 10 (horas da manhã), para abrir a casa, e saía às 3 (horas da tarde)… 

E: Da tarde? 

e: Sim… E depois entrava às 6 (horas da tarde) e saía à meia-noite… 

E: Ok… E quantos dias trabalhava por semana? Seis igual? 

e: Sim, trabalhava seis… Seis, sete… Seis, sete, dependia… 

E: Podia trabalhar 7 dias por semana? 

e: Podia trabalhar 7 dias por semana, só que na semana a seguir gozava duas folgas……  

E: E aumentou o seu salário mensal com a promoção para sub-gerente… 

e: Sim… 

E: Para quanto? 

e: Eu estava com 135 contos… 

E: Passou de 60 contos para 135 (contos)… 

e: Sim… E tinha mais uma regalia que era o passe… Eles pagavam-me o passe… 

E: E entre os 15 e os 18 anos, o Sr. Eduardo trabalhou sempre na área da hotelaria? 

e: Sempre… 

E: Ficou sempre nessa pizzaria? 

e: Fiquei sempre… 

E: E sempre como sub-gerente? 

e: Hum, hum… 

E: Ok… 



e: Até à altura de ir à tropa… 

E: Pronto, em 1997, com 18 anos, o Sr. Eduardo foi à tropa e fez a recruta, não foi?... 

e: Certo… 

E: Como é que lhe surgiu a ideia de ir à tropa? 

e: Como é que surgiu? Porque, é assim (hesitante)… 

E: O Sr. estava a ganhar bem como sub-gerente… 

e: Estava muito bem… Eu fui obrigado, como toda a gente é obrigada, a fazer o 

recenseamento militar… Depois, somos obrigados a ir à inspecção… Eu na altura tinha 

um (***) para fazer testes (***)… E, pronto, como eu não fui seleccionado, não é?... 

Depois, automaticamente, quem faz escolhas para tropas especiais mesmo chumbando 

acaba em tropas especiais… No meu caso, foi a Marinha… Só que na altura eu pensava 

que ia para a tropa normal, para o Exército… Mas, não… Acabei mesmo por ir parar à 

Marinha… 

E: Ok… E quando é que se alistou na Marinha, em concreto? Foi com 18 (anos)? 

e: Foi… Foi assim, eu fui fazer a inspecção… Passado 5 meses, veio a chamada para ir 

fazer os testes… (***)… Passado quatro, cinco meses chegou o edital onde eu me tinha 

que ir apresentar para ir para a  tropa… 

E: Pronto, e o Sr. Eduardo esteve 3 anos na Marinha, não foi?... 

e: Certo… 

E: Desses 3 anos, 2 anos e meio foram passados no mar e 6 meses em terra, não foi?... 

e: Certo… 

E: Quanto tempo seguido é que passou no mar? 

e: Seguido foi (hesitante)… No total, foram 2 anos e meio… Mas, fiz uma viagem de 9 

meses… Depois, fiz uma viagem de 6 (meses)… E, depois, era patrulhamento à costa… 

E: O Sr. Eduardo deixou a marinha por causa do primeiro namoro, não foi?... 

e: Certo… 

E: Como é que o Sr. Eduardo recorda a sua passagem pela Marinha e a vida no mar? 

e: Recordo bem… Principalmente, quando às vezes passo num sítio qualquer e vejo 

barcos, ou quando vou ao mar… Sinto mesmo (hesitante)… Mas, recordo cada 

momento muito bem… 

E: Gostou da camaradagem com os seus colegas? 

e: Sim, sim… Muito, muito, muito… 

E: Pronto, e depois de sair da Marinha, em Fevereiro de 2000, o Sr. Eduardo trabalhou 3 

anos para uma empresa que possuía várias pastelarias em Lisboa, não foi?... 



e: Certo… 

E: Mal saiu da tropa arranjou logo essa ocupação? 

e: Sim… 

E: E quais eram as suas funções, em concreto, na sua ocupação na pastelaria? 

e: Era empregado de mesa… 

E: Só de mesa? 

e: Só de mesa… 

E: E quantas horas trabalhava por dia nessa altura? 

e: Nessa altura eu entrava às 7 (horas) da manhã e saía às 7 (horas) da tarde… 

E: E quanto tempo tinha para descanso? 

e: Não tinha direito… 

E: Não tinha nem meia hora para almoçar? 

e: Não… Tinha era folga e meia… 

E: Ok… 

e: É que almoçávamos lá… 

E: Mas, tinham um tempinho para almoçar lá… 

e: Tínhamos… 

E: Ah… E quantos dias trabalhava por semana? 

e: Pronto, era folga e meia… Trabalhava cinco dias e meio… 

E: E qual era a sua remuneração mensal, nessa altura? 

e: Nessa altura, estava com 90 e tal contos… 

E: Pronto, e esteve 3 anos a trabalhar em pastelarias dessa empresa, não foi?... 

e: Hum, hum… Passado quê? 6 meses, de estar aí, pronto, como havia falta de pessoal 

noutra pastelaria do mesmo patrão para trabalhar à noite, eu saía às 7 (horas) da tarde 

dessa pastelaria e entrava às 8 (horas da noite) noutra até às duas (horas) da manhã… 

E: Então, quase não descansava nessa altura… 

e: Descansava… Só que eu depois, em vez de entrar às 7 (horas da manhã), entrava às 

10 (horas da manhã)… 

E: E quanto é que retirava disso ao fim do mês? Muito… 

e: Disso tirava mais… Depois, tirei mais (hesitante)… Além daquilo que eu ganhava, 

fui buscar mais 50 contos… 

E: Ok… E porque é que abandonou essa empresa? 

e: Abandonei essa empresa para ir trabalhar para o hospital… 

E: Para o hospital? 



e: O Hospital de Santa Maria, em Lisboa… 

E: E o que é que fazia no hospital? 

e: Também era hotelaria… 

E: Hotelaria? E quanto tempo é que manteve essa ocupação no hospital? 

e: Aí, ainda estive uns 9 meses… 

E: E quantos dias é que trabalhava por semana? 

e: Nessa altura, eu trabalhava 6 dias e tinha um dia de folga… 

E: Rotativa? 

e: Sim… E nessa altura, já eram Euros… 

E: E quanto é que ganhava? 

e: Nessa altura, eu estava com 550 euros… 

E: E quantas horas trabalhava por dia? 

e: Eu entrava às 11 e (hesitante)… Pronto, aquilo era rotativo… Quando entrava às 11 

(horas da manhã) saía às duas (horas da tarde)… Quando entrava às duas (horas da tarde 

saía às 18 (horas da tarde)… Eram horários rotativos… 

E: Ok… 

e: E depois ainda havia mais um extrazinho por fora… 

E: E onde e com quem é que viveu entre 2000 e 2003, em Lisboa? Vivia sozinho? 

e: Sim… 

E: Já tinha acabado o namoro com a primeira pessoa, ora já?... 

e: Já… 

E: Foi por volta de 2000, 2001… 

e: Pois… Foi, foi, foi… 

E: E onde é que vivia? Vivia sozinho num apartamento? 

e: Não vivia sozinho… 

E: Num apartamento alugado? 

e: Não, vivia num quarto… 

E: E quanto é que pagava pelo quarto? Dava para conciliar bem com o ordenado que 

ganhava? 

e: Dava… Na altura, eu pagava por um quarto 120 Euros… 

E: Ok, pronto… 

e: Podia cozinhar e isso… 

E: Mas, vivia com outras pessoas na casa? 

e: Sim, sim, sim… 



E: E quem é que eram essas pessoas? 

e: Era um pessoal que vivia lá… Vivia um casal, que era o dono da casa e tinha os 

quartos alugados… 

E: Ah… E dava-se bem com essas pessoas? 

e: Sim, sim… 

E: Depois disso, o Sr. Eduardo trabalhou no hipermercado Continente, no Centro 

Comercial Colombo, na reposição, não foi?... 

e: Sim… 

E: Isso foi depois de ter trabalhado no hospital… 

e: Certo… 

E: Quanto tempo depois de ter deixado o hospital é que trabalhou no Colombo? 

e: Foi 1 mês e pouco depois… 

E: Pronto, e quais eram as suas funções, em concreto, na sua ocupação na reposição? 

Era nalguma área em especial? 

e: Sim… Era arrumar as prateleiras, limpá-las… 

E: Mas, nos legumes, por exemplo? 

e: Não, era enlatados… Tudo que era enlatados… 

E: E quantas horas trabalhava por dia no Continente? 

e: É assim, depende… Aquilo era por turnos… Tanto fazia o turno da manhã como fazia 

o turno da noite… 

E: E quantas horas eram? 

e: Eram 10 horas por dia… 

E: 10 horas por dia? 

e: 10 horas por dia… 

E: E trabalhava de que horas a que horas? 

e: No turno da manhã, eu entrava às 8 (horas da manhã) e saía às 6 (horas da tarde)… 

E: E no turno da tarde? 

e: No turno da tarde entrava às duas (horas da tarde) e saía à meia noite… Era… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? 6? 

e: É assim, tinha folga e meia… Dá cinco (dias) e meio… 

E: E qual era a sua remuneração mensal, nessa altura? 

e: Nessa altura, estava com 400 e tal Euros de ordenado… E depois, por fora, tinha mais 

subsídio de alimentação e dava uma média de 680 Euros… 

E: Ok… Foi o seu melhor ordenado, então… 



e: Foi… 

E: E trabalhou no Continente cerca de 5 meses, não foi?... 

e: 5 meses… 

E: Depois disso, o Sr. Eduardo partiu para Espanha à procura de novas oportunidades, 

disse-me... 

e: Foi… 

E: Mas, se nunca tinha estado a ganhar tão bem, porque é que resolveu ir para Espanha? 

e: Porque (hesitante)… 

E: Pensava que podia ganhar mais? 

e: Sim… 

E: Pronto, e nessa altura teria 23 anos… 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, e em que cidade espanhola é que se fixou? 

e: Estive em duas cidades… Estive em Puerta del Sol e estive em Medina del Campo… 

E: E isso é em que parte de Espanha? Sul de Espanha? 

e: Medina del Campo é no Sul de Espanha… Puerta del Sol é perto de (hesitante)… 

Como é que se chama aquilo? É arredores de Madrid… 

E: Madrid… E a outra é perto de que cidade? 

e: Salamanca… É mais para cima de Salamanca… 

E: Ok… Pronto, e qual foi a primeira cidade para que foi? 

e: Foi para Torre de Moinhos… 

E: E quanto tempo lá esteve… 

e: Ainda estive lá uns 3 meses… 

E: Torre de Moinhos? 

e: Sim, Torre de Moinhos… 

E: E disse-me que não conseguiu arranjar trabalho em Espanha e que tinha dificuldades 

com a língua e que caiu na prostituição... 

e: Sim… 

E: E em Torre de Moinhos quando é que se começou a prostituir? 

e: Foi já lá em Torre de Moinhos… 

E: Mas, quanto tempo depois de chegar lá? Procurou emprego durante quantos dias? 

e: Para aí, 1 mês e pouco… 

E: 1 mês e pouco… E como é que sobreviveu durante esse mês? 

e: Com as economias que eu levei de Portugal para lá… 



E: Ok… E fixou-se em algum apartamento? 

e: Estava numa pensão… 

E: Numa pensão… Ok… E que tipo de prostituição praticou em Espanha? Foi de rua? 

e: Foi de rua… Foi de boîtes… 

E: E conhecia lá algum português ou não conhecia lá ninguém? 

e: Sim, conhecia um português que era um transformista e travesti… Então, foi aí que 

comecei… 

E: Mas, não partiu com ele para lá, pois não?... Conheceu-o lá, não foi?… 

e: Conheci-o lá… 

E: Ok… E que tipo de serviços sexuais prestava o Sr. Eduardo lá em Espanha? Era 

activo? Passivo? 

e: Eu fazia tudo, na altura… 

E: Tudo? 

e: Tudo… 

E: E qual era o preço e o tempo de duração do serviço sexual? 

e: Na altura era (hesitante)… 

E: 25 Euros? 

e: Era mais… 

E: Mais? 

e: Mais… De 50 (Euros) para cima… 

E: De 50 Euros para cima por uma relação sexual? 

e: Sim… 

E: Então, não prestava nenhum serviço sexual por menos de 50 Euros… 

e: Não… 

E: Nem que fosse só sexo oral? 

e: Não… 

E: E qual é o serviço mais caro que prestava, na altura? 

e: Era fazer tipo a três… 

E: Sexo em grupo… 

e: Sim… 

E: E qual era o preço? 100 Euros? 

e: 100 (Euros), cento e pouco… Isso também depende… 

E: Ok… E onde é que prestava o serviço sexual? Em carros? Apartamentos? 

e: Era sempre em apartamentos… 



E: Apartamentos… Tem uma noção aproximada do número de pessoas diferentes a 

quem prestou serviços sexuais em Espanha? 

e: Ai, não… 

E: Não? Mas, muitas? 

e: Sim, foram muitas… Porque também fazia dinheiro e, então, quanto mais fizesse… 

E: Mas, mais de 100 pessoas que atendeu lá? 

e: Sim… Foi muito mais… 

E: Então, esteve 3 meses na primeira cidade… Quanto tempo é que esteve na segunda 

cidade? 

e: Na outra, estive uns 4 meses… 

E: Então, esteve 7 meses em Espanha, pelo menos… 

e: Sim… 

E: E sempre dedicado à prostituição… 

e: Sim, sim… 

E: Então, ganhou muito dinheiro lá na prostituição… 

e: Ganhei muito dinheiro… 

E: Pronto, e utilizou preservativo no decurso desses serviços sexuais? 

e: Sim… Só que eu já utilizava porque já sabia o que tinha, nessa altura… 

E: Exacto… Mas, o Sr. na primeira entrevista disse-me que houve pessoas que lhe 

pediram para… 

e: (cortando-me a palavra) Sim, sim… 

E: Isso aconteceu em Portugal ou aconteceu em Espanha? 

e: Aconteceu em Espanha, mas também aconteceu em Portugal… 

E: E fez algum serviço sem preservativo em Espanha? 

e: Fiz… 

E: Também, se as pessoas lhe pediram o serviço sem preservativo, alguma razão deviam 

ter para o fazer… 

e: Na altura, como pagavam mais, eu… 

E: Exacto… Mas, a norma era fazer esses serviços com preservativo… 

e: Sempre com preservativo… 

E: E como é que recorda a sua primeira experiência no mundo da prostituição? Foi 

difícil ou não? 

e: Foi muito complicado… 

E: Mas, foi de rua ou foi em boîte? 



e: Foi de rua… Foi muito complicado… 

E: Mas, sentiu-se mal? Teve problemas morais? 

e: Sim… E também medo de (hesitante)… Como eu nunca tinha feito pensei “Como é 

que é encarar a prostituição?... Como é que ia ser?... Como é que não ia?...”… Foi 

assim… 

E: E como é que correu a relação sexual? Correu bem ou correu mal? 

e: A primeira ainda correu bem… 

E: Estava nervoso? 

e: Estava nervoso, mas não correu mal… 

E: Ok… Pronto, depois disso, o Eduardo regressou a Lisboa e continuou na 

prostituição, até que o seu antigo patrão da empresa de pastelarias tomou conhecimento 

e lhe ofereceu trabalho, não foi?... 

e: Certo… 

E: Depois de vir para Portugal, quanto tempo é que se dedicou à prostituição em Lisboa 

até o seu chefe o ir chamar? 

e: Isso foi pouco tempo… 2 meses e meio, no máximo… 

E: Ok… Estaria, então, a fazer 24 anos, mais ou menos… 

e: Sim, sim… 

E: E a que tipo de prostituição praticou nesse período? Activo? Passivo? Sexo em 

grupo? 

e: Foi tudo… 

E: Era prostituição de rua ou também em boîtes? 

e: Sim, também… 

E: E só prestava serviços sexuais a homens ou também atendia mulheres? 

e: Poucos, mas fazia… 

E: A mulheres, também? 

e: Sim, fazia… Mas, fazia pouco…  

E: Mas, as mulheres pagavam para o Sr. lhes fazer o serviço? 

e: Sim… Pagavam mais… 

E: As mulheres pagavam ainda mais? 

e: Pagavam mais as mulheres… Era assim (hesitante)… 

E: Casais? 

e: Era um homem que vinha à procura de mais um… Era um rapaz, um travesti a fazer 

com um casal, com um homem e a mulher… 



E: Ah, sim… 

e: E eu aí, pronto, levava mais, não é?... 

E: E qual era o preço desse serviço, por exemplo? 

e: Na altura, levava 200 e tal Euros… 

E: 200 e tal (Euros)? 

e: Porque, é assim, é complicado para (hesitante)… É mais fácil fazer com um homem 

do que fazer com uma mulher… Porque com mulheres não tenho estímulo, não tinha 

nada… 

E: Pois… Mas, mulheres, isoladas, não atendia nenhuma, pois não?... 

e: Não, não… Mulheres, não… 

E: Então, e qual era o preço de uma relação normal com um homem? 100 Euros? 

e: Era menos… 

E: 50 Euros… 

e: Em Portugal, era menos… É assim, depende… 

E: Mas, era na rua que solicitava a clientela ou ia para as boîtes, preferencialmente? 

e: É assim, eu estava na rua… Pronto, e às vezes havia um convite “Olha, anda 

trabalhar para ali”… E ia para as boîtes… E nas boîtes é que eu ganhava… Mas, na 

rua era muito pouco mesmo… 

E: 25 Euros? 

e: Era 25 Euros… Mas, eu às vezes fazia assim, por exemplo, uma pessoa passa na rua, 

um senhor, e pergunta “Como é que é? Quanto é?”… E íamos para a patuscada… E era 

25 Euros… Tanto levávamos aí, como levávamos no carro… Pronto… Mas, só a 

relação normal… Se fosse mais era 50 (Euros)… E se fosse para uma pensão, a gente já 

levava 100 (Euros), mas já com a pensão incluída… 

E: Então, era 25 Euros o preço mínimo, e o máximo 100 (Euros) numa pensão… 

e: Hum, hum… 

E: E normalmente onde é que se realizava o serviço sexual? Era em carros ou em 

pensões? 

e: Isso também dependia muito do cliente… Havia clientes que queriam uma coisa 

rápida… 

E: Exacto… Mas, normalmente era no carro ou na pensão? 

e: Era igual… Tanto era no carro, como na pensão… Isso dependia muito do cliente… 

Havia um cliente que queria uma coisa rápida… E ia no carro… Porque nas pensões, 

por mais discretas que possam ser… 



E: Exacto… 

e: Pode haver sempre alguém conhecido… 

E: Exacto… E prostituía-se diariamente? 

e: Sim…  

E: E quantas horas por dia é que se prostituía? 

e: É assim, era a noite toda… 

E: Toda a noite… E descansava de dia? 

e: E descansava de o dia… E às vezes, durante o dia, também trabalhava… 

E: E passados esses 2 meses, quanto tempo é que trabalhou na pastelaria? 

e: Eu aí trabalhei algum tempo, só que eu não faço a mínima ideia… 

E: Meio ano? 

e: Mais ou menos… Para aí… 

E: Mas, não trabalhou mais do que 1 ano, pois não?... 

e: Não, não… Não trabalhei mais do que 1 ano… 

E: E fazia paralelamente prostituição ao mesmo tempo em que trabalhava na pastelaria 

ou deixou a prostituição? 

e: Não, deixei a prostituição… A única coisa que eu fazia, mas mais tarde, era 

transformismo… 

E: É o que lhe vou perguntar a seguir… Depois disso, o Sr. Eduardo entrou no mundo 

do transformismo, disse-me… 

e: Sim… 

E: Deixou a pastelaria, foi?... 

e: Sim… Mas, já comecei a fazer ainda estava na pastelaria… 

E: Pronto… E como é que surgiram os contactos para entrar no mundo do 

transformismo? 

e: Foi através de transformista que fazia shows… Porque eu comecei a frequentar, 

digamos, um concurso num bar em Lisboa que era levar aos (***)… Então, depois, ele 

convidou-me para fazer parte de um show dele… E eu fiz um show e gostaram… Fiz 

mais outro e mais outro… E acabei por ficar… 

E: Pronto, e quanto tempo seguido é que o Sr. Eduardo se dedicou ao transformismo? 

e: Isso estive muito tempo… Foram uns bons anos… 2, 3 anos, para aí… 

E: Em quantas casas trabalhou? 

e: Não faço a mínima ideia… Isso é que eu não faço a mínima ideia… Mas, foram 

muitas… Foram muitas mesmo… 



E: Muitas? 

e: Desde ambientes gay, hetero, festas privadas… 

E: Era contratado para festas privadas? 

e: Sim, porque eu depois através dessa pessoa que me fez o convite para trabalhar com 

ela, acabei por ingressar com ela numa empresa de espectáculos…  

E: Ok… Mas, foram mais de vinte as casas onde trabalhou? 

e: Sim, muito mais… Porque a gente chegou a correr o país de lés a lés… Porque aquilo 

era uma empresa… Havia uma pessoa que entrava em contacto com essa empresa 

“Olhe, quero que venham fazer um show aqui”… E a gente seguia… 

E: Ok… E qual era a sua remuneração mensal média? 

e: A gente tinha (hesitante)… O ordenado era por noite… Eu era capaz de numa noite 

fazer 200, 250, 300 Euros… Depende da duração do espectáculo… 

E: Mas, conseguia tirar mais de 5.000 Euros por mês, normalmente? 

e: Tirava-se, à vontade… 

E: Ganhava sempre mais do que isso? 

e: Sim… Tirava-se, à vontade, isso… 

E: E o Sr. para onde é que canalizou esse dinheiro? 

e: Eu investi… Tive que investir o dinheiro em coisas, tudo o que era para 

espectáculo… Porque eu, o que tinha, era tudo emprestado… Era tudo emprestado dessa 

transformista… Emprestava-me as coisas… E eu tinha que começar a investir para ter 

as minhas coisas… 

E: Ah, estou a perceber… Mas, era em roupas? 

e: Era em roupas… Pinturas… Tudo, tudo… Tive que investir em tudo… 

E: Mas, não gastou 5.000 Euros nisso ou gastou? 

e: Gastava… Porque, é assim, havia sempre coisas que tinha que comprar… Tinha que 

comprar perucas, tinha que comprar sapatos, tinha que comprar meias, tinha que 

comprar vestidos… 

E: De tudo o que ganhou nesse tempo com transformista, quanto é que conseguiu tirar 

para si? 

e: É assim, nos primeiros meses, durante o primeiro ano, pouco tirava para mim, porque 

eu tinha era que investir… Porque era cds que eu tinha que comprar… 

E: Hum, hum… 

e: Tinha que comprar tudo… Porque eu tinha que ter as minhas coisas… 

E: Exacto… Mas, quando é que consegui começar tirar para si? 



e: Passado uns 2 anos, para aí, já comecei a conseguir alguma coisa… Porque eu, 

depois, comecei a ganhar alguma experiência e os próprios fatos, que eu já os tinha 

usado muitas vezes, começava a alterá-los… 

E: Claro… 

e: Foi aí que eu comecei a poupar mais dinheiro… 

E: Então, tirava por noite um rendimento de, mais ou menos, 200 Euros… 

e: 300 (euros)… 

E: E só trabalhava à noite… 

e: Só trabalhava à noite… 

E: E quantas horas trabalhava por noite? 

e: Eu, se fosse preciso, estava toda a noite a trabalhar… 

E: Das 10 (horas) da noite até às 6 (horas) da manhã? 

e: Sim… Portanto, às 10 (horas) da noite entrávamos nós no sítio onde íamos fazer o 

espectáculo… Mas, os espectáculos que a gente fazia nunca eram antes da meia-noite… 

E: Exacto… 

e: Às vezes, era muito depois… Às vezes, até fazíamos matinés… Chegamos a fazer 

matinés… Fazíamos agora um show… Passado 3 horas, fazíamos mais um… Aí é que a 

gente tirava bastante dinheiro… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? Todos os dias? 

e: Sim, trabalhávamos todos os dias… 

E: E prostituía-se, paralelamente, ou só fazia transformismo? 

e: Só fazia espectáculo… 

E: O Sr. Eduardo disse-me que depois de fechar uma casa onde trabalhou 6 meses, 

regressou à prostituição de rua… Disse-me isto... 

e: Certo… 

E: Isso foi quando? Foi em 2005? 

e: 2005 (hesitante)… 2006, para aí… Foi pouco tempo… Foi pouco tempo antes de eu 

vir para o Porto… 

E: Para o Porto… E quando regressou, o Sr. Eduardo não conseguiu retirar nenhum 

lucro desse dinheiro que ganhou? 

e: Tinha, tinha algum… Mas, só que o dinheiro que eu tinha não ia ser duradouro, não 

é?... Tinha que começar a repor o que eu ia tirando… 

E: Mas, chegou a instalar-se melhor em Lisboa, nessa altura? 

e: Sim, sim, sim… 



E: Onde é que passou a viver? 

e: Eu, aí, já tinha uma casa minha… Minha, quer dizer, um apartamento alugado… 

E: Quanto é que pagava? 

e: Na altura, pagava 375 Euros… Mas, era meu… 

E: E vivia sozinho? 

e: E vivia sozinho… 

E: E depois teve aquela relação, não foi?… Aos 25, 26 (anos)… 

e: Hum, hum… 

E: Ok… E quanto tempo mais é que se manteve na prostituição de rua depois de deixar 

o transformismo? 

e: Isso foi pouco tempo… Porque eu depois, entretanto, vim para cá… Por isso, foi 

mesmo pouco tempo… 

E: Quê? 1 mês? 2 meses? 

e: Sim, porque eu depois vim para cá… 

E: Disse-me que queria juntar dinheiro para ir embora de Lisboa… 

e: Sim… Depois, até tive uma recaída por causa da morte do meu primeiro namorado… 

E: Teve uma anemia, não foi?… 

e: Sim… Tive uma recaída por causa da morte do meu primeiro namorado, que andava 

na droga e não seu quê… E depois, quando eu recuperei, foi na altura em que eu vim 

para cá (entenda-se para o Porto)… 

E: Pronto, em 2005, o Sr. Eduardo foi internado com uma anemia, disse-me... 

e: Certo…… 

E: Quanto tempo é que esteve internado? 

e: Eu estive internado à volta de uns 5 meses… 

E: 5 meses no hospital? 

e: Por causa da anemia… Porque eu acabava por não comer… 

E: Exacto… Em que ano é que faleceu o seu primeiro namorado? Foi em 2005? 

e: Foi (hesitante)… (pensativo) Em 2005… 

E: E esteve então 5 meses internado… 

e: 5 meses… 

E: Depois, de sair do hospital, o Sr. Eduardo regressou novamente à prostituição de 

rua… 

e: Fui outra vez para a prostituição… 

E: Então, fechou a casa de transformismo e teve a anemia, foi?... 



e: Foi… Porque, é assim, a alimentação que eu tinha era uma coisa muito básica… Era 

rápido… E eu como tinha o problema que tinha, devia ter uma alimentação mais ou 

menos equilibrada… 

E: Ok… Portanto, e dedicou-se à prostituição, então, mais cerca de 1 ou 2 meses… 

e: Hum, hum… 

E: Depois disso, no ano de 2006, o Sr. Eduardo veio para o Porto, disse-me... 

e: Sim… 

E: Em que mês do ano de 2006 é que chegou ao Porto? 

e: Fevereiro… Foi em Fevereiro… 

E: Nos primeiros 2 meses no Porto, o Sr. Eduardo recebeu apoio especial de dormida e 

comida de uma instituição, não foi?... 

e: Correcto… 

E: Foi o Espaço Pessoa? 

e: Não foi o Espaço Pessoa… O Espaço Pessoa, eu concorri por causa de apoios de 

banhos e por causa de dormidas e não sei quê… Mas, foi aí que me encaminharam para 

a Emergência Social… 

E: Emergência Social, ok… Depois disso, o Sr. Eduardo tirou um curso de informática, 

disse-me... 

e: Certo… 

E: Onde é que tirou esse curso? 

e: Foi no Cais… Cais-Porto… 

E: E quando é que tirou esse curso? Ainda em 2006? 

e: Foi… Acho que foi em 2006… 

E: Chegou cá em Fevereiro… 

e: Eu acho que ainda foi em 2006… Não tenho a certeza… Devia ter sido, porque em 

2007 (pensativo)… Ou foi em 2006 ou em 2007… 

E: Pronto, ok… E onde é que tirou esse curso? 

e: (ouvindo mal) De informática… 

E: Mas, onde? Onde? 

e: Foi cá no Porto… 

E: Mas, onde? Através da Cais? Foi nalguma instituição? 

e: Não, foi na Cais, mesmo… 

E: Na Cais… 

e: Foi mesmo na Cais… 



E: E quanto tempo é que durou esse curso? 

e: Esse curso foram cento e tal horas… Foi uma semana e pouco… 

E: Ok… Depois disso, o Sr. Eduardo conseguiu arranjar um trabalho no cais de Gaia, do 

qual abdicou por considerar que era uma exploração, disse-me... 

e: Certo… 

E: Que actividade era essa? 

e: Eu estava como copeiro… 

E: Copeiro? 

e: Copeiro… Eu trabalhava muitas horas e a remuneração era pouca… 

E: Quantas horas trabalhava por dia? 

e: Eu entrava às 10 (horas da manhã) e saía à meia noite… 

E: E quanto tempo tinha de pausa? Duas horas? 

e: Não… Era directo… 

E: Entrava às 10 (horas) da manhã e saía à meia noite? 

e: Sim… 

E: E quanto é que lhe pagavam por mês? 

e: 375 Euros… 

E: E quantos dias é que trabalhava por semana? 

e: 7… 

E: 7 dias? E isso era no Cais? Onde é que era? 

e: Era num restaurante… 

E: Ok… Pronto, e quanto tempo esteve a desempenhar essa actividade? 

e: Eu estive à volta de uns 4, 5 meses… 

E: E quando é que começou a trabalhar nessa actividade? Foi em 2007? 2006? 

e: Isso foi pouco tempo depois de eu ter tirado o curso… 

E: Talvez em 2007, então… 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, depois disso, o Sr. Eduardo disse-me conseguiu obter o Rendimento Mínimo 

através da Abraço e tirou um curso de geriatria, não foi?... 

e: Exacto… 

E: Onde é que tirou esse curso de geriatria? 

e: O curso foi através do Centro de Emprego, mas foi numa instituição do porto que é a 

Benéfica, que há um protocolo entre a Benéfica e o Centro de Emprego… 

E: Mas, isso tudo foi a partir da Abraço? 



e: Sim… 

E: E quanto tempo durou esse curso? 

e: Esse curso de geriatria começou no dia 6 de Dezembro de (pensativo)… 2006 e 

acabou no dia (pensativo)… Acabou em Agosto de 2007… Não sei o dia em que 

acabou, mas acabou em Agosto de 2007… 

E: Ok… Depois disso, o Sr. Eduardo disse-me que trabalhou em hotelaria, outra vez, 

não foi?... 

e: Sim… 

E: Aqui no Porto? 

e: Sim… 

E: Em que actividade de hotelaria, em concreto, é que trabalhou e por quanto tempo? 

e: Eu sei que foi na Foz, numa pastelaria também… 

E: E quantas horas trabalhava por dia? 

e: Eu aí trabalhava poucas horas… Entrava às 11 (horas da manhã) e saía às 6 (horas da 

tarde)… 

E: E quantos dias por semana? 

e: Trabalhava 6 dias por semana… Tinha uma folga… 

E: E qual era o seu salário? 

e: Na altura, estava com 600 e poucos Euros… Era 600 e pouco (Euros)… 

E: E quanto tempo é que se manteve nessa actividade? 

e: (pensativo) 

E: 1 mês? 2 meses? 

e: Acho que foi mais ou menos isso… Para aí 3 meses… 

E: Porque é que abandonou essa actividade? Entretanto foi trabalhar para o lar? 

e: Não… (pensativo) Eu já não me recordo se eu comecei a trabalhar noutro sítio… 

E: Depois disso, disse-me que conseguiu matricular-se numa escola e tirar um curso 

técnico de acção social… Foi por isso? 

e: Não… Eu já não sei se (hesitante)… Ah, já me lembro… Porque eu tive um problema 

renal… Agora é que eu já estou a lembrar-me, que eu tive que deixar de trabalhar… 

Certamente que ainda hoje estaria a trabalhar lá… Tive um problema renal… Na altura, 

tinha dores constantes… Tive de entrar no hospital… Depois, durante um tempo, não 

fui trabalhar… Voltei ao Rendimento Mínimo… Pronto… 

E: Pronto, e depois disso, o Sr. Eduardo conseguiu matricular-se numa escola e tirar um 

curso técnico de acção social… 



e: Sim… 

E: Quando é que isso aconteceu? 

e: Isso foi o ano passado… Foi mesmo em cima de (***)… 

E: Pronto, actualmente, o Sr. Eduardo trabalha num lar de Terceira Idade, próximo do 

Campo 24 de Agosto... 

e: Certo… 

E: Quais são as suas funções, em concreto, no lar de Terceira Idade? 

e: São de auxiliar de um lar de Terceira Idade… Faço tudo, alimentação, higiene… 

E: Ok… Pronto, é auxiliar, então, de um Lar de Terceira Idade… 

e: Sim… 

E: E qual é a sua carga horária de trabalho semanal? 

e: Bem, tenho dois horários… Tenho uma semana em que estou das 8 (horas da manhã) 

às duas (horas da tarde), que é o caso desta semana… E tenho uma semana que estou 

das 8 (horas da manhã) às 7 (horas da tarde)… 

E: Uma semana das 8 (horas) da manhã às duas (horas) da tarde e outra semana das 8 

(horas da manhã) às 7 (horas da tarde)… 

e: Às 7 (horas da tarde), sim… 

E: E quantos dias trabalha por semana? De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)? 

e: Trabalho 7 dias… 

E: 7 dias? Não tem direito a folga? 

e: As folgas são tiradas na semana em que a gente sai às duas (horas da tarde)… 

E: E quantas folgas tem? 

e: A mim dá-me, sensivelmente, folga e meia… 

E: Ok… E qual é a sua remuneração mensal? 

e: A minha remuneração mensal é o ordenado mínimo… 

E: Exacto… O Sr., então, estava muito melhor na pastelaria… 

e: Sim… 

E: Pronto, e há quanto tempo está a trabalhar nesse lar? 

e: No lar, vai fazer 5 meses no dia 5 (de Agosto de 2008)… 

E: É sua intenção continuar lá ou pretende encontrar algo melhor? 

e: É assim, se eu arranjar algo melhor, vou… Mas, eu, como estou efectivo, enquanto 

não arranjar, vou ficando… 

E: Ok… Pronto, como me tinha dito, o Sr. Eduardo nunca foi elucidado pela sua 

família, nem pela escola, sobre os meios de transmissão da doença Sida... 



e: Sim… 

E: Mesmo na sua adolescência, através da televisão, o Sr. Eduardo embora ouvisse 

relatos de casos de Sida nas notícias, nunca teve consciência exacta sobre os meios de 

transmissão da doença… Disse-me isto… 

e: Correcto… 

E: Seria somente a partir dos 18 anos, com a entrada na tropa que o Sr. Eduardo ficou 

consciente dos meios de transmissão da doença... 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, cerca de Agosto de 2000, pelos meus cálculos, o Sr. Eduardo tomou 

conhecimento do contágio através de um exame realizado propositadamente para 

verificar se estaria contaminado... 

e: Certo… 

E: Segundo a sua ideia, terá sido o seu primeiro namorado a fonte da sua 

contaminação... 

e: Sim… 

E: Pronto, antes disso, o Sr. Eduardo havia realizado um “check-up” geral na Marinha e 

tinha dado negativo... Disse-me isto… 

e: Correcto… 

E: Pronto, e já tinham tido relações desprotegidas até essa data, a data do “check-up”, 

pois já?... 

e: Sim, com ele tinha… Porque isso, o HIV, é uma coisa que pode estar muito tempo, 

anos e anos, sem notar-se nada… 

E: Exacto… Entre o fim do primeiro namoro e a altura em que fez o teste, portanto em 

Agosto, o Sr. Eduardo teve mais parceiros sexuais? 

e: Não… Na altura, como tinha esse namorado, não tinha outros parceiros sexuais… 

E: Pois… Mas, entre o fim do primeiro namoro e a altura em que fez o exame, teve mais 

algum parceiro sexual? 

e: Sim, sim… 

E: E teve relações protegidas ou desprotegidas? 

e: Tanto protegidas, como desprotegidas… Era… 

E: Então, pode não ter sido o seu namorado a fonte da contaminação… 

e: Mas, é assim, eu tenho quase a certeza disso… Mas, isso é uma coisa de que não se 

pode ter a certeza… 

E: Exacto… Mas, pode também ter sido nessa relações desprotegidas… 



e: É assim, pode ser, mas (hesitante)… 

E: Pelas conversas que o seu namorado tinha consigo sobre a Sida… 

e: Sim… E depois, mais tarde, um amigo dele falou, na altura em que ele faleceu... 

Tinha estado a fazer o exame porque desconfiava que ele tinha, não era?… 

E: Exacto… Pronto, e porque é que teve algumas relações desprotegidas? Porque as 

outras pessoas também não fizeram questão em usar o preservativo? Para maximizar o 

prazer sexual? 

e: Sim, porque é assim (hesitante)… 

E: Calma, mas nessa altura o Sr. ainda não tinha feito o exame… Ainda não sabia que 

estava contagiado… 

e: Não, não sabia… Mas, é assim, a camisinha causa-me um desconforto assim um 

bocado (hesitante)… 

E: Pronto… A partir de que altura da sua vida é que começou a usar preservativo 

regularmente nas relações? 

e: Foi depois de eu saber que eu tinha… 

E: Exacto… E informou previamente alguma das pessoas com quem teve relações do 

contágio do VIH? 

e: Não… 

E: E pode explicar porquê? Receio? 

e: Sim… Porque é assim, só havia uma colega minha em Lisboa que sabia… O resto 

ninguém sabia… Porque é assim, eu só vou contar no dia em que eu encontre um 

companheiro que, pronto, que seja mesmo para fazer vida e isso tudo… Então, aí, abro 

o jogo… Caso contrário, não vou abrir porque (hesitante)… 

E: Mas, era capaz de ter uma relação sexual desprotegida com essa pessoa de quem 

estivesse a gostar sabendo que a podia contaminar? 

e: Não… Aí, fazia protegido… Se tivesse relação, fazia protegido… 

E: Mas, se por acaso viesse a gostar dessa pessoa e protegido, contava a essa pessoa… 

e: Sim… Se realmente viesse a gostar dela e que fosse mesmo para fazer vida, 

contava… 

E: Ok… Pronto… Tal como me tinha dito, o Sr. Eduardo teve a sua primeira consulta 

com um médico de infecciologia em 2001, em Lisboa... 

e: Certo… 

E: Lembra-se mais ou menos do mês em que aconteceu a consulta ou não faz ideia? 

e: Não faço mínima ideia… 



E: Ok… Ainda em 2001, o Sr. Eduardo iniciou a terapêutica do VIH/Sida com 

fármacos, não foi?... 

e: Certo… 

E: Sabe em que hospital de Lisboa é que foi realizada essa consulta? 

e: Sei… Foi no Hospital Curry Cabral… 

E: Cunha e Cabral? 

e: Curry Cabral… 

E: Curry Cabral… 

e: Sim… 

E: Pronto… Contudo ao fim de 6 meses, o Sr. Eduardo desistiu da terapêutica, disse-

me... 

e: Exacto… 

E: Pode explicar porquê? 

e: Porque era stressante… Tinha que estar ali com aquela medicação certa… E na altura 

era muito medicamento… Eu, na altura, tomava à volta de uns 15 comprimidos por 

dia… 

E: Já me tinha dito 

e: E isso começava-me a bater na cabeça e houve uma altura em que deixei de tomar… 

E: Só por cauda disso? 

e: Só por isso… 

E: Ok… E entre 2001 e 2006, o Sr. Eduardo não tomou medicação, pois não?... 

e: Não… 

E: E visitou alguma vez o médico por causa do VIH nesse período? 

e: Não… 

E: Deixou de ir às consultas, então… 

e: Sim… 

E: Nessas primeiras consultas, pagou alguma taxa? 

e: Não… Porque eu, desde que comecei a ir à primeira consulta de VIH, fiquei isento… 

E: Pronto, ok… No entanto, em 2006, a partir do momento em que se fixou no Porto, o 

Sr. Eduardo retomou a terapêutica... 

e: Sim… 

E: Qual foi a principal razão para o Sr. Eduardo ter retomado a terapêutica? 

e: Foi porque optei por ter uma vida nova e tentar levar as coisas certas… 

E: Pronto, e o que é que mudou na sua vida para acontecer isso? 



e: (pensativo) 

E: Para tentar levar as coisas certas… 

e: É assim, mudou tudo… Porque, é assim (expondo o seu pensamento na época) 

“Também não vai ser agora que vais parar… Tens que continuar e levar as coisas em 

frente”… Foi aí que eu optei por arranjar um novo emprego e começar com a terapia… 

E tentar conciliar as duas coisas… 

E: Exacto… O facto de ter tido uma anemia foi factor importante neste processo? 

e: Foi… Foi uma das coisas que me levou a sair de Lisboa… Porque, senão, o mais 

certo era não estar aqui… Iria continuar na prostituição… 

E: Ok… E consegue indicar o mês em que reiniciou a terapêutica aqui no Porto? 

e: (pensativo) 

E: Foi antes de Junho? Depois de Junho? 

e: Eu acho que foi quase no início… 

E: De 2006? 

e: Sim… 

E: O Sr. chegou ao Porto em Fevereiro de 2006… 

e: Foi… Mas, foi pouco tempo depois… 

E: Ok… Pronto, o Sr. Eduardo tem sido acompanhado no Hospital de Joaquim Urbano 

aqui no Porto? 

e: Sim… 

E: Sempre no Hospital de Joaquim Urbano? 

e: Sempre… 

E: Portanto, foi no Correia Cabral em Lisboa e no Joaquim Urbano aqui no Porto… 

e: Hum, hum… 

E: E como é que acedeu a esse hospital para ter um acompanhamento correcto do 

problema do VIH? 

e: Porque, é assim, o hospital em que eu estive lá em Lisboa é um hospital, digamos, 

mesmo do género do Joaquim Urbano, só de doenças de infecciologia, pronto… 

E: Mas, como é que o Sr. acedeu ao Hospital de Joaquim Urbano? Foi através de 

alguma instituição? 

e: Foi, foi… Foi quando eu fui fazer o teste, no CAD… E eles encaminharam-me para 

lá… Que é o único hospital em Lisboa que tem… 

E: No CAD aqui na Constituição? 

e: Não… Estava a falar no Hospital de Joaquim Urbano ou no Correia Cabral? 



E: Joaquim Urbano, sim… 

e: Joaquim Urbano… Foi, então, na Constituição… Deram-me três hospitais, o Joaquim 

Urbano, o Santo António e o de São João… 

E: E porque é que o Sr. optou pelo Joaquim Urbano? 

e: Porque é o hospital que, para mim, mais lida com a doença… 

E: Exacto… Pronto, e com que regularidade é que o Sr. Eduardo tem consulta com a 

sua médica no Hospital de Joaquim Urbano? 

e: Eu comecei a ter consulta de 3 em 3 meses… Agora, é de 6 em 6 meses… 

E: Ok… E que recomendações é que lhe dá a sua médica em relação aos cuidados que 

deve ter com o corpo? 

e: Para continuar… Sempre para continuar… Porque eu, no espaço de pouco tempo, 

consegui (hesitante)… Porque eu tinha quase as defesas todas em baixo… E num 

espaço de pouco tempo consegui recuperá-las ao máximo… Então, a Dra. diz que eu 

(hesitante)… A única coisa que ela me recomenda é eu manter o tratamento assim… 

E: Exacto… Mas, não lhe recomenda uma dieta? Não lhe diz para comer grelhados, por 

exemplo? 

e: Nada… 

E: Não lhe diz nada disso? 

e: Não, não… 

E: E o Sr. fuma? Bebe? 

e: Fumo… Bebo muito pouco… 

E: Fuma diariamente? 

e: Sim… 

E: Quanto? Um maço? 

e: Um maço… 

E: Um maço por dia? E não acha que lhe faria bem, por exemplo, deixar de fumar? 

e: Sim… Mas também, é assim, é complicado deixar de fumar… 

E: Mas, pretende fazer isso futuramente? 

e: Pretendo… 

E: Pronto, e o Sr. Eduardo, então, não tem nenhum cuidado na sua alimentação, em 

especial? 

e: Quer dizer, tenho cuidado, não é?... Também não vou estar a comer coisas para me 

fazerem mal… 

E: Exacto… 



e: Mas, como de tudo… 

E: Ok… E pratica exercício físico? 

e: Não… O único exercício que eu tenho é pegar nos velhotes… 

E: Exacto… E tem intenção de vir a praticar futuramente? 

e: Não sei… Que sabe?... Não sei… 

E: Disse-me que bebia… Com que regularidade é que bebe e que bebidas é que o Sr. 

Eduardo consome? 

e: É assim, quando saio à noite, mas é poucas vezes, bebo um whiskey cola… Ou em 

casa, às vezes, bebo um pingo de vinho… Mas, é raro… 

E: Uma vez por mês que sai à noite? 

e: Sim, uma, duas vezes por mês no máximo… 

E: E bebe um whiskey cola no máximo? 

e: Um ou dois e paro… 

E: Ok… O Sr. Eduardo tem gosto em ir às consultas com a sua médica? 

e: Tenho… 

E: Sente-se bem nessas consultas? 

e: Sinto-me bem com ela… 

E: É uma pessoa da sua confiança a sua médica 

e: É… Pode-se dizer que sim… 

E: Qual é o tempo médio de duração dessas consultas? 

e: Ai, já cheguei a estar uma hora com ela… 

E: Mas, o normal quanto é? 15 minutos? 20 minutos? 

e: É, geralmente, é… 15 minutos, meia hora… 

E: E começou com consultas de 3 em 3 meses e depois de 6 em 6 meses, não foi?... 

e: Agora, é de 6 em 6 meses… 

E: Quando é que passou para de 6 em 6 meses? 

e: Foi para aí há 6 meses, também… 

E: Ok… Não paga nenhuma taxa por essas consultas… 

e: Não… 

E: Pronto, e o Sr. Eduardo cumpre todas as prescrições que a sua médica lhe 

recomenda? 

e: Sim… 

E: Já discordou de alguma recomendação da sua médica? 

e: Não… 



E: Acha que a qualidade da relação com a sua médica é importante para o tratamento 

eficaz do VIH/Sida? 

e: Sim, influencia muito… Influencia muito… 

E: E de um modo geral, o Sr. Eduardo está satisfeito ou insatisfeito com o atendimento 

que tem tido no HJU para acompanhamento do problema do VIH/Sida? 

e: Eu estou muito satisfeito… 

E: Muito satisfeito? 

e: Muito… 

E: Já ficou desagradado com alguma situação que tivesse vivido nesse hospital em 

relação ao acompanhamento do problema? 

e: Não… 

E: O que é que acha que podia ser melhorado nesse hospital em termos de 

acompanhamento de doentes de VIH/Sida? 

e: Eu acho que eram as instalações… Era a única coisa que precisava de ser 

melhorada… 

E: Acha que estão degradadas? 

e: Sim… Porque também já são muito antiquadas, não é?... Mas, é a única coisa… 

E: Não tem mais sugestões? 

e: Não… 

E: Pronto, e consegue-me indicar o nome dos 5 comprimidos que está a tomar 

actualmente? 

e: É assim, são 5 comprimidos que eu estou a tomar… 

E: Se não se lembrar, não há problema… 

e: É assim, 4 são iguais… 

E: É o Combivir®? 

e: Sim, é o Combivir® e o Caletra®… 

E: Desde que iniciou a terapia aqui o Porto… 

e: (cortando-me a palavra) Eu já estou na nova medicação… Que eu comecei com o 

Caletra, que eram uns comprimidos tipo gelatina… E depois, fui um dos primeiros aqui 

no Joaquim Urbano a iniciar a nova terapêutica… 

E: Exacto… E começou com quantos comprimidos no Joaquim Urbano? 

e: Eu estava com 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10… 

E: Estava com 10, a princípio… Quanto tempo é que manteve esses 10 até passar para 5 

actuais? 



e: Eu já estou para aí há quê? Há 1 ano com 5 comprimidos… 

E: Ok… Como me tinha dito, o Sr. Eduardo recorreu à Abraço, no Porto, em 2006, não 

foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Foi também logo em Fevereiro ou foi depois? 

e: Foi depois… Uns meses depois… 3, 4 meses depois… 

E: Em Junho? 

e: Sim, para aí… 

E: Foram os técnicos do Espaço Pessoa que encaminharam o Sr. Eduardo para a 

Abraço, disse-me... 

e: Sim… 

E: Qual foi a principal razão para o Sr. Eduardo ter recorrido à Abraço? 

e: Porque é uma instituição que está por dentro do HIV e que podia ajudar-me melhor 

do que o Espaço Pessoa… 

E: Mas, por exemplo, vinha há procura de pessoas com experiências semelhantes para 

se juntar e partilhar relatos? 

e: Também… E apoio, tudo… A Abraço, para mim, foi o ponto de partida para uma 

vida nova… 

E: Pronto, na Abraço, o Sr. Eduardo recorreu ao apoio psico-social e apoio a nível de 

roupas e alimentos, disse-me... 

e: Sim, sim… 

E: E em que é que consiste em concreto o apoio psico-social? Teve atendimento com 

um psicólogo? 

e: Sim… Mas, também, é assim, porque na altura eu, como estava aqui, tinha outra 

assistente social… Mas, eu nunca podia ir lá falar com ela e se precisasse, por exemplo, 

de um Rendimento Mínimo, de um subsídio qualquer, eu tinha que falar aqui para ela 

entrar em contacto… Porque o que eu pedia aqui, a outra assistente social assinava… 

Pronto… 

E: Mas, também teve atendimento aqui com um psicólogo? 

e: Sim… 

E: E com que frequência é que visitava o psicólogo então aqui na Abraço? 

e: Era pouco… Geralmente era quando tinha consulta cá… 

E: Era de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês? 

e: Não… Era de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 (meses)… 



E: E vinha aqui falar com um psicólogo… 

e: Sim, vinha… 

E: Pronto… E quanto tempo é que se manteve essa situação? 

e: Isso foi para aí 2 anos que vim cá… 

E: Então, começou, mais ou menos, em Julho de 2006… Faz agora então, 2 anos, mais 

ou menos, que se tornou utente, não é?... 

e: Sim, sim, fez 2 anos que eu me tornei utente… Mas (hesitante)… 

E: Teve sempre atendimento com o psicólogo? 

e: É assim, foi pouco tempo também… Porque eu também tinha a psicóloga no Joaquim 

Urbano… 

E: Exacto… 

e: Nas consultas… 

E: Pronto, e em que medida é que o apoio prestado pela Abraço tornou melhor a sua 

vida? 

e: Em tudo, porque, pronto (hesitante)… Pertenci a um grupo que havia aqui na 

Abraço… 

E: Com a Dra. Marisa? 

e: Sim… 

E: Era um grupo de 6 pessoas que se reuniam, disseram-me… 

e: E a Dra. Susana e o Dr. Nuno, também psicólogo aqui… Pronto, e foi também porque 

eu conheci várias pessoas diferentes do (hesitante)… Como é que eu vou explicar?  

E: De meios sociais? Espaços sociais? 

e: Também… E, então, foi bom isso porque houve uma troca de experiências de vida… 

E: Pronto, e o Sr. Eduardo sente-se melhor depois das suas visitas à Abraço? 

e: Sim, sinto-me bem… Eu gosto de cá vir… E sempre que eu posso, estou disponível 

para a Abraço… Agora, não dá, derivado ao trabalho… 

E: E o Sr. Eduardo já ficou desagradado com alguma situação que tivesse vivido na 

Abraço em termos de atendimento? 

e: Não… 

E: E o que é que acha que podia ser melhorado na Abraço para prestar apoio aos 

doentes de VIH/Sida? 

e: Era a instituição… Acho que havia de ser uma coisa nova de raiz… Era a única coisa 

que havia de mudar… Que pudesse apoiar mais… Mais, a nível social, pronto… Tipo, a 

instituição ser maior… Ser uma casa maior, entre várias coisas… 



E: Por exemplo, ter um espaço de convívio? 

e: Sim, também… E não só… Pronto, eu não digo só ao nível de convívio de pessoas 

com Sida… 

E: Promoverem mais iniciativas? 

e: Mais iniciativas… Promoverem intercâmbios com a sociedade lá fora… Pronto, uma 

casa grande, tipo (pensativo)… Pronto, que pudesse albergar pessoas (hesitante)… 

E: Já estou a perceber o que o Sr. quer dizer… 

e: Pronto… 

E: Com que frequência é que visita a Abraço, actualmente, o Sr. Eduardo? 

e: Actualmente, é assim, mensalmente… 

E: Mensalmente… Uma vez por mês? 

e: Uma vez por mês… 

E: O Sr. Eduardo disse-me na primeira entrevista que está sempre disponível para entrar 

em peditórios e na formação na Abraço, não é?... 

e: Sim, sim, desde que tenha tempo… 

E: Em quantas iniciativas desse tipo é que já participou? 

e: Já participei num peditório (pensativo)… E foi mais qualquer coisa (pensativo)… 

Entrei em duas ou três coisas… 

E: Pronto, e em que medida é que a sua participação nessas actividades é importante 

para si? 

e: É, porque é uma questão de convívio (pensativo)… Convívio e, é pá, mostrar mais o 

que é que é a associação… Porque muita gente olha de lado para a Abraço por ser da 

Sida e não sei quê… 

E: E a sua participação nessas actividades é importante para tentar abstrair-se da doença, 

por exemplo? 

e: Sim… Porque é assim, eu também não penso muito na doença… 

E: Ok… Como já me tinha dito, o Sr. Eduardo está também a tirar o 10º Ano como 

técnico de acção social… 

e: Hum, hum… 

E: Em que medida é que o seu investimento nesse curso é importante para tentar 

contrariar e abstrair-se da doença? 

e: É importante para dar continuidade ao curso que eu tenho de geriatria… 

E: Mas, faz parte da sua estratégia de vida investir em novos saberes para tentar superar 

a doença? 



e: Sim… 

E: E esse investimento no curso ajuda-o a esquecer a doença e fá-lo sentir-se melhor? 

e: É assim, esquecer propriamente, não me faz esquecer… Uma pessoa tem que ter em 

atenção, porque no curso que eu estou a tirar fala-se muito sobre a Sida, sobre 

discriminação… Pronto, e estou a tocar num assunto que eu tenho cá dentro… Por isso, 

não me faz esquecer… 

E: Mas, fá-lo sentir-se melhor? 

e: Faz-me sentir melhor… Porque só o facto de eu poder fazer alguma coisa para ajudar 

outros na mesma situação que eu, já me faz sentir bem… 

E: Ok… O Sr. Eduardo disse-me na primeira entrevista que, uma vez que tem uma vida 

estabilizada, era altura de fazer alguma coisa para retribuir o bem-estar que lhe deram as 

instituições de apoio social... Disse-me isto… 

e: Hum, hum… 

E: Porquê a sua opção pelo curso de geriatria e pela ideia em trabalhar num Lar de 

Terceira Idade? Porquê essa opção? 

e: Porque foi uma das formas que eu encontrei para me sentir bem… Aquilo que me 

fizeram, eu posso tentar fazer ao outro… E acho que num curso de Acção Social posso 

fazer isso… 

E: Exacto… Pronto, o Sr. Eduardo tem a intenção, por exemplo, de incluir-se e trabalhar 

numa instituição de apoio a doentes de VIH/Sida como a Abraço? 

e: Sim… Gostava muito de trabalhar na Abraço… 

E: E faz parte do seu projecto de vida isso? 

e: Sim, faz… Fazia muito gosto em trabalhar na Abraço… 

E: Mas, eu estou a falar remuneradamente… Não é a fazer peditórios ou outras 

actividades assim… 

e: Vir trabalhar mesmo para a Abraço… Entrar num projecto e levar o projecto para a 

frente… 

E: E vai desenvolver esforços para trabalhar na Abraço? 

e: Sim… 

E: Pronto, o Sr. Eduardo disse-me que numa certa da altura da sua experiência como 

seropositivo praticou yoga… Disse-me isto… 

e: Sim… 

E: Qual foi a razão que o levou a procurar o yoga? 

e: Isso fui influenciado pela Dra. lá do Cais… Ela disse: “Ah, vai-te fazer bem”… 



E: Ai, foi aqui no Porto… 

e: Foi… Foi no Cais… Ela disse “Vai-te fazer bem… Isso ajuda”… Por acaso, fiz a 

primeira vez e depois gostei… 

E: E quanto tempo é que praticou yoga? 

e: Eu ainda estive uns 6, 7 meses a fazer yoga… 

E: E onde é que praticou yoga? 

e: Foi no Cais, mesmo… 

E: Ai, foi no Cais? 

e: Foi… 

E: Mas, não se adaptou ao yoga ou gostou? 

e: Gostei mesmo… 

E: Então, porque é que depois deixou o yoga? 

e: Deixei porque comecei a trabalhar e não tinha tempo para ir fazer yoga… 

E: E o contágio do VIH teve alguma implicação em termos da sua vida religiosa? 

e: Não… 

E: Apegou-se mais à religião depois do contágio? 

e: Não… É igual, é igual… 

E: Portanto, a sua religião, então, não é importante para tentar contrariar a doença, 

esquecer a doença… 

e: Não… 

E: Não obtém mais paz interior se rezar? 

e: Não… É igual… Pronto, sou religioso, mas não mudou nada por causa do VIH… 

E: Pronto, e que implicações é que teve o contágio do VIH em termos das suas 

sociabilidades? Mudou alguma coisa em termos das relações com os seus amigos e 

colegas de trabalho? Houve alguma mudança? 

e: Não… Pelo contrário… Eu quando tirei o curso, na altura, que era para estagiar, eu 

estava para estagiar num sítio, num lar de Terceira Idade… Mas, só que a Directora do 

curso disse que podia… Depois, à ultima hora, disse que não ia… E eu disse-lhe: “Você 

está-me a excluir… E porquê?”… E ela, à frente de toda a gente, de 30 e tal pessoas do 

curso disse “Não, porque você é seropositivo”… Ela não podia fazer isso… Porque, é 

assim, para mais, ela não tem nada a ver se eu sou ou deixo de ser… 

E: Exacto… 

e: Porque, é assim, eu por ser seropositivo, não implica de eu ir fazer um estágio a um 

lar de terceira idade… Porque ela não queria que eu tivesse contacto com idosos… 



E: Hum, hum… 

e: E ela agora soube que eu estava num lar… 

E: E? 

e: Ela tentou agir… Só que, é assim, a minha patroa não tem a certeza, mas desconfia 

que eu devo ter a Sida… Porque é assim, sempre que eu vou às consultas do Joaquim 

Urbano, eu tenho que levar uma justificação… 

E: Exacto, exacto… 

e: E ela, pronto… 

E: E ela acha que ia reagir mal se soubesse? 

e: Não… Eu, por acaso, tenho uma colega de trabalho lá que é seropositiva… 

E: E o Sr. tem que os ajudar ao nível da alimentação, cuidados de limpeza… Mais? 

e: Sim… Mas, tenho todo o cuidado… Porque eu também através da higiene de um 

idoso posso apanhar uma infecção… Por isso tenho sempre todo o cuidado… 

E: E que implicações é que teve o contágio do VIH em termos das suas rotinas diárias? 

Mudou alguma coisa em termos da ocupação dos seus tempos livres? 

e: Não, não… A única coisa que mudou é que eu agora já não consigo fazer directas… 

É a única coisa que mudou… 

E: E em termos dos espaços sociais frequentados e saídas nocturnas? 

e: A única coisa que mudou foram as directas, que eu não consigo fazer directas… Se 

eu vou para a noite e fizer uma directa (hesitante)… Chega, por exemplo, às 4 (horas) 

da manhã e tenho que ir embora… Não tenho já capacidade para mais… 

E: Então, não diminuíram as suas saídas nocturnas… 

e: É assim, antes estava sempre sistematicamente na noite…. Agora, não… Agora saio 

um ou duas vezes por mês e já é muito… 

E: Então, e depois daquela professora ter dito à frente de todos que era seropositivo, 

como é que ficou a relação? 

e: Foi uma coisa que ainda me uniu mais à turma… 

E: Foi? 

e: Foi… 

E: E o Sr. não fez participação dessa professora? 

e: Fiz participação… Fiz queixa e tudo… 

E: E a escola não fez nada… 

e: Ela foi chamada ao Director e isso tudo… 

E: E não lhe aconteceu nada a ela? 



e: Ela pediu-me desculpa… No fim queria dar-me apoios e tudo que era apoios a nível 

logístico… Depois já queria que eu fosse estagiário… Recusei tudo… Disse “Não 

preciso da sua ajuda em nada”… 

E: E ela não foi castigada pela escola? 

e: É assim, eu é que não quis… 

E: O Sr. podia ter levado isso muito mais longe… 

e: Podia ter levado… Só que é assim (hesitante)… 

E: Não esteve para isso… 

e: Também ouvi conselhos aqui da Abraço… Porque é assim, se eu fosse diferente 

(hesitante)… É assim, eu ia-me também prejudicar… Porque eu ia mexer numa situação 

e já entravam pessoas… E depois já começavam a saber mais pessoas… Pronto… 

E: E quando é que se passou isso? Há quanto tempo é que foi isso? 

e: Isso foi durante o curso… Foi em 2006, 2007… 

E: Ok… Pronto… Na primeira entrevista, o Sr. Eduardo disse-me que, em termos da 

sua actividade sexual, o contágio do VIH não teve qualquer implicação e que até pratica 

sexo mais vezes... Disse-me isto… 

e: Sim, sim… 

E: Pode referir o ritmo de actividade sexual semanal antes do contágio e o ritmo de 

actividade sexual semanal actual? Quantas vezes tinha sexo por semana antes do 

contágio e quantas vezes tem sexo por semana actualmente? 

e: Ai, são muitas vezes… Sou mesmo viciado em sexo… 

E: Mas, antes do contágio quantas relações sexuais teria por semana? 

e: É pá, é o normal… 

E: Uma vez por dia? 

e: Uma vez por dia… 

E: Pronto, sete vezes por semana, antes do contágio… 

e: Não eram sete vezes por semana, mas sempre 5, 6 vezes… 

E: E actualmente? 

e: Actualmente, se eu estiver em casa, estou sempre a fazer… 

E: Tem mais de 7 vezes por semana, então, agora? 

e: Às vezes, tenho… 

E: Pronto… Ok… O conhecimento do contágio do VIH trouxe-lhe receio em relação ao 

futuro? 

e: Não… 



E: E trouxe-lhe ansiedade em relação ao futuro? 

e: Ansiedade tenho alguma… Ando sempre ansioso, principalmente para chegar a 

casa… 

E: E o Sr. Eduardo procura obter mais informação sobre a doença Sida através de 

pesquisa bibliográfica ou na Internet? 

e: Sim… Eu ando a ler um livro que é sobre uma história de dois homens com HIV… É 

uma coisa que já se passou há 30 e tal anos atrás… E é uma história que, pronto… Já li 

5 vezes o livro… E estou a ler mais uma vez… Quanto mais leio aquele livro, mais 

vontade tenho de o ler… 

E: O Sr. Eduardo disse-me que revelou a sua seropositividade somente ao seu patrão da 

pastelaria de Lisboa, aos seus pais, irmãs, uma tia de Almada, e a dois amigos íntimos, 

não foi?... 

e: Hum, hum… 

E: Quem é que eram esses dois amigos? 

e: Esses dois amigos íntimos eram de Lisboa, também… Eram dois gays… 

E: Somente essas pessoas é que sabem da sua seropositividade? Bem aquela turma 

também ficou toda a saber… 

e: Pronto, agora já toda a gente deve saber, não é?… 

E: Pois… E tirando esses seus colegas de turma e as pessoas referidas anteriormente, 

alguém mais saberá da sua seropositividade? 

e: Não… Actualmente, a única pessoa que sabe é a minha patroa… A minha patroa 

agora sabe…  

E: A do Lar? 

e: A do Lar… 

E: Ela tem a certeza absoluta? O Sr. já lhe disse? 

e: Eu não lhe disse mas ela sabe… Porque ela disse “Também não é à toa que você vai 

às consultas ao Joaquim Urbano”… Pronto, para bom entendedor, meia palavra 

basta… 

E: Mas, nunca lhe disse directamente… 

e: Nunca lhe disse directamente, mas é o que ela disse… Desde que não tenha hepatite 

ou tuberculose… Agora, tendo HIV, não por isso que ela me vai mandar embora… 

E: Ok… Então, para além dessas pessoas, ninguém sabe mais… 

e: Não… 

E: O Sr. Eduardo disse-me que tem poucos amigos, actualmente, por opção própria... 



e: Sim… 

E: Quem é que são, então, os seus amigos actualmente? 

e: Pronto, é uma amiga minha do Porto que te um café… Essa amiga, não sabe o 

problema que eu tenho… 

E: E como é que fez essa amizade? 

e: Foi nessa altura em que eu cheguei ao Porto… Era um café que estava em frente à 

pensão onde eu morava e onde eu ia tomar café… Depois, palavra puxa palavra, 

pronto… E foi onde eu fiz os meus primeiros espectáculos aqui no Porto… 

E: Ai, o Sr. fez espectáculos aqui no Porto? 

e: Fiz… Mas, não queria fazer… Pronto, mas ela tanto me convenceu, tanto me 

convenceu, que eu acabei mesmo por fazer… Pronto… Tenho poucos amigos… Eu 

aqui na Abraço, para mim, já são amigos… No Espaço Pessoa também tenho lá uma 

grande amiga que é a Dona Ilda… 

E: E mais amigos? 

e: Agora, estou a fazer amigos, porque trabalho na minha área… 

E: E dos seus antigos amigos de Oliveira de Azeméis tem alguma pessoa que possa 

dizer que é sua amiga? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Nem daquele grupo de amigos da sua adolescência? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não, porque assim que eles souberam (hesitante)… Alguns sabem que eu sou e eu 

vou lá eles vêem-me a cara e não me dizem nada… 

E: Ok… Pronto, se lhe pedisse para escolher duas palavras para descrever a sua 

experiência como seropositivo, quais são as palavras que o Sr. Eduardo escolheria? 

e: (pensativo) Muitas palavras… É complicado escolher… É pá, batalhador… Eu 

batalhei… 

E: Vou-lhe dar um exemplo, outras pessoas que já entrevistei disseram pesadelo, outras 

sofrimento, outras dor, outras expiação, outras prova… Quais são as duas palavras que 

o Sr. vê que podem reflectir melhor a sua experiência como seropositivo? 

e: A minha experiência? 

E: Sim… Duas palavras… 



e: (pensativo) Pesadelo, uma pessoa vive sempre, não é?… 

E: Mas, duas palavras suas para descrever a sua experiência como seropositivo… 

e: (pensativo) É complicado isso… É uma maldição… 

E: Pode explicar porquê? 

e: Não sei, alguma coisa que a gente fez no passado… Porque eu às vezes também 

tenho essas coisas dentro da minha cabeça… Algum mal que a gente fez no passado e 

que agora esteja a pagar… 

E: Maldição… Quer dizer um castigo, é? 

e: Sim, um castigo… Alguma coisa que a gente tenha feito e que agora esteja a pagar… 

E: Mas, porque é que o Sr. vê a sua experiência como seropositivo como um castigo? 

e: Como um castigo, porque (hesitante)… Lá está, eu devia ter feito mal, alguma coisa 

mal, alguma coisa que agora esteja a pagar… Não sei… 

E: E está a pagar como? 

e: Com a Sida, não é?... Não sei, é complicado… 

E: E outra palavra, para além de maldição? 

e: (pensativo) É uma derrota na vida, não é?... Porque a gente (hesitante)… Nascemos, 

temos um caminho traçado, chegamos a uma certa altura e temos ali um abismo… 

E: Ok… Pronto… O Sr. Eduardo o que é que acha que podia ser feito em Portugal para 

tornar a luta contra a Sida e o VIH mais eficaz? 

e: Isso já é muito complicado, porque a nível dos governantes, eles não estão muito 

virados para esse lado, não é?… 

E: O Sr. falou há pouco na facto da Abraço dever ser uma instituição com maior 

dimensão, mais abrangente… 

e: Também, é assim, a maior parte doa apoios tem que vir lá de cima… 

E: Exacto… Se o Sr. pudesse tomar um conjunto de decisões, o que é que fazia? 

e: Acho que apoiava mais qualquer instituição de apoio e solidariedade social… Fosse 

da Sida, hepatites, crianças, idosos… 

E: Pronto, e o que é que realmente mudou na sua vida após o contágio do VIH? 

e: Mudou muita coisa, não é?… É que a vida muda completamente… Lá está a gente 

chega àquele abismo e, das duas, uma: ou a gente entra mesmo no buraco ou a gente 

tenta saltar o buraco… E a vida aí dá uma volta muito grande… 

E: Ok… Actualmente, o Sr. Eduardo vive com o seu companheiro, não é?... 

e: Hum, hum… 

E: Onde é que vivem aqui no Porto? 



e: Não, vivemos em Gaia… 

E: Em Gaia? Em que parte é? 

e: É aqui em cima… Ao cimo desta rua… 

E: E têm um apartamento alugado? 

e: Não, o apartamento é dele… 

E: É dele? Então, era uma pessoa já com uma vida estável… 

e: Sim, sim… 

E: E qual é a profissão do seu companheiro? 

e: Ele é chefe de cozinha… 

E: Já me tinha dito… E tem algum apoio económico do Estado ou subsídio derivado do 

problema do VIH/Sida, o Sr. Eduardo? 

e: Derivado do problema do VIH/Sida, não… Eu, actualmente, ainda estou com o 

Rendimento Mínimo, mas não sei até quando… 

E: E qual é o valor do rendimento Mínimo? 

e: São centro e oitenta e qualquer coisa (Euros)… 

E: E quanto é que tira de ordenado? 

e: De ordenado, é o ordenado mínimo… 

E: E, desculpe, quanto é que é? 

e: São 426 (Euros)… 

E: Então, fica com mais de 600 Euros, com as duas coisas juntas… 

e: É… 

E: E relativamente à ocupação dos seus tempos livres, o Sr. Eduardo disse-me que 

costuma sair à noite para beber um copo com o seu companheiro, não é?... 

e: Sim… 

E: Pronto, e sai mais ou menos uma, duas vezes por mês… 

e: Uma, duas vezes, no máximo… 

E: E que espaços da noite do Porto é que frequenta nessas ocasiões? 

e: É assim, frequentamos todo o tipo de ambientes… Ambientes gay, vamos poucas 

vezes… Gosto de ir para outros ambientes… 

E: Vai para a Ribeira, por exemplo? 

e: Ribeira do Porto, não gosto… Nunca fui, nem quero ir… Para Gaia costumo ir… 

Para aqueles bares ali do Porto… Pronto… 

E: Ok… O Sr. Eduardo costuma encontrar-se com os seus colegas de trabalho fora do 

contexto de trabalho? 



e: Algumas vezes… 

E: Uma vez por mês? Duas vezes por mês? 

e: Às vezes, uma ou duas vezes por mês… 

E: Vão tomar um café todos juntos, por exemplo? 

e: Vamos tomar café… Fazemos um jantar e não seu quê… 

E: E esses colegas sabem da sua seropositividade? 

e: Não… 

E: E tenciona contar-lhes ou acha que não há necessidade? 

e: Não, acho que não há necessidade nenhuma… 

E: Com que actividades é que o Sr. Eduardo ocupa o seu tempo no espaço doméstico? 

Vê televisão? Ouve música? 

e: Vejo televisão… Às vezes, pego e (hesitante)… Agora, estou a fazer uns fatos… 

Passo tempo com isso de manhã… 

E: Como me tinha dito, está no 10º Ano de técnico de acção social, não é?... Quais são 

as suas ambições futuras em termos de escolaridade? 

e: Eu queria ser era assistente social… É o meu objectivo… Quero chegar o mais alto 

possível… 

E: Pretende, portanto, aumentar a sua escolaridade… Quer tirar uma licenciatura, é? 

e: Sim… 

E: E pretende continuar a desempenhar funções no lar de Terceira Idade ou tem outras 

ambições? 

e: É assim, se de hoje para amanhã aparecer um trabalho que ofereça mais regalias, com 

um bom ordenado, com mais futuro, deixo o lar… Mas, se não aparecer, eu vou 

continuar, porque também sou efectivo, não é?… 

E: Ok… E receia poder vir a ser prejudicado a nível laboral futuramente por ser 

seropositivo? 

e: Nunca pensei nisso… Nunca pensei e também, por enquanto, não quero estar a 

pensar… 

E: Portanto, a sua meta é ser assistente social… 

e: Hum, hum… Porque é assim, houve uma altura em que eu queria ser psicólogo… 

Mas, o meu nível de psicologia não é muito bom… Então, tive que optar por outra 

coisa… Porque eu queria ser psicólogo da Terceira Idade só que eu não puxo muito a 

psicologia… 

E: Portanto, a sua meta é ser assistente social… 



e: Assistente social… 

E: Ok, pronto… O Sr. Eduardo encara o futuro com optimismo? 

e: Sim… 

E: E espera um dia vir a poder curar-se totalmente da doença Sida, dado o avanço 

científico actual? 

e: É assim, eu não vou dizer que não, nem vou dizer que sim, porque não sei como é 

que vai ser o dia de amanhã… Eu espero bem que um dia, não digo por mim, mas que 

possa já haver cura, não é?... 

E: Pronto, é a última pergunta que tinha para lhe colocar, Sr. Eduardo… 

e: Está bem… 



Grelha de Observação da Entrevista nº12 

 

Categorias Observação 

Caracterização do espaço físico 

e condições do local onde 

decorreu a entrevista 

A segunda entrevista biográfica com Marta realizou-se na mesma 

sala do primeiro piso do Gabinete de Apoio Psico-Social da 

Abraço/Delegação Norte em que a primeira. 
Linguagem verbal do 

entrevistado 

Marta manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica em termos linguagem verbal. 

Mímica do entrevistado Esta mulher manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica no que toca à mímica. 
Aspectos não verbais da 

elocução do entrevistado 

Marta manteve as mesmas características que evidenciou na 

primeira sessão biográfica ao nível dos aspectos não verbais da sua 

elocução. 
Indumentária do entrevistado Marta apresentou-se vestida com um top branco, umas calças de 

ganga azuis claras e umas sandálias castanhas. 
Interrupções A entrevista foi interrompida por duas vezes de modo a que Marta 

pudesse atender chamadas de telemóvel. 

Interacções que precederam e 

seguiram a gravação da 

entrevista 

Quando cheguei à Abraço/Delegação Norte, às 14 horas e 50 

minutos, Marta já se encontrava no interior da instituição, 

dialogando com uma das técnicas do serviço de apoio psico-social. 

Findo o diálogo com a técnica da Abraço/Delegação Norte, Marta 

propôs-me que subíssemos para a sala do primeiro piso a fim de 

darmos início à áudio-gravação. Concluída a entrevista, ofereci 

uma garrafa de vinho tinto a esta mulher como forma de 

agradecimento pela sua cooperação no meu trabalho de 

investigação. Subsequentemente, Marta retomou o diálogo com a 

técnica da Abraço/Delegação Norte e eu regressei a casa. 

 



Número da entrevista: 12 

Local: Instituição Abraço (Vila Nova de Gaia) 

Data de realização: 2008/07/30 

Hora de início: 15h e 02m 

Hora de terminus: 16h e 18m 

Nome do entrevistado: Marta 

 

E: Pronto, tal como a Sra. Marta me tinha dito na primeira entrevista nasceu em Vila 

Nova de Gaia, a 8 de Setembro de 1967, não foi?... 

e: Exacto… 

E: A Sra. Marta foi criada com os seus pais e os seus avós maternos, não foi?… 

e: Exacto… 

E: Que imagem é que guarda do seu avô materno a Sra. Marta? 

e: (ouvindo mal) Guardo e continuo a guardar porque a minha avó materna ainda é 

viva… Portanto, fez 81 anos agora… Está em óptima forma… Está como sempre, um 

espectáculo… 

E: E do seu avô? 

e: O meu avô já faleceu há 17 anos e era uma pessoa maravilhosa (risos), pronto… 

E: Ok… Até aos seus 9 anos, altura em que a sua mãe engravidou dos seus irmãos 

gémeos, viveu numa moradia em Gaia, como me disse… 

e: Sim… 

E: Depois disso o seu avô comprou uma casa, uma moradia completa, no Castêlo da 

Maia, ao pé do ISMAI, e foram para lá viver… 

e: Sim… Fomos todos… 

E: Foi fácil para si adaptar-se à mudança de Vila Nova de Gaia para o Castêlo da Maia 

ou custou-lhe, na altura? 

e: Ainda era muito miúda, não é?… Pronto, deixei cá ao meus amiguitos e tal, mas 

depois… Foi naquela fase, eu tinha 8 anos, 9, portanto…… 

E: Quando a Sra. Marta tinha 10 anos, nasceram os seus irmãos gémeos, não foi?... 

e: Exacto… 

E: Que importância é que esse acontecimento teve na sua vida? 

e: Foi uma alegria muito grande e uma crise de ciúmes muito grande… Porque depois, 

os miminhos não eram só para mim, também eram para eles…. 

E: Já me tinha dito isso… 



e: (risos) 

E: Pronto, em que ano, em concreto, é que faleceu o seu pai? 

e: O meu pai foi há 6 anos… 

E: 6 anos… E o seu avô, tinha-me dito, foi há… 

e: (cortando-me a palavra) Foi há 17 (anos)… 

E: E sentiu muito a perda do seu pai? 

e: Do meu pai, senti imenso… Tanto de um como do outro… 

E: Dos dois… 

e: Hum, hum… 

E: Pronto… E a Sra. Marta viveu com os seus pais e os seus avós maternos até que 

idade? 

e: Até aos 23 (anos)… 

E: Até 1990, quando casou com o seu marido e alugou uma casa no Castêlo da Maia… 

e: Sim… 

E: Pronto, como me tinha dito, relativamente à escola, a Sra. Marta começou por 

frequentar o Colégio do Trancoso, em Vila Nova de Gaia, não foi?... 

e: Exacto… 

E: Com que idade é que entrou para a escola primária? Com 7 anos? 

e: Portanto, eu fiz anos em Setembro… 

E: Com 6 (anos)… 

e: Portanto, entrei com 6 (anos)… Com 6 (anos)… Acho que sim… 

E: Frequentou o Colégio do Trancoso até à 2ª Classe… 

e: Sim, e depois fui obrigada a repetir… 

E: Exacto… 

e: Como houve a mudança… 

E: No Colégio do Trancoso nunca reprovou? 

e: Não… 

E: Hum, hum… Depois disso, a Sra. Marta foi para uma escola primária do Castêlo da 

Maia… Tinha-me dito… 

e: Exacto… 

E: E foi obrigada a repetir… 

e: (cortando-me a palavra) A 2ª (Classe)… 

E: Por causa da transferência… 

e: Exacto, exacto… 



E: Como me tinha dito, fez o Ciclo também no Castêlo da Maia, numa escola perto de 

sua casa, não foi?... 

e: Exacto… 

E: E quando passou para o 7º Ano, a Sra. Marta foi estudar para uma escola na Maia 

para a qual tinha que se deslocar de camioneta... 

e: Exacto… 

E: No 7º Ano registou uma reprovação... 

e: Hum, hum… 

E: Como me tinha dito, a Sra. Marta abandonou a escola depois de completar o 9º 

Ano... 

e: Exacto… 

E: Para além de ter repetido a 2ª Classe e ter reprovado no 7º Ano, a Sra. Marta 

reprovou mais alguma vez? 

e: Reprovei depois no 8º (Ano)… 

E: Ai, reprovou uma vez no 8º (Ano)… 

e: Reprovei no 8º (Ano)… Andei a passear os livros (risos)… 

E: Então, pelos meus cálculos, abandonou a escola aos 17 anos, em Julho de 1985, e fez 

18 em Setembro… 

e: Exacto… 

E: Pronto, a Sra. Marta atribui a desistência da escola ao facto de, utilizando as suas 

palavras, ter crescido “depressa demais na Maia” e ter sofrido a influência dos seus 

amigos mais velhos que também foram trabalhar... 

e: Exactamente… 

E: Além disso, disse-me que o facto de ter sido suspensa por três dias por uma agressão 

a uma professora de francês também a motivou a desistir da escola... 

e: Foi… Foi a vergonha da minha vida… 

E: Em que ano é que andava quando aconteceu isso? 

e: No 8º (Ano)… 

E: No 8º (Ano)… Foi no ano em que reprovou também? 

e: Foi no ano em que reprovei… 

E: E como é que os seus pais reagiram à sua suspensão? 

e: Uma descompostura, uma tareia da minha mãe (risos)… 

E: Castigaram-na? 

e: Castigaram… 



E: Ok… Pronto, como me tinha dito na primeira entrevista, a Sra. Marta teve o seu 

primeiro namoro sério aos 17 anos... 

e: Foi… 

E: Tem a certeza que foi com 17 anos? 

e: Foi… 

E: Quem é que era o seu namorado, na altura? 

e: Era o Licínio… Era o (hesitante)… Vivia numa moradia abaixo de minha casa… 

E: Pois, esse já me tinha falado… Mas, um namoro que teve antes e durou 6 meses… 

Tinha-me falado nisso na primeira entrevista… 

e: Sei lá?… Já me esqueci… Se calhar, tive… Eu disse o nome (risos)? 

E: Não… Só namorou 6 meses com essa pessoa e não teve relações sexuais nesse 

namoro… 

e: Ah, foi, foi… Foi o das Caves Paizinho… Foi, foi… 

E: E foi aos 17 anos, isso… 

e: Foi… Depois é que foi o Licínio… 

E: Exacto… 

e: Foi isso… Tem razão… 

E: E como é que conheceu esse rapaz, o primeiro namorado? 

e: O das Caves Paizinho conheci através de uma pessoa de família, afastada… Fomos a 

uma festinha… A uma Comunhão, acho eu… E conheci-o lá… 

E: Ok… 

e: Em Penafiel, acho eu… 

E: Ok… Pronto, e nesse namoro não teve envolvimento sexual, como me tinha dito… 

e: Não, não, não… 

E: Pronto… Depois disso, a Sra. Marta disse-me que teve um segundo namoro com um 

rapaz chamado Licínio que era seu vizinho... 

e: Exacto… 

E: Disse-me que iniciou esse namoro aos 17 anos, não foi?... 

e: Sim, foi logo a seguir ao outro rapazito… 

E: Pronto, esse namoro, tinha-me dito, durou 5 anos... 

e: Sim… 

E: E foi neste namoro que a Sra. Marta teve a sua iniciação sexual, não foi?... 

e: Sim… 

E: Consegue precisar a idade em que teve a sua primeira experiência sexual? 



e: Não… 

E: Não sabe se foi aos 17 (anos), se foi aos 18 (anos)? 

e: Não faço ideia… Mas, eu acho que já tinha 18 (anos), na altura… Salvo erro, já tinha 

feito os 18 (anos)… 

E: Ok… Segundo me disse na primeira entrevista, a Sra. Marta e o seu namorado não 

utilizaram preservativo nas relações sexuais... 

e: Não… 

E: Qual era método contraceptivo que utilizava para evitar a gravidez? Era a pílula? 

e: Não, ao princípio era (hesitante)… 

E: O coito interrompido… 

e: Exacto… Depois, posteriormente, é que comecei a usar a pílula… 

E: E com que idade é que começou a tomar a pílula? Sabe ao certo? 

e: Talvez 19 (anos)… 

E: Ok… E porque é que optavam por não usar preservativo a Sra. Marta e o seu 

namorado? 

e: Acho que era um bocado tabu… Acho que era… 

E: Não era para maximizarem o prazer sexual? 

e: Não… Acho que era mesmo por tabu… 

E: Pronto, e em concreto, porque é que acabou a sua relação com o Licínio? 

e: Eu conheci outra pessoa e depois houve também o problema dele fumar alguns 

charros… E eu não concordava muito com isso… Houve muitas coisas assim 

envolvidas e começámos a dar-nos um bocadinho mal… Pronto, e optámos por cada um 

ir para o seu lado… 

E: E viveu sempre com os seus pais e avós maternos durante esse namoro… 

e: Sempre… 

E: Depois disso, a Sra. Marta apaixonou-se pelo irmão da sua melhor amiga… Tinha-

me dito… 

e: Por? 

E: Pelo irmão da sua melhor amiga… 

e: O irmão? 

E: Sim… Foi o que eu entendi na primeira entrevista… O seu futuro esposo… 

e: Ai, o pai da minha filha… Sim… Nem estava relacionar que era irmão dela… É 

isso… 

E: É, não é?… 



e: É… 

E: Em concreto, quando é que o conheceu? 

e: É assim, eu conheci-o antes de começar a namorar com ele, só que já não me 

lembrava dele, não é?… Porque eu era tão miúda… Ela era a minha melhor amiga, 

andávamos sempre juntas… Eu sabia que ela tinha mais dois irmãos… Um era mais 

miudito, o outro era mais velho… E depois um dia, por acaso, ela disse-me “Olha, este 

é o meu irmão e tal”… E pronto, aí começou… 

(interrupção para a entrevistada atender um telefonema) 

e: Desculpe… 

E: Não há problema… 

e: Teve mesmo que ser… 

E: E sabe que idade tinha quando conheceu o seu primeiro marido? 

e: Eu devia ter 21 (anos)… Porque eu casei com 22 (anos) e aos 23 (anos) nasceu a 

minha filha… Portanto, quando a minha filha nasceu, eu fazia 23 (anos)… Exacto… 

Por isso, 21 (anos), 22 (anos), é por aí… 

E: Tinha-me dito que casaram em Fevereiro de… 

e: 90 (1990)… Exacto… 

E: E em Janeiro de 1991 separaram-se... 

e: Exactamente… 

E: E porque é que se separaram? 

e: Pronto, ele era uma pessoa impulsiva, levantou-me a mão e eu não concordei… 

E: E além disso tinha-me dito que ele era muito mulherengo… 

e: Muito… 

E: Pois… 

e: Mulherengo… Bebia um bocadinho e jogava bastante… 

E: Em Abril de 1991 nasceu a sua filha... 

e: Exacto… 

E: E também não utilizaram preservativo nas relações sexuais? 

e: Ele era contra… 

E: Ele era mesmo contra? 

e: Sim… 

E: E foi ele que forçou? 

e: Sim… 

E: E tomava a pílula? 



e: Não tomei pílula, nessa altura, porque a coisa que eu mais queria era engravidar… 

Portanto… 

E: Foi premeditada a gravidez… 

e: Foi, foi… 

E: E tinha-me dito que a Sra. Marta e o seu marido alugaram uma casa no Castêlo da 

Maia perto dos seus pais… 

e: Sim, sim, sim… 

E: Quanto tempo é que viveram nessa habitação? 

e: Pouco tempo… Relativamente pouco tempo… Não sei precisar, mas foi pouco tempo 

porque, entretanto, separámo-nos… 

E: E quando se separaram, em Janeiro de 1991, regressou a casa dos seus pais? 

e: Fui para casa dos meus pais… 

E: Ok… Teve algum relacionamento ou conquista sexual entre o espaço de tempo em 

que terminou com o Licínio e conheceu o seu marido? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… 

E: Depois disso, a Sra. Marta envolveu-se com um antigo colega da escola chamado Rui 

com quem manteve sempre contacto, não foi?... 

e: Sim… 

E: Em Abril de 1993, encontraram-se e começaram a conviver mais, e uns meses depois 

começaram a namorar… Tinha-me dito… 

e: Exactamente… 

E: Consegue precisar a data do início do namoro? 

e: 1 de Abril… 

E: 1 de Abril? 

e: Exactamente… 

E: Então, começaram logo (hesitante)… Em Abril de 93 (1993)? 

e: Sim… 

E: Pronto, o namoro terminou ao fim de 1 ano quando a Sra. Marta teve a confirmação 

do vício em heroína do seu namorado que foi apanhado por si em vossa casa com quatro 

amigos a injectar, não foi?... 

e: Exactamente… 

E: Portanto, foi mais ou menos em Abril de 1994 que terminou… 



e: Sim… À volta disso… 

E: Como me tinha dito, também não utilizou preservativo nas relações sexuais com esse 

namorado… 

e: Não… 

E: Ele era contra ou foi opção dos dois? 

e: Não, foi opção dos dois… 

E: Tomava a pílula? 

e: Tomava… 

E: E onde é que viveu com essa pessoa? Vivia em casa dos seus pais? 

e: Não… Na Maia, num apartamento alugado… 

E: Voltou a sair de casa? 

e: Voltei a sair de casa… 

E: Saiu de casa a partir desse namoro ou… 

e: (cortando-me a apalavra) Não, só a partir desse namoro… 

E: Foi aí que alugou em T-0 na Prelada? 

e: Exactamente… 

E: Ok… E viveram juntos, então, até Abril de 94 (1994)… 

e: Sim, foi 1 ano, mais ou menos… 

E: Depois disso regressou a casa dos seus pais ou ficou lá? 

e: Regressei a casa dos meus pais, mas estive pouco tempo… E depois aluguei outro 

apartamentozito pequenito só para mim… 

E: E onde é que se situava esse apartamento? 

e: Foi esse na Prelada… Porque o primeiro, com o Rui, foi na Maia… 

E: Ai, foi na Maia? 

e: Foi na Maia… Foi um T-0… E depois, o outro, a seguir, que foi sozinha, foi um T-0, 

na Prelada… 

E: Ok… Já percebi… Pronto, entre o fim do namoro com o seu namorado Rui 

heroinómano e 1996, altura em que iniciou a relação com o seu actual companheiro, a 

Sra. Marta teve algum relacionamento casual ou conquista sexual? 

e: Não… 

E: E entre o fim do namoro com o seu namorado Rui e 1996, viveu na Prelada? 

e: Na Prelada, sempre… Até conhecer o André… Portanto, conheci-o em 96 (1996)… 

Conheci o meu marido… Ainda estive bastante tempo na Prelada… Depois, entretanto, 

não conseguia suportar as despesas, voltei aos meus pais durante 6 ou 7 meses… 



E: Em que ano? Foi em 96 (1996)? 

e: Em 96 (1996)… Em 96 (1996)… E depois, no início de 97 (1997), fui viver com o 

André… 

E: Até agora… 

e: Até agora… 

E: Ah, pronto… Em 1996, como me tinha dito, a Sra. Marta iniciou o relacionamento 

com o seu actual companheiro... 

e: Exacto… 

E: Em concreto, quando e como é que o conheceu? 

e: Foi um colega de trabalho (risos)… Conheci-o no Carrefour… Eu era repositora do 

Carrefour… E conheci-o lá, pronto… E depois começámos a ir tomar um café… 

Começámos a conversar… Ele apanhou-me numa fase assim um bocado, pronto… Ele 

era muito bom ouvinte… E nasceu (risos)… 

E: Quantos anos tinha na altura, quando o conheceu? 

e: Devia ter (hesitante)… Ora, eu estou com ele há 12 (anos)… Portanto, tenho 40 

(anos), faço 41 (anos), agora… 

E: Com 28 (anos), mais ou menos?… 

e: Sim, 28 (anos)… 

E: Mas, conheceu-o e começaram logo a namorar ou conheceu-o muito tempo antes? 

e: Não, conheci antes… E, depois, começámos a namorar… 

E: Conheceu-o para aí em 95 (1995)? 

e: Não, conheci-o em 96 (1996)… 

E: Ai, em 96 (1996)… 

e: Comecei a namorar com ele (hesitante)… Portanto, vai fazer agora 12 anos que 

estamos juntos, não é?… Faz agora 12 (anos)… Faz agora em Agosto 12 (anos)… No 

dia 16 de Agosto, faz 12 anos… Portanto, no ano de 96 (1996), eu conheci-o e em 97 

(1997), para aí, começámos a namorar… Fins de 96 (1996), princípios de 97 (1997)… 

E: Ok… Pronto, até Março de 2000, altura em que entrou no hospital com uma 

“pneumocystis carinii”, a Sra. Marta e o seu companheiro nunca utilizaram 

preservativo... 

e: Não… 

E: Também por opção dos dois? 

e: Por opção dos dois… 

E: E utilizava pílula? 



e: Nunca mais utilizei pílula… Desde que deixei o relacionamento com o Rui, até hoje, 

nunca mais utilizei pílula… 

E: O método então era o coito interrompido, mais uma vez, para evitar a gravidez… 

e: Era… 

E: Pronto, a partir do ano 2000, altura em que a Sra. Marta tomou conhecimento do 

contágio, a Sra. e o seu companheiro passaram a utilizar preservativo nas relações 

sexuais... 

e: Sim, sim… 

E: E passaram a viver ao pé do Continente? 

e: Como? 

E: Vive com o seu companheiro… 

e: (cortando-me a palavra) Sim, sim, sim… É… 

E: Pronto… E é um apartamento alugado? 

e: Não… É nosso… 

E: Pronto… Suponha que a Sra. Marta tinha tomado conhecimento do seu contágio 

antes de conhecer o seu companheiro actual… Acha que poderia ter ficado mais retraída 

e teria tido mais dificuldade em envolver-se com ele por ter conhecimento do contágio? 

e: Claro que sim… Nunca mais me envolveria com ninguém… Isso está certo e 

sabido… 

E: É? 

e: Se fosse antes de eu o conhecer, com certeza que não teria outro companheiro… 

Ficaria sozinha… 

E: Mas, mesmo sabendo que utilizando preservativo o risco… 

e: (cortando-me a palavra) Ficaria sozinha… Está fora de questão… É uma opção 

minha… 

E: E porquê? 

e: Pronto, porque por muito cuidado que haja (hesitante)… Pode acontecer um acidente 

e eu não quero por em risco ninguém… 

E: Mas, todas as outras pessoas que entrevistei utilizam preservativo e não se 

preocupam com essa questão… 

e: Mas, eu sempre pus essa questão… E mesmo hoje ele (referindo-se ao seu 

companheiro actual) sabe… E falamos disso regularmente… Só que eu tenho um 

homem com “h” grande à minha beira… Mas, se eu soubesse antes de ter conhecido o 

André, nunca mais eu teria algum companheiro… Isso não… Eu não queria isso… 



E: Ok… Pronto, como me tinha dito, a Sra. Marta, depois de abandonar a escola, pelos 

meus cálculos, então, com 17 anos em Julho de 1985, frequentou um curso de 

dactilografia… 

e: (cortando-me a palavra) Exacto… 

E: Correspondência geral, arquivo que englobava tudo a nível de escritório, em regime 

nocturno, na Praça D. João I… 

e: D. João I, na Escola Maratona… 

E: Portanto, em que ano, em concreto, é que iniciou esse curso? Em 85 (1985) mesmo 

ou 86 (1986)? 

e: Em 85 (1985)… 

E: Foi logo mal abandonou a escola? 

e: Foi mal abandonei a escola… Eu saí da escola para aí (hesitante)… 

E: Em Julho de 1985… 

e: Exacto… Junho ou Julho, talvez… Não é?... 

E: Junho ou Julho… 

e: E em Setembro, Outubro, comecei logo o curso… 

E: Em regime nocturno… 

e: Em regime nocturno… 

E: Na Escola Maratona? 

e: A Maratona… 

E: A Maratona… 

e: Era na praça D. João I, por cima do B.P.A., do antigo B.P.A.… 

E: E quanto tempo durou o curso? 

e: Foi 1 ano… 

E: Ok… A Sra. Marta disse-me que começou a trabalhar como telefonista na fábrica de 

metalurgia em que trabalhavam o seu pai e o seu avô, na Trofa... 

e: Exactamente… 

E: Começou a trabalhar como telefonista logo após abandonar a escola? 

e: Foi logo após abandonar a escola? 

E: Andava no curso e trabalhava na Trofa ao mesmo tempo? 

e: Exactamente… 

E: Ok… Pronto, e quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou em como 

telefonista? Resumiam-se a atender telefonemas da empresa? 

e: Sim… Atendia chamadas, fazia chamadas… Passava as chamadas para (hesitante)… 



E: Era telefonista de alguém em particular? 

e: Não, não… Da fábrica em geral… 

E: Qual era a carga horária de trabalho semanal da Sra. Marta como telefonista na 

Trofa? 

e: Entrava às 8 (horas da manhã) e saía às 6 (horas da tarde)… 

E: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)? 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: E tinha uma hora para almoço? 

e: Uma hora para almoço… Da uma (hora) às duas (horas da tarde)… 

E: E qual era a sua remuneração mensal como telefonista? 

e: Eu entrei a ganhar 3 contos e 650 escudos… 

E: Por? 

e: Por mês (risos)… Depois, veio um aumento chorudo e fui para os 5 contos e 450 

(escudos)… Depois, houve assim uma revolução muito grande (hesitante)… 

E: Mas, isso era por causa do seu pai e do seu avô ou era mesmo o ordenado estipulado? 

e: Não, era o ordenado estipulado… 

E: Ok… 

e: Isto há uns anos, não é?... Depois, houve outro aumento assim chorudo e fui para 11 

contos… E, depois, houve outro e fui para 17 (contos)… E, depois, foi sempre a subir... 

E: Mas, sempre nessa fábrica? 

e: Sempre nessa fábrica… 

E: Então, começou com 3 contos e chegou até aos 17 (contos)… 

e: Quando saí dessa fábrica estava com 39 contos 900 (escudos) e qualquer coisa… 

E: E como é que aumentou dessa maneira o salário? 

e: Porque eles de 6 em 6 meses faziam aumentos aos funcionários… Era daquelas 

fábricas muito boas, na altura… Agora, já não há disso… Já não existe (risos)… 

E: Pronto, e disse-me que trabalhou na Trofa até aos 19, 20 anos… 

e: Sim… 

E: Durante mais ou menos três anos? 

e: Sim… Foi mais ou menos isso… 

E: Então, e de meio em meio ano ia-lhe aumentando o salário… 

e: Sim… 

E: E ia dobrando, mais ou menos? 

e: Ao princípio foi quase dobrar… Depois é que foi mais (hesitante)… 



E: 25 Euros? 5 contos de aumento? 

e: Sim, à volta disso… Era mais ou menos isso… 

E: Depois disso, a Sra. Marta trabalhou numa empresa de construção civil… 

e: (cortando-me a palavra) De construção civil… 

E: Na Maia, como secretária de administração… 

e: Exactamente… 

E: Quanto tempo depois de abandonar a ocupação como telefonista na Trofa é que 

começou a trabalhar como secretária de administração na Maia? 

e: Ah, isso foi logo… 

E: Logo a seguir? 

e: Foi logo… 

E: Não teve no desemprego meio ano ou assim? 

e: E eu posso falar (risos)? 

E: Pode… 

e: Isto é grave o que eu vou dizer… 

E: Diga… 

e: Porque é assim, eu saí da Trofa e fui para o Fundo de Desemprego… Eu tive 18 

meses de Fundo de Desemprego… E fui para secretária de administração, pronto… Isto 

é grave… 

E: (risos) 

e: Tinha o Fundo de Desemprego e o salário como secretária de administração… 

E: Mas, foi logo a seguir, então… 

e: Foi logo a seguir… 

E: Pronto, e quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou como secretária 

de administração? 

e: Auxiliava, portanto, toda a parte administrativa e auxiliava directamente o patrão… 

E: E qual era a carga horária de trabalho semanal da Sra. Marta como secretária de 

administração? 

e: Entrava às 9 (horas da manhã) e saía às (6 horas da tarde), de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: E tinha uma hora de pausa para almoço? 

e: Uma hora de pausa para almoço… 

E: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: E qual era a sua remuneração mensal como secretária de administração? 



e: Se eu lhe disser, você fica abalado… Em contos, que ainda era em contos, ganhava 

90 contos… 

E: Então, foi um aumento considerável da Trofa para a Maia… 

e: Sim… 

E: Ok… 

e: Limpos… 

E: E depois tinha o Fundo de Desemprego… 

e: Claro… 

E: Quanto é que era? 

e: (risos) Eram 32 contos, para aí, na altura… 

E: Ok… 

e: Isso foi o tempo das vacas gordas… 

E: Quanto tempo trabalhou nessa empresa de construção civil? 

e: Ora, entretanto, nasce a minha filha em 91 (1991)… (pensativa)… 92 (1992)… Eu 

não tenho bem a certeza, mas devo ter estado para aí 3 anos… 2, 3 anos… 

E: E sempre com Fundo de Desemprego… 

e: Não, só tive 18 meses com Fundo de Desemprego… Depois, fiquei com os descontos 

normais e tudo isso… 

E: 3 anos, então? 

e: Sim, à volta disso… É mais ou menos… 

E: Tem razão porque acabou na Trofa aos 20 e começou com 23 anos na fábrica de 

sabonetes… 

e: Exacto… É, é… 

E: Pronto, ok… Então, a fábrica foi à falência, portanto, quando fez 23 anos… 

e: Foi… Infelizmente… 

E: Ok… Depois disso, a Sra. Marta foi trabalhar para a fábrica de sabonetes Ach Brito 

onde trabalhava a sua mãe… 

e: Exactamente… 

E: O nome da empresa era Ach Brito? 

e: Ach… 

E: Ach? 

e: “A”, “C”, “H”… Ach Brito… 

E: Ok… Pronto, começou a trabalhar nessa fábrica com 23 anos… 

e: Exacto… 



E: Portanto, mal acabou o emprego como secretária de administração também foi 

logo… 

e: Foi logo… E, depois, foi o mesmo processo (risos)… 

E: Voltou a ter Fundo de Desemprego mais 18 meses? 

e: Claro… Então (risos)?!!… Eu já lhe disse que esse tempo foi o tempo das vacas 

gordas… 

E: O seu primeiro cargo foi o de promotora... 

e: Foi promotora… 

E: E quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou como promotora? 

e: Ia para os (***), por exemplo, para o J. Pereira ou o António Teixeira Lopes, e tinha 

lá aquelas paletas grandes de sabonetes… Eu nem sabia o que era ser promotora… Eles 

ensinaram-me naquele dia… 

E: Distribuía flyers? 

e: Distribuía os flyers e fazia a promoção, por exemplo, em cada dúzia, o preço de três 

sabonetes ou quatro… Pronto… E era assim… 

E: Ok… E qual era a carga horária de trabalho semanal da Sra. Marta como promotora? 

e: Aí, era diferente… Porque era assim, eu entrava às 8 (horas da manhã) e saía às 5 

(horas da tarde)… Tinha uma hora para almoço… Mas, estava uma semana num sítio, 

outra semana noutro sítio… Portanto, nunca estava no mesmo local… 

E: Em que sítios? No Porto ou fora? 

e: Porto, Maia… Eu passei por muitos sítios… 

E: Mas, saía da Área Metropolitana? 

e: Não… Nessa altura, não… 

E: E de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)? 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

E: E qual era a sua remuneração mensal como promotora? Quanto tempo trabalhou 

como promotora? 

e: Ui, Jesus! 115 contos, com despesas todas pagas, gasolina e tudo (risos)… 

E: E quanto tempo é que trabalhou como promotora lá? 

e: Pouquinho tempo… 

E: Meio ano? 

e: Não… Menos… Eu fui promotora para aí durante 3 ou 4 meses… Logo a seguir, 

passei para repositora… 

E: Era o que lhe ia perguntar a seguir… 



e: É… 

E: E porque é que mudou de cargo, então, nessa altura? 

e: Opção do colega de trabalho que me chefiava… 

E: Ok… E quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou como repositora? 

e: Chegava aos (***), por exemplo, no Jumbo, e chegava ao armazém, tirava o produto 

que precisava para pôr nas prateleiras e repunha os produtos todos… Pousava as 

plaquinhas e ia-me embora… E fazia essa volta na Área Metropolitana do Porto… 

E: E qual era a carga horária de trabalho semanal da Sra. Marta como repositora? 

e: Aí, já era diferente… Aí, não tinha horário de saída… Eu entrava às 8 (horas da 

manhã)… 

E: Da manhã? 

e: É… Entrava às 8 (horas da manhã) e tanto podia sair às 11 (horas da manhã) daquele 

sítio e ir para outro, como podia ter que estar lá todo o dia se houvesse alguma 

promoção… Se houvesse alguma promoção, eu tinha que estar lá a repor… 

E: Mas, pagavam-lhe as horas extraordinárias… 

e: Tudo… 

E: Ah… 

e: Tudo, tudo… 

E: Pronto… 

e: Ao minuto… 

E: E trabalhava de 2ª (Feira) a 6ª (Feira) ou trabalhava também ao fim-de-semana?… 

e: Ao fim-de-semana, também… Nessa altura, já apanhava fins-de-semana… 

E: E quantas folgas tinha? 

e: Duas por semana… 

E: Ok… E qual era a sua remuneração mensal como repositora? 

e: Eram os mesmos 115 (contos), com gasóleo pago, dormidas, tudo pago… 

E: Não aumentou o salário com a promoção para repositora? 

e: Não… 

E: Depois disso, trabalhou como vendedora na empresa… 

e: Sim… 

E: Passado quanto tempo? 

e: Para aí, uns 3 ou 4 meses… 

E: Foi logo para vendedora? 

e: Fui logo para vendedora… 



E: E quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou como vendedora na 

empresa? 

e: Visitar os clientes da empresa, (***) ou até supermercados, farmácias, pronto… E 

propunha o produto que tínhamos e vendia… E tinha as comissões, o ordenado, não 

é?… O salário… E tinha as despesas todas pagas e o carro da empresa… Nessa altura, 

era no carro da empresa… 

E: E qual era a carga horária de trabalho semanal da Sra. Marta nessa altura? 

e: Não tinha… Não tinha… Aí, entrava à hora que me apetecia e saía à hora que fosse 

preciso… 

E: Mas, quantas horas trabalhava por dia, normalmente? 

e: Por dia, eu posso-lhe dizer, por exemplo, que na área do Porto, Gaia e Maia, eu era 

capaz de trabalhar 12 horas seguidas… Em Lisboa e Algarve, já não… 

E: Mas, já se deslocava para fora… 

e: Já, já… 

E: Com que frequência é que se deslocava para fora? 

e: Todas as semanas… 

E: Todas as semanas? 

e: Todas as semanas… Eu fazia a área do Porto, Maia e Gaia durante dois dias… 

Depois, o resto do tempo que me sobrava, visitava os clientes de Lisboa… Depois, 

parava e na semana seguinte ia para o Algarve a semana toda… Quando voltava, 

visitava novamente os do Porto, Gaia, Maia e Foz… E era assim… E, depois, 

posteriormente, fui para a Madeira… 

E: E não tinha duas folgas por semana? 

e: Não… Aí, já não tinha folgas… 

E: Não tinha folgas? 

e: Não… 

E: Trabalhava todos os dias? 

e: Todos os dias, menos Sábados e Domingos… 

E: Então… 

e: (cortando-me a palavra) Como vendedora, aí, já não trabalhava aos Sábados… 

E: E Domingos… 

e: E Domingos também não… 

E: Qual era a sua remuneração mensal como vendedora na empresa? 

e: Aí, eram 155 contos… 



E: E mais regalias? 

e: Tudo pago… 

E: E comissões… 

e: Comissões e carro da empresa… 

E: E tirava muito de comissões? 

e: (risos) O que é que é muito para si? 

E: Sei lá?... Metade do salário, por exemplo… 

e: Mais de metade do salário, pode ser? 

E: Sim, sim… Tirava mais de 75 contos? 

e: Olhe, eu posso-lhe dizer que na viagem que fiz à Madeira, que essa é a que está mais 

presente, eu tirei o ordenado de 155 (contos), mais as despesas todas, mais 678 contos 

de venda de sabonetes… 

E: 678 contos? 

e: De venda de sabonetes… Sabonetes… 

E: É muito dinheiro… Portanto, quanto é que recebia como repositora? 115 (contos)? 

e: 115 (contos)… 

E: Depois, passou para 150 (contos)… 

e: Depois, passei para 155 (contos)… 

E: Ok… E trabalhou como vendedora da empresa até aos 28 anos… 

e: Até aos 28 (anos)… 

E: Altura em que houve uma reestruturação… 

e: (cortando-me a palavra) Depois houve uma reestruturação de pessoal e despediram-

me… Não fui só eu, foram muitos… 

E: Exacto… Depois disso, a Sra. Marta foi trabalhar como repositora para o Feira Nova 

da Póvoa do Varzim… 

e: Exactamente… 

E: Quanto tempo depois de abandonar a ocupação como vendedora na Ach Brito é que 

começou a trabalhar como repositora no Feira Nova na Póvoa do Varzim? 

e: Devo ter estado parada para aí dois meses… Comecei a responder a anúncios… Fui a 

empresas de trabalho temporário… E pronto… 

E: E tinha 28 (anos), não era?... 

e: Sim... 

E: Portanto, foi aí que se juntou ao seu companheiro actual, mais ou menos… 

e: Sim, sim… 



E: Portanto, e foi naquele período que viveu em casa da sua mãe… 

e: Vivi em casa da minha mãe, conheci-o e depois é que nos juntámos… 

E: Exacto… Quais eram as suas funções, em concreto, quando trabalhou como 

repositora no Feira Nova? 

e: No Feira Nova eram exactamente as mesmas que tinha na (hesitante)… 

E: Mas, de que área em concreto? 

e: De? 

E: De que área do supermercado? 

e: Ah, era o Grupo Nutrinvest… Era bolachas, óleo, azeite, massas e Compal… 

E: Qual era a carga horária de trabalho semanal da Sra. Marta como repositora no Feira 

Nova? 

e: Muita, muita, muita… No Feira Nova, eu tinha que entrar às 7 (horas) da manhã e 

estava o dia todo no Feira Nova… E só quando o Feira Nova fechava é que saíamos, 

portanto, às 10 horas da noite… 

E: Estava lá das 7 (horas) da manhã até às 10 (horas) da noite… E quanto tempo é que 

tinha de pausa? 

e: De manhã, tinha meia hora para o pequeno almoço… Depois, tinha duas horas para 

almoço… Depois, por volta das 3 (horas da tarde), tinha mais meia hora… E tinha uma 

hora para jantar… 

E: Ok… E quantos dias trabalhava por semana? 

e: De 2ª (Feira) a 2ª (Feira)… Um dia de folga por semana… 

E: Um dia de folga… E era rotativa? 

e: Rotativa… 

E: Qual era a sua remuneração mensal como repositora? 

e: Com as horas todas pagas, horas extra e tudo, porque ali não falhava… No Grupo 

Nutrinvest, nem que fosse meia hora, eles pagavam… Com as horas extra todas 

(hesitante)… Eu estava a recibos verdes, na altura… Portanto, a partir daí foi sempre 

recibos verdes… Tirava à volta de uns 200 contos… 

E: 200 contos? 

e: Hum, hum… 

E: Quanto tempo trabalhou como repositora no Feira Nova? 

e: No Feira Nova, estive pouco tempo… Porque depois, como era muito longe, eu pedi 

a transferência para baixo… 

E: Foi para o Carrefour? 



e: Para o Carrefour… Exacto… 

E: E aí vivia com o seu companheiro ou em casa dos seus pais? 

e: Não, vivia com os meus pais aí, no Castêlo da Maia… Portanto, como era longe, 

percebe? Eu tinha que ir para a Póvoa… 

E: Entrar às 7 (horas da manhã) sair às 10 (horas da noite)… 

e: Era muito complicado em termos de transporte e tudo… 

E: Então, foi meio ano que esteve lá? 

e: Não deve ter chegado a um ano… 

E: 8 meses? 9 meses? 

e: Sim, à volta disso… Talvez… Se calhar até menos… Que sejam 6 meses, vá… 

E: Depois disso, a Sra. Marta foi trabalhar como repositora para o Carrefour… 

e: Para o Carrefour… 

E: Esteve algum tempo desempregada? 

e: Não, não, não… Eu fui transferida… Foi directo… 

E: Ok… E era na Maia esse Carrefour? 

e: Não, era aqui em Gaia… 

E: Em Gaia? 

e: Aqui em Gaia… 

E: Mas, ainda tinha que se deslocar do Castêlo da Maia até aqui… 

e: Mas, era mais fácil aderir aos transportes, percebe? 

E: Ok… 

e: Os horários de transportes e tudo… Portanto, calhou bem… E depois, daí, é que vim 

logo viver cá para baixo… 

E: E trabalhou como repositora na mesma área? 

e: Na mesma área, sim… No Grupo Nutrinvest… 

E: A carga horária de trabalho era igual? 

e: Era igual… 

E: Entrava às 7 (horas da manhã) e saía às 10 (horas da noite), com aquelas horas de 

pausa? 

e: Às vezes, pior… No Carrefour foi muito pesado… 

E: E folgava também uma vez por semana? 

e: Duas vezes por semana… 

E: Ai, duas por semana… Então, tinha mais uma folga… 

e: Tinha mais uma folga… Rotativa, também... 



E: E o salário? 

e: Era o mesmo… 

E: 200 contos, mais ou menos? 

e: Era, era… 

E: Quanto tempo trabalhou como repositora no Carrefour? 

e: Muito tempo (pensativa)… Em 2000, já não estava lá como repositora (pensativa)… 

Eu ainda estive algum tempo… 

E: 4 anos? 3 anos e meio? 

e: 3 anos e meio, para aí… À volta disso… Porque depois, entretanto, saiu a lei de que 

toda a gente que estava recibos verdes tinha que passar a contrato… E eu não queria… 

Não me interessava, porque de 200 contos, ia ganhar logo o ordenado mínimo… E vim-

me embora… 

E: E portanto, quando é que saiu do Carrefour, então? 

e: No início de 2000, para aí… Fins de 99 (1999), início de 2000… Foi à volta disso… 

E: Depois disso, a Sra. Marta foi trabalhar como repositora para o Jumbo… 

e: Para o Jumbo… Ainda foi transferência… Portanto, eu fazia (hesitante)… Digamos 

que antes de sair do Carrefour, não é, eu tinha que ir tapar buracos de colegas que ou 

iam embora, ou estavam grávidas… E, portanto, eu ia tapar os buracos, não é?… Dali 

ia, por exemplo, para o Jumbo… Cheguei a fazer o Feira Nova de Aveiro… Pouco 

tempo, um mês, dois meses… Tapar buracos de alguma colega que estivesse doente ou 

de alguma que fosse ter bebé… Mas, eu era mesmo repositora do Carrefour… Portanto, 

passei por esses sítios, mas pertencia na mesma ao grupo do Carrefour… 

E: E a partir de 2000 nunca mais pertenceu ao grupo do Carrefour? 

e: Não… A partir daí não pertenci mais ao Carrefour… 

E: E quanto tempo é que esteve no Jumbo do Arrábida Shopping? 

e: Para aí uns 4, 5 meses, sei lá?... 

E: Em que ano? 1999? 1998? 

e: 99 (1999)… 

E: A carga horária de trabalho… 

e: Ali era sempre igual… Ali não havia (hesitante)… 

E: Depois disso, até começar a trabalhar como cuidadora de idosos, em Abril de 2007, 

em que actividades é que se ocupou a Sra. Marta e por quanto tempo? 

e: Isso do tempo, para mim, faz-me muita confusão… Porque, olha, em 2000, foi 

quando eu fui internada… E esse ano foi para esquecer… 



E: E esteve (***)… 

e: Foi o ano todo… Em 2001, estive para aí 6 meses numa loja de roupa em 

(hesitante)… Minto, não foi nada 2001… Em 2001, abri a minha loja de informática… 

E: Abriu uma loja de informática sua? 

e: Sim… 

E: E quanto tempo trabalhava por dia? 

e: Ai, aí era patroa, trabalhava o dia todo… Eu trabalhava mais do que (***) (risos)… 

E: E teve sucesso com essa loja? 

e: Tive sucesso até começar a haver muita concorrência à volta… E depois tive que 

fechar as portas… 

E: Quando é que fechou as portas? 

e: 2004… 

E: Então, esteve 3 anos, mais ou menos, com a loja… 

e: Foi em 2004… 

E: E qual era o rendimento mensal que tirava da loja? 

e: Não lhe posso falar muito sobre isso porque não tenho ideia… Não sei… Entre pagar 

despesas da loja e materiais e (hesitante)… Não sei... 

E: E quantas pessoas tinha a trabalhar para si? 

e: Só duas, eu e o meu marido… 

E: Ai, só trabalhavam os dois? 

e: Sim… 

E: Mas, portanto, deu rendimentos 3 anos… 

e: Deu, deu, deu… Depois dessa altura é que eu fui trabalhar, entretanto, para uma loja 

de roupa… 

E: Em 2004? 

e: Em 2004, para aí… Fui trabalhar para uma loja de roupa e estive lá para aí 6 meses… 

E: E quantas horas trabalhava por dia aí? 

e: Aí, entrava às 9 (horas da manhã) e saía às 5 (horas da tarde)… 

E: E tinha uma hora de pausa para almoço ou não tinha? 

e: Tinha meia hora para o almoço… Meia hora… 

E: E quantos dias trabalhava por semana? De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)? 

e: De 2ª (Feira) a Sábado… 

E: De 2ª (Feira) a Sábado… 

e: De 2ª (Feira) a Sábado… 



E: E qual era o salário mensal? 

e: Era o ordenado mínimo… Eram 300 e qualquer coisa Euros… 

E: Então, houve uma quebra nos seus rendimentos… 

e: (expressão de desgosto) Muito grande… 

E: Ok… E depois disso? Esteve aí meio ano… E depois? 

e: Estive aí meio ano… Depois disso, estive desempregada o tempo todo até ao ano 

passado… 

E: Esteve desempregada 2 anos quase? 2005 e 2006? 

e: Hum, hum… 

E: Sempre desempregada? E subsídio de desemprego? 

e: Não… Porque toda essa altura do Carrefour e da Ach Brito foi sempre recibos 

verdes… 

E: Ah… Então, e como é que subsistia? 

e: Com o ordenado do meu marido, só… 

E: E não tinha apoio dos seus pais? 

e: Não… Apoiavam-me, sim senhora, mas não em dinheiro… 

E: Exacto… 

e: Pronto, davam-me um almoço, davam-me um jantar… Pronto... E os meus sogros 

também… Mas, a nível monetário, não… 

E: Ok… Pronto, e tinha-me dito que em Abril de 2007, começou a trabalhar como 

cuidadora de idosos… 

e: Exacto… 

E: Quais são as suas funções, em concreto, como cuidadora de idosos? 

e: Nesta altura, o que eu faço (hesitante)… É assim, os patrões que eu tenho são idosos, 

mas são idosos muito activos, super-activos… Graças a Deus… Portanto, não tenho 

assim a coisa de (hesitante)… 

E: De tratar da higiene? É isso que quer dizer? 

e: Não, isso não… Não é?... Cuido deles (hesitante)… É assim, se estão doentes 

(hesitante)… 

E: É uma animadora, é?... 

e: Não… É assim, tudo o que faço em minha casa, faço na casa deles… 

E: Cozinha para eles? 

e: Cozinho para eles, sirvo-lhes o almoço… Imaginemos (hesitante)… Pomos as coisas 

como seu eu fosse uma governanta… 



E: Pronto, já percebi… 

e: É mais ou menos isso… 

E: E quantos anos têm as pessoas? 

e: Ela tem 64 (anos) e ele vai fazer 65 (anos) agora… 

E: Não são muito idosos… 

e: São reformados (risos)… 

E: Ok… E trabalha por conta própria ou está integrada nalguma instituição de apoio à 

terceira idade? 

e: Eu trabalho por conta própria… 

E: Mas, põe anúncios no jornal? 

e: Não… É assim, como é que eu hei-de explicar? Eu tenho segurança social, tenho 

seguro, tenho tudo… E eles pagam-me isso tudo e tenho o meu ordenado por mês… 

Pronto, mas são só duas pessoas, não é?... Agora, se eventualmente da parte da tarde 

houver alguém que precise dos meus cuidados, eu faço esses cuidados, mas a recibo 

verde para uma instituição particular… 

E: (***) alguém que precise desse cuidado… 

e: É assim, eu ligo a essa empresa… É uma empresa particular… Apresentei-lhe o meu 

currículo… 

E: Pronto, já estou a perceber… 

e: E eles quando precisam de mim, telefonam-me e chamam-me… 

E: Ok… E só trabalha na parte da manhã? 

e: Só de manhã… 

E: É part-time? 

e: É um part-time… 

E: E quantas horas trabalha da parte da manhã? 

e: Das 8 e meia ao meio-dia e meio… 4 horas… 

E: Mas, vai a casa deles? 

e: Estou lá em casa… 

E: Em casa deles, mesmo… 

e: Sim, sim, sim… 

E: Todos os dias? 

e: Todos os dias… 

E: Até Domingo? 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 



E: Ai, de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

e: De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… Não trabalho feriados, nem (hesitante)… 

E: E qual era a sua remuneração mensal como cuidadora de idosos? 

e: 265 Euros… 

E: 265 Euros? 

e: Sim… 

E: Ok… Pronto, como me tinha dito, a Sra. Marta nunca foi elucidada pela sua família 

sobre os meios de transmissão da doença Sida uma vez que era uma doença que estava a 

aparecer… Tinha-me dito… 

e: Hum, hum… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Marta disse-me que no ano de 1991, com a morte do 

Freddie Mercury, foi quando se começou a falar mais sobre Sida e sobre a partilha de 

seringas... 

e: Exactamente… 

E: Eu queria perguntar-lhe em que ano, em concreto, e através de que agente, da 

família, do grupo de amigos, colegas de trabalho ou dos “mass media”, é que a Sra. 

Marta ficou absolutamente elucidada sobre a doença Sida e os seus meios de 

transmissão? 

e: É assim, eu quando ouvi falar de (hesitante)… O primeiro não foi o Freddie Mercury, 

o primeiro foi o António Variações… 

E: Tinha-me dito… 

e: Não se falou muito… Quando morreu o Freddie Mercury começou-se a falar mais… 

E eu comecei a coscuvilhar… Comecei a tentar buscar livros, comecei a tentar ir à 

Internet, comecei a tentar estar mais atenta à televisão… Pronto, foi basicamente isso… 

Procurei sempre absorver muitas informações e foi basicamente isso… 

E: Pronto, a Sra. Marta tomou conhecimento da sua contaminação no ano 2000, altura 

em que deu entrada num hospital com uma “pneumocystis carinii”, não foi?... Tinha-

me dito… 

e: Sim… 

E: Segundo percebi, antes disso, a Sra. Marta havia sido internada de urgência para uma 

operação ao apêndice… 

e: Ao apêndice… 

E: Na qual ganhou uma infecção que originou a pneumonia atípica... 

e: Exactamente… 



E: Pronto, a Sra. Marta está em crer que o seu contágio se deu através de relações 

sexuais desprotegidas com o seu namorado Rui que lhe ocultou quase um ano o seu 

vício em heroína… 

e: Exactamente… 

E: Pronto, tal como me tinha dito, a Sra. Marta, uma semana depois de sair do 

internamento em 2000, foi à primeira consulta com um médico especialista em 

infecciologia… 

e: Hum, hum… 

E: Inicialmente tinha consultas quinzenais com um médico espanhol... 

e: Exactamente… 

E: Pagava alguma taxa por essas consultas? 

e: Ah? 

E: Pagava alguma taxa ou era isenta? 

e: Nunca paguei… 

E: Depois disso, teve mais dois médicos espanhóis para acompanhamento do problema 

do VIH… 

e: Hum, hum… 

E: Em Novembro ou Dezembro de 2001, a Dra. Isabel tornou-se sua médica… 

e: Foi… 

E: É sua médica até hoje… 

e: Sim… 

E: Inicialmente, a Sra. Marta começou por tomar 12 comprimidos diariamente… 

e: Sim… 

E: 1 ano e meio depois, realizou uns testes de resistência e a sua médica verificou que 

estava de novo com uma carga vírica alta e alterou-lhe a terapêutica... 

e: Exactamente… 

E: Quantos comprimidos passou a tomar com a mudança de terapêutica? Foram mais ou 

menos? 

e: (pensativa) Eu tomava 12, passei a tomar 8…  

E: Passou a tomar 8 depois? 

e: Sim… 4 de manhã e 4 à noite… 

E: E consegue precisar o nome dos comprimidos ou já não se lembra? 

e: O nome? 

E: Sim… 



e: Olha, foi na altura em que saiu o AZT… E era o AZT, o (…) e (pensativa)… O outro 

não me recordo… 

E: Ok… Não há problema… Seis meses depois disso, fez testes de resistência 

novamente e a sua carga vírica estava negativa… 

e: Exacto… 

E: Seis meses depois, fez análises, mais uma vez, e a sua médica verificou que estava de 

novo com uma carga vírica alta e alterou-lhe, pela segunda vez, a terapêutica… 

e: Exactamente… 

E: Quantos comprimidos passou a tomar com essa mudança de terapêutica? 

e: É a que tenho até hoje… Portanto, são (pensativa)… 2, 3, 5 (hesitante)… 8… 

E: Manteve 8 comprimidos? Mas, mudou alguns comprimidos, foi? 

e: Foi… São 8… 2 e 1, 3 (pensativa)… Não, espera aí (risos)… Não, são 7… É menos 1 

(risos)… 

E: Menos 1… 

e: 7 (risos)… 

E: E manteve mais ou menos os comprimidos que tomava, como o AZT, ou houve 

grandes mudanças? 

e: Não, não, não… Porque depois, descobriu-se que eu fazia resistência ao AZT… 

E: Ah, e alterou esse… 

e: Foi esse, foi… Mudei para o Caletra… Inicialmente, eram 3 comprimidos e agora são 

só dois do Caletra… 

E: E disse-me que está com a mesma terapêutica há 5 anos... 

e: Hum, hum… 

E: Portanto, desde 2003… 

e: Exactamente… 

E: E portanto, toma diariamente, desde 2003, 7 comprimidos… 

e: Sim… 

E: Pronto… E mudou, então, do AZT para o (hesitante)… 

e: Caletra… 

E: Caletra… Pronto, actualmente, visita a sua médica de 4 em 4 meses… 

e: Sim… 

E: Em que hospital é que se realizam essas consultas? 

e: Aqui no Santos Silva… 

E: Em Gaia? 



e: Sim… 

E: Não paga nenhuma taxa por essas consultas? 

e: Não… 

E: Pronto, para além da dieta que a sua médica lhe recomenda, que outras indicações lhe 

dá ela ao nível dos cuidados com o corpo? 

e: Manda-me fazer ginástica e fazer natação… E andar muito… Andar muito, eu 

ando… Ginástica, faço (risos)… Não faço é natação… 

E: Faz ginástica? 

e: Faço… 

E: Mas, em casa? 

e: Em casa… 

E: Ah, em casa… 

e: Ah, pois… 

E: Mas, quantas vezes por semana? Ou é diariamente? 

e: É diariamente… 

E: Mas, quanto tempo? 15 minutos? 20 (minutos)? 

e: Às vezes (hesitante)… Depende, se eu não estiver muito cansada, faço mais tempo, 

meia horita, mais ou menos… 

E: Mas, abdominais? Flexões? Alongamentos? 

e: Não, abdominais e flexões, só… Não faço mais nada… E ando muito… Pronto, já 

chega… 

E: Pronto, na primeira entrevista, disse-me (hesitante)… Mas, a Sra. na primeira 

entrevista tinha-me dito que não pratica exercício físico… 

e: Mas, agora, já pratico… 

E: Foi neste último mês? 

e: Ah, pois… 

E: Ah… E porque é que resolveu praticar? Foi justamente pela recomendação da sua 

médica? 

e: Não… É para ver se fico mais gordinha um bocadinho nas coxas e no rabito… A 

ver… Ela diz que se eu não andar e não fizer ginástica não adiante nada andar a tomar 

vitaminas para engordar… E eu, pronto… 

E: E tem intenção, por exemplo, de vir a inscrever-se num ginásio futuramente? 

e: Se ganhar mais um bocadinho até sou capaz… Não sei… 

E: Se ganhar? 



e: Pois… É muito caro o ginásio… 

E: Pois é… 

e: (risos) O ginásio, nesta altura, é um luxo… 

E: Na primeira entrevista, disse-me também que fuma actualmente… 

e: Sim… 

E: Quantos cigarros fuma por dia? 

e: Um maço por dia… 

E: Um maço por dia? 

e: Sim… 

E: E não pretende vir a deixar de fumar? 

e: Um dia lá se verá… 

E: E a curto prazo, não? 

e: Eu, quanto a isso, não gosto de falar... Porque eu não gosto de dizer “Desta água não 

beberei”… 

E: Mas, a sua médica deve dizer-lhe para não fumar… 

e: Ela disse-me para eu tentar reduzir… Eu já tentei reduzir… Reduzir, eu já reduzi… 

Pronto… 

E: Fumava mais do que um maço? 

e: Fumava mais do que um maço… Houve uma altura que até fumava muito mais… 

E: Mais de 2 maços? 

e: Não… Nunca mais do que dois maços… 

E: Um e meio por dia? 

e: Chegava muito bem perto dos dois… Agora, já às vezes, um maço dá-me para o 

outro dia… Pronto, se estiver mais nervosa, um maço, é um maço, percebe?... Mas, se 

não estiver muito nervosa, o maço continua para o outro dia… Pronto, reduzir, eu já 

reduzi… Mas, dizer assim “Eu vou deixar”, isso não digo… 

E: Exacto… 

e: Posso tentar… 

E: Mas, a Sra. tinha-me dito que depois do internamento deixou de fumar… 

e: Deixei de fumar… 

E: E foi no período de desemprego que voltou? 

e: Exacto… E com a morte do meu pai, também… 

E: Pronto, ok… Disse-me, também, que de vez em quando bebe uma cerveja… 

e: De vez em quando… 



E: Pois… Com que regularidade e em que quantidade consome álcool? 

e: Uma dá para dois… 

E: Mas, uma vez por mês que consome meia cerveja? 

e: Se calhar… 

E: Ok… Na primeira entrevista, a Sra. Marta disse-me que a relação com a sua médica é 

excelente… 

e: Muito… 

E: A Sra. Marta tem gosto em ir às consultas com a sua médica? 

e: Muito… 

E: Sente-se bem nessas consultas? 

e: Muito, muito, muito… 

E: É uma pessoa da sua confiança? 

e: Muito… 

E: Expõe-lhe qualquer problema para além do VIH? 

e: Qualquer coisa… 

E: Qual é o tempo médio de duração dessas consultas? 

e: (pensativa) 

E: 15 (minutos)? 20 (minutos)? Meia hora? Uma hora? 

e: Meia hora… Se, às vezes, precisar de falar mais um bocadinho, ela prolonga… 

E: Pronto, acha que a qualidade da relação com a sua médica é importante para o 

tratamento eficaz do VIH? 

e: É importante… Quanto a mim, é importante… Basta ter à vontade para fazer todas as 

perguntas e saber que ela me vai responder e elucidar, não é?… Para mim já é muito 

importante… 

E: Pronto, e de um modo geral, a Sra. Marta está satisfeita ou insatisfeita com o 

atendimento que tem tido (hesitante)… A Sra. recebeu sempre atendimento no hospital 

(hesitante)… Como é que se chama? 

e: Santos Silva… 

E: Santos Silva? 

e: Sempre… 

E: Sempre? 

e: Sempre… 

E: E está satisfeita ou insatisfeita com o atendimento que tem tido no Hospital Santos 

Silva para acompanhamento do problema do VIH/Sida? 



e: Estou muito satisfeita enquanto continuar a ser a Dra. Isabel… Se um dia mudar, não 

sei, não é?… 

E: Ok… E como é que é a sua relação com os outros profissionais de saúde e 

funcionários desse hospital para além da sua médica? 

e: Não é nenhuma, absolutamente… “Bom dia”, “Boa tarde” e “Boa noite”… Mais 

nada… 

E: Mas, não tem complexos em ir ao hospital, pois não?... 

e: É assim, tento abstrair-me… Complexo, eu tenho sempre, é evidente… Estou sempre 

com aquele gato que chego lá, encontro uma cara conhecida, e cai o mundo, não é?… 

E: Pois, já estou a perceber… 

e: Pronto, por isso mesmo é que não dou muita conversa… Com a minha médica tenho 

a conversa toda, mas com os enfermeiros ou auxiliares não quero conversa… 

E: Já ficou desagradada com alguma situação que tivesse vivido nesse hospital em 

relação ao acompanhamento do problema do VIH/Sida? 

e: Fiquei com uma estagiária da parte da farmácia… 

E: Quando ia buscar os comprimidos? 

e: Exactamente… 

E: Já me tinha dito… Foi a única vez? 

e: Foi a única vez… 

E: O que é que acha que podia ser melhorado nesse hospital em termos de 

acompanhamento de doentes de VIH/Sida? 

e: (pensativa) Sei lá? Se calhar, se eles falassem mais sobre o assunto… Se calhar, se 

nos pusessem mais a par das novidades… Que a gente não tivesse que andar a pesquisar 

na net… Se calhar… 

E: E, por exemplo, em relação mesmo ao atendimento, acha que alguma podia ser 

melhorada lá? 

e: Não… Da parte da Dra. Isabel acho que não há nada a melhorar… Ela está perfeita… 

Agora, da parte de funcionários, por exemplo, não vejo porque deveriam falar 

connosco… 

E: Ok… É que eu entrevistei uma senhora aqui, que é a Sra. Andreia, não sei se 

conhece, e ela disse-me que tinha complexos de ir ao Hospital de Santo António porque 

ela antigamente era doadora de sangue e as pessoas que a conheciam daquele serviço 

viam-ma ir para o outro lado por causa do VIH… 

e: Exacto… 



E: E ela queixava-se por causa da privacidade… 

e: Exacto… 

E: Pronto, como me tinha dito na primeira entrevista, a Sra. Marta tornou-se utente da 

Abraço em 2007... 

e: Sim… 

E: Consegue precisar o mês do ano de 2007 em que se tornou utente da Abraço? 

e: Eu penso que deve ter sido em Novembro… Outubro, Novembro… Não sei… 

E: Novembro de 2007? Então, fará um ano daqui a uns meses… 

e: Eu penso que sim, mas posso estar errada na data, percebe?… 

E: Mas, foi no fim do ano de 2007? 

e: Eu penso que sim… (rectificando) Não, espere… Não, porque nessa altura já estava 

aqui a fazer os embrulhos… Não, foi antes… 

E: Maio? Março? 

e: É capaz de ser por aí… Mais para cima… É, é, é… 

E: Ok… Na primeira entrevista, a Sra. Marta disse que recorreu à Abraço, por um lado, 

porque estava muito deprimida, por outro, porque queria juntar-se pessoas com 

experiências semelhantes e partilhar relatos… 

e: Exacto… 

E: Foi única Organização Não Governamental a que recorreu para apoio por causa do 

problema do VIH/Sida? 

e: Foi… 

E: Como é que tomou conhecimento da Abraço? 

e: Eu já conhecia a Abraço há muitos anos, e sempre tive o (***) da Isabel à minha 

frente… Sabia que existia no Porto, mas não tinha conhecimento em Gaia… Mas, 

depois, um dia, resolvi pesquisar pela Internet e soube da existência aqui em Gaia… E, 

pronto, contactei-os… 

E: Ok… Na Abraço, a Sra. Marta recorreu, somente, ao apoio psico-social… 

e: Foi… 

E: E em que é que consiste em concreto esse apoio? 

e: Na altura, foi um ombro amigo que eu arranjei, que foi a Dra. Susana… Depois, 

posteriormente, houve um grupo… 

E: Com a Dra. Marisa… 

e: Com a Dra. Marisa…. E, depois, acabou tudo, não sei porquê… 

E: Já me tinha dito… E teve atendimento só com um psicólogo? 



e: Não… 

E: Nunca teve? 

e: Não… 

E: Então, só vinha cá falar com a Dra. Susana? 

e: Falava com a Dra. Susana e depois houve aquele grupo com a Dra. Marisa… E era 

onde a gente (hesitante)… 

E: E vinha cá com que regularidade falar com a Dra. Susana? 

e: Quando ela falava para mim… 

E: Não era uma vez por mês? 

e: Não, não… 

E: Uma vez de 3 em 3 meses, por exemplo? 

e: Para aí… À volta disso… 

E: E só vinham falar mesmo? 

e: Sim… Conversar um bocadito, saber como é que eu estava e tal… Pronto, era isso… 

E: Pronto, disse-me que esteve integrada num grupo criado pela Dr. Marisa, em que se 

reuniam às Sextas-feiras para partilhar experiências… 

e: De 15 em 15 dias… 

E: E quanto tempo é que duravam esses encontros… 

e: Duas horas, duas horas e meia… À volta disso… 

E: E quanto tempo é que se manteve esse grupo? 

e: Foi sol de pouca dura…  

E: 2 meses? 1 mês? 

e: Não sei… Chegou ao Natal e a Dra. Marisa foi embora… 

E: Ao Natal de… 

e: (cortando-me a palavra) 2007… 

E: E quando é que começaram essas sessões? Mal entrou aqui foi logo para esse grupo? 

e: Não, não, não… Esse grupo deve ter começado em (hesitante)… 

E: Para aí em Setembro de 2007? 

e: Setembro… Eu ia dizer exactamente isso… 

E: Então, durou cerca de 3 meses… 

e: Por isso é que eu digo que foi sol de pouca dura… Fazia-nos muitíssimo bem isso… 

E: Ok… Não sabe, então, a razão porque desistiram do grupo depois da ida da Dra. 

Marisa? 

e: Porque a Dra. Marisa foi embora da Abraço… 



E: Mas, está cá o Dr. Nuno… 

e: E o que é que quer que eu lhe responda? 

E: Não sei… Se não sabe, pronto… Ok… 

e: Nunca mais quiseram saber… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Marta disse-me que participou numa actividade que 

consistiu em fazer umas chávenas aqui na Abraço... 

e: Sim… 

E: Quando é que ocorreu essa actividade e em que âmbito se integrou? 

e: Antes do Natal… Foi para o dia 1 de Dezembro… Portanto, deve ter sido 4, 5 dias 

antes disso… 

E: Ok…  Foi a única actividade do género em que participou? 

e: Não… Depois, vim fazer embrulhos… 

E: Para o Natal? 

e: Para o Natal… 

E: E depois disso? 

e: E depois disso não fiz mais nada… Vim à festa das crianças… Foi ali no Canidelo… 

Pronto… E depois só vim cá quando vim à entrevista consigo, para a primeira… 

E: Em 2008? 

e: Hum, hum… 

E: Pronto, era o que lhe ia perguntar a seguir… Então, só visita a Abraço 

esporadicamente… Só se eles a chamarem, é? 

e: Hum, hum… 

E: Não vem cá falar com a Dra. Susana por sua iniciativa? 

e: Não… 

E: Não? 

e: Não… Nesta altura, não… 

E: Mas, por opção sua? 

e: Por opção minha… 

E: Ok… Pronto, e em que medida o apoio prestado pela Abraço tornou melhor a sua 

vida? 

e: Tornou naquela altura... Fiquei mais animada… A conversa com a Dra. Susana, 

pronto… Depois, posteriormente, o grupo fazia-nos muitíssimo bem… As tardes que 

passávamos… 

E: Era de tarde que se reuniam? 



e: Era, era… Reuníamo-nos por volta das duas e meia e às vezes eram 5 horas (da tarde) 

e ainda estávamos a querer conversar mais… Só que depois umas começavam a ficar 

apertadas demais com o tempo e tal, e tinham mesmo que ir embora… Nessa altura, 

fazia-nos muitíssimo bem… A Dra. Marisa era uma excelente pessoa e dava-nos muita 

força… E, pronto, se calhar contribuiu para ficar mais calma… 

E: Apoio económico ou em bens nunca teve, pois não? 

e: Não… 

E: Pronto, então, nessa altura, sentiu-se melhor depois das visitas à Abraço… 

e: Sim… Outras experiências… Pessoas novas… 

E: Já ficou desagradada com alguma situação que tivesse vivido na Abraço em termos 

de atendimento? 

e: Em termos de atendimento, não… A única coisa que me desagradou foi realmente o 

grupo ter acabado e nunca mais ninguém ter procurado saber de nós… 

E: Acha que há uma falha na relação entre os profissionais da Abraço e os utentes… 

e: Há, há… Sem dúvida que há… 

E: De comunicação, vá… 

e: Sim… Desde que mudaram para aqui… 

E: Mas, acha que há desleixo da parte deles? 

e: Não sei se é desleixo, se mudaram alguma coisa internamente… Não sei… 

E: Ok, pronto… O que é que acha que podia ser melhorado na Abraço para prestar 

apoio aos doentes de VIH/Sida? Era justamente isso? 

e: Era, era… Se calhar não nos abandonarem assim… Quer dizer, andaram connosco ao 

colo, não é?... E depois a Dra. Marisa foi embora e deixaram-nos cair ao chão e ali 

ficamos… E é assim, se a gente não procurar, eles também não procuram… Quer dizer, 

Eu posso dizer-lhe que a Dra. Susana ligou-me quando foi para fazer uma entrevista 

consigo… Porque antes disso nunca mais me telefonou… 

E: Exacto… 

e: E depois disso, só me telefonou agora outra vez (referindo-se ao telefonema para a 

marcação da segunda sessão biográfica comigo)… Porquê?... Eu não tenho a peste 

negra… Nem eu, nem os outros… Acho que um “Alô? Está tudo bem? Ainda estas aí? 

Não morreste?”… 

E: Hum, hum… 

e: Pronto, é só isso que me desagrada… Eu nem queria muito tocar neste assunto, mas 

fui obrigada a tocar… 



E: Pronto, na primeira entrevista, a Sra. Marta disse-me que reza todos os dias, antes de 

sair de casa, mas que não tem o hábito de ir à missa… 

e: Não… 

E: Disse-me também que na altura, mais complicada do seu internamento, o seu actual 

companheiro se deslocou a Fátima, comprou-lhe uma santa e que a partir desse dia ora 

sempre a Nossa Senhora de Fátima, santa por quem sempre teve muita fé, e coloca velas 

todos os dias, de dia e de noite, em sua casa para não deixar a apagar a chama da vida… 

Disse-me isto… 

e: Disse… 

E: Faz isto diariamente desde esse dia? 

e: Todos os dias… 

E: Sempre? 

e: Sempre… 

E: Então, depois de ter tomado conhecimento do contágio, a Sra. Marta apegou-se mais 

à religião… 

e: Sim… Eu já era religiosa, mas não tão praticante, pronto… E eu não me considero 

praticante porque não vou à missa, não é?… Só esporadicamente… 

E: Pronto, no entanto, a sua estratégia geral de vida não passa pelo afastamento das 

coisas mundanas para alcançar a perfeição religiosa... 

e: Não, não… 

E: Pronto, pergunto-lhe ainda em que medida é que a sua religião é importante para 

tentar contrariar e tentar abstrair-se do VIH/Sida? É importante? 

e: De certa maneira… De certa maneira, é… Pronto porque, ás vezes (hesitante)… Sei 

lá? Como é que eu vou explicar isto?… 

E: Dá-lhe mais paz interior? 

e: Dá… Sem dúvida que dá… Dá… Às vezes, conversar um bocadinho com Ele, dá… 

Eu sei que Ele não me responde, que não me vai dizer nada, mas, pronto… São 

opções… 

E: Ok… 

e: Podem-me chamar tola, mas deixe lá… Não faz mal… 

E: Na primeira entrevista, a Sra. Marta disse-me que está a tirar um curso de geriatria… 

e: Estou sim senhora… Só me falta um módulo… 

E: Há quanto tempo é que começou a tirar esse curso? 

e: (pensativa) Fevereiro… 



E: De dois mil e… 

e: (cortando-me a palavra) Deste ano… 

E: 2008… 

e: Fevereiro ou Janeiro… Já vou (hesitante)… Portanto, já fiz três módulos… Falta-me 

um, pronto… É isso… Agora, o próximo é em Setembro que começa… 

E: Em que instituição é que está a tirar esse curso? 

e: Aprender e Saber, através do Centro de Formação Profissional de Rio Meão… 

E: Rio Meão? 

e: Sim… O Centro de Formação de Rio Meão destacou uma formadora aqui para Gaia, 

para o Centro Aprender e Saber… 

E: Mas, isso é em Gaia, Rio Meão? 

e: Ah? 

E: Onde é que é Rio Meão? 

e: Rio Meão é em Santa Maria da Feira… Lourosa, Santa Maria da Feira… 

E: Ok… Mas, qual é a instituição que frequenta? Não tem que ir a alguma escola? 

e: Pronto, é na escola… É no (hesitante)… 

E: É em Rio Meão? 

e: Não, não… É no Centro Aprender e Saber, aqui em Vila Nova de Gaia… 

E: Ai, é aqui a sede… 

e: Exacto… Aqui em Gaia… Depois vem é uma formadora de Rio Meão para cá… 

E: Ok, ok… E tem que ir à escola com que regularidade? 

e: De 2ª (Feira) a 5ª (Feira)… 

E: Em que horário? 

e: Das 7 (horas da tarde) às 10 (horas) e meia da noite… 

E: Ok… Pronto, e disse-me que lhe falta um módulo… 

e: Um módulo… Um módulo que é animação em Centros de Dia e Lares… 

E: Pronto, em que medida é que o seu investimento nesse curso de geriatria é 

importante para tentar contrariar e abstrair-se do VIH/Sida? 

e: Em tudo, em tudo… É uma ocupação… Ocupo a mente com outras coisas… Vou 

aprendendo, o que é muito bom… E vou investindo naquilo que um dia se calhar posso 

vir a fazer… 

E: Exacto… Pronto, e acha que esse investimento pode ajudá-la ajudar a esquecer a 

doença e fazê-la sentir-se melhor? 

e: Claro que sim… Claro que sim… 



E: Faz parte da sua estratégia de vida para tentar esquecer a doença esse investimento 

no curso? 

e: Claro que sim… Claro que sim… Enquanto estou ocupada, não penso… 

E: Exacto… Mas, antes do contágio nunca tinha posto como meta para si tirar esse 

curso?… 

e: Não… 

E: Foi a partir do contágio que teve essa motivação? 

e: Foi, foi, foi… A partir (hesitante)… Como é que eu hei-de dizer? Pôr-me a mim 

mesma à prova… Saber que ainda tinha capacidades para levar um projecto avante… 

Foi isso… 

E: Ok… Depois de tomar conhecimento contágio, a Sra. Marta nunca teve vontade de 

trabalhar numa instituição de apoio a doentes de VIH/Sida, como a Abraço, por 

exemplo? 

e: Já, já tive… 

E: E porque é que nunca fez isso? Nunca tentou fazer isso, ora não? 

e: Nunca fiz… 

E: Mas, porquê? 

e: Porque, se calhar já mandei para cá muitos e-mails, para aqui para o Porto e nunca me 

chamaram… 

E: Enviou currículo? 

e: Fiz uma proposta… 

E: E para que instituição, em concreto? 

e: Para aqui para a Abraço… 

E: Para a Abraço? 

e: Sim… Aqui e no Porto… 

E: Ok… 

e: Nunca me responderam… Pronto, ok… É porque não precisam de ninguém…  

E: Pronto, e na primeira entrevista, a Sra. Marta disse-me que manteve, 

aproximadamente, a mesma frequência de actividade sexual após o contágio… 

e: Sim… 

E: Pode referir o ritmo de actividade sexual semanal antes do contágio e o ritmo de 

actividade sexual semanal que tem actualmente? Quantas vezes tinha sexo por semana 

antes do contágio e quantas vezes… 

e: (cortando-me a palavra) É igual… É a mesma coisa… 



E: Mas, 3, 4 vezes por semana? 

e: Sim… 

E: Ok… Pronto, queria perguntar à Sra. Marta se houve alguma mudança nas suas 

rotinas diárias depois de tomar conhecimento do contágio? 

e: Houve, na medida em que tenho que ter muito mais cuidado, não é?… 

E: (***) 

e: Exacto… 

E: Mas, tem com a sua filha, por exemplo? (***) na cozinha? 

e: Tenho, tenho sempre muito cuidado… Uso luvas, pronto, na cozinha… Se me corto, 

a primeira coisa que vai para o lixo é a tábua de cortar, não é?… Que é em madeira… 

E: Acho que já tinha falado nisso… 

e: É… Mas, sempre tive muito mais cuidado… Acabei por ter sempre muito mais 

cuidado… 

E: Pode dar mais outro exemplo em concreto, tirando esse dos cortes? 

e: Sei lá?... Se, se (hesitante)… Sei lá?... O que é que eu posso dizer mais? Eu não tenho 

que ter mais cuidado com outro tipo de situações porque o VIH não se transmite com 

um beijo, nem com um abraço, nem coisa que o valha, não é?… 

E: Exacto… 

e: Portanto, a única coisa que eu tenho que ter muito cuidado é com o meu 

companheiro, que, pronto, usamos o preservativo… Se tiver algum corte é evidente que 

não vou “Olha, pega lá um corte”, não é?... Portanto, está fora de questão outro tipo de 

cuidados… 

E: Pronto, e houve alguma mudança em termos da ocupação dos seus tempos livres 

depois de tomar conhecimento do contágio? 

e: Houve… Passei a ler mais… Passei a estar muito mais calma… Passei a interessar-

me por outras coisas… Pronto... 

E: Por geriatria, não é?… 

e: Sim… 

E: E em termos dos espaços sociais frequentados e saídas nocturnas, por exemplo? 

e: Aí, já não tenho tanto… Vou dar uma voltita e tal… 

E: Houve uma redução, então… 

e: Houve, houve… 

E: Mas, deixou de frequentar algum espaço que frequentava antes? 

e: Não propriamente… Vou é menos vezes, percebe?… Tenho assim mais (hesitante)… 



E: Qual é a sua frequência agora de saídas nocturnas? 

e: Sextas e Sábados… Sexta (Feira) vou tomar um café à praia, pronto... 

E: Mas, vai sempre todas as Sextas (Feiras)? 

e: Todas as Sextas (Feiras)… Mas, antes não ia só às Sextas (Feiras), não é? Ia quase 

todos os dias… Agora, já não vou… 

E: Então, pode dizer-se que passou a conviver menos socialmente… 

e: Sim, sim, sim… 

E: E em termos das suas sociabilidades? Mudou alguma coisa em termos das relações 

com os seus amigos? Houve uma quebra nas relações com os seus amigos? Uma vez 

que eles não sabem deve ter ficado tudo igual… 

e: Afastei-me, afastei-me… 

E: Porque razão em concreto? 

e: Se calhar porque busquei mais a minha paz… 

E: Ah… 

e: Porque, propriamente, eles não têm nenhuma culpa por aquilo que sucedeu, não é?… 

E: Claro… 

e: Se calhar, apetecia-me mais estar só, pronto… Apetece-me mais casa… Fiquei mais 

caseira, percebe?... Não é propriamente afastar-me, porque (hesitante)… Mas, afastei-

me porque eu mesma necessito de mais paz… 

E: Pronto, então os seus apoios são, por um lado o seu companheiro, a religião e o curso 

de geriatria, não é?… 

e: Sim… E a minha família… Pronto, é… É isso… 

E: Ok… Na primeira entrevista, a Sra. Marta disse-me que as únicas pessoas que têm 

conhecimento do seu contágio são o seu companheiro actual, a sua médica, e os 

funcionários da Abraço… 

e: Exactamente… 

E: Portanto, nunca transmitiu a qualquer amigo seu o contágio… 

e: Nunca… E jamais o farei… 

E: Como é que a Sra. Marta teve força psicológica e destreza para ocultar o seu 

problema sobretudo dos seus familiares mais próximos? 

e: Eu acho que é mesmo Ele que está lá em cima que me dá essa força… 

E: Mas, por exemplo, os seus pais nunca viram comprimidos? E a sua filha? 

e: Sim… (reproduzindo a explicação com que encobre o problema do VIH aos 

familiares) É uma medicação normal que eu tomo… Pronto, eu estou a tomar aquilo 



porque como fui internada com uma pneumonia e tenho um problema pulmonar, eu 

tenho que tomar aquilo… 

E: Ok… 

e: Pronto… 

E: Mas, porque é que nunca lhes transmitiu o contágio? Teve alguma vergonha? Acha 

que eles iriam reagir mal e iriam discriminá-la? 

e: Acho que foi para evitar o sofrimento de alguém… 

E: Mas, não foi pudor, então… 

e: Também… 

E: Algum? 

e: Também… 

E: Mas, uma vez que a Sra. não teve culpa na forma como foi contagiada… 

e: Mas, ia haver uma revolta muito grande… Ia haver uma preocupação muito grande 

da parte dos outros… 

E: Não quis estar a dar… 

e: E eu não quero nem que se sintam preocupados, nem que sofram, nem que comecem 

a tratar-me como um vidrinho… Nada, nada… Não quero nada disso… Quero que 

continuem a seguir a vida deles e eu continuo a seguir a minha… E não se passa nada e 

está tudo bem… Pronto… 

E: E onde é que vai buscar força para conseguir isso? 

e: É Ele que está lá em cima… É… De vez em quando, dá-me assim uma sapatada… 

E: O conhecimento do contágio do VIH trouxe-lhe receio em relação ao futuro? 

e: Se me trouxe receio? 

E: Sim… 

e: A mim, não… Mas, para a minha filha trouxe, claro que sim… E tento alertá-la para 

tudo em mais alguma coisa… 

E: Mas, a sua filha não tem conhecimento do contágio, pois não?... 

e: Não… 

E: E nunca lhe fez pergunta ao nível de medicação que tenha visto lá em casa? 

e: Não, não… 

E: Diz-lhe que são problemas pulmonares? 

e: É, é, é… 

E: E trouxe-lhe ansiedade em relação ao futuro o contágio? 

e: Ansiedade como? 



E: Se ficou mais ansiosa depois do contágio? Não notou nada psicologicamente? 

e: Não… Se calhar, estou mais sensível, mais nervosa, mas pronto… 

E: Ok… Se lhe pedisse para escolher duas palavras para descrever a sua experiência 

como seropositiva, quais são as palavras que a Sra. Marta escolheria e porquê? 

e: Vive cada dia como se fosse o primeiro… 

E: Não, mas duas palavras… 

e: Não tenho duas palavras, tenho só essa frase… 

E: Mas, não consegue arranjar duas palavras? Vou-lhe dar um exemplo, um entrevistado 

do Hospital de Joaquim Urbano escolheu pesadelo e já não me lembro qual foi a 

outra… O Sr. Eduardo, não sei se conhece, que é utente aqui, escolheu abismo e já não 

me lembro também da outra… Isto é um jogo de associação livre de palavras, se 

conseguir escolher duas palavras e explicar porquê… As duas palavras que melhor 

reflictam a sua experiência como seropositiva… 

e: Duas palavras? A primeira vez que soube, morte… A outra palavra, viver… 

E: Morte porquê? 

e: Porque da maneira que eu estava (hesitante)… Eu estava a um passo dela… 

E: E viver? 

e: E da maneira que eu estou, eu estou cheia de força… Portanto, morte e vida… Acho 

que é a associação que eu posso fazer… 

E: Ok… O que é que acha que podia ser feito em Portugal para tornar a luta contra a 

Sida e o VIH mais eficaz? 

e: (risos) Com a porra do Sócrates no Governo você está-me a perguntar o que é que eu 

acho que Portugal podia fazer? Nada (risos)… 

E: Mas, se a Sra. pudesse enunciar um conjunto de medidas o que é que… 

e: (cortando-me a palavra) Olha, mais campanhas… Se calhar, não haver tanto receio de 

chegar ao pé das pessoas e de as enfrentar e dizer que o VIH existe e que há maneiras de 

o precaver… Sei lá?... Eu acho que não vai pelas campanhas da televisão… Não vai 

pela distribuição de preservativos… Eu acho que vai pelo terreno... 

E: Hum, hum… 

e: Não é? Acho que é chegar à menina que está na esquina e dizer assim “Olha, isto 

existe, sabes? E isto que está aqui (referindo-se ao preservativo) tens que fazer força 

para que os clientes usem”... 

E: Eu estive no CAD outro dia e disseram-me que os grupos de risco já não são as 

prostitutas nem os toxicodependentes, são os heterossexuais… 



e: Exactamente… Portanto, eu acho que não é pela televisão… Acho que não é 

(hesitante)… É tudo muito bonito ver os (***) saltos na televisão, mas não passa por 

aí… 

E: Sra. Marta, ainda faltam algumas perguntas… Tem mais tempo? 

e: Tenho mais um bocadinho… 

E: Pronto… Actualmente, a Sra. Marta vive com o seu companheiro e a sua filha em 

Gaia, ao pé do Continente... 

e: Sim… 

E: É num apartamento ou uma vivenda? 

e: É um apartamento… 

E: É vosso? 

e: É nosso… 

E: Ok… E vive nessa habitação, portanto, mais ou menos, desde 96 (1996)… 

e: Sim, sim… 

E: Tem algum apoio económico do Estado ou subsídio derivado do problema do 

VIH/Sida? 

e: Não, não tenho nada… 

E:: Relativamente à sua vida diária actual, a Sra. Marta disse-me que, por norma, 

trabalha de manhã com um casal de idosos e à tarde trata dos seus assuntos pessoais… 

e: Exactamente… 

E: Portanto, é das 8 (horas da manhã) ao meio-dia, disse… 

e: Das 8 (horas) e meia (da manhã) ao meio-dia e meio… 

E: Depois almoça, não é?... 

e: Depois almoço e depois trato das minhas coisas… 

E: Almoça em casa? Vai almoçar a sua casa? 

e: Às vezes, vou almoçar a minha casa, outras vezes até como a sopa lá em casa dos 

patrões… 

E: A que horas é que costuma acordar? 

e: Eu? 

E: Sim… 

e: Às 7 (horas da manhã)… 

E: 7 horas da manhã… 

e: 7 (horas da manhã)… 

E: Pronto, e tem a arde toda livre… 



e: Toda… 

E: E vai buscar a sua filha todos os dias à escola? 

e: Ia… Agora, já não… 

E: Agora, são férias… 

e: Agora, optei por pô-la num colégio de Gaia e vai para o Colégio de Gaia… E, 

portanto, aí nessa altura, ela já tem aulas das 8 (horas) e meia (da manhã) às 6 (horas) da 

tarde… Já vem sozinha… Também, já são quase 18 anos… 

E: Exacto… E onde é que janta a Sra. Marta? 

e: (toca o seu telemóvel) Desculpe… (levanta-se para atender a chamada)… 

E: E janta em casa a Sra. Marta? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E com que actividades é que ocupa o seu tempo no espaço doméstico? 

e: Leio, pinto… Faço as minhas actividades domésticas em casa… 

E: Limpeza, comida, não é?… 

e: Sim, sim, sim… 

E: E a que horas é que costuma deitar-se? 

e: Eu sou noctívaga… 

E: Deita-se muito tarde? 

e: Uma, duas, três (horas da manhã)… Depende… 

E: E tem que se levantar às 7 (horas da manhã)? 

e: Tenho que me levantar às 7 (horas) sempre… 

E: E deita-se, então, sempre tarde… Vê televisão à noite? 

e: Vejo televisão… 

E: Vê alguma novela, por exemplo? 

e: Não, novelas, não vejo… Gosto mais de programas tipo Odisseia… 

E: Tem TVCabo, então… 

e: Tenho, tenho, tenho… Por acaso, não é TVCabo, é o MEO… 

E: Ah… Ok… Pronto, e de 2ª (Feira) a 5ª (Feira) tem que ir também à escola… 

e: Ia… Agora, como estou de férias, só em Setembro é que vou começar novamente… 

E: E quando é que vai acabar o curso? Quantos módulos são? 

e: Falta mais este só… Por isso, eu penso que em Outubro já estará tudo… 

E: Ok… Pronto, já lhe perguntei isto há pouco, então, vai tomar café ao fim-de-

semana… 

e: Sim… 



E: E não a nenhum bar depois disso ou discoteca? 

e: Não… Não gosto de discotecas… 

E: Já me tinha dito, também… E vai tomar café com o seu marido e com a sua filha? 

e: Vou com o meu marido… Se a minha filha estiver cá, que agora está de férias, não 

e?… Está com os meus pais na praia… Mas, se ela estiver comigo, vamos os três mais a 

irmã do meu marido e o filho… Se não, vamos sozinhos… 

E: Mas, todas as Sextas (Feiras) e Sábados? 

e: Todas as Sextas (Feiras)… Às vezes, ao Sábado não vamos… 

E: Mas, onde? Ao cais de Gaia? Ribeira? 

e: Normalmente, vamos ao cais de Gaia ou aqui à praia ao pé da Madalena… 

E: Ok… E quem é que são os seus amigos actualmente? 

e: A minha cunhada, o meu marido (pensativa)… 

E: E pessoal do Castêlo da Maia? 

e: Às vezes encontramo-nos… Mas, de vez em quando… Muito de vez em quando… 

E: Então, costuma encontrar-se com os seus cunhados todos os fins-de-semana… 

e: Todos os fins-de-semana só com a minha cunhada… 

E: Só com a sua cunhada? 

e: Com a minha cunhada e com o filho… 

E: E como é que é a sua relação actual com os seus ex-colegas de trabalho? Mantém 

contacto com alguém? 

e: Às vezes uma mensagem “Olá! Está tudo?”… 

E: Então, não costuma encontrar-se com eles… Vão tomar um café? 

e: Às vezes… Mas, muito esporadicamente… 

E: Pronto, como me disse, visita todos os fins-de-semana os seus pais e os seu sogros… 

e: Sempre todos os fins-de-semana… 

E: E eles também costumam visitá-la e sua casa? 

e: Sim, sim, sim… 

E: E com que regularidade? 

e: Todas as semanas nos vemos… Ou vou eu a eles, ou eles vêm a mim… 

E: Ok… E como é que é a sua relação actual com os seus irmãos gémeos? 

e: É óptima… Telefonamo-nos… 

E: Costuma encontrar-se com os eles, actualmente? 

e: É assim, com a minha irmã, não… Vou encontrar-me agora porque a minha irmã está 

no Luxemburgo… Veio de férias agora… 



E: Hum, hum… 

e: Com o meu irmão encontramo-nos às vezes de 15 em 15 dias… Ele está por perto… 

E: Mas, em que contexto é que se encontram? Na casa dos seus pais? 

e: Não, na nossa casa… 

E: Em sua casa? 

e: É, é… 

E: Pronto, em termos do seu projecto de vida quais foram as maiores complicações que 

o contágio lhe trouxe? O que é que acha que podia estar a fazer agora se não fosse o 

contágio? 

e: Se calhar estava mais empenhada em arranjar um trabalho o dia inteiro na área em 

que estou agora, não é?… 

E: Mas, se não fosse o contágio acha que se tinha direccionado para a geriatria? 

e: Tinha, tinha, tinha… Pronto, se calhar era isso que eu escolheria… Agora, assim, 

pronto… Tento avançar também na causa, mas se calhar mais devagar… 

E: E teria tido mais filhos, por exemplo? 

e: Sem dúvida que sim… 

E: Ok… 

e: Mais um pelo menos… Se não viessem gémeos a caminho, não é?… Porque eu tenho 

tudo contra mim, não é?… Tenho da parte do meu marido e tenho da parte da minha 

mãe… 

E: Como me tinha dito, a Sra. Marta pretende concluir o seu curso de geriatria e 

trabalhar como cuidadora de idosos, a nível particular… Disse-me isto… 

e: Sim, sim… 

E: Portanto, não quer trabalhar mais com aquela empresa? Quer trabalhar só por sua 

conta? 

e: Sim, gostava… 

E: É isso? 

e: É, é… Porque é assim, a nível de empresa, se houver serviço, eles chamam-me, se 

não houver, eu estou parada, como já aconteceu… 

E: A Sra. vai optar, por exemplo, por pôr um anúncio no jornal, divulgar? 

e: Não, se calhar procuro saber através de pessoas que trabalham nesta área se existe 

alguém que precise dos meus cuidados… Pronto, não é?... 

E: Estou a perceber… 

e: Se calhar, é isso… 



E: E que planos tem mais para si para o futuro? 

e: Continuar viva… Essencialmente isso… 

E: E pretende, por exemplo, casar-se com o seu companheiro actual? 

e: Não sei se vale a pena… Já estamos há 12 anos, acho que não vamos fazer nada 

(risos) que ainda não tenhamos feito, não é?… 

E: Exacto… Então, planos basicamente (hesitante)… 

e: Não… É continuar a viver e levar a vida para frente… E que tenha sempre a mesma 

força que tenho hoje… Acho que é essencial… 

E: Pronto, a Sra. Marta encara o futuro com optimismo ou pessimismo? 

e: Com optimismo… 

E: E espera um dia, já me respondeu a isto, vir a poder curar-se totalmente da doença 

Sida, dado o avanço científico actual? 

e: Eu espero que sim… Espero que haja uma luzinha ao fundo do túnel, não é?… Eu 

não quero que o macaco me derrube, eu queria era derrubá-lo a ele… Vamos lá a ver… 

Pode ser (risos)… 

E: Pronto, era a última pergunta… 

e: (***) essa (risos)… Pronto… 



4) Grelhas de análise de conteúdo das entrevistas 

4.1. Grelhas de análise de “conectividade vertical” 

Entrevista 2 + Entrevista 11 (segunda sessão biográfica) 

Nome do entrevistado: Eduardo (utente da Instituição Abraço/Delegação Norte) 

 

Tema Categoria Síntese Interpretativa Discurso do entrevistado N.O. 

Data e local de 

nascimento 

O entrevistado nasceu em Palmaz, 

uma freguesia rural do concelho 

de Oliveira de Azeméis, no dia 28 

de Dezembro de 1978; 

“Olha, eu nasci a 28 de Dezembro de 1978… Nasci numa 

freguesia do concelho de Oliveira de Azeméis… (…) Ficava a 19 

quilómetros de Oliveira de Azeméis… Aquilo é uma aldeia… (…) 

Palmaz…” 

15 Infância 

Caracterização 

do contexto 

onde o 

entrevistado 

passou os 

primeiros anos 

da sua vida 

O entrevistado cresceu na aldeia 

de Palmaz e revela nostalgia 

quando se refere à ambiência da 

sua terra natal, que afirma ter sido 

boa; apesar de tudo, deu a 

entender que sempre desejou uma 

saída do meio rural para o meio 

urbano em busca de novas 

oportunidades; 

“Ficava a 19 quilómetros de Oliveira de Azeméis… Aquilo é uma 

aldeia… Uma aldeia tipicamente rural… E, pronto… Tenho 

saudades de lá, não é?… Mas…” (…) “Foi bom… Foi um 

ambiente razoável, pronto… Para a idade que eu tinha, os anos 

que eu tive lá, foi bom, não é?… Mas, também, eu como era uma 

pessoa ambiciosa, quis sempre mais, não é?… Então, cedo eu 

comecei a minha independência…” 

15 



Composição do 

agregado 

familiar na 

infância 

No período infantil, o agregado 

familiar do entrevistado, era 

formado pelos avós maternos e 

pela irmã, porque os pais haviam 

emigrado para a Suíça; no ano de 

1984, os pais do entrevistado 

regressaram a Palmaz e 

estabeleceram-se numa casa 

adjacente à dos avós maternos; 

porém, o entrevistado continuou a 

viver na casa dos avós maternos, 

conquanto tivesse contacto diário 

com os pais; os pais do 

entrevistado questionaram-no 

frequentemente com a situação 

invulgar, mas foram sempre 

impotentes para inverter a ordem 

dos acontecimentos; 

“Os primeiros anos de vida, até cerca dos meus 5, 6 anos, foi com 

a minha avó, porque os meus pais eram imigrantes… Tiveram na 

Suiça, e, então, foi assim… Apanhei assim uma educação um 

bocado rígida… (…) Tenho duas irmãs… (…) Uma, sim… É da 

minha idade… A outra, que é muito mais nova do que nós, nasceu 

há 18 anos (hesitante)… Pronto… Então, eu e a minha irmã fomos 

criados com essa minha avó… (…) E, depois, foi um bocado 

complicado a gente adaptar-se aos pais… Porque é uma idade que 

é muito complicada… É uma idade de adaptação… E, depois, foi 

complicado nós adaptarmo-nos ao pai e à mãe biológicos… 

(referindo-se ao regresso dos pais à aldeia de Palmaz) Viviam, 

mas eu continuei a morar com os meus avós… (…) Dormia em 

casa da minha avó… (…) (referindo-se aos seus pais) Opunham-

se, porque várias vezes me disseram que eu tinha mais amor à 

minha avó do que a eles… E eu disse assim “É natural, porque os 

primeiros anos da minha vida, que são os anos de adaptação, foi 

com ela que eu vivi”… E qualquer coisa que me acontecia, eu 

recorria a ela… Quando precisava de falar ou desabafar, eu ia ter 

com ela…” 

110 



Infância 
Qualidade da 

relação familiar 

De acordo com o entrevistado, a 

relação intra-familiar foi sempre 

salutar até à morte da sua avó 

materna, em 1996; o entrevistado 

guarda uma imagem positiva do 

seu avô paterno, ainda que 

considere que este fosse 

autoritário; a imagem que guarda 

da avó é igualmente positiva, 

afirmando que, até ao momento 

presente, ainda não conseguiu 

superar a sua morte e que foi a 

pessoa de quem mais gostou na 

vida; com a irmã mais velha, a 

relação foi salutar na infância e na 

adolescência, embora actualmente 

estejam algo distanciados; com os 

restantes familiares, a relação foi 

sempre cordial, até à morte da sua 

avó em 1996; actualmente, o 

“(referindo-se à qualidade da relação familiar) É assim, era 

boa… Era boa… Agora é que (hesitante)… Pronto, infelizmente a 

minha avó já faleceu… E eu e a minha irmã estamos 

distanciados… Eu estou no Porto, ela está em Lisboa… E é uma 

relação assim um bocado oscilante…” (…) “(referindo-se ao avô 

materno) Havia uma boa relação… Sim, sim, vivia… Também já 

faleceu… Esse faleceu já recentemente… E, então, eu e a minha 

irmã éramos como filhos que eles tinham ali, que estavam a 

criar…” (…) “(referindo-se à avó materna) Porque passaram-se 

12 anos, faz agora este mês que a minha avó faleceu… E ainda 

hoje não consigo mentalizar-me que ela faleceu… E o meu avô 

faleceu vai fazer 3 anos agora em Agosto e isso já me mentalizei e 

sei que ele faleceu... Mas a minha avó, não… (…) Sim, a minha 

avó era muito afectuosa… Quando tinha que ser autoritária, fazia-

o de maneira diferente, que a gente acabava por fazer as coisas 

sem discussões… O meu avô já era o contrário…” (…) 

“(exprimindo a imagem que guarda do seu avô) Positiva, 

positiva… Porque, é assim, o meu avô apesar de tudo queria era o 

bem-estar…” (…)  “(referindo-se à avó materna) É uma imagem 

de falta… Pronto… A minha avó faltou-me e parece que me falta 
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entrevistado cortou a relação com 

os familiares da parte da sua mãe, 

na medida em que estes o 

discriminaram devido à sua 

orientação sexual; com o pai, o 

entrevistado considera que nuca 

teve uma boa relação, porque os 

feitios de ambos são antagónicos; 

com a mãe, o entrevistado 

manteve sempre uma boa relação; 

tudo, não é?…” (…) “(referindo-se às irmãs) Tenho duas 

irmãs…” (…) “(referindo-se ao facto de ter uma relação oscilante 

com as duas irmãs, actualmente) Pronto, tanto com a mais velha 

agora, como com a mais nova, também… Ambas têm a vida delas 

e (hesitante)… Pouco ou nada falo com a mais nova… Entro em 

contacto com a mais velha, frequentemente, porque tenho um 

sobrinho, e o sobrinho gosta do tio e não sei quê… Pronto, mas é 

uma relação assim com picos…” (…) “(referindo-se às relações 

familiares na infância) Dentro da minha infância, as relações 

foram boas… Foi uma família normal até à data em que morreu a 

minha avó… Até aí, a família foi sempre toda unida… Não, até aos 

meus 16 anos… Foi a altura, em que morreu a minha avó… Até aí, 

a família foi sempre unida… Era sempre unida… Era raro um 

Domingo em que a família não estivesse toda junta… Ela faleceu e 

as coisas começaram a piorar… (…) Mas, ao fim-de-semana, era 

sempre tudo em casa da minha avó… Sim, tudo… Excepto aqueles 

que estão fora… Na Venezuela, e pronto… Sempre uma família 

unida… Assim que ela faleceu, começaram a haver separações e, 

depois, guerras por causa da herança da parte da minha avó… 

Pronto… Depois disso, ainda houve uma ou duas vezes em que a 



gente se juntou, porque o meu avô fazia questão e não sei quê… 

Mas, a partir daí… E, actualmente, não falo com nenhum familiar 

da parte da minha mãe… Pronto… Todos… Não falo com 

ninguém… Uma derivada à herança e outra derivada à orientação 

sexual que eu tenho, não é?... Porque sou completamente 

discriminado pela família… E a partir daí, eu sou eu, e o resto…” 

(…) “(referindo-se à relação com o pai) É assim, eu nunca tive 

uma boa relação com o meu pai… Pronto, os nossos feitios 

chocam-se muito e a gente só está bem longe um do outro… 

Pronto, eu gosto de ligar para a minha mãe… E chamo o meu pai 

e falo com ele e tudo… Mas se a gente estiver um ao pé do outro 

(abana a cabeça exprimindo desgosto)…” 

Infância 

Estilo 

educativo da 

família 

Os principais agentes 

socializadores do entrevistado 

foram os avós maternos; com 

efeito, o entrevistado recebeu uma 

educação tradicional pautada por 

valores como a dignidade e o 

acatamento, se bem que os seus 

avós maternos sempre lhe 

“Foi intermédio… Pronto, foi um pouco rígida porque tínhamos 

que obedecer… Porque também é diferente uma educação dada 

pelo avô e pela avó e uma educação dada pelo pai e pela mãe… 

Mas, ao mesmo tempo, eu tive liberdade… Eu saía com os meus 

amigos… Não tinha horas para chegar a casa… Tudo bem, que eu 

tinha que ter respeito pela minha avó, porque a minha avó não se 

ia deitar enquanto eu não chegasse a casa…” (…) “(referindo-se 

ao facto de nunca ter sido elucidado pelos familiares sobre as 
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tivessem concedido liberdade para 

participar nas actividades da 

recreação com os seus amigos de 

Palmaz; note-se, por outro lado, 

que o entrevistado nunca foi 

elucidado acerca das implicações 

e dos meios de transmissão do 

VIH/Sida por qualquer familiar no 

decorrer do seu percurso 

biográfico; 

implicações e meios de transmissão do VIH/Sida no decorrer do 

seu percurso biográfico) Nunca… Nem na escola… Nunca tive 

qualquer noção disso, até ir à tropa… Porque na tropa, então aí, 

já comecei a saber o que era a Sida…” 

Infância 

Práticas e estilo 

de vida da 

família 

Relativamente aos avós maternos 

do entrevistado, a avó tinha 

preferência pelas práticas 

expressivas públicas, enquanto 

que o avô privilegiava as práticas 

expressivas semipúblicas; a mãe 

do entrevistado passava a maior 

parte do tempo no espaço 

doméstico; quanto ao próprio 

entrevistado, dividia o seu tempo 

“Não, a minha avó não era muito virada para aí porque a minha 

avó também já tinha (hesitante)… Pronto, era nova, mas já tinha 

dificuldades na visão… A minha avó gostava de sair de casa e ia 

lá para um largo que há lá onde passava toda a gente, onde se 

conversava… Ou, então, íamos para as feiras, íamos às festas… 

Ou íamos a casa da outra minha avó, que a minha avó também 

gostava de ir… Pronto, era o básico…” (…) “(referindo-se ao 

facto do seu avô ter o hábito de frequentar o café) Ah, o meu avô 

era sistematicamente… Quem tirava o café ao meu avô, tirava-lhe 

a vida (risos)…” (…) “A minha mãe, geralmente, estava em 
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com as práticas domésticas 

receptivas, as práticas associativas 

criativas e as práticas expressivas 

públicas; 

casa… Ou se não saísse com o meu pai para ir à minha avó, 

estava em casa…” (…) “(referindo-se às suas próprias práticas 

culturais) Eu via televisão… Pronto, eu quando estava na aldeia, 

fazia parte do grupo coral… Pronto, do rancho folclórico… Então, 

nunca estava parado… De bicicleta andava… Ia à pesca… Fazia 

tudo menos jogar futebol…” 

Infância Religiosidade 

O entrevistado e a sua família têm 

uma pertença religiosa católica; 

por norma, o entrevistado 

frequentava a missa aos Sábados, 

uma vez que era membro do 

grupo coral; ocasionalmente, o 

entrevistado rezava em casa, na 

companhia da sua avó; o 

entrevistado recebeu instrução 

católica, pelo que frequentou a 

catequese e cumpriu os 

sacramentos do Baptismo e da 

Comunhão; 

“(referindo-se ao facto de todos os membros da sua família terem 

uma pertença religiosa católica) Tudo…” (…) “(referindo-se às 

suas idas à missa) Às vezes… Mas, ia mais ao Sábado, porque o 

grupo coral cantava ao Sábado à noite… Ou, então, durante a 

semana, se fosse a missa de algum vizinho ou de algum familiar e 

não sei quê, então íamos à missa… Ou, então, em Maio, todos os 

dias, íamos à famosa novena, não sei quê, com o mês de Maria…” 

(…) “(referindo-se ao facto de rezar ocasionalmente em casa) Às 

vezes, com a minha avó rezava… Porque a minha avó tinha 

dificuldades… Tinha problemas cardíacos e tinha dificuldades em 

ir à missa… E, então, como naquela altura, na família, não havia 

carro, então, ela, tipo, uma vez por mês ia à missa… E, 

geralmente, via sempre a missa em casa…” (…) “(referindo-se ao 

facto de ter frequentado a catequese) Sim, sim… Inclusive andei 
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no crisma… Dei catequese… Andei no crisma, mas não fiz o 

crisma… (…) “(referindo-se ao facto de ter recebido o sacramento 

do baptismo) Recebi o baptismo…” 

Infância 

Recordações 

mais marcantes 

da infância do 

entrevistado 

Do período infantil, o entrevistado 

recorda com especial afecto os 

momentos que passou com a sua 

avó materna, a pessoa que mais o 

marcou na sua vida; 

“Quando vivi com a minha avó…” (…) “Mas, acho que até aquela 

altura não tinha assim coisas más que recorde…” 
1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Infantários e 

escolas 

frequentadas 

pelo 

entrevistado 

O entrevistado frequentou a 

Escola Primária e a Escola 

Preparatória de Palmaz, tendo 

completado o 5º Ano de 

escolaridade; 

“Infantário não frequentei… Eu fui para a escola com 5 anos… 

Era uma altura em que quem fizesse 6 anos até 31 de Dezembro, 

entrava na escola… Fui com 5 anos… Fui para a escola 

primária… E na primeira classe fiquei um bocado atrasado, 

porque tive uns problemas no estômago e, então, estive 3 anos no 

primeiro ano… Depois, a partir daí, foi sempre a andar…” (…) 

“(referindo-se ao facto de ter frequentado a Escola Primária e a 

Escola Preparatória na freguesia de Palmaz) A escola primária e 

o ciclo… Fiz o primeiro ano (entenda-se o 1º Ano do Ciclo)… Só 

que depois abandonei a escola para ir trabalhar, por influência 

dos amigos… Naquela altura, sim…” 
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Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

colegas 

O entrevistado alegou que sempre 

teve uma relação saudável com os 

seus colegas até abandonar a 

instituição escola; não obstante, o 

entrevistado enfatizou que fazia 

amigos com facilidade, tanto do 

sexo masculino como feminino; 

“Foram boas… Foi sempre (hesitante)… Havia sempre aquelas 

guerras de miúdos, pronto… Os gajos a jogar futebol e eu não 

jogava, não é?… Já aí faltava à escola… Mas, pronto… Mas, foi 

sempre muito bom…” (…) “(referindo-se ao facto de fazer amigos 

com facilidade) Sim, sim… Desde sempre…” (…) “(referindo-se 

ao facto de fazer amigos tanto do sexo masculino como feminino) 

Sim… Sempre, sempre…” 

1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

professores 

O entrevistado afirmou que teve 

uma relação cordial com os 

professores até à 3ª Classe; nesse 

ano de escolaridade, a sua 

Professora mudou; a nova 

Professora era intransigente com 

Eduardo e os colegas e tinha o 

hábito de lhes aplicar castigos; 

como resposta à intransigência da 

Professora, Eduardo e os colegas 

manifestavam, amiúde, um 

comportamento insurrecto para 

com ela; 

“É assim, tive boas relações até à altura em que tive uma 

professora que era muito má… Então, castigava-nos muito… 

Porque era turma em que era só rapazes… Só havia duas 

raparigas… (…) Isto foi na primária… Foi na 3ª Classe… A 

professora castigava-nos e a gente castigava-a a ela… Porque já 

éramos rapazes com 10, 11 anos… E, então, ela fechava-nos na 

sala… E quando ela viesse sofria as consequências… A maior 

parte das vezes, estava a sala vazia… A gente saltava pela 

janela… E até houve uma altura em que ela ficou colada à cadeira 

da secretária…” 
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Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

A percepção de 

si enquanto 

aluno 

O entrevistado afirma que os 

resultados escolares que obteve na 

sua passagem pela escola eram 

bons, com excepção da disciplina 

de Matemática; além disso, este 

indivíduo afirmou que tinha gosto 

em estudar, contando, inclusive, 

com a ajuda económica de uma tia 

para a sua formação; 

“Eram bons… Eu tinha boa cabeça para estudar… Menos a 

Matemática… A Matemática nunca fui bom… (…) Gostava de 

estudar, pronto… No meu tempo, a malta da minha idade levava 

porrada para deixar de estudar… Era para ir trabalhar, porque 

tinham que ajudar a família e tudo… E eu fui ao contrário… Eu 

tinha posses para estudar porque a minha madrinha todos os 

meses me mandava dinheiro para eu estudar… Porque a minha 

madrinha está na Venezuela…” 

11 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

As imposições 

dos pais quanto 

ao horário de 

estudo no 

tempo extra-

escolar 

O entrevistado alegou que 

estudava por opção própria, pelo 

que os pais nunca lhe impuseram 

um horário de estudo; 

“(referindo-se ao facto de os pais nunca lhe terem imposto um 

horário obrigatório para estudar) Não, não, não... (…) Era… Eu 

estudava por opção… A minha irmã é o contrário de mim… 

Levava porrada para estudar…” 

1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Disciplinas 

preferidas 

As disciplinas favoritas do 

entrevistado eram Língua 

Portuguesa, Ciências Naturais e o 

Meio Físico; 

“Era Português e Ciências… Era Meio Físico, na altura…” 5 



Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Reprovações 

O entrevistado repetiu a 1ª Classe 

por três vezes em razão de 

problemas originados por uma 

úlcera nervosa; depois disso, 

prosseguiu a sua passagem pelo 

sistema educativo, até ao 5º Ano, 

sem mais reprovações; 

“Eu fui para a escola com 5 anos… Era uma altura em que quem 

fizesse 6 anos até 31 de Dezembro, entrava na escola… Fui com 5 

anos… Fui para a escola primária… E na primeira classe fiquei 

um bocado atrasado, porque tive uns problemas no estômago e, 

então, estive 3 anos no primeiro ano… Depois, a partir daí, foi 

sempre a andar… Nunca mais reprovei…” 

1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

família do 

entrevistado 

A família do entrevistado, 

principalmente a sua tia, 

projectava a sua entrada na 

universidade e a obtenção de um 

curso superior; 

“Gostava de estudar, pronto… No meu tempo, a malta da minha 

idade levava porrada para deixar de estudar… Era para ir 

trabalhar, porque tinham que ajudar a família e tudo… E eu fui ao 

contrário… Eu tinha posses para estudar porque a minha 

madrinha todos os meses me mandava dinheiro para eu estudar… 

Porque a minha madrinha está na Venezuela… (…) E, então, levei 

porrada por deixar de estudar porque era um objectivo que a 

minha madrinha tinha… Pronto, porque ela não tem filhos e eu 

era como um filho… Porque ela tem duas raparigas… E há 

sempre (hesitante)… Então, porque ela hoje queria que eu tivesse 

um curso e não sei quê e tal… E eu fiz o primeiro ano e depois fui 

logo trabalhar…” 
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Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pelo 

entrevistado 

O entrevistado tinha o desejo de 

ingressar no ensino superior e 

tornar-se professor de Língua 

Portuguesa; 

“Eu na altura queria ser professor de Português… Pronto, vivia 

com esse sonho e era sempre apoiado pela minha madrinha… 

Pronto, e depois deixei de estudar e foi o que foi…” 

25 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Recordações 

mais marcantes 

da passagem 

pelo sistema 

educativo 

Da sua passagem pela escola, o 

entrevistado recorda, com especial 

apreço, os passeios e alguns 

professores; 

“Foram os passeios da escola… Sem dúvida… E alguns 

professores…” 
1 

Caracterização 

genérica da 

adolescência 

do entrevistado 

O entrevistado declarou que a sua 

adolescência foi pacífica, pelo que 

nunca deu problemas aos seus 

avós maternos ou aos seus pais; 

“Foi normal… Nunca dei assim problemas… (…) Foi uma 

adolescência normal…” 
1 

Adoles- 

cência 
Conflito de 

valores com os 

pais ou 

gerações mais 

velhas 

O entrevistado afirmou que nunca 

se insurgiu contra os seus avós 

maternos ou os seus pais nesta 

fase da sua vida; 

“(referindo-se ao facto de nuca ter entrado em conflito de valores 

com os seus pais avós maternos aos os pais ou com os seus avós) 

Não, não, não…” 
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Adoles- 

cência 
Namoros 

O entrevistado teve o seu primeiro 

namoro aos 18 anos, com um 

empregado de pastelaria; o 

namoro com o empregado da 

pastelaria teve a duração de três 

anos; em 2005, o entrevistado 

encetou a sua segunda relação de 

namoro com um indivíduo que 

conheceu num bar “gay” lisboeta 

e que se dedicava à prostituição; o 

segundo namoro do entrevistado 

teve a duração de cerca de um 

ano; no mês de Outubro de 2007, 

o entrevistado iniciou o seu 

terceiro namoro com um chefe de 

cozinha, também seropositivo, 

que lhe foi apresentado através de 

uma amiga comum a ambos; o par 

mantém-se junto até à 

actualidade; 

“(referindo-se ao primeiro namoro) Isso já é um bocado 

complicado responder… Mas, a sério, a sério, a sério, foi com 18 

anos… Era uma pessoa que na altura trabalhava na pastelaria 

que eu costumava frequentar… (…) Esse namoro durou 3 anos e 

meio e inclusive morávamos juntos… Em Lisboa… Tinha lá uma 

casa e fazia uma vida normal…” (…) “(referindo-se aos seu 

segundo namoro) Ai, isso foi muito depois… Para aí aos 25, 26 

anos… Conheci-o num bar… Era um bar gay… Que eu lá em 

Lisboa só frequentava ambientes gay…” (…) “(referindo-se ao fim 

do relacionamento com o segundo namorado) Acabou porque 

(hesitante)… É pá, aquilo acabou porque tinha que acabar… É 

uma coisa que começa e depois acaba, não é?… Pronto, não 

dava… Porque também, é assim, na altura, eu trabalhava e ele 

não trabalhava… Então, as coisas começaram a correr mal…” 

(…) “(referindo-se ao período de duração do segundo namoro) 1 

anito… 1 ano e pouco… Não foi mais do que isso…” (…) 

“(referindo-se à data de início do terceiro namoro) No dia 5 de 

Outubro… De 2007…” (…) “(referindo-se à forma como 

conheceu o seu terceiro namorado) Foi através de uma colega 

onde ele trabalha… Porque eu na altura estava desempregado e 
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ela disse-me que queria apresentar-me um colega de trabalho que 

também era gay… No sítio estavam a precisar de pessoas para 

trabalharem… Portanto, conheci-o… Foi perto do Palácio de 

Cristal… A gente conheceu-se e passado uma semana já estava a 

trabalhar e quinze dias depois já estava a sair com ele…” 

Adoles- 

cência 

Vivência da 

sexualidade 

A primeira experiência sexual do 

entrevistado aconteceu aos 17 

anos, com uma prostituta de rua, 

durante uma visita de um fim-de-

semana ao Barreiro na companhia 

de quatro amigos de Palmaz, 

sendo que cada um deles comprou 

o serviço sexual a uma prostituta 

diferente e concretizou o passe 

separadamente em pleno 

descampado junto à estrada; no 

ano; no decurso do primeiro 

namoro, o entrevistado só teve 

relações sexuais com o seu 

namorado; entre o fim do primeiro 

“(referindo-se à sua primeira experiência sexual) Porque a 

primeira vez que eu tive relações sexuais foi aos 17 anos… 

Influenciado, fui às putas, como a gente diz (risos)… Isso aí foi 

perto do Barreiro… Fomos um grupo passar lá o fim-de-semana… 

E cada um escolheu uma e foi…” (…) “(referindo-se ao facto de 

só ter tido relações sexuais com o namorado no decurso do 

primeiro envolvimento amoroso) É assim, durante a primeira 

relação não… Mantinha aquela relação, mantinha aquelas 

coisas… Não, era sempre com aquela pessoa… Não havia 

tendência de (hesitante)… Apesar do namorado que eu tinha na 

altura tinha vontade de três, quatro (entenda-se três, quatro 

parceiros sexuais)… Mas, eu não… Era como eu dizia “É muita 

areia para a minha camioneta”… Eu aí sou muito antiquado para 

essa coisas…” (…) “(referindo-se ao facto de ter mantido relações 

sexuais com parceiros ocasionais entre o fim do primeiro namoro 
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namoro e o início do segundo, o 

entrevistado teve relações sexuais 

com cerca de 30 indivíduos 

diferentes, sem se envolver 

emocionalmente com algum 

deles; antes de iniciar o segundo 

namoro, o entrevistado dedicou-se 

8 meses à prostituição, prestando 

serviços sexuais a um número 

elevado de indivíduos (mais de 

100); no decurso do segundo 

namoro, o entrevistado praticou 

“swing” com cerca de 50 casais 

homossexuais; entre o fim do 

segundo namoro, em 2005, e o 

início do terceiro, em Outubro de 

2007, o entrevistado teve relações 

sexuais com cerca de 10 parceiros 

ocasionais, fazendo sempre uso do 

preservativo; 

e o inicio do segundo) Tive… Nessa altura, não… Não havia 

fidelidade…” (…) “(referindo-se ao número aproximado de 

parceiros com quem teve relações sexuais ocasionais entre o fim 

do primeiro namoro e o início do segundo) Não foram assim 

muitas, mas também não foram poucas… Ainda foram algumas… 

20, 30… Não foram mais…” (…) “(referindo-se à sua entrada na 

prostituição) Estive no Colombo… E, depois disso, foi na altura 

em que eu estive 4 meses ou 5 e quis experimentar coisas novas… 

Até que fui 2 meses para Espanha… E, em Espanha, como não 

conseguia arranjar trabalho e como tinha dificuldades na língua, 

fui cair na prostituição… (…) (referindo-se ao facto de ter 

prestado serviços sexuais a muito mais de 100 indivíduos) Sim… 

Foi muito mais…” (…) “(referindo-se ao facto de ter praticado 

“swing” durante o segundo namoro) Já havia mais liberdade… 

Já, pronto… Tanto eu, como o meu namorado, já dizíamos “Olha, 

vamos arranjar uma pessoa? Vamos fazer a três?”… Já na altura 

(hesitante)… Não se ouvia falar em “swing”, mas nós já fazíamos 

trocas de casais…” (…) “(referindo-se ao número aproximado de 

casais com quem praticou “swing” no decurso do segundo 

namoro) Não, 100 também não foram, não é?… Mas, foram 



alguns… Menos de 50, para aí…” (…) “(referindo-se ao facto de 

entre o fim do primeiro namoro e o início do terceiro ter mantido 

relações sexuais com cerca de 10 parceiros ocasionais) Sim… 

Foram poucas… Aí, foram mesmo poucas…” 

Adoles- 

cência 

Sociabilidades 

e rede de 

contactos 

sociais na 

adolescência 

Na adolescência, o grupo de 

amigos do entrevistado era 

constituído por indivíduos da sua 

aldeia, com quem cresceu e 

frequentou a escola; de mais a 

mais, o entrevistado admitiu que o 

seu grupo de amigos tinha um 

papel importante na formação dos 

seus valores; 

“Eram amigos que, pronto, fomos criados juntos… Fomos à 

escola, saíamos juntos… (…) “(referindo-se ao facto de serem 

amigos da sua aldeia) Sim, sim, sim…” (…) “(referindo-se ao 

facto dos seus amigos terem assumido um papel importante na 

formação dos seus valores) Sim, eram importantes… Éramos 

muito unidos… E a gente, às vezes ao fim-de-semana, juntávamo-

nos (hesitante)… E se não saíssemos, a gente, íamos todos dormir 

a casa de um de outro… Andávamos sempre a rodar assim…” 

12 

Adoles- 

cência 

A 

experimentação 

de álcool e 

drogas 

Relativamente ao álcool, o 

entrevistado declarou tinha o 

hábito de consumir um copo de 

vinho em ambiência familiar às 

refeições; com excepção disso era 

raro consumir álcool; quanto às 

drogas, o entrevistado admitiu 

“É assim, com álcool não, porque, é assim, nasci no seio de uma 

família de agricultores e não sei quê… Havia sempre ali 

(hesitante)… Bebia um copinho de vinho à refeição, mas nunca foi 

nada demais… Em relação a drogas, não, excepto aqueles 

charritos que a malta faz, não é?… Isso já foi muito mais tarde… 

Tinha para aí 17, 18 anos… Foi a primeira vez…” 
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que, com cerca de 17 anos, 

iniciou-se no consumo de haxixe 

com os seus amigos da 

adolescência; 

Adoles- 

cência 

Pertença a 

colectividades 

Na sua adolescência, o 

entrevistado fez parte do rancho 

folclórico da sua aldeia, que 

compreendia um grupo coral e 

uma associação desportiva; no 

âmbito do grupo coral, o 

entrevistado tinha um ensaio de 

cerca de duas horas, às Sextas-

feiras, e actuava ao Sábado 

durante a missa; no âmbito da 

associação desportiva, o 

entrevistado praticava atletismo, 

ocasionalmente, e actividades de 

pesca; 

“Pronto, eu quando estava na aldeia, fazia parte do grupo coral… 

Pronto, do rancho folclórico… Então, nunca estava parado… 

Porque, é assim, eu andei num grupo folclórico que pertencia a 

uma associação desportiva… Às vezes participava… Era pesca… 

Não era assim desporto… Volta e meia fazia atletismo, porque na 

altura não fumava… Até ir à tropa, ainda praticava atletismo, 

corta-mato e não sei quê… E então, às vezes, praticava assim 

esses desportos… Mas, nada de futebol… Ia ver futebol, mas não 

praticava…” (…) “(referindo-se à frequência da sua participação 

nas participava nas actividades do coro) Era sempre (hesitante)… 

Todas as semanas tínhamos um ensaio à Sexta-feira e depois ao 

Sábado tínhamos a missa… (…) (referindo-se à duração dos 

reinos do grupo coral) Não, duas horas, mais ou menos…” 

3 

Adoles- 

cência 

Práticas 

culturais e 

Na adolescência, o entrevistado 

ocupava o seu tempo com a 

“Pronto, eu quando estava na aldeia, fazia parte do grupo coral… 

Pronto, do rancho folclórico… Então, nunca estava parado… 
15 



estilos de vida 

do entrevistado 

ocupação laboral, as actividades 

do rancho folclórico e o convívio 

com os amigos; 

Porque, é assim, eu andei num grupo folclórico que pertencia a 

uma associação desportiva…” (…) (referindo-se ao seu grupo de 

amigos) Éramos muito unidos… E a gente, às vezes ao fim-de-

semana, juntávamo-nos (hesitante)… E se não saíssemos, a gente, 

íamos todos dormir a casa de um de outro… Andávamos sempre a 

rodar assim…” 

Adoles- 

cência 

Gostos, ídolos, 

referencias 

Relativamente aos gostos 

musicais, o entrevistado manifesta 

preferência pelos UHF; o livro 

preferido do entrevistado é “A 

Selva”, de António Ferreira de 

Castro; o grande ídolo da 

adolescência do entrevistado foi o 

piloto de Fórmula 1 Ayrton 

Senna; 

“(referindo-se à sua banda favorita) Dos UHF… (…) (referindo-

se ao seu livro favorito) Mas, um livro que marcou muito foi o de 

um escritor que não é da minha aldeia, mas é do mesmo concelho 

que eu, que é o António Ferreira de Castro… Foi “A Selva”… Eu 

li-o muito quando era novo… Mas, foi o único livro que me 

marcou nessa altura… Filmes, nem tanto… (…) (referindo-se ao 

seu grande ídolo da adolescência) Era o Ayrton Senna…” 

3 

Adoles- 

cência 

A visão do 

futuro na 

adolescência 

Na sua adolescência, o 

entrevistado tinha o desejo de ser 

independente, construir a sua 

própria família e exercer uma 

profissão; a nível profissional o 

“Eu pretendia casar, ter filhos… Ter um carro, ter uma casa… Na 

altura (hesitante)… Trabalhar, essencialmente, para ganhar 

dinheiro… Era trabalhar e ter a minha vida…” (…) “(referindo-se 

à profissão para a qual sentia que tinha vocação) Era para 

professor…” 
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desejo do entrevistado era ser 

professor; 

Trabalho 

Experiências 

no mundo 

laboral 

A primeira experiência 

profissional do entrevistado 

ocorreu numa fábrica de calçado 

em Oliveira de Azeméis como 

ajudante de sapateiro; este 

entrevistado trabalhava de 2ª a 6ª 

Feira, cerca de 9 horas diárias, 

auferindo um salário de 25 contos 

mensais, na época; o entrevistado 

manteve-se 7 meses a trabalhar 

como ajudante de sapateiro; logo 

depois, o entrevistado empregou-

se numa pastelaria, também em 

Oliveira de Azeméis, 

desempenhando tarefas no balcão, 

mesas e armazém; o seu horário 

de trabalho era de 12 horas diárias 

(trabalhava das 8 horas até às 20, 

“(referindo-se à sua primeira ocupação laboral) Foi aos 13 

anos… Trabalhei nos sapatos… Sim, numa fábrica… Era mesmo 

em Oliveira de Azeméis… Era ajudante de sapateiro… Eu 

trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde… De 2 ª(Feira) a 6ª 

(Feira)… E ganhava 25 contos, na altura… Eu tive durante 6 

meses ou 7” (…) “(referindo-se à sua ocupação laboral seguinte) 

E depois, entretanto, fiquei farto… Fui trabalhar para uma 

pastelaria… Era empregado de pastelaria… Nessa altura, eu 

entrava às 8 (horas da manhã) e saía às 8 (horas da noite)… Era 

8-8… Lá tínhamos meia hora para almoçar… Depois era 

seguido… Nessa altura, eu estava com 60 e poucos contos… Na 

pastelaria, estive lá 2 meses… Porque era uma coisa que eu não 

sabia fazer e não me puxava… (…) “(referindo-se à sua terceira 

ocupação laboral) Foi passado 2 meses e pouco… Então, voltei à 

sapataria… E depois estive lá 1 ano… Nem chegou a 1 ano… 

Foram 8 meses ou 9 meses… O salário aumentou pouca coisa… 

Mas, pronto, era a mesma carga horária e, na altura, estava quase 

com 40 contos…” (…) “(referindo-se à sua ocupação laboral 
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dispondo de 30 minutos para 

almoçar) e gozava duas folgas 

rotativas; na altura, o vencimento 

ascendeu aos 60 contos; o 

entrevistado cumpriu funções na 

pastelaria cerca de dois meses; a 

terceira ocupação laboral do 

entrevistado resumiu-se num 

regresso à fábrica de calçado, 

passados 2 meses e meio da sua 

saída da pastelaria; o horário de 

trabalho do entrevistado era 

idêntico ao anterior, mas o salário 

passou a cifrar-se nos 38 contos 

mensais; cerca de um mês depois 

de abandonar a fábrica de calçado, 

no ano de 1994, tendo completado 

já os 15 anos, o entrevistado 

voltou a ocupar-se na área da 

hotelaria, desta vez numa pizzaria 

seguinte) Depois, voltei para a hotelaria outra vez… Estive numa 

pizzaria… E nessa altura em que eu estive na pizzaria, estive 6 

meses como empregado normal… (referindo-se às suas funções 

como empregado da pizzaria) Pronto, era balcão e mesa… 

Depois, confecção das pizas, confecção das massas… Porque 

aquilo era rotativo… Era rotativo… Aí, nessa altura, trabalhava 

das 11 (horas) da manhã até às 10 (horas) e meia da noite… 

Folgava um… Tinha 6 dias… Nessa altura estava com 50, 60 

contos… (…) (referindo-se à sua promoção a sub-gerente da 

pizzaria ao fim de 6 meses) Ao fim de 6 meses, estive como 

responsável… Não tinha formação (hesitante)… Estava como sub-

gerente… Porque, é assim, um dos patrões tanto estava na 

Venezuela, como estava cá (entenda-se em Portugal)… Tinha lá 

família e estava cá… Mas, ambos eram naturais de Palmaz… E é 

assim (hesitante)… Porque um deles conhecia-me… Porque um 

deles era filho de um amigo do meu pai… Um deles tinha também 

um supermercado em Aveiro… E, então, não conseguia estar nos 

dois lados… Então, eles queriam pôr uma pessoa que 

conhecessem bem… Que tivessem confiança… Podia não ter 

experiência, mas em quem tivessem confiança para ficar ali… E 



de Oliveira de Azeméis; o 

entrevistado iniciou-se como 

empregado, executando funções 

ao nível do balcão, mesas e 

confecção das pizas e das massas; 

nesta altura, trabalhava 6 dias por 

semana e tinha uma folga rotativa; 

o entrevistado perfazia um total de 

8 horas e meia por dia (entrava às 

11 horas e saía às 22 horas e 30 

minutos, usufruindo de duas horas 

para descanso) e auferia um 

salário que rondava os 60 contos; 

cerca de 6 meses depois, o 

entrevistado foi promovido a sub-

gerente da pizzaria, uma vez que o 

patrão tinha mais 

estabelecimentos e precisava de 

uma pessoa da sua confiança para 

ocupar o cargo de sub-gerente na 

fui eu… Eu aí entrava às 10 (horas da manhã), para abrir a casa, 

e saía às 3 (horas da tarde)… E depois entrava às 6 (horas da 

tarde) e saía à meia-noite… Podia trabalhar 7 dias por semana, só 

que na semana a seguir gozava duas folgas…… Eu estava com 

135 contos… Foi dos 15 aos 18 (anos)… Dos 15 aos 18 (anos) foi 

em hotelaria…” (…) “(referindo-se à sua ocupação na empresa 

que possuía várias pastelarias na cidade de Lisboa) Estive 3 anos 

na tropa, até 2000… Depois, saí e fui trabalhar para a 

pastelaria… Aquilo é tipo “franchising”… Pronto, um grupo de 

patrões tinha várias pastelarias, não é?... E eu estive aí nessa 

pastelaria… Estive para aí 3 anos… Mas, pronto, não na mesma 

pastelaria, mas na mesma empresa… 3 anos… Estive em várias 

casas… Nessa altura eu entrava às 7 (horas) da manhã e saía às 7 

(horas) da tarde… Pronto, era folga e meia… Trabalhava cinco 

dias e meio… Passado quê? 6 meses, de estar aí, pronto, como 

havia falta de pessoal noutra pastelaria do mesmo patrão para 

trabalhar à noite, eu saía às 7 (horas) da tarde dessa pastelaria e 

entrava às 8 (horas da noite) noutra até às duas (horas) da 

manhã… Só que eu depois, em vez de entrar às 7 (horas da 

manhã), entrava às 10 (horas da manhã)… Disso tirava mais… 



pizzaria de Oliveira de Azeméis; 

dado que o patrão era filho de um 

amigo do pai do entrevistado, este 

último assumiu o cargo de sub-

gerente; o entrevistado continuou 

como sub-gerente da pizzaria até 

aos 18 anos; no decorrer desse 

período, trabalhava 6 dias por 

semana e gozava uma folga 

rotativa; o horário de trabalho 

compreendia 11 horas diárias 

(entrava às 10 horas e saía às 24, 

tendo 3 horas para descanso) e o 

salário era de 135 contos; no ano 

de 2000, logo a seguir ao 

abandono da Marinha, o 

entrevistado foi trabalhar para 

uma empresa que possuía várias 

pastelarias na cidade de Lisboa, 

em que cumpriu as funções de 

Depois, tirei mais (hesitante)… Além daquilo que eu ganhava, fui 

buscar mais 50 contos…” (…) “(referindo-se à sua ocupação 

como empregado de hotelaria no Hospital de Santa Maria e 

Lisboa) Abandonei essa empresa para ir trabalhar para o 

hospital… O Hospital de Santa Maria, em Lisboa… Também era 

hotelaria… Aí, ainda estive uns 9 meses… Nessa altura, eu 

trabalhava 6 dias e tinha um dia de folga… Nessa altura, eu 

estava com 550 euros… Eu entrava às 11 e (hesitante)… Pronto, 

aquilo era rotativo… Quando entrava às 11 (horas da manhã) saía 

às duas (horas da tarde)… Quando entrava às duas (horas da 

tarde saía às 18 (horas da tarde)… Eram horários rotativos…” 

(…) “(referindo-se à sua ocupação como repositor da secção dos 

enlatados no Continente do Centro Comercial Colombo, em 

Lisboa) Depois disso fui trabalhar para o Continente, porque 

precisava de (hesitante)… Não, era reposição… Estive no 

Colombo… E, depois disso, foi na altura em que eu estive 4 meses 

ou 5 e quis experimentar coisas novas… (…) Não, era enlatados… 

Tudo que era enlatados… (…) É assim, depende… Aquilo era por 

turnos… Tanto fazia o turno da manhã como fazia o turno da 

noite… (…) Eram 10 horas por dia… No turno da manhã, eu 



empregado de mesa em regime de 

rotatividade até ao ano de 2003; 

no referido período, o entrevistado 

trabalhava cerca de 12 horas por 

dia (a princípio, entrava às 7 horas 

e saía às 19 horas; perto de 6 

meses depois, passou a entrar às 

10 horas e saía às 2, dispondo de 

uma hora para descanso) e gozava 

folga e meia por semana; o salário 

mensal do entrevistado rondava os 

750 Euros; após deixar a empresa 

que possuía várias pastelarias, o 

entrevistado foi trabalhar para o 

Hospital de Santa Maria, também 

na área da hotelaria; nesta 

ocupação em que permaneceu 9 

meses, o entrevistado trabalhava 6 

dias por semana (cumpria dois 

turnos de forma rotativa: num, 

entrava às 8 (horas da manhã) e saía às 4 (horas da tarde)… No 

turno da tarde entrava às duas (horas da tarde) e saía à meia 

noite… Era… (…) É assim, tinha folga e meia… Dá cinco (dias) e 

meio… (…) Nessa altura, estava com 400 e tal Euros de 

ordenado… E depois, por fora, tinha mais subsídio de alimentação 

e dava uma média de 680 Euros…” (…) “(referindo-se à sua 

ocupação laboral seguinte, de novo como empregado da empresa 

que possuía várias pastelarias em Lisboa) Depois, esse tal patrão 

para quem eu trabalhei para aí 3 anos soube disso e foi-me 

buscar… Depois ainda estive a trabalhar lá… (referindo-se ao 

facto de ter trabalhado cerca de meio ano na empresa que possuía 

várias pastelarias em Lisboa) Mais ou menos… Para aí…” (…) 

“(referindo-se à sua ocupação como copeiro num restaurante do 

cais de Vila nova de Gaia) Eu estava como copeiro… Copeiro… 

Eu trabalhava muitas horas e a remuneração era pouca… Eu 

entrava às 10 (horas da manhã) e saía à meia noite… Não… Era 

directo… 375 Euros… (referindo-se aos dias que trabalhava por 

semana) 7… Era num restaurante… Eu estive à volta de uns 4, 5 

meses… Só que comecei a ver que era muita exploração, pronto, e 

deixei esse trabalho…” (…) (“referindo-se à sua ocupação numa 



entrava às 11 horas e saía às 14; 

noutro, entrava às 14 horas e saía 

às 18) e tinha um vencimento de 

550 Euros mensais; o emprego 

seguinte do entrevistado foi como 

repositor da secção dos enlatados 

no Continente do Centro 

Comercial Colombo, em Lisboa, 

cerca de 5 meses; no 

Hipermercado Continente, o 

entrevistado trabalhava cerca de 

10 horas por dia (cumpria, 

igualmente dois turnos, de forma 

rotativa: no da manhã entrava às 8 

horas e saía às 18; no da tarde, 

entrava às 14 horas e saía às 24) e 

tinha folga e meia por semana; o 

salário mensal do entrevistado era 

de 680 Euros; depois de ter 

abandonado a prostituição, em 

pastelaria situada na Foz do Porto como empregado) Eu sei que 

foi na Foz, numa pastelaria também… Eu aí trabalhava poucas 

horas… Entrava às 11 (horas da manhã) e saía às 6 (horas da 

tarde)… Trabalhava 6 dias por semana… Tinha uma folga… Na 

altura, estava com 600 e poucos Euros… Era 600 e pouco 

(Euros)… (referindo-se ao período de tempo que se manteve nessa 

actividade) Para aí 3 meses… Porque eu tive um problema renal… 

Agora é que eu já estou a lembrar-me, que eu tive que deixar de 

trabalhar… Certamente que ainda hoje estaria a trabalhar lá… 

Tive um problema renal… Na altura, tinha dores constantes… 

Tive de entrar no hospital… Depois, durante um tempo, não fui 

trabalhar… Voltei ao Rendimento Mínimo… Pronto…” (…) 

“(referindo-se à sua ocupação como auxiliar de um lar de 

Terceira Idade) São de auxiliar de um lar de Terceira Idade… 

Faço tudo, alimentação, higiene… (…) Bem, tenho dois horários… 

Tenho uma semana em que estou das 8 (horas da manhã) às duas 

(horas da tarde), que é o caso desta semana… E tenho uma 

semana que estou das 8 (horas da manhã) às 7 (horas da tarde)… 

Trabalho 7 dias… As folgas são tiradas na semana em que a gente 

sai às duas (horas da tarde)… A mim dá-me, sensivelmente, folga 



2005, o entrevistado voltou a 

empregar-se na empresa que 

possuía várias pastelarias na 

cidade de Lisboa, cerca de meio 

ano; o horário de trabalho e o 

salário permaneceram idênticos; 

em Maio de 2006, o entrevistado 

empregou-se como copeiro num 

restaurante localizado no cais de 

Vila Nova de Gaia; neste 

restaurante, o entrevistado 

trabalhava como copeiro cerca de 

14 horas por dia, sem gozar 

folgas, e recebia um ordenado de 

375 Euros mensais; volvidos 4 

meses de trabalho, entendendo 

que estava a ser vítima de 

exploração, Eduardo abandonou a 

actividade como copeiro; depois 

de ter concluído um curso 

e meia… A minha remuneração mensal é o ordenado mínimo… No 

lar, vai fazer 5 meses no dia 5 (de Agosto de 2008)…” 



profissional de geriatria, em 

Agosto de 2007, o entrevistado 

logrou nova ocupação profissional 

numa pastelaria situada na Foz do 

Porto, como empregado; na 

referida pastelaria, o entrevistado 

laborava 7 horas por dia (entrava 

às 11 horas e saía às 18) e gozava 

uma folga rotativa semanalmente; 

o entrevistado auferia um salário 

de cerca de 600 Euros mensais; ao 

fim de 3 meses na pastelaria, o 

entrevistado foi assolado por um 

problema renal, que o forçou a 

perder o emprego; em Abril de 

2008, este indivíduo empregou-se 

num lar de terceira idade da 

cidade do Porto, como auxiliar; 

nesta instituição, o entrevistado 

cumpre dois turnos (numa semana 



entra às 8 horas e sai às 14; noutra 

entra, também, às 8 horas e sai às 

19) e usufrui de folga e meia por 

semana; o ordenado mensal é de 

426 Euros por mês; 

Comporta- 

mento des- 

viante 

Prostituição e 

transformismo 

Depois de ter abandonado o 

emprego como repositor no 

Continente do Centro Comercial 

Colombo, em finais de 2004, o 

entrevistado partiu para Espanha à 

procura de novas oportunidades 

para trabalhar, fixando-se, num 

primeiro momento, na cidade de 

Medina del Campo, situada na 

província de Valladolid; após um 

mês a procurar emprego e 

revelando dificuldades em 

comunicar na língua espanhola, o 

entrevistado resolveu prostituir-se, 

solicitando clientela masculina 

“Até que fui 2 meses para Espanha… E, em Espanha, como não 

conseguia arranjar trabalho e como tinha dificuldades na língua, 

fui cair na prostituição… Caí… Eu estive na prostituição e 

(hesitante)… E depois quando regressei a Portugal (hesitante)… 

(…) Estive em duas cidades… Estive em Medina del Campo e 

estive em Madrid… (referindo-se à primeira cidade em que se 

fixou em Espanha) Foi para Medina del Campo… Ainda estive lá 

uns 3 meses… (…) (referindo-se ao tipo de prostituição que 

praticou) Foi de rua… Foi de boîtes… (…) Sim, conhecia um 

português que era um transformista e travesti… Então, foi aí que 

comecei… Conheci-o lá… (…) (referindo-se ao tipo de serviços 

sexuais que prestava) Eu fazia tudo, na altura… Tudo… 

(referindo-se ao preço do serviço sexual) Na altura era 

(hesitante)… De 50 (Euros) para cima… (…) (referindo-se ao 

serviço sexual mais caro que prestava) Era um homem que vinha à 
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nas ruas e em discotecas; o preço 

mínimo cobrado por um serviço 

sexual (como activo ou passivo) 

era de 50 Euros (com um casal 

homossexual ou heterossexual 

podia ascender aos 200 Euros); 

volvidos 2 meses, o entrevistado 

viajou para a cidade de Madrid, na 

qual permaneceu nos 4 meses 

seguintes continuando a dedicar-

se à prostituição; finda a peripécia 

em Espanha, o entrevistado 

regressou à cidade de Lisboa. Nos 

primeiros 2 meses e meio 

passados na capital portuguesa, 

obteve rendimentos, ainda, 

prestando serviços sexuais; no 

decurso dos 8 meses e meio de 

prostituição, este indivíduo foi 

solicitado por alguns clientes para 

procura de mais um… Era um rapaz, um travesti a fazer com um 

casal, com um homem e a mulher… Na altura, levava 200 e tal 

Euros… Porque, é assim, é complicado para (hesitante)… É mais 

fácil fazer com um homem do que fazer com uma mulher… Porque 

com mulheres não tenho estímulo, não tinha nada… (…)  

(referindo-se ao facto de que depois de ter deixado Espanha se 

dedicou à prostituição mais dois meses na cidade de Lisboa) E 

depois quando regressei a Portugal (hesitante)… E estive na 

prostituição outra vez… Depois, esse tal patrão para quem eu 

trabalhei para aí 3 anos soube disso e foi-me buscar… Isso foi 

pouco tempo… 2 meses e meio, no máximo… (…) (referindo-se ao 

facto de no decurso dos 8 meses e meio em que se dedicou à 

prostituição ter prestado serviços sexuais sem preservativo, pese a 

sua seropositividade, a fim de maximizar os lucros) Até à altura 

em que eu andava na prostituição… Porque lá está, depois havia 

gente que vinha ter comigo e queria, mas sem preservativo… E eu, 

muitas vezes, frisava “Querem mesmo sem preservativo?”… 

(reproduzindo a resposta de alguns indivíduos que lhe 

requisitaram serviços sexuais) “Queremos”… Eles pagavam mais 

para fazer sem preservativo… Mas, eu frisava sempre “Querem 



realizar serviços sexuais 

desprotegidos, pedido a que 

atendeu, pese a sua 

seropositividade, no intuito de 

maximizar os lucros; de novo 

empregado na empresa que 

possuía varias pastelarias na 

cidade de Lisboa, já depois de ter 

abandonado a prostituição, o 

entrevistado conheceu um 

transformista num bar de Lisboa, 

que o convidou para integrar um 

show seu; o entrevistado aceitou a 

proposta e acabou por enveredar 

pelo mundo do transformismo a 

tempo inteiro, após cessar a 

actividade na pastelaria como 

empregado de mesa; nos meses 

seguintes do ano de 2005, o 

entrevistado realizou espectáculos 

mesmo?”… (reproduzindo a resposta de alguns indivíduos que lhe 

requisitaram serviços sexuais) E eles “Queremos… Porquê? Há 

algum problema?”… E eu dizia “Não. Se vocês querem, tudo 

bem”…” (…) “(referindo-se à sua entrada no mundo do 

transformismo) Sim… Mas, já comecei a fazer ainda estava na 

pastelaria… Foi através de transformista que fazia shows… 

Porque eu comecei a frequentar, digamos, um concurso num bar 

em Lisboa que era levar aos (***)… Então, depois, ele convidou-

me para fazer parte de um show dele… E eu fiz um show e 

gostaram… Fiz mais outro e mais outro… E acabei por ficar… 

Isso estive muito tempo… Foram uns bons anos… 2, 3 anos, para 

aí… (…) (referindo-se às casas em que trabalhou) Não faço a 

mínima ideia… Isso é que eu não faço a mínima ideia… Mas, 

foram muitas… Foram muitas mesmo… Desde ambientes gay, 

hetero, festas privadas… Porque eu depois através dessa pessoa 

que me fez o convite para trabalhar com ela, acabei por ingressar 

com ela numa empresa de espectáculos… Porque a gente chegou a 

correr o país de lés a lés… Porque aquilo era uma empresa… 

Havia uma pessoa que entrava em contacto com essa empresa 

“Olhe, quero que venham fazer um show aqui”… E a gente 



de transformismo em algumas 

dezenas de casas nocturnas 

espalhadas por todo o país e, 

também, em festas privadas; nesta 

fase da sua vida, o entrevistado 

chegou a ganhar mais de 5.000 

Euros mensalmente; contudo, 

dado o investimento que teve que 

fazer em roupas, pinturas e outros 

acessórios utilizados nos shows de 

transformismo, o entrevistado não 

foi capaz de economizar os 

avultados rendimentos mensais 

que auferia; o entrevistado acabou 

por deixar a actividade de 

transformista quando ao fim de 6 

meses o estabelecimento onde 

trabalhava fechou portas; não 

conseguindo lograr colocação 

noutra casa de espectáculos de 

seguia… (…) (referindo-se aos seus lucros como transformista) A 

gente tinha (hesitante)… O ordenado era por noite… Eu era capaz 

de numa noite fazer 200, 250, 300 Euros… Depende da duração 

do espectáculo… (…) (referindo-se ao facto de conseguir lucrar 

mais de 5.000 Euros por mês, normalmente) Tirava-se, à 

vontade… Sim… Tirava-se, à vontade, isso… (…) Eu investi… 

Tive que investir o dinheiro em coisas, tudo o que era para 

espectáculo… Porque eu, o que tinha, era tudo emprestado… Era 

tudo emprestado dessa transformista… Emprestava-me as 

coisas… E eu tinha que começar a investir para ter as minhas 

coisas… Era em roupas… Pinturas… Tudo, tudo… Tive que 

investir em tudo… Porque, é assim, havia sempre coisas que tinha 

que comprar… Tinha que comprar perucas, tinha que comprar 

sapatos, tinha que comprar meias, tinha que comprar vestidos… 

(…) (referindo-se ao término da sua actividade como 

transformista) Só que ninguém pode viver só de transformismo… 

Ninguém… tudo bem, a gente pode ser profissional, mas a gente 

não consegue viver do espectáculo… Porque hoje estamos a numa 

casa a trabalhar, amanhã podemos não estar… Eu estive 6 meses 

seguidos numa casa… Ao fim de 6 meses, a casa fechou… E eu 



transformismo, o entrevistado 

regressou à prostituição de rua; o 

término a actividade como 

transformista deu-se, 

sensivelmente, meados de 2005; 

como não conseguia estar parado, comecei a procurar… E, então, 

foi quando caí outra vez na prostituição… Fui para a rua…” 

VIH/SIDA 

Momento da 

vida em que se 

deu o contágio 

O entrevistado contaminou-se 

com o VIH, possivelmente, no 

ano de 2000; efectivamente, na 

Marinha, o entrevistado foi 

submetido a testes de despiste do 

VIH de forma regular que deram 

sempre um resultado negativo; ao 

longo dos 3 anos do primeiro 

namoro, o entrevistado só teve o 

seu companheiro como parceiro 

sexual; por volta de Agosto de 

2000, 6 meses depois de deixar a 

Marinha, o entrevistado foi 

realizar novo teste de despiste, por 

opção própria, no Centro de 

“Porque, é assim, eu saí da tropa em 2000, em Fevereiro de 

2000… E cerca de 6 meses, 7, 8 meses antes, eu tinha feito um 

exame, um “check-up” na marinha, porque eu estive embarcado… 

Eu estive 2 anos e meio no mar e estive 6 meses em terra… E a 

gente tinha que fazer aqueles exames, derivado à (hesitante)… 

Porque é diferente morar num navio, por causa das bactérias, 

disto e daquilo… E, então, nunca acusei nada… E, depois, em 

2000, passado 6 meses ou 7, fui fazer um exame para ficar com a 

consciência tranquila… Como já tinha iniciado uma vida sexual 

activa (hesitante)… (referindo-se ao facto de já ter terminado o 

primeiro namoro) Já tinha acabado… E, então, as coisas 

começaram a mexer… Porque começou-se a falar muito em Sida e 

não sei quê… E eu fui fazer… Foi aí que eu fiquei a saber… Deu 

positivo… Porque alguma coisa me dizia… Porque eu e o meu ex 

tínhamos muitas conversas… Tipo, se um tivesse a HIV, o que é 
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Aconselhamento e Detecção 

Precoce do VIH/Sida (CAD) da 

cidade de Lisboa; nesta ocasião, o 

resultado deu positivo; note-se 

que entre o fim do primeiro 

namoro e a realização do teste de 

despiste do VIH em Agosto de 

2000, o entrevistado teve algumas 

relações sexuais com parceiros 

ocasionais, umas protegidas, 

outras desprotegidas; apesar disso, 

o entrevistado está em crer de que 

foi o primeiro namorado, que 

faleceu de overdose no ano de 

2005, a fonte da sua contaminação 

pelo VIH, devido ao 

comportamento estranho daquele, 

que, ocasionalmente e sem 

qualquer razão manifesta, trazia 

para tela de debate a questão do 

que o outro ia fazer?... Falávamos porque, é assim, eu desconfiava 

que havia qualquer coisa que não jogava bem nele… Porque ele é 

que tocava no assunto… E eu disse “Eu gosto muito de ti… 

Mesmo que soubesse que tivesses, eu não te largava”… Pronto, e 

então (hesitante)… É assim, eu desconfio que ele era, mas nunca 

revelou nada… Porque mesmo naquela altura na marinha, eu era 

obrigado a fazer… Nunca acusou nada… Porque isso também é 

uma coisa que pode estar muitos anos e a gente não descobrir… E 

eu desde que fiz aquele exame na marinha, até ir fazer o outro 

exame, é pá, acusou… E eu nunca tive contacto (hesitante)… 

Nunca tive contacto… Porque a primeira vez que eu tive relações 

sexuais foi aos 17 anos… Influenciado, fui às putas, como a gente 

diz (risos)… É a expressão… Foi a primeira vez que eu fiz com 

uma mulher… Primeira e última vez… Isso foi aos 17 anos… 

Então, se eu tivesse apanhado nessa altura…Mas, se eu tivesse 

apanhado nessa altura, quando fazia os exames na marinha, 

acusava… Por isso foi naquele espaço de tempo… (…) (referindo-

se ao facto de no período compreendido entre o fim do primeiro 

namoro e a realização do teste de despiste em Agosto de 2000 ter 

tido mais parceiros sexuais) Sim, sim… Tanto protegidas, como 



VIH/Sida nos diálogos entre 

ambos durante os três anos de 

relacionamento; 

desprotegidas… Era… (…) (referindo-se de novo à sua crença em 

que foi o primeiro namorado a fonte do contágio pelo VIH) Mas, é 

assim, eu tenho quase a certeza disso… Mas, isso é uma coisa de 

que não se pode ter a certeza… E depois, mais tarde, um amigo 

dele falou, na altura em que ele faleceu... Tinha estado a fazer o 

exame porque desconfiava que ele tinha, não era?…” 

VIH/SIDA 
Via de 

transmissão 

O entrevistado contaminou-se 

pela via sexual; no decurso do 

primeiro namoro, o entrevistado 

nunca utilizou preservativo; o 

entrevistado justifica estas 

relações sexuais desprotegidas 

com o primeiro namorado pelo 

intuito de maximizar o prazer 

sexual (segundo as suas palavras, 

o preservativo causa-lhe 

desconforto) e por pura 

negligência, na medida em que já 

havia tomado conhecimento 

efectivo dos meios de transmissão 

“Foi sexual, foi… Isso tenho eu a certeza… (…) (referindo-se ao 

facto de não ter utilizado o preservativo no decurso do primeiro 

namoro) Com ele nunca utilizei… (…) (referindo-se ao facto de ter 

abdicado do uso do preservativo por uma questão de maximização 

do prazer sexual) É assim, isso também parte por aí… Mas, foi 

assim, houve uma altura que, pronto, eu ouvia falar mas nunca 

soube completamente o que era… E eu como acreditava nas 

pessoas, naquela altura, pronto, fazia-o… Porque também estava 

com ele… Mas, é assim, a camisinha causa-me um desconforto 

assim um bocado (hesitante)… (…) (referindo-se ao facto de não 

ter utilizado preservativo embora já estivesse suficientemente 

informado dos meios de transmissão do VIH/Sida) Foi um 

descuido… Foi mesmo… Foi (hesitante)… (…) (referindo-se ao 

facto de no período compreendido entre o fim do primeiro namoro 
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do VIH/Sida; entre o fim do 

primeiro namoro e a realização do 

teste de despiste do VIH em 

Agosto de 2000, o entrevistado 

teve algumas relações sexuais 

com parceiros ocasionais, umas 

protegidas, outras desprotegidas; 

e a realização do teste de despiste em Agosto de 2000 ter tido mais 

parceiros sexuais) Sim, sim… (referindo-se ao facto de nesse 

período ter substanciado relações sexuais protegidas e 

desprotegidas) Tanto protegidas, como desprotegidas… Era…” 

VIH/SIDA 

Conhecimento 

do entrevistado 

sobre a doença 

Sida no 

momento da 

contaminação 

Foi a partir do ano de 1997, 

depois de se ter alistado na 

Marinha, que o entrevistado 

Eduardo se consciencializou sobre 

as implicações do VIH/Sida; 

“(referindo-se aos seus familiares, que nunca lhe explicaram as 

formas de contágio do VIH/sida) Nunca… Nem na escola… 

Nunca tive qualquer noção disso, até ir à tropa… Porque na 

tropa, então aí, já comecei a saber o que era a Sida… (…) 

Inclusive na Marinha falava-se muito… E, então, quando davam 

os casos na televisão, a gente, entre nós, falava e não sei quê… 

Porque o marinheiro tem a fama de ser muito mulherengo… E o 

próprio comandante do navio, antes da gente sair do navio, era a 

primeira coisa que impunha, era o preservativo… O próprio 

comandante dava-nos preservativos, por causa dessa tal fama que 

a gente tinha… A gente, quero dizer, falo a nível de 

marinheiros…” 
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VIH/SIDA 

Sentimentos 

despertados 

pelo contágio 

No momento em que tomou 

conhecimento do contágio pelo 

VIH, em Agosto de 2000, após 

realizar um teste de despiste, por 

opção própria, no Centro de 

Aconselhamento e Detecção 

Precoce do VIH/Sida (CAD) da 

cidade de Lisboa, despertou no 

entrevistado o sentimento de 

revolta, acusando o choque 

emocional característico da fase 

inicial da vivência da doença; 

depois disso, o entrevistado reagiu 

favoravelmente à 

seropositividade; 

“Oh, senti raiva, não é?... Porque o erro foi meu… Não reagi mal, 

não é?... Mas, pensei que já que eu tinha, também não ia agora 

criar problemas… (…) Foi um bocado complicado aceitar, mas 

depois aceitei bem…” 

1 

VIH/SIDA 

Dilemas éticos 

envolvendo a 

discriminação 

Em meados de 2005, o actual 

utente da Abraço/Delegação Norte 

padeceu de anemia e foi internado 

durante 5 meses; em virtude desta 

situação, os pais de Eduardo 

“Fui internado… E inclusive tive que dar o contacto dos meus pais 

porque o caso estava mal parado… Porque, nessa altura, foi 

quando esse primeiro namorado que eu tive faleceu… Porque o 

amor acabou da parte dele, mas o meu não… Ele foi sempre o meu 

grande amor… Foi a pessoa que mais me marcou… E faleceu de 
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vieram a tomar conhecimento da 

sua contaminação pelo VIH; a 

reacção da mãe à notícia foi 

negativa, tal como a do pai; 

contudo, a mãe do entrevistado 

acabou por aceitar a sua 

seropositividade; quanto ao pai, 

nunca se conformou com a doença 

do entrevistado; na família do 

entrevistado, para além dos pais, 

só têm conhecimento da 

contaminação pelo VIH as duas 

irmãs e uma tia que reside em 

Almada; o entrevistado revelou 

ainda a seropositividade ao seu 

antigo patrão da empresa que 

possuía várias pastelarias na 

cidade de Lisboa e a dois amigos 

homossexuais da mesma cidade; 

overdose… E foi nessa altura em que eu comecei a deixar de 

comer e não sei quê… E foi aí… Enfraqueci e apanhei uma 

anemia… Tive que ser internado… Emagreci até aos 40 quilos… E 

tive que ser internado e isso, realmente, deu-me (hesitante)… Se 

não tivesse tido aquelas consultas de psicanalista e não sei quê, 

hoje não estava cá… Fui obrigado a dar o número de telefone dos 

meus pais e eles a partir daí ficaram a saber… (…) “(referindo-se 

à reacção dos pais à notícia da seropositividade) Foi muito 

complicado, principalmente para o meu pai… Para a minha mãe 

não, porque a minha mãe trabalhava num lar da terceira idade e 

ela tinha lá dois utentes que eram seropositivos… E, então, a 

própria assistente social de lá (hesitante)… Pronto, eles já sabiam 

o que era o problema, mas a minha mãe nunca se deparou com um 

problema desses… Então, ela, de tanto falar com a assistente 

social e não sei quê, e com o médico (hesitante)… O médico 

acabou por revelar à minha mãe o que era e o que não era… Se 

tinha problema ou se não tinha… E a minha mãe acabou por 

aceitar… Foi muito complicado e ainda hoje é complicado para 

ela, mas acabou por aceitar… E houve uma altura em que ela, 

quando começava a haver confusão, a minha loiça era lacada à 



parte, a minha roupa era lavada à parte… Eu ia à casa de banho, 

ela ia logo com um spray e com lixívia… Pronto, mas houve uma 

altura em que as coisas passaram porque ela começou a receber 

tal formação… Aquilo foi mesmo uma formação, a nível 

psicológico sobretudo… E as coisas mudaram… (…) (referindo-se 

aos familiares que têm conhecimento da contaminação) É assim, 

na minha família, excepto os meus pais, as minhas duas irmãs e 

uma tia que é muito afastada, ninguém sabe… É a minha tia de 

Almada… Ela é a segunda mulher de um tio… De um irmão do 

meu falecido avô, o pai do meu pai, que é de Lisboa… Tirando 

essa senhora (hesitante)… Nem esse meu tio sabe… E, 

praticamente, ninguém da família sabe… (…) (referindo-se ao seu 

patrão) Quando esse tal patrão me foi buscar, eu contei-lhe… Sim, 

da pastelaria de Lisboa… E esse patrão veio a saber porque eu 

contei-lhe a situação… Nem mesmo ele, sabendo que eu tinha 

HIV, me negou trabalho… Desde sempre me ajudou… Tive sempre 

trabalho… (…) (referindo-se aos dois amigos homossexuais da 

cidade de Lisboa) Esses dois amigos íntimos eram de Lisboa, 

também… Eram dois gays…” 

VIH/SIDA Implicações do O entrevistado alegou que o “A única coisa que mudou é que eu agora já não consigo fazer 33 



contágio em 

termos das 

práticas 

culturais 

contágio pelo VIH não lhe trouxe 

mudanças significativas em 

termos das suas práticas culturais, 

com excepção da perda de 

capacidade para hábitos 

noctívagos; 

directas… É a única coisa que mudou… (…) Se eu vou para a 

noite e fizer uma directa (hesitante)… Chega, por exemplo, às 4 

(horas) da manhã e tenho que ir embora… Não tenho já 

capacidade para mais… É assim, antes estava sempre 

sistematicamente na noite… Agora, não… Agora saio um ou duas 

vezes por mês e já é muito…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

sociabilidades 

O entrevistado enfatizou que o 

contágio pelo VIH não imprimiu 

qualquer alteração no que toca às 

suas sociabilidades; em relação 

aos seus colegas de curso, um 

comportamento altamente 

discriminatório e ignóbil tido pela 

Directora do curso profissional de 

geriatria que frequentou entre 

Dezembro de 2006 e Agosto de 

2007 contra si, permitiu-lhe o 

reforço dos laços com os seus 

pares; 

“(referindo-se ao facto da seropositividade não lhe ter trazido 

mudanças em termos das suas sociabilidades) Não… Pelo 

contrário… Eu quando tirei o curso, na altura, que era para 

estagiar, eu estava para estagiar num sítio, num lar de Terceira 

Idade… Mas, só que a Directora do curso disse que podia… 

Depois, à ultima hora, disse que não ia… E eu disse-lhe: “Você 

está-me a excluir… E porquê?”… E ela, à frente de toda a gente, 

de 30 e tal pessoas do curso disse “Não, porque você é 

seropositivo”… Ela não podia fazer isso… Porque, é assim, para 

mais, ela não tem nada a ver se eu sou ou deixo de ser… Porque, é 

assim, eu por ser seropositivo, não implica de eu ir fazer um 

estágio a um lar de terceira idade… Porque ela não queria que eu 

tivesse contacto com idosos… E ela agora soube que eu estava 

num lar… Ela tentou agir… (referindo-se ao episódio 
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discriminatório protagonizado pela Directora do curso 

profissional de geriatria) Foi uma coisa que ainda me uniu mais à 

turma… Foi…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

familiares 

Na família do entrevistado, os 

pais, as irmãs e uma tia pela parte 

do pai que reside em Almada são 

as únicas pessoas que têm 

conhecimento da sua 

seropositividade; os pais do 

entrevistado vieram a tomar 

conhecimento da sua 

contaminação pelo VIH após o 

seu internamento com anemia; a 

reacção da mãe à notícia foi 

negativa, tal como a do pai; 

contudo, a mãe do entrevistado 

acabou por aceitar a sua 

seropositividade; quanto ao pai, 

nunca se conformou com a doença 

do entrevistado; a irmã mais velha 

“(referindo-se à reacção dos pais à notícia da seropositividade) 

Foi muito complicado, principalmente para o meu pai… Para a 

minha mãe não, porque a minha mãe trabalhava num lar da 

terceira idade e ela tinha lá dois utentes que eram seropositivos… 

E, então, a própria assistente social de lá (hesitante)… Pronto, 

eles já sabiam o que era o problema, mas a minha mãe nunca se 

deparou com um problema desses… Então, ela, de tanto falar com 

a assistente social e não sei quê, e com o médico (hesitante)… O 

médico acabou por revelar à minha mãe o que era e o que não 

era… Se tinha problema ou se não tinha… E a minha mãe acabou 

por aceitar… Foi muito complicado e ainda hoje é complicado 

para ela, mas acabou por aceitar… E houve uma altura em que 

ela, quando começava a haver confusão, a minha loiça era lacada 

à parte, a minha roupa era lavada à parte… Eu ia à casa de 

banho, ela ia logo com um spray e com lixívia… Pronto, mas 

houve uma altura em que as coisas passaram porque ela começou 

a receber tal formação… Aquilo foi mesmo uma formação, a nível 
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do entrevistado, apesar de ter 

reagido mal à notícia da 

seropositividade, acabou por lhe 

dar apoio no início da doença; no 

entanto, o entrevistado definiu a 

relação com a  sua família como 

“oscilante”, embora reconheça a 

preocupação da mãe com a sua 

enfermidade e o agrado em 

dialogar com esta, 

ocasionalmente, pelo telefone; 

psicológico sobretudo… E as coisas mudaram… (…) (referindo-se 

aos familiares que têm conhecimento da contaminação) É assim, 

na minha família, excepto os meus pais, as minhas duas irmãs e 

uma tia que é muito afastada, ninguém sabe… É a minha tia de 

Almada… Ela é a segunda mulher de um tio… De um irmão do 

meu falecido avô, o pai do meu pai, que é de Lisboa… Tirando 

essa senhora (hesitante)… Nem esse meu tio sabe… E, 

praticamente, ninguém da família sabe…” (…) “(referindo-se à 

relação com a sua família) E é uma relação assim um bocado 

oscilante…” (…) “É assim, houve uma altura em que a relação 

era boa, principalmente com a minha irmã mais velha… Ela 

apoiava-me muito… Na altura em que começou a namorar, já 

ficou assim um bocado… Mas, (referindo-se aos familiares) não 

tocam no assunto… A única coisa que perguntam, quando a minha 

mãe me telefona ou a minha irmã, é “Então, como é que estás? 

Estás a fazer medicação? Não estás?”… Mas, assim por alto… 

Não é “Ai, como é que está o fígado? Como é que está isto? Como 

é que está aquilo?”… Porque falar em valores e em cargas víricas 

para eles não vale a pena, porque eles não percebem nada… (…) 

Não, porque, é assim, eu em relação à minha família volta e meia 



telefono, ou eles me telefonam… Mas, não é assim 

sistematicamente… Porque eu também estou longe, não é?…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

afectivas 

O entrevistado fez segredo da 

seropositividade durante o 

segundo namoro (o entrevistado 

tomou conhecimento do contágio 

pelo VIH em Agosto de 2000, 

depois de ter terminado o primeiro 

namoro), receoso, por um lado, da 

reacção do companheiro em 

relação à sua doença, e, 

igualmente, porque não 

depositava confiança no futuro da 

relação; neste sentido, o segundo 

namoro do entrevistado não foi 

abalado pelo contágio pelo VIH; 

relativamente ao seu terceiro 

namoro (trata-se do seu namoro 

actual), o entrevistado revelou a 

seropositividade ao companheiro 

“(referindo-se ao facto de ter ocultado a seropositividade no 

decurso do segundo namoro) Não, não era porque tinha medo que 

ele me rejeitasse… Porque, é assim, naquela altura ainda era 

muito complicado para mim começar a dizer às pessoas que tinha 

ou que deixava de ter… Porque também não sabia qual é que ia 

ser a reacção das pessoas… (…) Porque também se fosse uma 

coisa concreta, uma relação que fosse mesmo para ficar, então aí 

contava… Mas, na altura não falei… (…) Porque, para mim, a 

homossexualidade é a coisa mais podre que pode haver… Porque, 

é assim, não há amigos ali… Só há conhecidos… Então, a gente 

pode conhecer uma pessoa e viver quase 4, 5 anos com ela e, ao 

fim, se há um pequeno problema, essa pessoa vai andar a 

espalhar tudo…” (…) “(referindo-se ao facto de ter revelado a 

seropositividade ao terceiro namorado e vice-versa) E excepto 

esta última relação que eu tenho (hesitante)… Aí sim, abri-me 

(hesitante)… Porque eu não falei nada (hesitante)… A pessoa 

(hesitante)… Um dia saímos e a pessoa bebeu um copo a mais, e 

começou no meio do bar a falar que tinha… E eu disse-lhe “Olha, 
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e vice-versa) já com a relação 

iniciada; o par permanece junto 

até à actualidade; 

não quero saber nada disso… Porque, é assim, não estás no sitio 

próprio para conversar sobre isso… Quando chegarmos a tua 

casa, então falamos sobre isso e muito mais”… Então, ele falou-

me do problema… E acho que houve muito mais união…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

laborais 

A chefe de trabalho actual do 

entrevistado tem conhecimento da 

sua infecção, tendo deduzido essa 

situação a partir das dispensas que 

o último lhe pediu para se 

deslocar ao H.J.U.; o entrevistado 

nunca tomou a iniciativa de 

inteirar a actual chefe de trabalho 

sobre a questão da 

seropositividade, nem lhe 

confirmou a sua doença; até ao 

momento presente, esta mulher 

não lhe obstruiu o exercício da 

profissão; frise-se, igualmente, 

que o entrevistado revelou a sua 

seropositividade ao antigo patrão 

“(referindo-se à sua actual chefe de trabalho) Eu não lhe disse 

mas ela sabe… Porque ela disse “Também não é à toa que você 

vai às consultas ao Joaquim Urbano”… Pronto, para bom 

entendedor, meia palavra basta… (…) Nunca lhe disse 

directamente, mas é o que ela disse… Desde que não tenha 

hepatite ou tuberculose… Agora, tendo HIV, não é por isso que ela 

me vai mandar embora…” (…) “(referindo-se ao antigo patrão da 

empresa de pastelarias da cidade de Lisboa) E foi nessa altura 

(hesitante)… Quando esse tal patrão me foi buscar, eu contei-

lhe… Esse tal patrão que eu fui trabalhar a segunda vez… Sim, da 

pastelaria de Lisboa… E esse patrão veio a saber porque eu 

contei-lhe a situação… Nem mesmo ele, sabendo que eu tinha 

HIV, me negou trabalho… Desde sempre me ajudou… Tive sempre 

trabalho… Mesmo com HIV trabalhei na pastelaria e estive com 

ele até à altura em que tive mais uma recaída e voltei à 

prostituição…” (…) “(referindo-se ao facto de os seus colegas 

24 



da empresa de pastelarias da 

cidade de Lisboa; tal como a sua 

chefe de trabalho actual, o antigo 

patrão da empresa de pastelarias 

nunca o discriminou em razão da 

seropositividade, permitindo que 

o entrevistado exercesse a sua 

profissão; em relação aos actuais e 

aos ex-colegas de trabalho, o 

entrevistado fez sigilo do contágio 

pelo VIH; 

actuais de trabalho não terem conhecimento da sua 

seropositividade) Não…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos do 

ritmo de 

actividade 

sexual 

A vida sexual do entrevistado não 

foi afectada pelo contágio pelo 

VIH; com efeito, o entrevistado 

manteve um ritmo de actividade 

sexual semanal elevado depois de 

ter tomado conhecimento da 

seropositividade, pelo que chega a 

praticar sexo mais de 7 vezes por 

semana com o seu actual 

“(referindo-se às implicações que o contágio pelo VIH imprimiu 

na sua vida sexual) Acho que nenhuma… (…) “(referindo-se ao 

ritmo de actividade sexual semanal actual) Ai, são muitas vezes… 

Sou mesmo viciado em sexo…” (…) “(referindo-se ao ritmo de 

actividade sexual antes do contágio pelo VIH) É pá, é o normal… 

Uma vez por dia… Não eram sete vezes por semana, mas sempre 

5, 6 vezes…” (…)“(referindo-se ao ritmo de actividade sexual 

semanal actual) Actualmente, se eu estiver em casa, estou sempre 

a fazer…” (…) “(referindo-se ao facto de na actualidade chegar a 
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companheiro; substanciar mais do que 7 relações sexuais por semana) Às vezes, 

tenho…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos da vida 

religiosa 

O entrevistado manteve um nível 

de prática religiosa baixo após a 

tomada de conhecimento da 

contaminação pelo VIH; não 

obstante, o entrevistado 

considerou que a fé não constitui 

um factor de relevo para lidar com 

a doença; 

“(referindo-se ao facto do contágio pelo VIH não ter trazido 

qualquer implicação na sua vida religiosa) Não… É igual, é 

igual… É igual… Pronto, sou religioso, mas não mudou nada por 

causa do VIH…” (…) “(referindo-se ao facto da religião não 

constituir um factor de relevo para lidar com a sua doença) 

Não…” (…) “(referindo-se à prática religiosa actual) Sou 

religioso, mas não sou muito praticante… Só quando vou à aldeia, 

à minha avó, a única avó que eu tenho… Então, vou à missa com 

ela… (…) “(referindo-se ao facto de rezar em casa só muito 

raramente) Às vezes… Isso é muito raro, mas às vezes acontece…”

2 

VIH/SIDA 

A percepção de 

si enquanto 

doente 

seropositivo 

O entrevistado encara a 

seropositividade com uma 

naturalidade admirável, 

presumivelmente por ter bem 

interiorizado que a Sida é, no 

momento presente, uma doença de 

cariz crónico; o entrevistado 

assegurou que não teme a morte, 

“(respondendo à questão “O que é que sente em relação à sua 

seropositividade?”) Nada… Acho que é uma doença normal… Eu 

sentia se fosse uma hepatite, uma tuberculose… Aí sentia… Mas, 

acho que é uma doença normal… (…) Eu, mesmo com a doença, 

sinto-me uma pessoa normal…” 
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nem se sente uma pessoa 

socialmente diminuída em razão 

do contágio pelo VIH; 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre a 

sociedade 

envolvente 

Segundo o entrevistado, as 

pessoas da sociedade dita 

“normal”, em geral, continuam a 

revelar uma visão estereotipada 

extremamente negativa cerca dos 

doentes de VIH/Sida; o 

entrevistado foi vítima de um 

comportamento discriminatório da 

parte da Directora do curso 

profissional de geriatria que 

frequentou entre Dezembro de 

2006 e Agosto de 2007; 

“(referindo-se ao facto dos indivíduos seropositivos continuarem a 

ser vítimas de preconceito) Porque a mentalidade ainda é um 

bocado fraca em relação a isto… Sim, acho que a mentalidade 

ainda está um bocado fraca… Não é falta de conhecimento, é falta 

é de cabeça das pessoas… Porque as pessoas, hoje em dia, antes 

querem ouvir falar em hepatite e tuberculose, mas não têm a 

noção que essas são doenças mais fatais, mais transmissíveis… 

Tudo bem que o HIV também é, só que não é tão mortal… Porque 

a gente (hesitante)… Ninguém morre de Sida… Ninguém morre de 

Sida, mas sim com doenças que vão aparecendo…” (…) 

“(referindo-se ao comportamento discriminatório tido pela 

Directora do curso profissional de geriatria que frequentou entre 

Dezembro de 2006 e Agosto de 2007) Eu quando tirei o curso, na 

altura, que era para estagiar, eu estava para estagiar num sítio, 

num lar de Terceira Idade… Mas, só que a Directora do curso 

disse que podia… Depois, à ultima hora, disse que não ia… E eu 

disse-lhe: “Você está-me a excluir… E porquê?”… E ela, à frente 
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de toda a gente, de 30 e tal pessoas do curso disse “Não, porque 

você é seropositivo”… Ela não podia fazer isso… Porque, é assim, 

para mais, ela não tem nada a ver se eu sou ou deixo de ser… 

Porque, é assim, eu por ser seropositivo, não implica de eu ir fazer 

um estágio a um lar de terceira idade… Porque ela não queria que 

eu tivesse contacto com idosos… E ela agora soube que eu estava 

num lar… Ela tentou agir… (…) Foi uma coisa que ainda me uniu 

mais à turma… Foi…” 

VIH/SIDA 

Estratégias e 

lógicas de 

actuação face à 

seropositivi- 

dade 

O entrevistado, no período 

compreendido entre meados de 

2001 e Fevereiro de 2006, 

adoptou uma estratégia geral de 

vida pautada pelo 

“comportamento desviante” 

(Goffman, 1988), em concreto o 

exercício do “trabalho sexual” 

(Oliveira, 2004) e o desleixo em 

relação à terapêutica contra o 

VIH/Sida (hipótese teórica 2); de 

Fevereiro de 2006 até à 

“(referindo-se ao facto de ter abdicado da terapêutica anti-

retroviral ao fim de 6 meses, no ano de 2001) Porque era 

stressante… Tinha que estar ali com aquela medicação certa… E 

na altura era muito medicamento… Eu, na altura, tomava à volta 

de uns 15 comprimidos por dia… E isso começava-me a bater na 

cabeça e houve uma altura em que deixei de tomar… (…) E, então, 

deixei porque era muita complicação e depois não queria saber… 

E, depois, em 2006 quando regressei ao Porto é que retomei a 

medicação…” (…) “(referindo-se à vida de prostituto) Até que fui 

2 meses para Espanha… E, em Espanha, como não conseguia 

arranjar trabalho e como tinha dificuldades na língua, fui cair na 

prostituição…… Estive lá 3 meses e depois voltei… E estive na 
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actualidade, o modo de vida 

seguido pelo entrevistado 

conciliou, em simultâneo, três 

estratégias de actuação, a adopção 

de um “estilo de vida” (Lalonde, 

1974; Bourdieu, 1979; Giddens, 

1994) saudável e o cumprimento 

correcto e inexorável da 

terapêutica contra o VIH/sida 

(hipótese teórica 1 – esta só 

parcialmente –), o “investimento 

em novos saberes” (Caldeira, 

1995) – hipótese teórica 3 – e a 

inclusão efectiva em instituições 

de apoio a doentes de VIH/Sida e 

participação activa em campanhas 

de informação e prevenção afectas 

à mesma doença (hipótese teórica 

5); 

prostituição outra vez… Depois, esse tal patrão para quem eu 

trabalhei para aí 3 anos soube disso e foi-me buscar… Depois 

ainda estive a trabalhar lá… E depois comecei a ter contactos com 

pessoal do mundo do transformismo e não sei quê… Aquilo 

começou a dar-me a volta à cabeça…” (…) “(referindo-se à 

adopção de um estilo de vida saudável, a partir de Fevereiro de 

2006) E, depois, em 2006 quando regressei ao Porto é que retomei 

a medicação… (…)“Porque eu, no espaço de pouco tempo, 

consegui (hesitante)… Porque eu tinha quase as defesas todas em 

baixo… E num espaço de pouco tempo consegui recuperá-las ao 

máximo… Então, a Dra. diz que eu (hesitante)… A única coisa que 

ela me recomenda é eu manter o tratamento assim… (…) Pronto, 

desde meados de 2007, consegui pôr isto tudo negativo mesmo… 

Consegui mesmo ficar negativo… A única coisa que eu não posso 

fazer é tirar fora o vírus…” (…) “(referindo-se ao facto de 

abdicar do uso do preservativo na prática de felação nas trocas 

sexuais com o sue actual companheiro) Porque, é assim, mesmo 

com o meu parceiro (hesitante)… É assim, temos aquelas 

brincadeiras e não sei quê, mas no acto de, então a gente põe o 

preservativo… Mas, a gente sabe aquilo que está a fazer… Mas, a 



gente utiliza preservativo, mas não em tudo… Como a gente diz, 

no pré-aquecimento, não utilizamos…” (…) “(referindo-se ao seu 

investimento na formação) Faz-me sentir melhor… Porque só o 

facto de eu poder fazer alguma coisa para ajudar outros na mesma 

situação que eu, já me faz sentir bem… (…) É assim, esquecer 

propriamente, não me faz esquecer… Uma pessoa tem que ter em 

atenção, porque no curso que eu estou a tirar fala-se muito sobre 

a Sida, sobre discriminação… Pronto, e estou a tocar num assunto 

que eu tenho cá dentro… Por isso, não me faz esquecer… (…) 

Porque foi uma das formas que eu encontrei para me sentir bem… 

Aquilo que me fizeram, eu posso tentar fazer ao outro… E acho 

que num curso de Acção Social posso fazer isso… (…) Porque a 

sociedade e esta (referindo-se à Abraço) instituição… Tipo quem 

diz esta, diz outras, fizeram algo por mim… Tentaram dar-me 

bem-estar… (…) Porque, até então, fizeram algo por mim… E era 

uma altura de eu tentar fazer algo pelos outros…” (…) 

“(referindo-se ao facto de ter a intenção de diligenciar para 

exercer um cargo remunerado na instituição Abraço) “Gostava 

muito de trabalhar na Abraço… Fazia muito gosto em trabalhar 

na Abraço… (…) Vir trabalhar mesmo para a Abraço… Entrar 



num projecto e levar o projecto para a frente… (referindo-se ao 

facto de ter a intenção de desenvolver esforços para alcançar o 

objectivo de exercer um cargo remunerado na Abraço) Sim…” 

(…) “(referindo-se ao facto de ter participado em algumas 

iniciativas promovidas pela Abraço/Delegação Norte, destinadas à 

informação e prevenção do VIH/Sida e angariação de fundos) 

Estou sempre disponível para entrar em peditórios, em 

(pensativo)… Formação, às vezes nas praias, isto e aquilo… (…) 

É assim, tenho entrado com vontade nessa actividade aqui na 

Abraço… Fazia voluntariado no Cais Porto, também… (…) Já 

participei num peditório (pensativo)… E foi mais qualquer coisa 

(pensativo)… Entrei em duas ou três coisas… (…) (referindo-se às 

suas motivações pessoais para participar neste tipo de 

actividades) É, porque é uma questão de convívio (pensativo)… 

Convívio e, é pá, mostrar mais o que é que é a associação… 

Porque muita gente olha de lado para a Abraço por ser da 

Sida…” 

VIH/SIDA 

Apoios 

recebidos – 

ONG’s – 

No mês de Maio de 2006, o 

entrevistado recorreu à instituição 

Abraço/Delegação Norte (por 

“(referindo-se ao facto de ter recorrido à Abraço/Delegação 

Norte sensivelmente em Maio de 2006) Foi depois… Uns meses 

depois… 3, 4 meses depois…” (…) “(referindo-se às razões que o 
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indicação dos técnicos do Espaço 

Pessoa), em Vila Nova de Gaia, 

pelo que lhe foi facultado apoio 

psico-social, alimentar e, também, 

em termos de vestuário; a partir 

desse momento, teve atendimento 

trimestral com um psicólogo da 

Abraço/Delegação Norte; todavia, 

ao fim de pouco tempo, abdicou 

deste serviço visto que também 

tinha consultas com um psicólogo 

no Hospital de Joaquim Urbano; 

na Abraço/Delegação Norte, o 

entrevistado fez também parte de 

um grupo de auto-ajuda que 

reunia quinzenalmente para 

partilhar experiências; o 

entrevistado afirma que o apoio 

prestado pela Abraço/Delegação 

Norte melhorou a sua qualidade 

levaram a recorrer à Abraço/Delegação Norte) Porque é uma 

instituição que está por dentro do HIV e que podia ajudar-me 

melhor do que o Espaço Pessoa… (…) Também… E apoio, tudo… 

A Abraço, para mim, foi o ponto de partida para uma vida nova… 

(referindo-se ao apoio que recebeu na Abraço/Delegação Norte) 

Apoio psico-social e a nível de roupas e alimentos… Foi…” (…) 

“(referindo-se ao facto de ter sido acompanhado por um psicólogo 

na Abraço/Delegação Norte) Sim… Geralmente era quando tinha 

consulta cá… Era de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 (meses)… É 

assim, foi pouco tempo também… Porque eu também tinha a 

psicóloga no Joaquim Urbano… Nas consultas…” (…) 

“(referindo-se ao facto de ter feito parte de um grupo de auto-

ajuda na Abraço/delegação Norte) Pertenci a um grupo que havia 

aqui na Abraço… Pronto, e foi também porque eu conheci várias 

pessoas diferentes do (hesitante)… Como é que eu vou explicar? 

E, então, foi bom isso porque houve uma troca de experiências de 

vida… (…) “(referindo-se ao facto do apoio prestado pela 

Abraço/Delegação Norte ter melhorado a sua qualidade de vida 

sob todos os aspectos) Em tudo, porque, pronto (hesitante)… (…) 

“(referindo-se ao facto de se sentir melhor depois das visitas à 



de vida sob todos os aspectos e 

que está extremamente satisfeito 

com o atendimento que tem tido 

nesta instituição nos últimos 2 

anos; conquanto se sinta satisfeito 

com a resposta da Abraço às suas 

petições, o entrevistado considera 

que os serviços e equipamentos 

disponibilizados por esta 

instituição deveriam ter maior 

abrangência; 

Abraço/Delegação Norte) Sim, sinto-me bem… Eu gosto de cá 

vir… E sempre que eu posso, estou disponível para a Abraço… 

Agora, não dá, derivado ao trabalho…” (…) “(referindo-se ao 

facto de nunca ter ficado desagradado com qualquer situação 

vivida na Abraço/Delegação Norte em termos de atendimento) 

Não…” (…) “(referindo-se aos aspectos que poderiam ser 

melhorados na instituição Abraço) “Era a instituição… Acho que 

havia de ser uma coisa nova de raiz… Era a única coisa que havia 

de mudar… Que pudesse apoiar mais… Mais, a nível social, 

pronto… Tipo, a instituição ser maior… Ser uma casa maior, entre 

várias coisas… (…) Pronto, eu não digo só ao nível de convívio de 

pessoas com Sida… (…) Promoverem intercâmbios com a 

sociedade lá fora… Pronto, uma casa grande, tipo (pensativo)… 

Pronto, que pudesse albergar pessoas… Pronto…” 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre o 

procedimento 

profissional 

médico 

O entrevistado foi remetido para o 

Hospital de Joaquim Urbano 

(H.J.U.) a partir do C.A.D. da 

cidade do Porto, em Fevereiro de 

2006, retomando o tratamento 

anti-retroviral; o entrevistado 

“(referindo-se ao mês em que reiniciou a terapêutica no H.J.U.) 

Eu acho que foi quase no início… Mas, foi pouco tempo depois…” 

(…) “(referindo-se à forma como acedeu ao H.J.U.) Joaquim 

Urbano… Foi, então, na Constituição… Deram-me três hospitais, 

o Joaquim Urbano, o Santo António e o de São João…” (…) 

“(referindo-se à periodicidade de consultas com a sua médica 

38 



começou a ter consultas 

trimestrais com uma especialista 

em infecciologia; o regime 

terapêutico inicial do entrevistado 

compreendia 10 tomas diárias de 

comprimidos, 5 de manhã e 5 à 

noite; a reacção do entrevistado à 

terapêutica foi extremamente 

positiva, de tal modo que, a meio 

do ano de 2007, reduziu a sua 

carga viral para um patamar 

mínimo; neste sentido o seu 

regime terapêutico foi reduzido 

para 10 tomas diárias de 

comprimidos; a relação do 

entrevistado com a sua médica é 

óptima, pelo que o primeiro 

considera a última uma pessoa da 

sua confiança, declara sentir-se 

bem nas suas consultas e entende 

assistente no H.J.U.) Eu comecei a ter consulta de 3 em 3 meses… 

Agora, é de 6 em 6 meses…” (…) “(referindo-se ao seu regime 

terapêutico inicial no H.J.U.) Eu estava com 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 

10…” (…) “(referindo-se ao seu regime terapêutico actual) É 

assim, são 5 comprimidos que eu estou a tomar… Eu já estou para 

aí há quê? Há 1 ano com 5 comprimidos…” (…) “(referindo-se à 

sua reacção à terapêutica) Porque eu, no espaço de pouco tempo, 

consegui (hesitante)… Porque eu tinha quase as defesas todas em 

baixo… E num espaço de pouco tempo consegui recuperá-las ao 

máximo… Então, a Dra. diz que eu (hesitante)… A única coisa que 

ela me recomenda é eu manter o tratamento assim… (…) Pronto, 

desde meados de 2007, consegui pôr isto tudo negativo mesmo… 

Consegui mesmo ficar negativo… A única coisa que eu não posso 

fazer é tirar fora o vírus…” (…) “(referindo-se ao facto de ter 

gosto em ir às consultas com a sua médica assistente no H.J.U.) 

Tenho…” (…) “(referindo-se ao facto de se sentir bem nas 

consultas com a sua médica assistente no H.J.U.) Sinto-me bem 

com ela…” (…)“(referindo-se ao facto de considerar que a sua 

médica assistente no H.J.U. é uma pessoa da sua confiança) É… 

Pode-se dizer que sim…” (…) “(referindo-se ao facto de 



que a sua influência é decisiva 

para o tratamento correcto do 

VIH; tendo reduzido a carga viral 

para um patamar muito baixo, o 

entrevistado nunca teve qualquer 

indicação específica da sua 

médica ao nível dos cuidados com 

o corpo; o entrevistado mantém 

uma alimentação normal, fuma 

um maço de tabaco por dia 

(embora tenha a intenção de 

deixar este vício) e, nas habituais 

duas saídas nocturnas mensais, 

consome, no máximo, dois 

whiskeys com Coca-Cola; 

totalmente satisfeito com o 

atendimento que tem tido pela 

médica assistente, outros técnicos 

de saúde e profissionais do 

H.J.U., o entrevistado apontou 

considerar que a qualidade da relação com a sua médica 

assistente constituir um factor importante para o tratamento eficaz 

do VIH/sida) Sim, influencia muito… Influencia muito…”(…) 

“(referindo-se às recomendações dadas pela sua médica assistente 

no H.J.U.) Para continuar… Sempre para continuar… (…) A 

única coisa que ela me recomenda é eu manter o tratamento 

assim… (…) (referindo-se ao facto da sua médica assistente não 

lhe recomendar uma dieta) Nada… Não, não… Quer dizer, tenho 

cuidado, não é?... Também não vou estar a comer coisas para me 

fazerem mal… (…) Fumo… Um maço… Bebo muito pouco…” (…) 

“(referindo-se aos aspectos que poderiam ser melhorados no 

H.J.U.) Eu acho que eram as instalações… Era a única coisa que 

precisava de ser melhorada… (…) Porque também já são muito 

antiquadas, não é?... Mas, é a única coisa…” 



uma única lacuna a esta 

instituição que abala a qualidade 

da sua resposta, a degradação e 

antiguidade das instalações; 

VIH/SIDA 

Objectivos de 

realização 

futura 

A grande meta do entrevistado é 

aumentar a escolaridade e tornar-

se assistente social; par das 

ambições profissionais, o projecto 

de vida do entrevistado pressupõe, 

ainda, a aquisição de uma casa e a 

realização afectiva; 

“Eu queria ser era assistente social… É o meu objectivo… Quero 

chegar o mais alto possível… (…) É assim, ter uma casa… Isso 

nunca perdi… Quero ter alguém para estar na vida futura… Mas, 

não sou muito ambicioso… Eu antes quero ter pouco e ser feliz 

dentro do possível, do que ter muito e não conseguir ser feliz…” 
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Entrevista 1 + Entrevista 9 (segunda sessão biográfica) 

Nome do entrevistado: Fábio (utente da Instituição Abraço/Delegação Norte) 

 

Tema Categoria Síntese Interpretativa Discurso do entrevistado N.O. 

Data e local de 

nascimento 

O entrevistado é natural do Rio de 

Janeiro, capital do estado com o 

mesmo nome, no Brasil, cidade 

onde nasceu no dia 19 de Julho de 

1985; em concreto, o entrevistado 

vivia no Município de Nova 

Iguaçu; 

“Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 19 de Julho de 1985 (…) Não, 

era bem no centro da cidade… Não era no centro do Rio de 

Janeiro, mas era na zona de Nova Iguaçu, era bem lá no centro 

mesmo… É uma zona ali no Rio de Janeiro…” 

14 Infância 

Caracterização 

do contexto 

onde o 

entrevistado 

passou os 

primeiros anos 

da sua vida 

O entrevistado cresceu em Nova 

Iguaçu, Município do Rio de 

Janeiro, e referiu que a ambiência 

dessa zona residencial era calma; 

“Não, era bem no centro da cidade… Não era no centro do Rio de 

Janeiro, mas era na zona de Nova Iguaçu, era bem lá no centro 

mesmo… É uma zona ali no Rio de Janeiro…” (…) “(referindo-se 

à ambiência do Município de Nova Iguaçu) Não, era calmo… Era 

tranquilo… Não (risos), aqui bairro é outra coisa… Não, era uma 

zona residencial, é…” 

2 



Composição do 

agregado 

familiar na 

infância 

Na infância, o agregado familiar 

do entrevistado era constituído 

pelos pais e pelo irmão, 2 anos 

mais velho; entre os 4 e os 6 anos 

de idade, dado que a mãe 

agenciou uma ocupação em 

“part-time”, o entrevistado 

residia na casa da avó e tia 

maternas de 2ª a 6 ª Feira e 

passava o fim-de-semana com os 

pais e irmão; a avó e tia maternas 

também moravam no Rio de 

Janeiro, no Município de Nova 

Iguaçu, a cerca de “uns 40 

minutos de viagem”, de acordo 

com as palavras do entrevistado, 

da casa dos pais; depois de ter 

completado 6 anos, o entrevistado 

voltou a viver só com os pais e o 

irmão; 

“Eu morei com a minha mãe e com o meu pai até aos 15 anos… 

Tenho um irmão… Mais velho, dois anos…” (…) “(referindo-se 

ao facto de entre os 4 e os 6 anos de idade ter residido na casa da 

avó e tia maternas de 2ª a 6ª Feira) Aí, nessa altura, eu morei um 

tempo com a minha avó também, quando eu tinha 4 anos… Mas 

foi coisa de 4, 5 anos que eu morei com ela… Foi quando eu fiz o 

Jardim, o Pré… Foi uns 2 anos… Foi mais por causa da questão 

da escola ou porque a minha mãe acho que tinha que tinha que 

trabalhar, um negócio assim… Aí, ela teve que trabalhar e eu 

ficava durante a semana com a minha avó… A minha mãe era do 

lar… Mas, nessa altura, ela arrumou um “part-time”, alguma 

coisa assim, eu não me lembro… Só que aí eu ficava com a minha 

avó só de vez em quando, mas eu morava mesmo com eles…” 
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Infância 
Qualidade da 

relação familiar 

No período infantil, as relações no 

interior da família do entrevistado 

foram sempre aprazíveis; o 

entrevistado guarda uma imagem 

extremamente positiva do seu pai 

e da sua mãe; as relações com os 

restantes familiares foram sempre 

harmoniosas, excepto com uma tia 

evangélica (a tia que morava em 

casa da sua avó materna) que o 

desconsiderava ocasionalmente 

em razão da sua pertença religiosa 

e orientação sexual; 

“(referindo-se à qualidade da relação com os pais) Sempre me dei 

bem… Nunca tive o menor problema… (…) (referindo-se à 

qualidade da relação com o irmão) Também, sempre me dei bem… 

(…) (referindo-se à imagem que guarda do pai) Super-positiva, 

super-boa… (…) (referindo-se à imagem que guarda da mãe) 

Super-boa, também… (…) (referindo-se à qualidade da relação 

com os restantes familiares) Também super-bem… Não tenho 

problemas com a família, não… (…) (referindo-se à qualidade da 

relação com a sua tia) É assim, só quando eu fui morar com a 

minha avó, que também tinha uma tia uma tia que morava lá… E 

ela (referindo-se à sua tia) é evangélica… Da Igreja Evangélica… 

A gente se dava bem, só que às vezes ela me desrespeitava um 

pouco por duas coisas, uma pela minha religião, que eu sou 

Espírita, e outra pela minha opção sexual… Mas, eram coisas 

irrelevantes, nada de (hesitante)…” 

3 

Infância 

Estilo 

educativo da 

família 

O entrevistado recebeu uma 

educação liberal, ainda que com 

um acentuado ascendente 

religioso; o entrevistado, o pai e o 

seu irmão pertencem à Religião 

“(referindo-se ao estilo educativo da família) Não, foi bem 

liberal… Bem liberal… Mas, foi bem assim uma educação muito 

religiosa, também… É, voltada bem para a religião… (…) 

(referindo-se à pertença religiosa do pai e da mãe) A minha mãe é 

católica, o meu pai é espírita (…) (referindo-se à pertença 
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Espírita, ao passo que a mãe é 

católica; em relação aos valores 

que os pais lhe incutiram na 

infância, o entrevistado destacou a 

humildade, a honestidade e o 

incentivo ao estudo; para os pais 

do entrevistado, o tema da 

sexualidade constituiu sempre um 

tabu; os seus pais também se 

eximiram a abordar a 

problemática do VIH/Sida, se bem 

que alertassem o entrevistado para 

usar o preservativo nas trocas 

sexuais; 

religiosa do irmão) Também é espírita” (…) “(referindo-se às 

normas e valores que os pais lhe inculcaram na infância) Ah, ser 

honesto… Ser humilde, sempre… Depois, essas questões da 

honestidade, da humildade, não é?... (pensativo) E de estudar, 

também…” (…) “(referindo-se ao facto de os pais se terem 

eximido a abordar a temática do VIH/sida consigo) Olha, eles 

nunca tocaram no assunto e falaram também muito pouco sobre 

sexo comigo… (reproduzindo algumas recomendações dos seus 

pais a propósito da sexualidade) “Se transar, tem que usar 

camisinha, e tal”…” 

Infância 

Práticas e estilo 

de vida da 

família 

Na infância, o entrevistado dividia 

o seu tempo entre a escola, a 

prática religiosa, o convívio 

familiar e com os amigos; no 

espaço doméstico, o entrevistado 

dedicava-se, preferencialmente, às 

“Eu brincava, normalmente… Praticava “esporte”, na escola… 

Eu (pensativo)… Ia para a minha religião, visitava a família, a 

minha avó e tal… Via televisão, ouvia música… Lia, também, 

bastante… Brincava com o meu irmão… Na rua, claro… Até 

jogava à bola (risos)… E “video-games”, também…” (…) 

“(referindo-se aos seus pais) (pensativo) Deixa ver se eu lembro 
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práticas receptivas; em relação 

aos seus pais, o entrevistado 

alegou que, sobretudo o pai, 

consagrava a maior parte do 

tempo à prática religiosa; 

(risos)… Ah, era mais para a religião… A gente, eu e o meu pai, 

ocupava o tempo mais com a religião… A minha mãe não era 

dessa religião, é católica… Mas, quando tinha alguma coisa assim 

no Domingo e tal, a gente ia fazer alguma coisa em relação à 

religião…” 

Infância Religiosidade 

O entrevistado, o pai e o seu 

irmão pertencem à Religião 

Espírita, enquanto que a mãe é 

católica; o entrevistado cumpriu, 

no entanto, o sacramento do 

Baptismo, o único vínculo que 

tem com a Igreja Católica; no Rio 

de Janeiro, o entrevistado 

deslocava-se ao Centro Espírito 

na companhia do seu pai e irmão 

para praticar a sua religião todos 

os Sábados; também uma vez por 

semana, entrevistado praticava um 

culto cristão integrado na Religião 

Espírita com o pai e o irmão, em 

“Eu sou Espírita (…) (referindo-se à pertença religiosa do pai e 

da mãe) A minha mãe é católica, o meu pai é espírita (…) 

(referindo-se à pertença religiosa do irmão) Também é espírita” 

(…) “Mas, a gente frequentava sempre a nossa religião… Era no 

Sábado… E não era igreja, era centro espírito (…) E o meu pai 

era até mais duas vezes durante a semana, também… (…) 

(referindo-se ao facto de costumar rezar em casa, em conjunto 

com o pai e o irmão) Sim, sim… Tinha o culto cristão, que era 

uma vez por semana, em casa mesmo, que a gente se reunia e 

participava… Era numa Quarta-feira…” (…) “( referindo-se ao 

estudo sistematizado da Religião Espírita) Tem o nosso estudo, 

não é?... Tem o nosso estudo lá, que é como se fosse a catequese… 

É o estudo mais aprofundado, também, do espiritismo… É o 

estudo sistematizado da Doutrina Espírita…” (…) “(referindo-se 

ao facto de ter recebido o Baptismo pela Igreja Católica) Não, eu 
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casa, à 4ª Feira; o entrevistado 

desenvolveu, inclusive, o estudo 

sistematizado da Religião 

Espírita, que corresponde à 

catequese na Religião Católica; 

só fui baptizado, quando eu nasci… De resto… Não, o único 

vínculo que eu tive com a igreja católica foi o baptismo, só…” 

Infância 

Recordações 

mais marcantes 

da infância do 

entrevistado 

Relativamente às melhores 

recordações da sua infância, o 

entrevistado citou a sua família, a 

prática religiosa e os momentos de 

recreação no espaço público, 

provavelmente com o irmão e os 

amigos; no que toca às piores 

recordações, o entrevistado 

mencionou um abuso sexual de 

que foi vítima da parte do pai de 

um amigo seu; 

“(referindo-se às melhores recordações da sua infância) 

(pensativo) Ah, essa questão da família… A minha própria 

religião, também… De brincar na rua, assim…” (…) “(referindo-

se às piores recordações da sua infância) “Foi, tipo, eu ia para 

casa de um amigo para jogar “video-game”… Daí, o pai dele 

começou a me assediar sexualmente… (…) Não, não chegou a ter 

penetração, porque, imagina, eu era uma criança… Não tinha nem 

noção… (…) Sim, eu ficava tocando nele… Sexo oral…” 

3 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Infantários e 

escolas 

frequentadas 

pelo 

Até entrar para a escola primária, 

aos 6 anos de idade, o 

entrevistado frequentou um 

jardim-de-infância por dois anos; 

“Eu entrei acho que com 4 anos no jardim-de-infância… Aí, nessa 

altura, eu morei um tempo com a minha avó também, quando eu 

tinha 4 anos… Mas foi coisa de 4, 5 anos que eu morei com ela… 

Aí eu fiz o jardim, depois eu fiz o pré, depois eu fiz o (***)… 
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entrevistado revelando maior capacidade de 

aprendizagem do que os seus 

colegas, adiantou-se um ano no 

nível de escolaridade, por altura 

da 1ª Série do Ensino Brasileiro; o 

entrevistado completou o 2º Grau 

do Ensino Brasileiro (que 

equivale ao 12º Ano de 

escolaridade em Portugal) sem 

reprovações, aos 17 anos, 

desenvolvendo o seu percurso em 

instituições privadas; o 

entrevistado entrou numa 

Universidade privada do Rio de 

Janeiro, num curso de 

Português/Inglês, ainda com 17 

anos; o entrevistado viria a 

desistir do curso de 

Português/Inglês depois de 

concluir o 2º Ano (faltou-lhe 

Quando eu entrei no (***) (hesitante)… Lá é diferente, não é?... Aí 

eu entrei directo para a 1ª Série, no primário… Porque eu já sabia 

ler, estava mais à frente dos outros alunos… (referindo-se ao facto 

de ter frequentado sempre instituições escolares privadas) Não, 

não… Foi sempre no particular… Sempre no privado… 

(referindo-se à idade com que entrou na faculdade) Não, eu entrei 

com 17 (anos), mas eu fiz 18 (anos) no ano em que eu entrei… 

Então, daí eu entrei na faculdade e fiz letras lá, 

Português/Inglês… Cheguei a fazer estágio dando aula, não é, 

num colégio público… Sei que eu fiz 2 anos e faltou 1 ano para eu 

me formar…” (…) “(referindo-se aos factores que o levaram a 

desistir do curso) Queria, mas depois que eu dei aulas, eu desisti… 

Ai, não… Deus me livre… Eu dei aulas num colégio público e 

fiquei traumatizado… Desisti na mesma hora… Ah, foi horrível, 

porque os alunos não me respeitavam, sabe?... E daí, não foi uma 

experiência muito boa… Aí, eu também, no final, desisti de ser 

professor… (…) Foi uma combinação de factores… Foi o estágio, 

também… Foi um negócio que eu disse “Afinal, não é isso que eu 

quero da minha vida”… E também a vinda para cá (entenda-se 

para Portugal)…” 



apenas um ano para a formatura), 

por um lado, devido à experiência 

negativa que teve no decorrer do 

estágio como professor num 

colégio público, por outro, porque 

encontrou motivação para partir 

para Portugal; 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

colegas 

O entrevistado referiu que teve 

sempre uma relação cordial com 

os seus colegas até abandonar a 

instituição escola; de mais a mais, 

o entrevistado afirmou que 

construía amizades com 

facilidade, tanto do sexo 

masculino como feminino; 

“Eu sempre me dei bem com toda a gente… Até hoje a gente 

mantém contacto pela Internet… (…) (referindo-se ao facto de 

construir amizades com facilidade, tanto do sexo masculino, como 

do sexo feminino) Sempre… Até hoje…” 

1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

professores 

O entrevistado alegou que teve 

sempre boas relações com os 

professores, pesem embora alguns 

pequenos atritos ocasionais; 

“Super-bem, também… Nunca tive problemas com eles, não… 

Não, tinha aqueles pequenos atritos, mas nada muito…” 
5 



Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

A percepção de 

si enquanto 

aluno 

O entrevistado declarou que 

obteve sempre bons resultados na 

sua passagem pelo sistema 

educativo; sem embargo, o 

entrevistado declarou que sempre 

teve gosto em estudar 

“(referindo-se aos resultados escolares que obteve na sua 

passagem pela escola) Eram bons… (…) (referindo-se ao facto de 

sempre ter gostado de estudar) Sempre gostei…” 

6 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

As imposições 

dos pais quanto 

ao horário de 

estudo no 

tempo extra-

escolar 

O entrevistado tinha como 

encarregada de educação a sua 

mãe; por norma, a mãe do 

entrevistado aconselhava-o a fazer 

os trabalhos de casa, mas nunca 

lhe impôs um horário obrigatório 

de estudo em tempo extra-escolar; 

“(referindo-se à pessoa responsável pela sua educação) Ai, era a 

minha mãe… (…) “(referindo-se ao facto de a mãe não lhe impor 

um horário obrigatório de estudo em tempo extra-escolar) Não, 

em casa só falava para eu fazer os exercícios de casa… Mas, não 

tinha aquela coisa assim de ter uma hora certa e tal…” 

1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Disciplinas 

preferidas 

Em criança, a disciplina favorita 

do entrevistado era a Biologia; 

posteriormente, como não gostava 

de Química e de Física, o 

entrevistado interessou-se pelas 

Línguas; 

“Quando eu era criança era Biologia, tanto que eu queria fazer 

Biologia… Só que eu nunca gostei de Química e de Física… Daí, 

como eu fui sabendo que ia ter Física e Química na faculdade, aí 

eu fiz letras porque na altura eu estava fazendo um curso de 

Inglês…” 

2 



Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Reprovações 

Na sua passagem pelo sistema 

educativo, o entrevistado não 

registou qualquer reprovação; 

“(referindo-se ao facto de não te registado qualquer reprovação 

na sua passagem pela escola) Não, nunca…” 
1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

família do 

entrevistado 

O pai nunca projectou a entrada 

do entrevistado no ensino 

superior, entendendo que seria 

uma situação dispendiosa; a mãe 

do entrevistado eximia-se a 

expressar a sua opinião nesta 

matéria; 

“(referindo-se ao seu pai) Não, eu lembro que o meu pai, ele 

sempre falava assim “Ai, você não pode fazer a faculdade, porque 

é muito caro… E os livros são muito caros… E você não vai 

conseguir”…” (…) “(referindo-se à sua mãe) A minha mãe nunca 

teve uma opinião quanto a isso…” 

5 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pelo 

entrevistado 

O entrevistado declarou que teve 

sempre o desejo de ingressar no 

ensino superior e tornar-se 

professor, acabando por desistir 

da ideia após a realização de um 

estágio, na universidade; 

“Eu sempre sonhei fazer faculdade, não é?... Eu queria ser 

professor… Queria, mas depois que eu dei aulas, eu desisti… Ai, 

não… Deus me livre… Eu dei aulas num colégio público e fiquei 

traumatizado… Desisti na mesma hora…” 
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Escola 

(passagem 

pelo sistema 

Recordações 

mais marcantes 

da passagem 

Da passagem pela escola, o 

entrevistado recorda, 

especialmente, as amizades que 

“Ah, a questão da amizade… A questão da relação 

aluno/professor… Até hoje eu mantenho esse círculo de amigos…”
3 



educativo) pelo sistema 

educativo 

construiu com os colegas e, 

inclusive, as relações com os 

professores; 

Adoles- 

cência 

Caracterização 

genérica da 

adolescência 

do entrevistado 

O entrevistado considerou que a 

sua adolescência foi, 

essencialmente, uma fase de 

descoberta; não obstante, o 

entrevistado afirmou que viveu a 

sua adolescência com muita 

intensidade, citando a 

promiscuidade sexual e o 

envolvimento com drogas; 

“Não, foi uma fase de descoberta, não é?... Não, é assim, foi uma 

fase muito de descoberta… E eu acabei, tipo, aprontando muito, 

sabe?... Queria viver tudo com muita intensidade… É me envolvi 

com drogas também… Muita promiscuidade…” 

4 

Adoles- 

cência 

Conflito de 

valores com os 

pais ou 

gerações mais 

velhas 

O entrevistado asseverou que no 

decurso da sua adolescência não 

entrou em conflito de valores nem 

com a família, nem com os 

amigos; 

“(referindo-se ao facto de no decurso da sua adolescência não ter 

entrado em conflito de valores com a sua família) Não, com a 

família não…” (…) “(referindo-se ao facto de no decurso da sua 

adolescência não ter entrado em conflito de valores com a sua 

família) Também não…” 

2 

Adoles- 

cência 
Namoros 

O primeiro namoro sério do 

entrevistado aconteceu aos 18 

anos com um indivíduo da mesma 

“(referindo-se ao primeiro namoro) Foi com 18 (anos)… (…) Eu 

tinha 18 (anos), ele também tinha 18 (anos)… (referindo-se ao 

modo como conheceu o seu namorado) Amigo de um amigo meu… 
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idade que conheceu através de um 

amigo do irmão (o irmão do 

entrevistado é heterossexual); esta 

relação findou passado um ano 

por iniciativa do namorado de 

entrevistado que alegou ter 

deixado de o amar; após terminar 

a relação com o primeiro 

namorado, o entrevistado 

estabeleceu contacto através da 

Internet com um homossexual 

português 20 anos mais velho 

residente na cidade do Porto com 

quem foi trocando mensagens 

frequentemente; em Novembro de 

2006, após ter abandonado a 

revista onde desempenhava 

funções de designer gráfico, o 

entrevistado partiu para Portugal, 

para a cidade do Porto, com a 

É assim, um amigo meu que também era “gay” (hesitante)… 

Não… Ele era amigo do meu irmão (risos)… Que coincidência… 

Ele era amigo do meu irmão e amigo de uma amiga minha… Só 

que ele ainda não sabia que era “gay”, esse amigo do meu 

irmão… Aí, quando ele me conheceu é que a gente foi 

conversando e tal… E depois ele foi-se abrindo para mim… E aí é 

que ele falou “Olha, Fábio, eu sou gay também… Mas, o seu 

irmão não sabe e tal”… Aí, ele conheceu um garoto na Internet… 

Aí, ele me apresentou esse garoto e a gente começou a namorar… 

Foi o Rodrigo… Então, com o Rodrigo, a gente namorou 1 ano… 

(…) Foi ele que terminou comigo… Ele falou que me via como um 

amigo, que não me via mais como um namorado…” (…) 

“(referindo-se ao segundo namoro) Eu namorei quando eu vim 

para cá… Cheguei aqui para namorar… A gente ficou namorando 

um mês… Só que aí não deu certo e tal… (…) (referindo-se ao 

modo como conheceu o segundo namorado) Conheci essa pessoa 

na Internet… Foi logo depois que eu terminei o meu 

relacionamento com o Rodrigo… Aí, eu entrei na Internet e 

conheci essa pessoa daqui de Portugal… Ele é muito mais velho 

do que eu… Agora, ele está com 43 (anos)… Ele é português… Ele 



intenção de iniciar uma relação de 

namoro com o indivíduo 

português que apenas conhecia do 

ciberespaço; volvido um mês, 

tendo descoberto que o seu 

companheiro era adúltero, o 

entrevistado pôs fim ao namoro; 

é 20 anos mais velho do que eu… Daí, a gente se conheceu na 

Internet… Daí, eu vim para cá… Sim, com a intenção de a gente 

ficar junto e tal, casar, morar junto… Só que aí, não deu certo… 

Só durou um mês… Porque é que eu terminei com esse José, com 

essa pessoa que eu conheci na Internet, que eu vim para cá? 

Porque ele (hesitante)… Foi assim, o telefone dele tocou, o 

telemóvel dele, e ele não quis atender… E eu “Ó José, você não 

vai atender?”… E ele “Eu não… Não conheço esse número… Não 

sei quem é que está me ligando”… Aí, ele ligou de novo, eu peguei 

no telemóvel dele e li o número… E aí eu falei “Ai, é do Brasil… 

Deve ser para mim, deixa eu atender”… Aí, ele ficou 

(hesitantes)… Ele não gostou, não… Ele ficou bravo… Aí, eu 

atendi… E a pessoa do outro lado disse “Ai, eu queria falar com o 

José”… E era brasileiro… E aí, eu falei “Espere, então, que eu 

vou passar para ele”… E aí passei para ele (entenda-se para o 

José), ele pegou e disse “Quê? Quê? Não, não… Não conheço, 

não”… E desligou… E aí eu fiquei cismando, não é?… E disse 

“Então, você não vai falar com a pessoa?”… E ele “Eu não 

conheço a pessoa”… (reproduzindo a sua replica ao José) “Mas, 

ele liga para o teu número, fala o teu nome e tu diz que não sabe 



quem é!!!? Me dá o telemóvel que eu vou ligar para ele”… E ele 

“Não, não… Você não vai fazer isso, não”… Aí, eu pequei e liguei 

do meu telemóvel para ele… Só que eu já estava sacando tudo, 

sabe?… Daí, eu liguei para ele e falei “Oi, tudo bem? Daqui é um 

amigo do José, ele não podia falar naquela hora porque ele tinha 

parentes perto dele… Tudo bem?”… E o cara “Tudo… Tudo 

bem”… O cara foi até inocente nessa história… E nisso, ele  

(entenda-se o José) do meu lado… Já estava bravo “Desliga 

isso”… Já estava nervoso… Aí, eu falei “Olha, ele falou muito 

bem de você… Onde é que vocês se conheceram mesmo?”… Aí, 

ele disse “Ah, na Internet”… E eu “Ah, está bem, vocês se 

conheceram na Internet… Há quanto tempo é que foi isso?”… Eu 

já estava há um mês aqui (entenda-se em Portugal)… Aí, ele me 

falou “Há uma semana atrás… Ele me ligou e tal”… E eu “Ah, 

está bem, então”… Aí, ele (entenda-se o José) nem tinha nem 

argumento, não é?… Ele ficou desarmado… Foi por isso que eu 

terminei com ele…” 

Adoles- 

cência 

Vivência da 

sexualidade 

A iniciação sexual do entrevistado 

deu-se aos 12 anos de idade, com 

um primo (actualmente casado 

“(referindo-se à sua primeira experiência sexual) E também já tive 

com um primo assim, mas essa coisa de criança, não é, de 

descoberta… Foi com um primo… Foi com um primo por parte de 
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com uma mulher), 5 anos mais 

velho (o entrevistado utilizou 

preservativo); com 15 anos, o 

entrevistado conheceu, através da 

Internet, um indivíduo de 23 anos, 

com quem teve uma única relação 

sexual no apartamento daquele (o 

entrevistado utilizou 

preservativo); entre os 15 anos e o 

início do primeiro namoro, o 

entrevistado teve relações sexuais 

casuais com cerca de 30 

indivíduos diferentes que 

conheceu por meio da Internet ou 

em discotecas “gay” do Rio de 

Janeiro (fez sempre uso do 

preservativo nestas trocas 

sexuais); no decurso do 

relacionamento com o primeiro 

namorado, o entrevistado e o 

mãe e outro por parte de pai… (risos) Não, não tinha nem beijos… 

Era só mesmo uma relação sexual… (…) Com um deles, eu devia 

ter uns 10 anos… Foi coisa assim de brincadeira de criança e 

tal… E com o outro, eu já tinha uns 12 (anos)… (referindo-se à 

relação sexual com a pessoa que conheceu na Internet, aos 15 

anos) Foi com 15 anos, com uma pessoa que conheci na Internet… 

Ele tinha uns 23 anos… E eu tinha 15 (anos)… Não sei nada da 

vida dessa pessoa… (…) (referindo-se ao facto de ter utilizado 

preservativo nessa troca sexual) Utilizei… Foi só um encontro 

esporádico… Daí, fui para casa dele e a gente fez o que tinha que 

fazer…” (…) “(referindo-se aos parceiros sexuais que teve entre 

os 15 anos e o início do primeiro namoro sério) Eu não posso 

dizer que foi muito, mas também não posso dizer que foi pouco… 

Ai, eu não posso te dizer o valor exacto… Umas 30 pessoas, para 

aí… (…) Sempre usei preservativo… (…) (referindo-se ao modo 

como conhecia os seus parceiros sexuais) Internet e discoteca…” 

(…) “(referindo-se ao primeiro namoro sério) Então, com o 

Rodrigo, a gente namorou 1 ano… Nos quatro primeiros meses, a 

gente usava preservativo… Depois a gente passou a não usar 

mais… E depois eu (hesitante)… Depois eu fiz o teste de HIV e deu 



companheiro utilizaram 

preservativo nas trocas sexuais   

durante os quatro meses iniciais 

do namoro; depois de realizarem, 

um e outro, testes de despiste do 

VIH, com resultados negativos 

nos dois casos, abdicaram dessa 

protecção para ampliarem o 

prazer sexual; entre o fim do 

primeiro namoro, em 2004, e a 

vinda para Portugal, em 

Novembro de 2006, o entrevistado 

teve sensivelmente 30 parceiros 

sexuais ocasionais (utilizou 

sempre o preservativo, com 

excepção da relação sexual 

desprotegida que julga ter sido a 

fatal e da relação sexual com o 

indivíduo bissexual); no período 

compreendido entre a sua chegada 

negativo… Aí ele disse “Se tu fez, eu não preciso fazer… Se a 

gente já transa sem camisinha”… Aí, a gente continuou transando 

sem camisinha, já que eu não tinha e ele também não tinha, não 

é?…” (…) “(referindo-se aos parceiros sexuais que teve entre o 

fim do primeiro namoro e a vinda para Portugal, em Novembro de 

2006) Tive… Tive bastantes… Foi nessa altura até que eu fiquei 

com o vírus HIV… (referindo-se ao facto de ter tido, 

sensivelmente, o mesmo número de parceiros que no período entre 

os 15 e os 18 anos de idade) Foi igual… Eu não posso dizer assim 

“Foi x”, porque, tipo, eu não sei o que é que conta como relação 

ou não (risos)… É… Tipo, eu saía ao fim-de-semana e 

(hesitante)… Aí eu conhecia alguém… E diziam “Ah, vamos lá 

para casa”… E eu “Vá, vamos, então”… E, aí, acontecia… (…) 

(referindo-se ao facto de não ter utilizado preservativo nas duas 

últimas trocas sexuais que teve entre o fim do primeiro namoro e a 

vinda para Portugal) Só nas últimas duas relações é que eu não 

utilizei… Foi porque eu estava, numa delas, muito alcoolizado e 

muito drogado… Tinha fumado e tal… Daí, ele começou a fazer 

sem camisinha e eu nem liguei… Na outra vez, eu estava normal… 

Não estava nem alcoolizado, nem drogado… Mas, eu não me 



a Portugal, no mês de Novembro 

de 2006, e Julho de 2008, o 

entrevistado teve perto de 10 

parceiros sexuais casuais que 

conheceu em discotecas “gay” 

portuenses; o entrevistado utilizou 

preservativo em todas as trocas 

sexuais (inclusive na prática da 

felação), embora não tivesse 

informado qualquer parceiro sobre 

a sua seropositividade; 

lembro… Eu não fiz questão de usar… Sim, para ter mais prazer… 

Também, porque o cara disse-me que também era heterossexual e 

eu pensei “Ah, não deve ter perigo”… Não foi só isso, não… Tipo, 

na hora, sei lá, não fiz questão de usar camisinha, não… Pensei 

“Uma vez assim só, não tem problema”… Sim, era o prazer 

sexual, era… (…) “(referindo-se aos parceiros sexuais que teve 

entre a chegada a Portugal e Julho de 2008) Ah, espera aí 

(pensativo)… Ah, foram poucos… Não foram muitos, não… Entre 

5 e 10… (…) (referindo-se ao facto de não ter informado 

previamente esses parceiros ocasionais sobre o contágio pelo 

VIH) Não, não disse, não… (…) (referindo-se ao facto de ter 

utilizado preservativo nessas trocas sexuais) Utilizei, claro… (…) 

“(referindo-se ao modo como conheceu os seus parceiros sexuais) 

Conheci em discoteca… Aqui no Porto… Sempre frequentei desde 

que eu cheguei… O “Boys”, o Moinho, o Praia de Lusitânia…” 

Adoles- 

cência 

Sociabilidades 

e rede de 

contactos 

sociais na 

adolescência 

O entrevistado alegou que, na 

adolescência, o seu grupo de 

amigos era formado por 

indivíduos que residiam na Zona 

de Nova Iguaçu e, igualmente, por 

“Amigos da minha zona, assim… Da minha religião, também… 

Fiz muitos amigos lá na religião… Da escola tinha amigos, só que 

era uma amizade meia distante, não é?… Eram mais colegas, 

assim… Ai, tive… Tinha melhores amigas, até… Era a Mónica, a 

Jaqueline… Não, era mulheres e “gays”, assim… Agora, amizade 
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pessoas praticantes da sua 

religião; no essencial, o 

entrevistado relacionava-se com 

outros homossexuais e mulheres, 

considerando que é muito difícil 

criar uma amizade com um 

homem heterossexual; 

com um homem hetero, é muito difícil…” 

Adoles- 

cência 

A 

experimentação 

de álcool e 

drogas 

Com cerca de 15 anos, o 

entrevistado iniciou-se no 

consumo de “maconha” com uma 

rapariga que conheceu durante o 

Carnaval; durante cerca de um 

ano, o entrevistado fumou esta 

substância muito 

esporadicamente; a partir dos 16 

anos, o consumo de “maconha” 

era regular e tinha maior 

expressão ao fim-de-semana; em 

muitas ocasiões, o entrevistado 

consumiu “maconha” na 

“É me envolvi com drogas também… É assim, eu experimentei 

com 15 (anos) e comecei a fumar com 16 (anos)… Foi com uma 

garota, uma menina, que eu tinha conhecido, na altura…Foi no 

Carnaval… E daí eu estava curtindo o Carnaval na rua, assim, e 

conheci essa menina… E ela “Eu fumo maconha… Você quer 

fumar comigo?”… E aí, eu fumei… (…) Comecei a fumar com 16 

(anos)… É, tipo fim-de-semana… Ou às vezes era, tipo, a cada 3, 

ou 6 meses… Porque quando eu estava na faculdade, eu não podia 

fumar muito… Aí, eu fumava nas férias, sabe?… Não era com 

muita frequência, não… Aí, quando eu descobri que o meu irmão 

fumava, a gente passou a fumar junto, porque era bem mais 

prático… Aí, o meu irmão, ele parou de fumar porque ele teve um 

distúrbio psicológico… Foi parar na clínica psiquiátrica… Deve 
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companhia do seu irmão); com 

cerca de 20 anos, o entrevistado 

fumava “maconha” todos os dias, 

mesmo nos intervalos do horário 

de trabalho destinados ao almoço; 

dadas as desilusões que teve neste 

período, com especial destaque 

para o fim do primeiro namoro, o 

entrevistado experimentou outros 

tipos de drogas, entre elas, 

cocaína (por via nasal), crack, 

“special key” (uma droga 

sintética), “poppers” (igualmente, 

uma droga sintética) e “loló” (um 

solvente); no entanto, por não ter 

apreciado o efeito destas drogas, o 

entrevistado não as voltou a 

utilizar; foi também por volta dos 

seus 20 anos que o entrevistado 

começou a consumir álcool (em 

ter tido algum distúrbio nele…E a partir daí, ele parou de fumar e 

eu continuei… Mas, continuei bem pouquinho… Mas, quando eu 

fiz os 20 anos, eu fumava muito… Todo o dia… Tipo, eu acordava 

já com um… Pronto já para fumar… Era o café da manhã… Aí, 

mesmo eu estando trabalhando, no horário de almoço eu saía do 

trabalho para fumar e voltava… Aí, quando eu tinha uns 20 anos, 

eu experimentei outras drogas… Mas, só experimentei… Usei uma 

vez só e pronto… Mas, não gostei de nada… Eu experimentei 

cocaína… “Crack”, “Poppers”… Haxixe, que é um pouco 

diferente, porque lá há a erva que é a “maconha”… É 

(pensativo)… “Special Key”… “Loló”, também…” (…) 

“(referindo-se ao consumo de álcool) Álcool, é assim, foi depois 

dos 19 (anos)… Ai não, a primeira vez eu tinha 14 (anos)… Foi a 

primeira vez, assim… Mas, eu nunca gostei muito de cerveja… 

Então, tomava de vez em quando um vinhozinho… Mas, como lá 

não tem vinho bom… Assim, o vinho sempre dá dor de cabeça lá… 

Mas, eu nunca gostei (hesitante)… Aí, depois com 19 (anos), é que 

eu comecei a beber mesmo, ao fim-de-semana e tal… Mas, nunca 

fui alcoólatra, não…” 



particular, cerveja) ao fim-de-

semana regularmente; 

Adoles- 

cência 

Pertença a 

colectividades 

O entrevistado alegou que no 

decurso da sua adolescência não 

fez parte de qualquer 

colectividade, com excepção da 

Comunidade Espírita; 

“(referindo-se ao facto de não ter feito parte de qualquer 

colectividade no decurso da sua adolescência) Não…” 
1 

Adoles- 

cência 

Práticas 

culturais e 

estilos de vida 

do entrevistado 

Na adolescência, o entrevistado 

ocupava o seu tempo entre a 

escola, a prática da Religião 

Espírita, as práticas expressivas 

públicas e semi-públicas e as 

práticas domésticas receptivas; 

“Ah, era em relação a isso tudo, assim… Eu saía ao fim-de-

semana… Durante a semana eu lia um livro, ouvia música… Ia 

para a praia, também… Ia bastante para a praia…” 

13 

Adoles- 

cência 

Gostos, ídolos, 

referencias 

No que toca aos gostos musicais, 

o entrevistado manifestou 

preferência pela música “pop”; o 

livro preferido do entrevistado é 

“O Principezinho”, de Antoine de 

Saint-Exupéry; relativamente aos 

filmes, o entrevistado manifestou 

“(referindo-se aos gostos musicais) Ai, eu gosto de “pop”… Muita 

música “pop”…” (…) “(referindo-se ao livro favorito) Bom, livro, 

é assim, até hoje, toda a vez que eu leio, eu adoro assim, é o 

“Principezinho”… (…) “(referindo-se ao géneros 

cinematográficos favoritos) Filme (pensativo)… O filme que eu 

mais gosto? Bom, não tenho assim um favorito, favorito… Eu 

gosto de comédia romântica e de romance… Não gosto de filme 
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preferência pelas comédias 

românticas e romances; 

policial e de filme de terror… Não assisto de jeito nenhum… 

Detesto… De acção também não gosto… Acção, terror, polícia, 

não gosto… Gosto de filme assim com um contexto histórico…” 

Adoles- 

cência 

A visão do 

futuro na 

adolescência 

Na sua adolescência, o 

entrevistado manifestava a 

intenção de ingressar no ensino 

superior e formar-se, para além de 

alcançar a independência 

económica em relação à família 

de origem; 

“Queria me formar, fazer a faculdade… Ser independente, morar 

sozinho… Sempre almejei a minha independência… Mais para 

essa questão de ser professor mesmo e tal… Mas, depois eu vi que 

não era muito a minha área… Agora eu estou voltado mais assim 

para a actividade dentro do design…” 
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Trabalho 

Experiências 

no mundo 

laboral 

A primeira experiência 

profissional do entrevistado foi 

como auxiliar num cartório, no 

Rio de Janeiro, aos 18 anos; esta 

ocupação, as suas tarefas 

consistiam na entrega de 

notificações na rua e no 

atendimento ao cliente no balcão; 

o entrevistado, trabalhava todos os 

dias úteis (prestava 8 horas diárias 

“(referindo-se à sua primeira ocupação no mundo laboral) É 

assim, o meu primeiro trabalho foi com 18 anos… Trabalhei no 

cartório 2 anos… Fui fazer tudo lá… Entregava notificação na 

rua… Ficava lá dentro atendendo os clientes… Tinha que fazer 

(***) lá, que era muito rigoroso… Eu era auxiliar de cartório… 

(referindo-se à sua carga horária de trabalho semanal no 

cartório) 8 horas por dia, de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… Trabalhava 

das 9 (horas) da manhã até às 5 (horas) da tarde… Tinha pausa 

para almoço… Mas, era assim, ele dava 4 Reais para a gente 

almoçar… Só que se ele desse 4 Reais, a gente não podia tirar 
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de trabalho, entrando às 9 horas e 

saindo às 17) e auferia um salário 

de cerca de 300 Reais (o 

equivalente a 96 Euros) por mês; 

o entrevistado manteve-se como 

auxiliar neste cartório 1 ano e 8 

meses, conciliando, 

paralelamente, a frequência do 

curso de Português/Inglês que não 

chegou a concluir em regime 

nocturno; a seguir a esta 

ocupação, o entrevistado realizou 

um estágio de 4 meses como 

professor numa escola pública, 

uma experiência de que guarda 

más recordações por desrespeito 

dos alunos perante si; 

sensivelmente entre Outubro e 

Dezembro de 2005, o entrevistado 

auxiliou um amigo estilista na 

uma hora para almoçar… A gente tinha que almoçar lá dentro e 

rapidinho… (Eu optei) Pelo dinheiro, porque, na época, eu estava 

fazendo a faculdade e eu tinha que economizar, tinha que pagar a 

passagem e tal… E a passagem no Brasil é cara, não é barata 

como aqui (entenda-se em Portugal), não… (referindo-se ao 

salário mensal no cartório) Era um salário mínimo, na altura… 

Ai, na época, eram uns 300 Reais… (…) (referindo-se ao estágio 

que realizou no âmbito do curso de Português/Inglês) … Depois, 

eu fui dar aula… Fiz esse estágio na faculdade (pensativo)… Foi 

no 4º Período… (rectificando) 3º Período… Foi 1 ano e meio… 

Depois de completar 2 anos, fiz esse estágio… Tinha 19 (anos)… 

(…) (referindo-se ao período de duração do estágio) Uns 4 

meses… (…) (referindo-se à ocupação informal como auxiliar de 

modelagem) Depois teve uma época em que fui para São Paulo, 

também, com 20 anos, não é?... Trabalhei lá com um amigo meu 

que era estilista… Trabalhei na confecção lá… Não era muito 

formal, assim… Era meio informal… Eu ajudava com revisão… 

Sim, eu recortava… Eu tirava os excessos de linha das roupas… 

Era auxiliar de modelagem… (referindo-se à carga horária de 

trabalho semanal como auxiliar de modelagem) Eu não tinha nada 



confecção das peças, executando 

recortes e responsabilizando-se 

pela revisão; depois disso, o 

entrevistado regressou ao Rio de 

Janeiro; o primeiro emprego que 

teve depois do retorno à cidade 

natal foi como designer gráfico, 

num “Cyber-café”; nesta 

ocupação, o entrevistado 

trabalhava de 2ª Feira até Sábado 

(cumpria 8 horas por dia, pelo que 

entrava às 12 horas e saía às 20) e 

recebia um ordenado de 300 Reais 

(o equivalente a 96 Euros); no 

final de Março de 2006, o 

entrevistado abandonou esta 

actividade; nos 3 meses seguintes 

o entrevistado teve uma ocupação 

em “part-time” a distribuir 

“flyers” à entrada de discotecas, 

formal… Eu não posso dizer, porque tanto podia ser uma hora, 

como duas ou cinco… Nem tinha dias certos… Era quase uma 

ajuda… Era só uma ajuda… (referindo-se ao salário como 

auxiliar de modelagem) Não me lembro… Não era um valor 

exacto, assim…” (…) “(referindo-se à sua ocupação como 

designer gráfico, num “Cyber-café”) Depois, quando eu voltei 

para o Rio de Janeiro, eu trabalhei num “Cyber-café” como 

designer gráfico… Tinha 21 (anos)… (…) (referindo-se às suas 

funções como designer gráfico no Cyber-café) Eu fazia cartão de 

visita, (***) de loja, essas coisas assim… (…) (referindo-se à 

carga horária de trabalho) Trabalhava 8 horas por dia… Era da 

uma da tarde (hesitante)… (rectificando) Era de meio dia até às 8 

(horas) da noite… De manhã, não… De 2ª (Feira) a Sábado… (…) 

(referindo-se à sua remuneração mensal na ocupação como 

designer gráfico no Cyber-café) Era 300 Reais… O salário 

mínimo… (…) (referindo-se ao período de tempo que durou a sua 

ocupação como designer gráfico no Cyber-café) 3 meses… (…) 

“(referindo-se à sua ocupação em part-time como distribuidor de 

flyers) Só que eu fazia part-time, também, nessa altura… Eu 

entregava “flyers” nas portas das discotecas… (referindo-se ao 



que lhe valia 10 Reais (o 

equivalente a 3,2 Euros) por noite; 

em Junho de 2006, o entrevistado 

logrou uma ocupação numa 

revista de arte, de novo como 

designer gráfico; na referida 

revista de arte, o entrevistado 

laborava de 2ª a 6ª Feira um total 

de 8 horas diárias (entrava às 9 

horas e saía às 17); o ordenado 

mensal era de 700 Reais (o 

equivalente a 225 Euros); a 

ocupação seguinte foi no operador 

de telecomunicações fixas Clix, já 

em Portugal; esta ocupação 

terminou passado 15 dias (estava 

o mês de Dezembro de 2006 a 

meio) por não ter conseguido 

realizar qualquer venda; durante 

esses 15 dias, o entrevistado 

salário que obtinha cimo distribuidor de “flyers” em “part-time”) 

Ah, era tipo, 10 Reais por noite…” (…) “(referindo-se à ocupação 

na revista de arte como designer gráfico) Depois do Cyber-café, 

eu trabalhei numa revista também como designer… Era uma 

revista de arte… (…) (referindo-se à carga horária de trabalho 

como designer gráfico da revista de arte) Eram 8 horas… Era de 

manhã… De 9 (horas) e meia (da manhã) até às 5 (horas) da 

tarde… De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… (…) (referindo-se ao seu 

salário mensal) Era 700 (Reais)…” (…) “(referindo-se à sua 

ocupação de 15 dias no operador de telecomunicações fixas Clix) 

Não, antes eu trabalhei uns 15 dias na Clix… Porque eu trabalhei 

lá (entenda-se na Clix) em Dezembro, nas duas primeiras semanas 

de Dezembro… Só que eles não me pagaram… Não me pagaram… 

Até hoje… Porque é assim, eles falaram “Olha, tem um base de 

200 Euros mais as comissões do que você vender”… Só que nesses 

15 dias eu não consegui vender nada… E eles disseram “Você não 

pode ficar aqui porque você não vendeu nada até agora”… Aí, fui 

mandado embora… E não recebi nem o base, nem nada… (…) 

(referindo-se à carga horária de trabalho) Umas 6, 8 horas…” 

(…) “(referindo-se à sua ocupação na TVCabo como vendedor 



trabalhou cerca de 7 horas por dia; 

em Janeiro de 2007, o 

entrevistado inscreveu-se numa 

empresa de “outsourcing” e 

iniciou funções na TVCabo, como 

vendedor porta-a-porta; na 

TVCabo, trabalhava de 2ª Feira 

até Sábado cerca de 5 horas por 

dia (entrava às 17 horas e saía às 

22), auferindo um salário base de 

125 Euros mensais, mais as 

comissões (o valor obtido através 

das comissões variou entre um 

mínimo de 300 Euros e um 

máximo de 900); ao fim de 4 

meses, o entrevistado foi 

designado pela empresa de 

“outsourcing” para laborar para a 

Sapo, um fornecedor de serviços 

para a Internet, como operador de 

porta-a-porta) E depois, eu comecei na TVCabo em Janeiro… 

Vendedor porta-a-porta… (…) (referindo-se à carga horária de 

trabalho carga horária de trabalho na TVCabo) Era das 5 (horas) 

da noite até às 10 (horas da noite)… Era de 2ª (Feira) a Sábado… 

E Sábado era o dia todo… (…) (referindo-se ao salário mensal na 

TVCabo) Não tinha um valor exacto, porque eu vendia à 

comissão… Eu cheguei a (hesitante)… O base era 125 (Euros)… 

125 (Euros)… Só que, hoje em dia, já está 250 (Euros), quase… Só 

que o base dava para ganhar bem, porque a comissão é alta… 

Olha, eu cheguei a ganhar de 300 (Euros), no mínimo, até 900 

Euros por mês… Só que só recebia 2 meses depois… Foram 4 

meses…” (…) “(referindo-se à sua ocupação na Sapo como 

operador de telemarketing) Aí, de lá, eu fui vender na Sapo, na 

CRH… Operador de telemarketing… (…) (referindo-se à carga 

horária de trabalho carga horária de trabalho na Sapo como 

operador de telemarketing) Era 6 horas… De 2ª (Feira) a 6ª 

(Feira)… (referindo-se ao salário mensal na Sapo) Eram 2 Euros 

e meio à hora… Ah, dava uns 300 Euros (por mês)…” (…) 

“(referindo-se à sua ocupação como operador de telemarketing da 

PT) Aí, depois, essa própria empresa, a Grupo (***), me chamou 



“telemarketing”; nesta ocupação, 

prestava trabalho de 2ª a 6ª Feira 

(dava 30 horas semanais) e 

recebia um vencimento de 300 

Euros por mês; depois de 3 meses, 

o entrevistado viu as suas funções, 

de novo, trocadas com a chamada 

para a campanha de lançamento 

do serviço integrado MEO 

disponibilizado pela PT; a carga 

horária de trabalho semanal 

manteve-se igual à anterior, se 

bem que o salário base sofresse 

um pequeno decréscimo, 

passando para os 275 Euros 

(porém, na campanha de 

lançamento do serviço MEO da 

PT, o salário incluía comissões 

que, até o momento, não lhe 

foram pagas); em Setembro de 

para fazer telemarketing do MEO, que era o lançamento… O 

MEO da PT… Fui para o MEO, para essa mesma empresa que era 

da TVCabo… E aí, eu fazia só de operador de telemarketing lá… 

(referindo-se ao seu salário mensal como operador de 

telemarketing da PT) Era base 275 (Euros), só que tinha 

comissão… Só que eles, até hoje, não me pagaram comissões… Só 

me pagaram o base… (referindo-se à carga horária de trabalho 

carga horária de trabalho na PT como operador de telemarketing) 

De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… Era das 5 (horas) da tarde até às 9 

(horas), 9 (horas) e meia da noite… 3 meses…” (…) “(referindo-

se à sua ocupação na Autodesk como operador de telemarketing) 

Depois, eu fui para a (hesitante)… Não era bem TMN… Depois eu 

fui para essa empresa onde eu estou actualmente… Só que quando 

eu entrei lá, fizeram uma campanha empresarial, que era da 

Autodesk… Que era dar desconto e tal para pessoas do software… 

E daí, depois, eu fui para a TMN… Mas, fiquei um mês nessa 

campanha, só… Na Autodesk… (…) (referindo-se ao seu salário 

mensal como operador de telemarketing da Autodesk) 4 Euros à 

hora… Uns 600 Euros… (…) (referindo-se à carga horária de 

trabalho carga horária de trabalho na Autodesk) De 2ª (Feira) a 



2007, o entrevistado inscreveu-se 

noutra empresa de “outsourcing” 

e foi remetido, de imediato, para a 

efectuar uma campanha 

publicitária para a Autodesk, 

também como operador de 

“telemarketing”; ao longo desta 

ocupação de um mês, o 

entrevistado desempenhou 

funções de 2ª Feira até Sábado, 

num total de 48 horas semanais; a 

remuneração foi de 600 Euros; no 

mês de Outubro de 2007, o 

entrevistado foi indicado pela 

empresa de “outsourcing” para 

prestar serviços para a TMN, mais 

uma vez, como operador de 

“telemarketing”; o entrevistado 

manteve-se a trabalhar para a 

TMN até Junho de 2008 (laborou 

sábado… Umas 8 horas… Não, eu estou nessa empresa até hoje, 

sendo que fazer a Autodesk foi só um mês…” (…) “(referindo-se à 

ocupação como operador de telemarketing da TMN) Depois, eu fui 

para a TMN, na mesma empresa… E agora eu (***) na mesma 

empresa… (referindo-se ao período de tempo em que trabalhou na 

TMN como operador de telemarketing) De Outubro até ao último 

mês… (…) (referindo-se à sua carga horária de trabalho) Umas 8 

horas por dia… De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… (…) (referindo-se à 

sua remuneração mensal como operador de telemarketing da 

TMN) Era a mesma, 600 Euros… Eram 4 Euros à hora…” (…) 

“(referindo-se à ocupação como operador de telemarketing da 

TVCabo) Agora, a TMN acabou… Então, o que é que a empresa 

fez?... Eles deixaram de pagar 4 Euros à hora, para pagarem 

(***) comissão, a TMN… Só que aí, não estava sendo muito 

compensador, porque é muito pouco… Daí, agora, a TMN acabou, 

a semana passada… A TMN encerrou o contrato com essa 

empresa… Aí, agora, a gente foi obrigado a fazer TVCabo… (…) 

(referindo-se ao salário como operador de telemarketing da 

TVCabo) E eles limitaram a gente porque como era o primeiro 

mês, eles não pagaram 4 Euros à hora… (…) (referindo-se à 



de 2ª a 6ª Feira, cerca de 8 horas 

por dia, e auferiu um ordenado de 

600 Euros mensais); em Julho de 

2008, a empresa de 

“outsourcing” redireccionou o 

entrevistado para executar 

“telemarketing” para a TVCabo; 

contudo, o horário de trabalho foi 

circunscrito a 4 horas diárias 

(continuou a trabalhar de 2ª a 6ª 

Feira), o que originou um 

decréscimo substancial ao nível 

do vencimento mensal; deste 

modo, na primeira semana do mês 

de Julho de 2008, o entrevistado, 

muito insatisfeito, encontrava-se à 

procura de uma alternativa 

profissional na cidade do Porto; 

carga horária de trabalho como operador de telemarketing da 

TVCabo) Só que eles limitaram a gente a trabalhar só 4 horas por 

dia… Isso aí dá muito pouco para mim… Eu não vou poder… 

(cortando-me a palavra) Por isso é que eu estou à procura de 

outra coisa…” 

VIH/SIDA 
Momento da 

vida em que se 

O entrevistado julga que a sua 

contaminação pelo VIH ocorreu 

“Foi justamente nessa altura, quando eu estava com 20 anos… Eu 

estava assim bebendo muito e (hesitante)… Fumando muito… E 
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deu o contágio numa noite do mês de Julho de 

2006, em que sob o efeito de 

muita maconha e álcool, teve uma 

relação sexual desprotegida com 

um indivíduo 6 anos mais velho 

que conheceu numa discoteca 

“gay” do Rio de Janeiro algum 

tempo antes; no entanto o 

entrevistado reconheceu que teve 

outra relação sexual desprotegida 

com um individuo bissexual nessa 

altura; 

daí, foi numa dessas relações que eu, tipo não me dei conta e tal… 

A pessoa não fez questão, eu também não fiz… Eu estava 

alcoolizado… E daí, foi nessa hora…” (…) “(referindo-se ao 

descuido na utilização do preservativo na troca sexual com o 

indivíduo bissexual) Na outra vez, eu estava normal… Não estava 

nem alcoolizado, nem drogado… Eu não fiz questão de usar… 

Sim, para ter mais prazer… Também, porque o cara disse-me que 

também era heterossexual e eu pensei “Ah, não deve ter perigo”… 

Não foi só isso, não… Tipo, na hora, sei lá, não fiz questão de usar 

camisinha, não… Pensei “Uma vez assim só, não tem 

problema”… Sim, era o prazer sexual, era…” 

VIH/SIDA 
Via de 

transmissão 

A contaminação do entrevistado 

deu-se pela via sexual; o 

entrevistado teve duas relações 

sexuais desprotegidas com 

parceiros diferentes; numa das 

relações, aquela que julga ter sido 

a fatal, o entrevistado justificou o 

descuido face ao preservativo pelo 

“Só nas últimas duas relações é que eu não utilizei 

(preservativo)… (…) “(referindo-se à relação que julga ter sido a 

fatal) Foi porque eu estava, numa delas, muito alcoolizado e muito 

drogado… Tinha fumado e tal… Daí, ele começou a fazer sem 

camisinha e eu nem liguei…” (…) “(referindo-se à relação 

desprotegida com o indivíduo bissexual) Na outra vez, eu estava 

normal… Não estava nem alcoolizado, nem drogado… Eu não fiz 

questão de usar… Sim, para ter mais prazer… Também, porque o 
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excesso de álcool e maconha; 

quanto à relação desprotegida 

com o indivíduo bissexual, o 

entrevistado justificou a sua 

desatenção face ao preservativo 

pela vontade em ampliar o prazer 

sexual e pelas crenças de que a 

orientação bissexual daquele 

parceiro casual representaria, 

possivelmente, um garante de 

saúde e de que não seria através 

de uma única relação sexual 

desprotegida que se iria 

contaminar com o VIH; 

cara disse-me que também era heterossexual e eu pensei “Ah, não 

deve ter perigo”… Não foi só isso, não… Tipo, na hora, sei lá, não 

fiz questão de usar camisinha, não… Pensei “Uma vez assim só, 

não tem problema”… Sim, era o prazer sexual, era…” 

VIH/SIDA 

Conhecimento 

do entrevistado 

sobre a doença 

Sida no 

momento da 

contaminação 

O entrevistado alegou que desde a 

sua infância que tem total 

conhecimento acerca dos meios 

de transmissão e implicações do 

VIH/Sida, sobretudo devido à 

enorme visibilidade pública que o 

“Sempre tive desde criança… Ah, esse sempre foi um tema muito 

abordado no Brasil, através de todos os meios de comunicação… 

Através dos “media”, através da escola, através de amigos, 

através da religião… Através de tudo… Ah, eu não posso dizer 

propriamente assim “Foi através da media”, “Foi através da 

escola”… Foram… Quer dizer, foi tudo importante… Os amigos, 
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assunto tem no Brasil; não 

obstante, o entrevistado declarou 

que tem amigos seropositivos no 

Brasil, pelo estava perfeitamente 

ciente das implicações e fases de 

evolução do VIH/Sida; 

assim…” (…) “É assim, até porque eu já tinha amigos 

seropositivos lá no Brasil… Já sabia como é que era… Já sabia 

tudo sobre a doença… Quase tudo… E sabia como é que ela 

(entenda-se a doença) agia no organismo… Já sabia que tinha 

tratamento… E sempre fui muito consciente em relação à 

doença…” 

VIH/SIDA 

Sentimentos 

despertados 

pelo contágio 

O entrevistado tomou 

conhecimento do contágio pelo 

VIH no Centro de 

Aconselhamento e Detecção 

Precoce do VIH/Sida (CAD) da 

cidade do Porto, em Dezembro de 

2006; a fase inicial de 

experimentação da doença foi 

vivida pelo entrevistado com uma 

serenidade invulgar, sem que se 

tivesse verificado qualquer 

choque emocional ou tentativa de 

negação da seropositividade; 

“(referindo à instituição onde tomou conhecimento do contágio 

pelo VIH) Foi aqui no CAD… Foi quando eu cheguei aqui em 

Portugal…” (…) “(referindo-se à sua reacção após ter tomado 

conhecimento do contágio pelo VIH) Não, é assim, eu sempre fui 

muito tranquilo quanto a isso… Nunca tive problema com isso, 

não… Até hoje, eu nunca tive depressão… Nunca tive (hesitante)… 

Nunca fiquei revoltado com a vida, revoltado com Deus… Porque 

eu acredito na lei da causa e consequência, não é?... Se eu 

provoquei a causa, eu tinha que ter uma consequência… Ou seja, 

se eu sofro hoje ou se eu tenho uma enfermidade, é consequência 

de uma coisa que eu próprio fiz… Eu tenho consciência disso… 

Por isso que eu não estou revoltado com ninguém… Se eu mesmo 

não acho que foi injusto… Eu acho que foi muito justo… Se eu sou 

doente hoje, isso é uma coisa muito justa… Como eu já tinha 
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amigos seropositivos lá no Brasil… Daí até o psicólogo, na altura 

perguntou “Ah, você tem amigos? E eles, como é que eles 

vivem?”… (reproduzindo a sua resposta ao psicólogo) “Ah, eles 

vivem a vida deles normal”… Por isso, eu falei “Então, eu vou 

viver a minha vida normal”… Isso não influenciou em nada, não 

mudou em nada a minha vida, nem o meu ponto de vista…” 

VIH/SIDA 

Dilemas éticos 

envolvendo a 

discriminação 

O entrevistado só confessou a sua 

seropositividade a um círculo 

muito restrito de amigos, entre 

eles, o indivíduo brasileiro que o 

levou ao C.A.D. do Porto, a 

melhor amiga deste (que é irmã de 

um amigo do entrevistado do Rio 

de Janeiro), um amigo 

seropositivo residente no Rio de 

Janeiro, e, mais recentemente, a 

cerca de seis pessoas que 

conheceu no Centro Espírito que 

frequenta na cidade do Porto; em 

relação à família, o entrevistado 

“(referindo-se às pessoas a quem revelou a seropositividade) Os 

meus melhores amigos… (pensativo) Não, a essa irmã do meu 

amigo também, eu contei para ela… A esse meu amigo, também 

contei… Para um amigo meu, um dos meus melhores amigos lá no 

Brasil também, que a gente já teve inclusive relação… É, eu contei 

para ele… Agora, eu já contei para alguns amigos… Não, amigos 

da minha religião… A umas cinco, seis (pessoas)…” (…) 

“(referindo-se à família) Não… À minha família eu ainda não tive 

coragem de contar… Até porque eu estou longe, não é?... Imagina 

contar por telefone… Assim, eles não vão poder pensar em mais 

nada… (…) É assim, porque eu tenho um amigo que é seropositivo 

e ele contou para a mãe dele… E ela reagiu muito mal… E ele me 

aconselhou (reproduzindo a recomendação do seu amigo) “Fábio, 

não conta porque é uma merda… Elas não estão preparadas para 
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fez, até ao momento, segredo do 

contágio, por sugestão do amigo 

seropositivo residente no Rio de 

Janeiro que teve uma má 

experiência justamente por revelar 

o contágio aos familiares; 

ter essa notícia”… Porque é a questão do filho, não é?... Imagina 

se eu tenho um filho, poxa, e ele chega “Ai, eu sou gay”… Aí, 

depois de alguns anos “Ai, eu sou seropositivo”… Não é?... 

Imagina (risos)… Isso é um choque… (…) Mas, eu só fico 

preocupado com isso, não é?... Tipo (hesitante)… Poxa, sei lá?... 

Eu vou contar para a minha mãe, para o meu pai, para o meu 

irmão, e eles vão ficar chocados… Assim, tipo, eles, vão pensar 

assim “Ai, meu Deus do céu… Ele vai morrer longe da gente”… 

Não é?... Porque eles também não têm muita consciência… 

Depois, quando a gente não conhece ninguém que tem (entenda-se 

que é seropositivo) ou não tem ninguém na família, a gente, tipo, 

não se preocupa muito com essa doença, não é?… Tipo, não se 

preocupa em saber o que é que é e tal… Só quando a gente tem 

algum conhecido, um amigo ou alguém, é que gente quer saber o 

que é que é para poder ajudar a pessoa, não é?… Como eles não 

sabem, tipo, eles nem (hesitante)… Sabem, é assim, dentro do 

senso comum, não é?… Dentro do que as pessoas normais 

sabem…” 

VIH/SIDA Implicações do 

contágio em 

O entrevistado sustentou a ideia 

de que o contágio pelo VIH não 

“Não… Vivo normalmente… (…) Tudo que eu sempre fiz, eu 

faço… Saio à noite… Entendeu? Só que é diferente assim, porque 
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termos das 

práticas 

culturais 

suscitou uma alteração expressiva 

no que respeita às práticas 

culturais, ainda que tenha 

reduzido a frequência do “espaço 

semi-público” (Lopes, 2000), em 

concreto bares e discotecas; 

quando eu saio à noite, depois que eu descobri, é diferente de 

quando eu saía à noite, quando eu não sabia, quando eu não tinha 

conhecimento… Sei lá?... Antigamente, eu saía à noite, assim, e eu 

ficava (hesitante)… É, despreocupado e tal… Hoje em dia, não… 

É assim, eu já demoro mais (hesitante)… Tenho mais um bloqueio 

assim para ficar com as pessoas, sabe?… Tipo, eu fico com um 

cara, mas não me entrego assim totalmente… Fico sempre com um 

pé atrás…” (…) “(referindo-se às suas saídas nocturnas) Saio às 

vezes, não muito… Tipo, uma vez a cada 15 dias… Não, é por 

opção mesmo… Porque agora eu sempre fico mais em casa 

estudando… Fico muito na Internet… Procuro minha religião, 

também…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

sociabilidades 

No que toca às sociabilidades, o 

entrevistado manteve vínculos 

fortes com o seu grupo de amigos 

mais chegado a residir no Porto 

após a notificação da 

seropositividade; estas pessoas 

manifestaram uma reacção 

positiva ao seu contágio; no 

“(referindo-se ao facto dos seus dois melhores amigos brasileiros 

que residem na cidade do Porto terem reagido bem à notícia da 

notificação do contágio) Esse meu amigo que me levou lá, essa 

irmã do meu amigo e tal, sim, claro… Sempre me apoiaram, me 

ajudaram em tudo…” (…) “(referindo-se ao facto de nenhum dos 

colegas de trabalho ter conhecimento da sua seropositividade) 

Não… Ninguém sabe… (…) Lá no trabalho, todo o mundo gosta 

de mim… Lá eu sou assumido e, é assim, todo o mundo me 
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seguimento, o entrevistado não 

revelou a seropositividade no 

contexto laboral; por conseguinte, 

as relações com os colegas de 

trabalho são sadias; 

adora…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

familiares 

Até ao momento presente o 

entrevistado fez segredo do 

contágio pelo VIH à família com 

a intenção de os eximir a um 

choque emocional, pelo que as 

suas relações com os familiares 

não foram afectadas; note-se que 

desde que tomou conhecimento da 

contaminação pelo VIH, no mês 

de Dezembro de 2006, na cidade 

do Porto, o entrevistado ainda não 

esteve numa situação de face-a-

face com os familiares, visto que 

estes residem no Rio de Janeiro; 

“(referindo-se à família) Não… À minha família eu ainda não tive 

coragem de contar… Até porque eu estou longe, não é?... Imagina 

contar por telefone… Assim, eles não vão poder pensar em mais 

nada… (…) É assim, porque eu tenho um amigo que é seropositivo 

e ele contou para a mãe dele… E ela reagiu muito mal… E ele me 

aconselhou (reproduzindo a recomendação do seu amigo) “Fábio, 

não conta porque é uma merda… Elas não estão preparadas para 

ter essa notícia”… Porque é a questão do filho, não é?... Imagina 

se eu tenho um filho, poxa, e ele chega “Ai, eu sou gay”… Aí, 

depois de alguns anos “Ai, eu sou seropositivo”… Não é?... 

Imagina (risos)… Isso é um choque… (…) Mas, eu só fico 

preocupado com isso, não é?... Tipo (hesitante)… Poxa, sei lá?... 

Eu vou contar para a minha mãe, para o meu pai, para o meu 

irmão, e eles vão ficar chocados… Assim, tipo, eles, vão pensar 

assim “Ai, meu Deus do céu… Ele vai morrer longe da gente”… 
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Não é?... Porque eles também não têm muita consciência… 

Depois, quando a gente não conhece ninguém que tem (entenda-se 

que é seropositivo) ou não tem ninguém na família, a gente, tipo, 

não se preocupa muito com essa doença, não é?… Tipo, não se 

preocupa em saber o que é que é e tal… Só quando a gente tem 

algum conhecido, um amigo ou alguém, é que gente quer saber o 

que é que é para poder ajudar a pessoa, não é?… Como eles não 

sabem, tipo, eles nem (hesitante)… Sabem, é assim, dentro do 

senso comum, não é?… Dentro do que as pessoas normais 

sabem…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

afectivas 

Foi na esfera das relações 

afectivas que o entrevistado 

registou os maiores 

constrangimentos em razão da 

seropositividade; o recato do 

entrevistado deriva, por um lado, 

da certeza de que mesmo estando 

na fase assintomática 

(Montagnier, 1994) do contágio 

pode transmitir o VIH através de 

“Ah, tipo, bloqueou um pouco, não é, por causa da 

responsabilidade… Acho que a partir do momento em que a gente 

sabe, a gente já tem mais responsabilidade com o próximo, não 

é?... Eu não posso, tipo, fazer “Ah, fizeram comigo, agora eu vou 

fazer com todo o mundo”… Não é assim… A falta dos outros não 

justifica as nossas faltas, não é?... Por isso é que acontece esse 

bloqueio… Porque, às vezes, eu penso assim, eu vou ter uma 

relação, a primeira coisa que vou ter que fazer é contar para a 

pessoa… Mas, nem todo o mundo está preparado… (…) Só que o 

problema é, tipo, eu vou ficar com alguém, eu penso que eu vou 
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uma relação sexual desprotegida, 

por outro, do temor a uma reacção 

negativa por parte de um 

indivíduo com quem, 

hipoteticamente, possa vir a 

envolver-se no momento em que 

for obrigado a revelar-lhe a 

seropositividade; 

ter que contar e a pessoa não está preparada… Ou, às vezes, eu 

não conto e espero para contar depois… Aí, a gente vai ter 

alguma coisa e ele vai querer fazer alguma coisa a mais… Assim, 

eu vou falar “Ah, não… Isso eu não faço”… (reproduzindo uma 

hipotética resposta de um companheiro) “Mas, porque é que você 

não faz?”… Não é?... Essa é que é a questão… Eu fico nesse 

impasse…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

laborais 

O entrevistado fez segredo da sua 

seropositividade junto dos colegas 

de trabalho; deste modo, as 

relações com os colegas de 

trabalho permaneceram sadias; 

“(referindo-se ao facto de nenhum dos colegas de trabalho ter 

conhecimento da sua seropositividade) Não… Ninguém sabe… 

(…) Lá no trabalho, todo o mundo gosta de mim… Lá eu sou 

assumido e, é assim, todo o mundo me adora…” 

3 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos do 

ritmo de 

actividade 

sexual 

O ritmo de actividade sexual do 

entrevistado decaiu 

consideravelmente após a tomada 

de conhecimento do contágio pelo 

VIH; de facto, de um ritmo de, 

pelo menos, uma relação sexual 

semanal mantido até Dezembro de 

“Não, eu reduzi a minha frequência de actividade sexual… Tipo, 

antigamente, eu todo o fim-de-semana ou toda a semana conhecia 

alguém e tal e praticava… Hoje em dia, não… Hoje em dia eu já 

fico, assim, com um pé atrás, não é?... Isso, diminuiu… Mas, até 

por uma questão de responsabilidade, também… Porque, a partir 

da hora que a gente sabe, a gente (hesitante)… Porque não é só a 

doença que é uma responsabilidade… O sexo também é uma 
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2006, passou para uma relação 

sexual mensal ou bimestral após 

aquela data; 

responsabilidade… Não é?... A gente tem que analisar isso, não 

é?… Porque não é só uma responsabilidade em relação à 

doença… É uma responsabilidade afectiva, uma responsabilidade 

que a gente leva para o resto da vida… (…) (referindo-se, em 

concreto, ao ritmo de actividade sexual antes da notificação do 

contágio pelo VIH) Antes, era uma vez por semana… (…) 

(referindo-se, em concreto, ao ritmo de actividade sexual antes da 

notificação do contágio pelo VIH) Depois, uma vez por mês, uma 

vez em cada dois meses…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos da vida 

religiosa 

O entrevistado alegou que depois 

de ter tomado conhecimento do 

contágio pelo VIH se apegou mais 

à Religião Espírita; segundo o 

entrevistado, a Religião Espírita 

tem constituído um autêntico 

manancial de amparo e alento 

para lidar com a seropositividade; 

sem embargo, o entrevistado 

afirmou que reza diariamente em 

casa cerca de 10 minutos e marca 

“E também depois que eu descobri, eu me aproximei mais da 

minha religião…” (…) “Eu acho que, em primeiro lugar é a fé, 

não é?... A minha religião me dá mais fé… Eu frequento também 

uma outra linha do espiritismo que eu vim a conhecer aqui em 

Portugal… É Sábado, a cada 15 dias… (…) Então, também está 

dentro do espiritismo, só que é um espiritismo mais 

desenvolvido… E daí, lá, têm-me dado muita força, assim… Muita 

fé, muita resignação, não é?… Para lutar… Porque a gente tem 

que tratar é do nosso espírito e não da nossa matéria, não é?… O 

espírito é que precisa de tratamento… A nossa matéria está bem, 

claro...” (…) Porque, é assim, a questão da religião, também, não 
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presença todas as Sextas-Feiras 

num Centro Espírito da cidade do 

Porto, para além de se ter 

associado a outra corrente de 

Espiritismo que pratica a cada 15 

dias; 

é, desmistifica um pouco essa questão da morte… Eu não tenho 

medo de morrer… Se eu tiver que atravessar a rua e tiver que 

morrer (hesitante)… Eu não temo a hora que eu tiver que 

morrer… Não é a doença que vai-me matar…” (…) “(referindo-se 

ao facto de rezar todos os dias em casa) Sim, sim… Todos os 

dias… É coisa de 10 minutos… (…) (referindo-se ao facto de se 

deslocar todas as sextas-feiras a um Centro Espírito da cidade do 

Porto) Vou, vou… À sexta-feira… (…) (referindo-se ao tempo que 

lhe ocupa uma visita ao centro espírito) Uma hora e meia…” 

VIH/SIDA 

A percepção de 

si enquanto 

doente 

seropositivo 

O entrevistado encara o problema 

da seropositividade com enorme 

tranquilidade, pelo que refutou a 

ideia de ter vivido um choque 

emocional no momento da 

notificação da doença; de mais a 

mais, o entrevistado frisou que a 

contaminação pelo VIH não 

suscitou em si um sentimento de 

diminuição social e, por outro 

lado, que não teme a morte; 

“Não, é assim, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso… 

Nunca tive problema com isso, não… Até hoje, eu nunca tive 

depressão… Nunca tive (hesitante)… Nunca fiquei revoltado com 

a vida, revoltado com Deus… Porque eu acredito na lei da causa e 

consequência, não é?... Se eu provoquei a causa, eu tinha que ter 

uma consequência… Ou seja, se eu sofro hoje ou se eu tenho uma 

enfermidade, é consequência de uma coisa que eu próprio fiz… Eu 

tenho consciência disso… Por isso que eu não estou revoltado com 

ninguém… Se eu mesmo não acho que foi injusto… Eu acho que 

foi muito justo… Se eu sou doente hoje, isso é uma coisa muito 

justa… Como eu já tinha amigos seropositivos lá no Brasil… Daí 
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até o psicólogo, na altura perguntou “Ah, você tem amigos? E 

eles, como é que eles vivem?”… (reproduzindo a sua resposta ao 

psicólogo) “Ah, eles vivem a vida deles normal”… Por isso, eu 

falei “Então, eu vou viver a minha vida normal”… Isso não 

influenciou em nada, não mudou em nada a minha vida, nem o 

meu ponto de vista…”… (…) “(referindo-se ao facto de o contágio 

pelo VIH não ter provocado um sentimento de diminuição social 

da sua pessoa) Não… Eu me sinto super-sociável, comunicativo… 

Lá no trabalho, todo o mundo gosta de mim… Lá eu sou assumido 

e, é assim, todo o mundo me adora… (…) (referindo-se ao facto de 

a mote não constituir um assunto que o preocupe) Não… Porque, 

é assim, a questão da religião, também, não é, desmistifica um 

pouco essa questão da morte… Eu não tenho medo de morrer… Se 

eu tiver que atravessar a rua e tiver que morrer (hesitante)… Eu 

não temo a hora que eu tiver que morrer… Não é a doença que 

vai-me matar…” 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre a 

sociedade 

Na óptica do entrevistado, as 

representações sociais que as 

pessoas da sociedade “normal” 

constroem acerca dos doentes de 

“É uma visão negativa… Não é uma visão positiva, apesar da 

gente ser positivo (risos)… A gente não tem uma visão positiva, 

assim, não é?... Mas, é fruto da ignorância, não é?... Porque isso 

também é uma doença recente… Tem cerca de 25 anos essa 
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envolvente VIH/Sida são predominantemente 

negativas, visto que estão em crer 

que a Sida constitui, ainda, uma 

doença fatal no curto prazo; 

doença… E, aí, a única coisa que as pessoas sabem (pronuncia a 

afirmação seguinte num tom irónico) “Ai, não tem cura”… 

Pronto, é o básico… E acham que vai morrer logo… Assim, tipo, 

(pronuncia as afirmações seguinte num tom irónico) “Ai, a pessoa 

vai pegar a doença e vai morrer ou vai ficar feio… Vai para o 

hospital logo em seguida”… E não é bem assim, não…” 

VIH/SIDA 

Estratégias e 

lógicas de 

actuação face à 

seropositivi- 

dade 

Plenamente consciente de que a 

Sida é uma doença de evolução 

crónica e conhecendo os estágios 

clínicos da infecção pelo VIH e 

formas de tratamento, graças às 

amizades que construiu com 

alguns seropositivos no Rio de 

Janeiro, o entrevistado decidiu, 

logo após ter sido notificado da 

sua contaminação, adoptar um 

estilo de vida saudável, de modo a 

preservar ao máximo a saúde e 

aumentar a longevidade; uma vez 

que ainda não iniciou a 

“É assim, até porque eu já tinha amigos seropositivos lá no 

Brasil… Já sabia como é que era… Já sabia tudo sobre a 

doença… Quase tudo… E sabia como é que ela (entenda-se a 

doença) agia no organismo… Já sabia que tinha tratamento… E 

sempre fui muito consciente em relação à doença… (…) Porque 

isso também é uma doença recente… Tem cerca de 25 anos essa 

doença… E, aí, a única coisa que as pessoas sabem (pronuncia a 

afirmação seguinte num tom irónico) “Ai, não tem cura”… 

Pronto, é o básico… E acham que vai morrer logo… Assim, tipo, 

(pronuncia as afirmações seguinte num tom irónico) “Ai, a pessoa 

vai pegar a doença e vai morrer ou vai ficar feio… Vai para o 

hospital logo em seguida”… E não é bem assim, não… E, aí, eu 

acho que até prolonga mais a vida do seropositivo… É assim, eu 

acho que a pessoa (hesitante)… Prolonga mais porque como a 
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terapêutica anti-retroviral com a 

toma de medicação, a exposição 

do entrevistado sobre a forma 

como tem gerido o contágio pelo 

VIH desde Dezembro de 2006 até 

ao momento actual confirma 

parcialmente a hipótese teórica 1; 

gente tem essa consciência, que a gente fica um pouco mais 

sensível, a gente se preocupa mais em preservar a nossa vida… A 

gente valoriza mais a vida… Não é?... A gente passa a valorizar 

mais pequenas coisas e tal… Vive com mais intensidade… E, aí, 

se preocupa com essa questão… Já a pessoa que, tipo, não está 

nem aí, “transa” sem camisinha, bebe, fuma estraga o pulmão, 

estraga o fígado, estraga os rins, estraga tudo… E, aí, com o 

tempo, pode ter um problema com isso… E como a gente já se 

preocupa mais com o futuro (hesitante)… Eu me preocupo mais 

com o futuro, eu já penso em não fazer muita coisa agora, para eu 

ter uma vida saudável no futuro… Porque não adianta nada 

(hesitante)… Tipo, a pessoa “transa” com camisinha, mas faz o 

resto tudo errado… De que é que adianta?” (…) “(referindo-se 

ao facto de ainda não ter iniciado o tratamento anti-retroviral) 

Não, não… Eu só faço as análises para ver, mas ainda está muito 

baixa a carga viral… Eu ainda não preciso de iniciar o 

tratamento…” 

VIH/SIDA 

Apoios 

recebidos – 

ONG’s – 

No decorrer do mês de Dezembro 

de 2006, Fábio fez a sua primeira 

visita à Abraço/Delegação Norte, 

“Então, lá no CAD, eu falei assim “Vocês têm algum grupo de 

apoio?”… Aí, eles me indicaram aqui a Abraço… Me disseram 

que era, assim, um grupo de apoio para pessoas seropositivas… 
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em Vila Nova de Gaia, por 

sugestão de um técnico do CAD 

do Porto; o entrevistado foi 

movido até à Abraço/Delegação 

Norte pela vontade de conhecer 

outras pessoas seropositivas para 

partilhar experiências de vida e, 

também, para prestar trabalho 

voluntário; na Abraço/Delegação 

Norte, o entrevistado usufruiu de 

atendimentos trimestrais com uma 

psicóloga desta instituição e foi 

integrado num grupo de auto-

ajuda que, entretanto, se 

extinguiu; até ao momento, o 

entrevistado tomou parte em 

algumas actividades 

desenvolvidas pela 

Abraço/Delegação Norte, a saber, 

a distribuição de preservativos por 

Para essa questão da informação, para se actualizar… Para a 

questão de poder conhecer outras pessoas e dividir as 

experiências… (…) E daí, eu vim para cá também para fazer 

trabalho voluntário, mas acabaram me chamando para um grupo, 

não é, de apoio e tal… (…) Foi por isso que eu procurei aqui… 

(…) (referindo-se ao apoio que recebeu na Abraço/Delegação 

Norte) Aqui tinha com uma psicóloga, que era a Dra. Marisa… 

Ela já foi embora… Ela fazia um grupo de apoio com pessoas 

seropositivas… E eu participava… Era uma vez a cada 15 dias… 

Só que quando ela foi embora, acabou esse grupo… Eles falaram 

que iam montar outro grupo e tal… E até agora nada… Eu vou 

falar isso com ela (referindo-se a Ana, profissional da instituição 

Abraço) agora… (…) (referindo-se às actividades em que 

participou no âmbito da Abraço/Delegação Norte) Olha, fiz um 

trabalho que eles falaram que iam-me pagar e até agora não 

pagaram… Eu considero isso um trabalho voluntário (risos), 

porque eu não recebi nada até agora… Foi na Queima das Fitas… 

Eu andei a distribuir camisinhas… (…) Aqui também teve no 

Natal… A gente foi (hesitante)… Eu vim também ajudar a 

embrulhar as prendas para as crianças aqui, não é?... E também, 



altura da Queima das Fitas de 

2008 (esta no âmbito de 

informação e prevenção do 

VIH/Sida) e o embrulho de 

presentes para crianças no Natal 

de 2007; o entrevistado afirmou 

que tem uma relação boa com os 

profissionais da 

Abraço/Delegação e declara estar 

satisfeito com o apoio psico-social 

que tem recebido nesta 

instituição; reconhecendo, 

embora, que não possui um 

conhecimento aprofundado acerca 

do âmbito de intervenção, 

objectivos e lacunas na acção da 

Abraço/Delegação Norte, o 

entrevistado alegou que a vertente 

da convivência entre os utentes da 

instituição devia ser promovida 

no Natal, a gente compareceu nesse grupo… (…) “(referindo-se à 

relação com os profissionais da Abraço/Delegação Norte) É uma 

relação boa… (…) Ah, eu gosto de vir aqui, não é?... Porque eles 

respeitam a gente aqui, não é?... Só essa questão de eu saber que 

tem um lugar que faz esse tipo de serviços já me deixa mais 

aliviado…” (…) “(referindo-se aos aspectos que poderiam ser 

melhorados na instituição Abraço) Ah, eu não sei o que é que pode 

melhorar porque eu conheço pouco aqui a Abraço, entendeu?… 

Não sei exactamente e tal (hesitante)… Eu sei mais ou menos o 

que é que eles fazem e tal… Dão apoio e tal… Mas, eu não posso 

dizer (hesitante)… (…) Então, acho que tinha que ter esse grupo 

de apoio, assim, para as pessoas… Mais convívio com outras 

pessoas seropositivas para ter essa interacção…” 



com maior afinco; 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre o 

procedimento 

profissional 

médico 

No mês de Janeiro de 2007, o 

entrevistado foi atendido pela 

primeira vez por uma especialista 

em infecciologia no Hospital de 

Joaquim Urbano (H.J.U.), no 

Porto, embora já tivesse realizado 

análises sanguíneas para 

conhecimento da carga viral na 

mesma instituição, em Dezembro 

de 2006; o entrevistado está em 

plena fase assintomática 

(Montagnier, 1994) e com uma 

carga vírica muito baixa, pelo que 

ainda não iniciou a terapêutica 

anti-retroviral; nas consultas que 

tem com a sua médica, de 4 em 4 

meses, é, essencialmente, 

informado sobre os valores da 

carga viral, pelo que não tem 

“(referindo-se à primeira consulta com a sua médica assistente no 

HJU) Não, foi em Janeiro… Em Dezembro, eu fui para colher o 

sangue e fazer as análises… E depois, em Janeiro, eu fui lá e 

estive com a Dra…” (…) “(referindo-se ao facto de ainda não ter 

iniciado o tratamento anti-retroviral) Não, não… Eu só faço as 

análises para ver, mas ainda está muito baixa a carga viral… Eu 

ainda não preciso de iniciar o tratamento… (…) Então, quando eu 

vou fazer as análises… Depois de um mês, eu vou à minha 

médica, a Dra. Josefina, que vem me dar o diagnóstico e tal… 

Sempre me consulto com ela, a cada 4 meses… (…) (referindo-se 

às recomendações que a sua médica assistente lhe dá em relação 

ao VIH) Não, ela nunca me falou isso, não… Só vou lá e vejo 

assim (hesitante)… E ela diz “Olha, está baixo, ainda e tal… 

Parabéns… Continua assim e tal”… Ela não recomenda muita 

coisa, não… Só fala assim uma coisa “Fábio, você tem que cuidar 

de si porque, senão, você pode ser recontaminado, vai te 

prejudicar”… (…) (referindo-se ao facto de não receber 

indicações concretas da sua médica em termos de cuidados com a 

alimentação) Não… Até porque eu ainda nem faço uso de 
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recebido indicações concretas 

referentes aos cuidados com o 

corpo; o entrevistado tem uma 

ideia muito positiva sobre a sua 

médica, que descreve como uma 

pessoa sempre bem disposta e 

bem-humorada; não obstante, o 

entrevistado afirmou ter total 

confiança nesta especialista em 

infecciologia e sente-se 

confortável nas consultas que tem 

com a mesma; contudo, o 

entrevistado entende que a 

qualidade da relação com a 

médica não constitui um factor 

determinante para aumentar a sua 

motivação em relação ao 

tratamento do VIH; depois de ter 

tomado conhecimento da 

seropositividade, o entrevistado 

medicação… E daí, como eu ainda estou naquela primeira fase 

assim... Está muito baixa e eu não preciso de fazer nada assim… 

Eu não preciso alterar nada na minha vida…” (…) “(referindo-se 

ao facto de ter uma relação boa com a sua médica assistente) 

Tenho, tenho… Ele é muito legal… Ah, é uma boa médica… 

Assim, ela sempre está bem disposta, sempre bem-humorada… 

(…) “(referindo-se ao facto de se sentir bem nas consultas com a 

sua médica) Sinto… (referindo-se ao facto de nunca ter 

discordado de alguma recomendação dada pela sua médica) Se 

eu já discordei? Não… Quem sou eu para discordar? Estudiosos, 

especialistas, imagina (risos)?!!!...” (…) “(referindo-se ao facto 

de considerar que a qualidade da relação com a médica não 

constitui um factor determinante para aumentar a sua motivação 

em relação ao tratamento do VIH) Eu acho que isso não 

influencia, não… Ela é uma profissional, eu sou um utente… Ela 

faz o trabalho dela, eu faço a minha parte… Isso acho que não 

influencia nada… Se fosse outra pessoa também, ia ser na 

mesma… Ela ia cumprir o papel dela e eu o meu…” (…) 

(referindo-se aos cuidados que tomou, por iniciativa própria, após 

ter tomado conhecimento do contágio pelo VIH) Ah, tipo, mudei 



passou a fazer todas as refeições 

do dia, algo que não acontecia no 

passado; sem embargo, o 

entrevistado reduziu 

drasticamente o consumo de 

álcool e conseguiu atenuar, 

também, o hábito de fumar 

“maconha”; actualmente, em 

razão da elevada carga horária de 

trabalho semanal, o entrevistado 

não pratica exercício físico, mas, 

conforme alegou, logo que 

alcance maior estabilidade, 

pretende inscrever-se num 

ginásio; ainda que se mostre 

satisfeito com o atendimento que 

tem tido da parte da sua médica 

assistente no H.J.U., o 

entrevistado enumerou algumas 

situações que lhe suscitam 

um pouco o meu estilo de vida… Até a questão da bebida 

alcoólica, já bebo bem menos… Já quase não bebo… Não me 

drogo mais… Tenho que levar uma vida saudável… A 

alimentação e tal… Tipo, eu tento fazer todas as refeições, que 

antes às vezes eu deixava de almoçar ou de jantar… Agora, não… 

Tento me alimentar bem e fazer todas as refeições… (referindo-se 

ao facto de não praticar exercício físico de momento) Não… De 

momento, não… (referindo-se ao facto de ter a intenção de 

inscrever-se num ginásio no futuro) Eu pretendo… Assim que eu 

me estabilizar, tipo, que eu puder conciliar trabalho e tal, aí eu 

pretendo fazer ginásio…” (…) “(referindo-se aos aspectos que 

poderiam ser melhorados no H.J.U.) Eu estou satisfeito… Só que 

aconteceu um lance, uma cena, que é assim, eu já encontrei uma 

pessoa conhecida lá dentro do hospital… Aí, eu fiquei super sem 

graça e a pessoa ficou mais sem graça ainda, não é?… É um 

garoto que eu conheci na discoteca… A gente até já ficou, assim… 

Demos uns beijos e tal… Ele é português… Anda lá (entenda-se é 

um utente seropositivo do H.J.U.)… Foi tipo “Oi! (com um 

sorriso de embaraço) Você por aqui?”… (…) “É assim, agora, eu 

acho que o que podia melhorar é o acompanhamento 



desagrado nesta instituição e que, 

a seu ver, urge corrigir; a primeira 

está relacionada com a questão da 

privacidade nas salas de espera 

para as consultas de 

acompanhamento do VIH; a 

segunda refere-se a uma falha 

transitória ao nível dos recursos 

humanos aptos a garantirem o 

apoio psicológico na instituição; a 

terceira situação que causa 

melindre ao jovem brasileiro 

prende-se com os cartazes 

destinados a incentivar a 

realização de testes para detecção 

de VIH colocados nas paredes dos 

interiores do bloco de 

atendimento externo do H.J.U.; a 

quarta e última situação enunciada 

pelo entrevistado concerne às 

psicológico… Porque antes, lá (entenda-se no Hospital de 

Joaquim Urbano), tinha um psicólogo, que era o Dr. João 

Paulo… Já tive consultas com ele lá… Só que aí, depois, ele saiu 

de lá… E falaram que iam colocar outro psicólogo… E até agora 

nada…” (…) “E tem outra coisa também que eu acho horrível 

lá… Você olha para as paredes lá e tem propaganda, publicidade, 

de teste de HIV… Eu acho isso ridículo… Imagina, esse todo o 

mundo que está lá não precisa de fazer o teste… Porque todo o 

mundo já é seropositivo… (reproduzindo em tom trocista algumas 

frases dos cartazes publicitários) “Positivo ou negativo? Saiba o 

seu resultado”… Nossa, quando eu olho para aquilo eu fico 

constrangido…” (...) “E também porque lá fica muito cheio, 

também… Às vezes, eu chego lá e é uma hora, duas horas para 

ser atendido… Acho que eles deviam administrar melhor essa 

questão do horário…”  



demoras verificadas para a 

concretização do atendimento nos 

dias em que tem consulta marcada 

no H.J.U.; 

VIH/SIDA 

Objectivos de 

realização 

futura 

O principal objectivo do 

entrevistado é o reingresso na 

Universidade, em concreto no 

curso de Design e Comunicação; 

o entrevistado chegou a preparar-

se para realizar o Exame Nacional 

na cidade do Porto, no ano de 

2008, de modo a ingressar no 

Ensino Superior, mas, sentindo 

que o seu estudo foi diminuto, 

acabou por desistir da ideia (em 

2009, assegura, realizará o Exame 

Nacional); sem embargo, o 

entrevistado vai tentar uma 

transferência da Universidade que 

frequentou no Rio de Janeiro para 

“(referindo-se ao facto de pretender reingressar no ensino 

superior no futuro) É… Depois que eu fizer esse curso, terminar a 

faculdade… Fazer um mestrado, também… E daí, eu não sei 

(risos)… Eu vou fazer para design… Design e comunicação… (…) 

(referindo-se ao facto de ter abdicado de realizar o exame 

nacional, no ano de 2008) É assim, o que é que acontece? Eu 

estudei, mas o que eu estudei não foi o suficiente para eu fazer o 

exame nacional… E daí, eu fiquei com medo de fazer o exame… 

De chegar lá e não saber nada… Aí acabou, eu não fui fazer a 

prova… Eu não fui fazer o exame… Para o ano eu faço… Me 

preparo melhor e faço… Mas nisso, eu vou tentar a transferência, 

também, da minha faculdade… Até Agosto está aberta a 

inscrição…” (…) “(referindo-se ao facto de pretender regressar 

ao Brasil depois de concluir o Mestrado em Design e 

Comunicação em Portugal) Eu pretendo ficar em Portugal e 

depois de um tempo voltar para o Brasil… Ah, no mínimo, 5 
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a Universidade do Porto; depois 

de concluir o Mestrado em Design 

e Comunicação em Portugal, o 

entrevistado pretende regressar ao 

Brasil a título definitivo; o 

entrevistado tem, igualmente, a 

intenção de se unir a um 

companheiro no futuro, caso 

encontre a pessoa certa (embora 

esteja consciente de que a 

seropositividade possa constituir 

um factor de rejeição, o jovem 

brasileiro revela confiança em 

alcançar este objectivo); 

anos… Que é o tempo para eu fazer a faculdade e o Mestrado… 

Mas, até lá, eu também não posso dizer isso, porque eu não sei 

como é que vai estar a minha cabeça…” (…) “(referindo-se ao 

facto de pretender unir-se a um companheiro futuramente e fazer 

vida com ele) Sim… Se aparecer alguém… (…) (referindo-se ao 

facto de considerar que o contágio pelo VIH não irá afectar a 

consecução deste objectivo) Não, eu posso me casar igual… Se a 

pessoa gostar de mim, ele vai gostar mesmo sabendo… Não, 

porque a gente vai usar preservativo… Se a pessoa não 

compreender, é um ignorante… Se é um ignorante, eu não gosto 

de pessoas ignorantes…” 

 



Entrevista 4 + Entrevista 12 (segunda sessão biográfica) 

Nome do entrevistado: Marta (utente da Instituição Abraço/Delegação Norte) 

 

Tema Categoria Síntese Interpretativa Discurso do entrevistado N.O. 

Data e local de 

nascimento 

A entrevistada é natural de Vila 

Nova de Gaia, cidade onde nasceu 

no dia 8 de Setembro de 1967; 

“Eu nasci aqui em Vila Nova de Gaia, em 8 de Setembro de 

1967…” 
11 

Infância 
Caracterização 

do contexto 

onde o 

entrevistado 

passou os 

primeiros anos 

da sua vida 

A entrevistada viveu os primeiros 

oito anos de vida na cidade Vila 

Nova de Gaia, atribuindo 

qualidades de idílio à zona em que 

residia; 

“Maravilhoso… Simples… Pronto, não foi bairro… Era uma 

moradiazinha… Pronto, por baixo havia uma mercearia e por 

cima era a nossa casa… Vivi sempre com os meus avós e com os 

meus pais… (referindo-se aos seus vizinhos)  Tínhamos, tínhamos, 

tínhamos… E demo-nos sempre muito bem… Continuamos a ter os 

mesmos amigos de família há 30 e tal anos, portanto… E em frente 

morava uma tia minha, também… Agora, já não vive ali… 

Portanto, fomos sempre assim muito (hesitante)…” 

2 



Infância 

Composição do 

agregado 

familiar na 

infância 

Na infância, o agregado familiar 

da entrevistada era constituído 

pelos pais e pelos avós maternos, 

que viviam, em conjunto, numa 

moradia em Vila Nova de Gaia; 

no ano de 1975, nasceram os seus 

irmãos gémeos da entrevistada, 

um rapaz e uma rapariga; dada a 

falta de espaço para albergar os 

recém-nascidos na moradia da 

família em Vila Nova de Gaia, o 

avô materno da entrevistada 

comprou uma habitação nova no 

Castêlo da Maia, junto ao actual 

ISMAI; 

“Eu fui criada sempre com os meus pais e com os meus avós… Da 

parte da mãe… Vivemos sempre todos juntos… (referindo-se ao 

facto de ter dois irmãos) Tenho… Dois gémeos, um rapaz e uma 

rapariga… (…) Mais novos… (…) (referindo-se à mudança para o 

Castelo da Maia) A minha mãe ficou grávida dos gémeos e como a 

casa não era, pronto, muito grande, não é, então o meu avô 

comprou um apartamento no Castêlo da Maia, ao pé do ISMAI… 

E fomos todos para lá… E os meus irmãos já nasceram lá no 

Castêlo da Maia…” 

109 

Infância 
Qualidade da 

relação familiar 

A entrevistada afirmou que as 

relações familiares foram sempre 

harmoniosas durante a sua 

infância; a entrevistada recorda o 

seu pai como uma pessoa 

“(referindo-se ao facto das relações familiares terem sido sempre 

harmoniosas no decurso da infância) Sim… Sempre… (…) 

(referindo-se ao seu pai) Houve sempre uma relação distinta com 

o meu pai… Porque, em feitio, eu era muito parecida com o meu 

pai… Portanto, chocávamos muito… E o meu pai era uma pessoa 
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autoritária enquanto que mãe é 

lembrada como uma pessoa mais 

afectuosa; as relações com os 

irmãos gémeos foram sempre 

salutares, pelo que a entrevistada 

declarou que foram sempre muito 

unidos; no seguimento, a 

entrevistada lembrou o seu avô 

materno como uma pessoa 

maravilhosa; no que toca aos 

restantes familiares, a entrevistada 

mencionou que tinha maior 

ligação afectiva com uma tia 

paterna que vivia em frente a si, 

em Vila Nova de Gaia; 

relativamente aos avós paternos, a 

entrevistada só conheceu a avó e 

alegou que tinha pouco contacto 

com esta; 

sempre muito certa, muito austera… A minha mãe, não… A minha 

mãe era mais… Pronto, não é?… De maneira que não posso dizer 

que gostava mais da minha mãe que do meu pai, porque gostava 

dos dois de forma igual, não é?… Mas, havia sempre mais 

afinidade e contacto com a minha mãe do que com o meu pai, não 

é?… Pronto…” (…) “(referindo-se aos irmãos gémeos) Sempre 

muito unidos… Eu ajudei a criá-los… Mudei-lhe muitas 

fraldinhas… (…) (referindo-se à sua avó materna) Guardo e 

continuo a guardar porque a minha avó materna ainda é viva… 

Portanto, fez 81 anos agora… Está em óptima forma… Está como 

sempre, um espectáculo… (…) (referindo-se ao seu avó materno) 

O meu avô já faleceu há 17 anos e era uma pessoa maravilhosa 

(risos), pronto… (…) (referindo-se às relações com os restantes 

familiares) Sempre tive mais afinidade com a tia que viveu sempre 

em frente a nós… Não, era irmã do meu pai… Os avós são da 

parte da minha mãe… Os meus avós da parte do meu pai 

(hesitante)… Não conheci o meu avô… Conheci, sim, a minha 

avó… Mas, relacionávamo-nos pouco… Porque, pronto, eram 

pessoas que viviam longe e poucos contactos tínhamos… Pronto, o 

maior contacto que tive sempre foi mesmo com esta tia…” 



Infância 

Estilo 

educativo da 

família 

A entrevistada referiu que foi 

educada com base em normas 

conservadoras, principalmente por 

influência do seu pai, que foi 

lembrado como uma pessoa 

“muito austera” e com uma mão 

pesada; a entrevistada é filha de 

católicos afeiçoados e, nesse 

sentido, frequentou a catequese 

desde cedo e cumpriu os 

sacramentos do Baptismo, 

Comunhão e Crisma; no decurso 

da infância e da adolescência da 

entrevistada, a problemática do 

VIH/Sida também nunca foi 

trazida para debate familiar, na 

medida em que a referida 

patologia estava ainda longe de 

representar um motivo de efectivo 

alarme na sociedade portuguesa; 

“(referindo-se ao estilo educativo da sua família) Não, foi rígida… 

Foi… Era filha única… Até aos 10 anos tive que andar muito 

direitinha… Porque, senão, o meu pai tinha uma mão assim um 

bocado (risos)… Não é?... Por exemplo, Deus me livre que eu 

respondesse à minha mãe ou aos meus avós… Depois, também não 

havia (hesitante)… Agora, é tudo muito liberal, tudo muito 

(hesitante)… Antigamente, havia mais rigidez na educação, nos 

valores incutidos… Tínhamos que andar na linha, senão… Ir à 

missa todos os Domingos, catequese… Pronto, não é?... (…) 

“(referindo-se ao facto de nunca ter sido elucidada pelos pais 

acerca dos meios de transmissão da doença Sida) Não… Nunca… 

Nunca, porque nessa altura ainda nem sequer se falava nisso, não 

é?… Neste caso, a Sida apareceu em 1982… E foi uma coisinha 

que apareceu que ninguém sabia o que era… Só muitos anos mais 

tarde é que, pronto…” 

3 



Infância 

Práticas e estilo 

de vida da 

família 

A família da entrevistada 

denotava preferência pelas 

práticas domésticas de fruição e 

pelas práticas expressivas 

públicas; quanto à entrevistada, 

em concreto, privilegiava as 

práticas domésticas receptivas; 

“(referindo-se à sua família) Jogávamos Monopoly (risos), aos 

Domingos à tarde… Íamos fazer piqueniques… O meu pai e o meu 

avô jogavam à malha e os vizinhos e os putos, não é, reuniam-se a 

ver e a bater palmas… Essas coisinhas assim, pronto… (…) 

(referindo-se aos seus pais) Era sempre connosco, também… Os 

meus avós, os meus pais… Estávamos sempre quase todos juntos… 

Pronto, era mais ou menos sempre assim… O meu pai gostava 

muito da pesca… Havia um fim-de-semana em que o meu pai se 

juntava com o padrinho da minha irmã, que é amigo da família há 

já 40 e tal anos… Ia para a pesca e, então, ficava a minha mãe, a 

minha avó, o meu avô e eu… Pronto, e ficávamos por ali…” (…) 

“(referindo-se a si em particular) Nunca fui muito de brincar com 

bonecas… Parecia mais Maria-rapaz… Brincar com a bola 

(risos)… Ver televisão, via alguma coisa… Mas, sempre fui muito 

de ler… Mais por aí… Música… Fui sempre muito de música e de 

leitura…” 

7 

Infância Religiosidade 

A entrevistada e a sua família 

pertencem à religião católica; 

normalmente, a entrevistada 

frequentava a missa aos 

“(referindo-se ao facto da sua família ter ma pertença religiosa 

católica) Sim… (…) Ir à missa todos os Domingos, catequese… 

(…) (referindo-se ao facto de ter mantido o hábito de rezar em 

casa durante algum tempo) Houve uma época que sim… Não me 
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Domingos, sendo que, durante 

algum tempo, a entrevistada 

manteve, inclusive, o hábito de 

rezar em casa; a entrevistada 

recebeu instrução católica, pelo 

que frequentou (e deu) a 

catequese e cumpriu os 

sacramentos do Baptismo, da 

Comunhão e do Crisma; 

deitava sem fazer as minhas orações… Depois, passou… (…) 

(referindo-se ao facto de ter frequentado a catequese) Catequese… 

Fui catequista… Pertenci ao grupo coral… Hum… Fiz o crisma… 

A comunhão… Tudo isso…” 

Infância 

Recordações 

mais marcantes 

da infância da 

entrevistada 

Da sua infância, a entrevistada 

recorda especialmente os 

momentos de recreação com a 

família; 

“As brincadeiras que fazíamos todos juntos… Acho que é isso… 

(…) Jogávamos Monopoly (risos), aos Domingos à tarde… Íamos 

fazer piqueniques… O meu pai e o meu avô jogavam à malha e os 

vizinhos e os putos, não é, reuniam-se a ver e a bater palmas… 

Essas coisinhas assim, pronto…” 

3 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Infantários e 

escolas 

frequentadas 

pela 

entrevistada 

A entrevistada frequentou o 

Colégio do Trancoso, em Vila 

Nova de Gaia, uma escola 

primária e uma escola 

preparatória do Castelo da Maia, e 

uma escola preparatória da Maia; 

“Comecei aqui (entenda-se em Vila Nova de Gaia) no Colégio do 

Trancoso… Depois, daqui fui para o Castêlo da Maia, para a 

escola primária… (…) Estive aqui (entenda-se em Vila Nova de 

Gaia) até à 2ª Classe… Mas, quando fui daqui para lá tive que 

repetir a 2ª Classe… Pronto, não sei porquê… Se calhar era 

alguma regra que havia naquela altura, não sei… Fui para a 
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a entrevistada completou o 9º Ano 

de escolaridade; 

primária, para a escola pública… Depois, saí da escola primária e 

fui para o 1º Ciclo, que também era lá ao lado… Tudo no Castêlo 

da Maia… Depois, quando fui para o 7º Ano é que já fui para a 

Maia… É para lá do Jumbo, um bocadinho… Mas, já era um 

bocadinho mais longe… Já tinha que ir de camioneta… E, depois, 

fiz aí até ao 9º Ano… E, depois, não estudei mais…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

colegas 

A entrevistada enfatizou que as 

relações com os seus colegas 

foram sempre cordiais; sem 

embargo, a entrevistada declarou 

que construía amizades com 

facilidade, tanto com pessoas do 

sexo masculino como do 

feminino; 

“(referindo-se à relação com os seus colegas) Foi sempre boa… 

Foi sempre boa… (…) (referindo-se ao facto de fazer amigos de 

ambos os sexos com facilidade) Fazia… Sempre fiz… Sim… Foi 

sempre igual…” 

4 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

professores 

A entrevistada alegou que teve 

sempre uma relação boa com os 

professores; no entanto, no seu 8º 

Ano, a entrevistada agrediu uma 

professora de Francês, o que lhe 

valeu uma suspensão de 3 dias da 

“(referindo-se à sua relação com os professores) Foi sempre 

boa… Sempre… (…) (referindo-se ao episódio com a Professora 

de Francês) Tive com uma professora de francês… Foi a única 

que me tirou do sério… De resto, nunca tive problemas com mais 

ninguém… Com nenhum… (…) Foi a vergonha da minha vida… 

(…) No 8º (Ano)… Foi no ano em que reprovei… (…) Foi físico 
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escola e um castigo dos pais; (risos)… Essa parte, eu envergonho-me tanto dela… Eu fui 

suspensa três dias… Ai, fui… E também, se calhar, foi por isso que 

depois desisti também da escola… Hoje, com 40 anos, arrependo-

me… Naquela altura, nem por isso (risos)… É uma vergonha, não 

é?... Mas, deixe lá (risos)… (…) (referindo-se à reacção dos pais 

ao episódio com a professora de Francês) Uma descompostura, 

uma tareia da minha mãe (risos)… Castigaram…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

A percepção de 

si enquanto 

aluna 

A entrevistada afirmou que obteve 

sempre resultados escolares bons 

a todas as disciplinas, com 

excepção de Matemática; a 

entrevistada considerou, também 

que tinha gosto em estudar, 

embora reconheça que com a 

passagem para o 7º Ano de 

escolaridade se tenha tornado uma 

aluna mais indolente; 

“Fui sempre boa a tudo, menos a Matemática… A Matemática fui 

sempre aluna de (hesitante)… Agora já não se pode dar 1, não 

é?... Agora, é só 2, 3, 4 ou 5… Naquela altura eles ainda davam o 

1 (risos)… (…) (referindo-se ao gosto pelo estudo) Gostava… 

Mas, agora gosto mais… Percebe? Naquela fase em que somos 

mais putos, não é (hesitante)?... Depois, como entrei muito miúda 

ainda e via os maiores… Quer dizer, logo ali ao pé de casa, para o 

sítio que tinha que ir a camioneta (hesitante)… Quando lá cheguei 

eu era miúda e havia fulanos muito maiores, não é?... A gente quer 

sempre parecer mais adulta, não é?... Aí, descambei um 

bocadinho… Foi quando reprovei no 7º Ano, porque me quis 

juntar àqueles que não tinham nada a ver comigo (risos)… Mas, 

pronto…” 
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Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

As imposições 

dos pais quanto 

ao horário de 

estudo no 

tempo extra-

escolar 

A entrevistada declarou que a 

mãe, a sua encarregada de 

educação, lhe impunha um horário 

de uma hora e meia de estudo por 

dia, por regra, a seguir ao jantar; 

“(referindo-se à sua encarregada de educação) A minha mãe… 

(…) (referindo-se ao facto de a sua mãe lhe impor um horário 

obrigatório de estudo por dia) Sempre… Eu chegava a casa, tinha 

que ajudar a minha mãe nas tarefas da cozinha… Naquela altura, 

ainda tínhamos aulas ao Sábado de manhã… E tínhamos aulas o 

dia todo… Portanto, eu chegava a casa, sei lá, às 6 e meia, 7 

horas da tarde… E tinha que ajudar a minha mãe a fazer o 

jantar… E depois do jantar, então (hesitante)… Como era uma 

quinta… Vivíamos numa moradia completa… Nessa altura, 

haviam duas salas, era a sala de jantar e a sala de estar… Os 

meus pais e os meus avós ficavam na sala de estar e eu ficava 

sozinha na sala de jantar a estudar… Portanto, e aí devia ser o 

quê? Uma hora, uma hora e meia, talvez... Todos os dias com o 

livro de História e o Tio Patinhas no meio…” 

2 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Disciplinas 

preferidas 

As disciplinas favoritas da 

entrevistada eram História e 

Inglês; 

“História e Inglês…” 4 

Escola 

(passagem 
Reprovações 

A entrevistada foi obrigada a 

repetir a 2ª Classe devido a uma 

“Comecei aqui (entenda-se em Vila Nova de Gaia) no Colégio do 

Trancoso… Depois, daqui fui para o Castêlo da Maia, para a 
6 



pelo sistema 

educativo) 

mudança de estabelecimento de 

ensino e reprovou, por uma vez, 

no 7º Ano, e, por uma vez, no 8º 

Ano; 

escola primária… (…) Estive aqui (entenda-se em Vila Nova de 

Gaia) até à 2ª Classe… Mas, quando fui daqui para lá tive que 

repetir a 2ª Classe… Pronto, não sei porquê… Se calhar era 

alguma regra que havia naquela altura, não sei… (…) Foi quando 

reprovei no 7º Ano, porque me quis juntar àqueles que não tinham 

nada a ver comigo (risos)… Mas, pronto… (…) Reprovei depois 

no 8º (Ano)… Reprovei no 8º (Ano)… Andei a passear os livros 

(risos)…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

família da 

entrevistada 

A família do entrevistado, 

idealizava a sua entrada na 

universidade, em concreto no 

curso de medicina; 

“Queriam que eu me vestisse com a capa preta, queriam que eu 

fosse para Coimbra… Mas, olha, não deu… Todos que queriam 

que eu fosse médica (risos)…” 

1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

entrevistada 

Durante algum tempo, a 

entrevistada projectou a sua 

entrada no ensino superior; no 

entanto, depois de concluir o 9º 

Ano, a entrevistada abandonou a 

escola; a desistência da escola é 

“(referindo-se ao facto de durante algum tempo, no seu percurso 

escolar, ter mantido o desejo de ingressar no ensino superior) 

Nessa altura, queria… Nessa altura, queria…” (…) “(referindo-se 

à desistência da escola) Eu acho que cresci depressa demais na 

Maia… Analisando, eu acho que foi isso… Quer dizer, eram todos 

muito adultos em relação a mim… Eu tinha-me que juntar a 
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atribuída a um amadurecimento 

precoce após se ter fixado no 

Castêlo da Maia e à influência de 

colegas mais velhos que optaram 

pela entrada prematura no mundo 

laboral ao invés de prosseguirem 

os estudos; 

alguém que sabia sempre mais do que eu, supostamente, não é?… 

Portanto, foi sempre (pensativa)… Quer dizer, como cresci 

depressa de mais e depois comecei a ver uns a irem trabalhar, 

outros a irem, pronto (hesitante)… E, se calhar, foi isso que me 

levou… Foi isso um bocado…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Recordações 

mais marcantes 

da passagem 

pelo sistema 

educativo 

As melhores recordações da 

passagem pela escola da 

entrevistada referem-se à 

camaradagem com os colegas; por 

outro lado, a pior recordação é o 

episódio da agressão à professora 

de Francês no seu 8º Ano; 

“(referindo-se às melhores recordações da sua passagem pela 

escola) A camaradagem… Acho que era isso… Agora não há 

como havia antigamente… Antigamente, éramos mais unidos… 

Era um por todos, todos por um… E agora, já não… Agora, há as 

seitas e os gangs… E naquela altura não era nada disso… E 

tínhamos outro tipo de brincadeiras que agora não vejo aqui, não 

é?… Aqui, quer dizer, agora com os putos, por exemplo, com a 

minha filha (risos)… Sei lá? Agora, encontram-se, dão cachaços, 

batem-se, não é?... E não têm aquele estilo que nós tínhamos… 

Por exemplo, juntávamo-nos todos no átrio ou nas escadas e 

jogávamos as palavras cruzadas, jogávamos (pensativa)… Pronto, 

tínhamos assim outro tipo de brincadeiras, de camaradagem… E 

tínhamos aqueles segredinhos e aquelas coisas… Agora, não vejo 
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assim… (…) (referindo-se ao episódio com a Professora de 

Francês) Tive com uma professora de francês… Foi a única que 

me tirou do sério… De resto, nunca tive problemas com mais 

ninguém… Com nenhum… (…) Foi a vergonha da minha vida… 

(…) No 8º (Ano)… Foi no ano em que reprovei… (…) Foi físico 

(risos)… Essa parte, eu envergonho-me tanto dela… Eu fui 

suspensa três dias… Ai, fui… E também, se calhar, foi por isso que 

depois desisti também da escola… Hoje, com 40 anos, arrependo-

me… Naquela altura, nem por isso (risos)… É uma vergonha, não 

é?... Mas, deixe lá (risos)… (…) (referindo-se à reacção dos pais 

ao episódio com a professora de Francês) Uma descompostura, 

uma tareia da minha mãe (risos)… Castigaram…” 

Adoles- 

cência 

Caracterização 

genérica da 

adolescência da 

entrevistada 

A entrevistada alegou que, em 

termos genéricos, teve uma 

adolescência pacífica e nunca teve 

ou deu problemas significativos 

nesta fase da sua vida; 

“Não, foi normal… Foi boa… Nunca tive, assim, problemas de 

maior nem nada…” 

1 

Adoles- 

cência 

Conflito de 

valores com os 

pais ou 

A entrevistada afirmou que a 

partir dos seus 15 anos, tendo já 

os seus valores definidos, 

“(referindo-se ao facto de ter entrado em conflito com as opiniões 

políticas dos seus pais) Sim… Mas isso, como havia aquela regra, 

não falávamos e pronto… Nunca houve assim nada de maior, não 
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gerações mais 

velhas 

começou a opor-se às opiniões 

políticas dos pais; contudo dadas 

as discussões que tinha com os 

pais em razão das divergências 

politicas estabeleceu-se a regra de 

não abordar esse assunto em 

família, tal como o futebol e a 

religião; apesar de tudo, a 

entrevistada considerou que nunca 

teve qualquer discussão mais 

intensa relacionada com política 

com os seus pais nesta fase da sua 

vida; 

é?… Não houve problemas… (…) (referindo-se à regra definida 

no interior da sua família) Futebol, política e religião, não se 

falava… Porque acabávamos sempre todos a discutir… Portanto, 

estabeleceu-se uma regra em casa, futebol, política e religião, 

ninguém fala… E se falássemos era assim por alto… Mas, 

pronto… (pensativa) A partir dos meus 15 anos, mais ou menos… 

Até eu, pronto (hesitante)… Quando comecei a entender, não é?... 

Portanto, aí nessa altura já tinha definido os meus valores, já 

tinha a minha posição marcada… E aí, quando se falava em 

alguma coisa mais para a direita, eu tinha que ser do contra e 

depois havia discussões em casa… Portanto, assim, estabeleceu-se 

a regra… A partir daí, religião, política e futebol, acabou…” 

Adoles- 

cência 
Namoros 

A entrevistada teve o seu primeiro 

namoro aos 17 anos, com um 

rapaz que conheceu através de um 

familiar afastado, numa festa; o 

namoro terminou ao fim de 6 

meses, sem se ter registado 

qualquer troca sexual; ainda com 

“(referindo-se ao primeiro namoro) 17 (anos), para aí, mais ou 

menos… Foi o das Caves Paizinho… Foi, foi… O das Caves 

Paizinho conheci através de uma pessoa de família, afastada… 

Fomos a uma festinha… A uma Comunhão, acho eu… E conheci-o 

lá… Em Penafiel, acho eu… Aquilo também durou pouco tempo… 

Para aí 6 mesitos, se tanto… (referindo-se ao facto de não ter tido 

qualquer troca sexual no primeiro namoro) Não, não, não…” (…) 
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17 anos, a entrevistada iniciou o 

segundo namoro, desta vez com 

um vizinho do Castêlo da Maia; 

foi nesta relação que a 

entrevistada encetou a sua vida 

sexual, tendo completado já os 18 

anos; este namoro teve a duração 

de 4 anos; no ano de 1989, após 

ter terminado a relação com o 

segundo namorado, a entrevistada 

conheceu o irmão da sua melhor 

amiga da altura, por quem veio a 

apaixonar-se e a envolver-se 

emocionalmente; no mês de 

Fevereiro de 1990, casaram-se, 

contra a vontade da família da 

entrevistada; em Janeiro do 1991, 

o casal entrou em ruptura, em 

razão de uma agressão física do 

marido contra a entrevistada; no 

“(referindo-se a segundo namoro) Tive um muito mais sério do 

que esse, que estivemos quase para casar e depois não casamos… 

É… Ele era meu vizinho… Havia duas casas abaixo… No Castêlo 

da Maia, portanto, na altura… Ele era meu vizinho e eu achava-

lhe muita piada porque ele fumava às escondidas, e vinha fumar 

para a varanda… Também era uma quintinha… Tinha o rés-do-

chão, tinha primeiro andar, um quintal e tal… E eu Apanhava o 

Jorge a fumar na varanda quando ia à varanda dos meus pais… 

Portanto, e ficávamos assim lá em cima, não é, em frente um ao 

outro… E achava-lhe muita piada… Ele ria-se, eu ria-me… Eu 

ria-me, ele ria-se… Até que nos encontramos na escola… Fiquei a 

saber que ele estudava também na Maia… E aí, pronto, 

começámos a namorar… Namorámos cerca de 5 anos… 

(referindo-se ao facto de ter tido a sua primeira experiência sexual 

no decurso do segundo namoro) Só no outro é que tive a minha 

primeira experiência… Não faço ideia… Mas, eu acho que já tinha 

18 (anos), na altura… Salvo erro, já tinha feito os 18 (anos)… 

(referindo-se ao seu terceiro namoro) E depois foi tipo, o irmão da 

minha melhor amiga apareceu, eu encantei-me e morri ali… É 

assim, eu conheci-o antes de começar a namorar com ele, só que 



mês de Abril desse mesmo ano, 

nasceu a filha da entrevistada; em 

Abril de 1993, a entrevistada 

encontrou-se, por acaso, com um 

antigo colega de escola do Castêlo 

da Maia com quem havia mantido 

sempre o contacto; poucos meses 

depois assumiram o namoro que 

viria a terminar ao fim de um ano 

em razão do vício em heroína do 

seu companheiro; no ano de 1997, 

a entrevistada iniciou um namoro 

com um colega de trabalho que 

conheceu no Carrefour de Vila 

Nova de Gaia; o par permanece 

junto até à actualidade; 

já não me lembrava dele, não é?… Porque eu era tão miúda… Ela 

era a minha melhor amiga, andávamos sempre juntas… Eu sabia 

que ela tinha mais dois irmãos… Um era mais miudito, o outro era 

mais velho… E depois um dia, por acaso, ela disse-me “Olha, este 

é o meu irmão e tal”… E pronto, aí começou… Eu devia ter 21 

(anos)… Porque eu casei com 22 (anos) e aos 23 (anos) nasceu a 

minha filha… Portanto, quando a minha filha nasceu, eu fazia 23 

(anos)… Exacto… Por isso, 21 (anos), 22 (anos), é por aí…  

Pronto, ficou… Eu casei a 17 de Fevereiro de 1990… Eu casei a 

Fevereiro de 90 (1990) e em Janeiro de 91 (1991) estava separada 

e grávida… E, depois, tive a minha filha em Abril… (…) Eu só 

casei pelo registo… Toda a gente foi contra o meu casamento… 

Primeiro porque não gostavam da família, depois porque não 

gostavam dele… Só que eu caí para aquele lado, e pronto… O que 

é que se há-de fazer, não é?… Portanto, mantive o pé firme e casei 

pelo registo, ainda em 1990… E os meus padrinhos de casamento, 

pelo registo, foram a irmã dele, do pai da minha filha… E as 

únicas pessoas que foram ao meu casamento foram a minha mãe e 

a minha avó… E, mesmo assim, quando o juiz perguntou se havia 

alguém contra, a minha mãe falou… Eu só olhei assim (expressão 



de pasmo) para ela… Pronto… (…) (referindo-se ao motivo que 

ditou o divórcio com o pai da sua filha) Pronto, ele era uma 

pessoa impulsiva, levantou-me a mão e eu não concordei…” (…) 

“(referindo-se ao seu quarto namoro) E mesmo antes de casar 

com o pai da minha filha, eu tinha um amigo muito amigo… 

Estudou comigo na Maia, na altura… E, para mim, ele era “a 

menina dos olhos”, pronto… E sempre mantivemos o contacto… 

Nunca namorámos, nem coisa que o valha, mas escrevíamos, 

telefonávamos, encontrávamo-nos… Mas, nunca passou disso… 

Depois da minha filha fazer os 2 anos, casualmente encontrámo-

nos e começámos a conviver mais… E ao fim de poucos meses 

surgiu um relacionamento entre nós… Aquilo que era impensável, 

aconteceu… Namorámos… (…) (referindo-se ao facto que ditou o 

fim da relação) Foi quando eu descobri (hesitante)… Hum, ele 

tinha um comportamento estranho… Há uma parte em que a 

empresa me passa para as vendas, mas no Algarve… E eu passava 

uma semana inteira fora de casa… E eu nunca deixei a minha 

filha sozinha com ele, depois de ver o que vi, não é?... E, depois, 

como eu não estava em casa, também não fazia sentido a minha 

filha ficar com ele sozinha, não é?... A miúda tinha 3 anos, 3 anos 



e pico… A minha filha ficava sempre na minha mãe e só vinha 

comigo ao fim-de-semana, mas eu estava presente… Portanto, eu 

nunca vi nada, nunca suspeitei de nada e sou confrontada assim 

de repente, não é?... Hum, um dia quando cheguei a casa do 

trabalho (hesitante)… Faço uma viagem ao Algarve e chego mais 

cedo do que era costume… E quando meto a chave à porta 

estavam na minha sala quatro gajos a espetar… Escusado será 

dizer que levei um arraial de porrada que até andei de lado, não 

é?... Levei porque a minha reacção foi quando que se estavam 

todos a (hesitante)… Eu agora sei esses termos todos, não é, mas, 

na altura, não sabia, não é? Se estavam todos a “caldar” ali, eu 

entro e sou confrontada com quatro gajos que eu não conheço, 

mais o meu, não é?... Tudo ali na mesma tampinha, não é?... Eu só 

tive uma reacção, foi espetar um pontapé à mesa… A mesa era de 

(***) e voou tudo… E aí foi a gota de água… (…) (referindo-se ao 

tempo de duração do seu quarto namoro) Sim, foi 1 ano, mais ou 

menos…” (…) “(referindo-se ao quinto namoro) A única pessoa 

que eu conheci foi o rapaz que está comigo hoje, não é?… 

Estamos há 12 anos juntos… Para mim, é como se fosse meu 

marido… E cuidou da minha filha desde que nos juntamos… (…) 



Portanto, conheci-o em 96 (1996)… Foi um colega de trabalho 

(risos)… Conheci-o no Carrefour… Eu era repositora do 

Carrefour… E conheci-o lá, pronto… E depois começámos a ir 

tomar um café… Começámos a conversar… Ele apanhou-me 

numa fase assim um bocado, pronto… Ele era muito bom 

ouvinte… E nasceu (risos)…” 

Adoles- 

cência 

Vivência da 

sexualidade 

A primeira experiência sexual da 

entrevistada aconteceu no 

decorrer do segundo namoro; 

durante os dois primeiros anos da 

relação o método contraceptivo 

utilizado pelo par de namorados 

foi o coito interrompido; depois 

disso, a entrevistada recorreu à 

pílula anticoncepcional; o 

preservativo foi ignorado pelo 

casal no decurso dos 4 anos de 

namoro porque, segundo a 

entrevistada, constituía um 

assunto tabu; no decorrer do 

“(referindo-se ao facto de ter tido a sua primeira experiência 

sexual no decurso do segundo namoro) Só no outro é que tive a 

minha primeira experiência… Não faço ideia… Mas, eu acho que 

já tinha 18 (anos), na altura… Salvo erro, já tinha feito os 18 

(anos)… (…) (referindo-se ao facto de terem recorrido ao coito 

interrompido como método anti-concepcional) Não, ao princípio 

era (hesitante)… Exacto… Depois, posteriormente, é que comecei 

a usar a pílula… Talvez 19 (anos)… (referindo-se à opção por não 

utilizar o preservativo no decurso do segundo namoro) Acho que 

era um bocado tabu… Acho que era… Acho que era mesmo por 

tabu… (…) (referindo-se ao facto de não ter utilizado o 

preservativo no terceiro namoro e consequente casamento por 

vontade do marido) Ele era contra… (…) Não tomei pílula, nessa 

altura, porque a coisa que eu mais queria era engravidar…” (…) 
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terceiro namoro e consequente 

casamento, a entrevistada e o seu 

marido nunca utilizaram 

preservativo nas trocas sexuais, 

porque o marido se opunha 

categoricamente ao uso desse 

método contraceptivo; além disso 

a entrevistada tinha o desejo de 

engravidar, pelo que não recorreu 

à pílula; entre o fim do segundo 

namoro e início do terceiro, a 

entrevistada absteve-se 

sexualmente; no decorrer do 

quarto namoro a entrevistada 

recorreu à pílula feminina como 

método contraceptivo; entre o fim 

do quarto namoro e o inicio do 

quinto, a entrevistada absteve-se, 

de novo, sexualmente; no decorrer 

do quinto namoro, nos primeiros 

“(referindo-se ao facto de não ter tido qualquer relacionamento 

ou conquista sexual entre o fim do segundo namoro e o início do 

terceiro) Não…” (…) “(referindo-se ao facto de ter recorrido à 

pílula no quarto namoro ao invés do preservativo) Tomava… (…) 

Não, foi opção dos dois…” (…) “(referindo-se ao facto de entre o 

fim do quarto namoro e o início do quinto não ter tido qualquer 

relacionamento casual ou conquista sexual) Não…” (…) 

“(referindo-se ao facto de no decurso do quinto namoro, até 

Março de 2000, não ter utilizado preservativo nas trocas sexuais 

com o companheiro) Não… Por opção dos dois… (…) (referindo-

se ao facto de recorrer ao coito interrompido para evitar a 

gravidez nos primeiros três anos do quinto namoro) Nunca mais 

utilizei pílula… Desde que deixei o relacionamento com o Rui, até 

hoje, nunca mais utilizei pílula… Era… (…) (referindo-se ao facto 

de após ter tomado conhecimento do contágio pelo VIH, no ano de 

2000, ter passado a utilizar preservativo nas trocas sexuais com o 

namorado) Sim, sim…” 



três anos de relacionamento, as 

trocas sexuais ocorreram de forma 

desprotegida, dado que a 

seropositividade da entrevistada 

era ignorada à data; o método 

contraceptivo utilizado pelo casal 

foi o coito interrompido; depois 

de ter saído do internamento, a 

entrevistada e o seu companheiro 

passaram a utilizar preservativo 

nas relações sexuais; 

Adoles- 

cência 

Sociabilidades 

e rede de 

contactos 

sociais na 

adolescência 

Na adolescência da entrevistada, o 

seu grupo de amigos era formado, 

essencialmente, por pessoas que 

viviam perto de si no Castêlo da 

Maia, com destaque para o 

namorado e para as irmãs dele; 

não obstante, a entrevistada 

considerou que o seu grupo de 

amigos tinha um papel importante 

“Era mais dali da zona onde vivíamos… Depois, nessa altura, o 

meu círculo de amigos era o meu namorado, as irmãs dele, os 

meus irmãos e os vizinhos mais abaixo… Porque andávamos 

sempre todos juntos… Éramos, mais ou menos, todos da mesma 

idade, portanto… E ainda hoje mantemos contacto… Não tanto 

como antigamente, como é evidente, não é?... Porque uns casaram 

e foram viver para outros lados… Mas, era mais ali pela zona…” 

(…) “(referindo-se ao facto de divergir muito de opinião em 

relação aos seu amigos) Divergíamos muito de opinião… Éramos 
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na formação dos seus valores, 

embora divergissem muito de 

opinião; 

muito amigos, mas estávamos sempre a discutir, pronto… Porque 

uns tinham uma maneira de ver, outros tinham outra… Depois eu, 

como namorei muitos anos com esse rapaz, que tinha outros 

valores, porque a mãe era professora… Porque é mais (***)… E 

eu tinha sempre uma opinião diferente do resto dos amigos, não 

é?… Porque eram famílias mais (pensativa)… Eu não digo 

carenciadas, mas, pronto, de outro meio social, não é?… Eu 

nunca distingui o pobre do rico, pronto… E tanto me dava com um 

trolha, como um doutor… Só que o tipo de conversas que tínhamos 

no círculo de… Eu digo o trolha, pronto, valor de expressão… O 

tipo de conversa que tínhamos com estes, era diferente daquele 

que eu tinha com as irmãs do Jorge e com o Jorge, com os pais e 

com outros mais chegados ao lar que eram todos enfermeiros… 

Portanto, havia ali sempre uma divergência de opinião, não é?... 

Mas, éramos sempre amigos e acabávamos sempre todos a 

cantar… (…) (referindo-se ao facto dos seus amigos terem 

assumido um papel importante na formação dos seus valores) 

Tinham, tinham, tinham…” 

Adoles- 

cência 

A 

experimentação 

Durante todo o seu percurso 

biográfico, a entrevistada nunca 

“(referindo-se ao facto de nunca ter tido experiências com álcool 

ou drogas na sua adolescência) Não… Nunca… Nunca… (…) O 
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de álcool e 

drogas 

utilizou qualquer tipo de drogas; a 

entrevistada também não teve 

qualquer experiência com álcool 

na sua adolescência; porém, a 

entrevistada começou a fumar 

com 14 anos; 

tabaco comecei a fumar muito cedo… Comecei a fumar com 14 

anos…” 

Adoles- 

cência 

Pertença a 

colectividades 

No decorrer da sua adolescência, 

a entrevistada fez parte do grupo 

coral de uma Igreja da sua zona 

no Castêlo da Maia; o grupo coral 

ensaiava duas vezes por semana e 

actuava Sábados, na missa das 19 

horas, e aos Domingos na missa 

das 7 horas e das 10 horas da 

manhã; a entrevistada foi, 

também, praticante de voleibol 

federada no Castêlo da Maia, 

conquistando um titulo de campeã 

nacional de seniores; 

“(referindo-se ao grupo coral) Foi o grupo coral… Aquilo era 

tudo da Igreja lá da Santa Maria de (***)… Portanto, não tinha 

nenhuma associação recreativa… Aquilo era um grupo de jovens 

que nos juntávamos e cantávamos na missa… Depois, resolvemos 

fazer um grupo de teatrinho, pronto… Mas, não havia nenhuma 

associação recreativa, nem nada… Éramos mesmo nós os jovens 

que gostávamos do convívio… Fazíamos palestras… (…) 

(referindo-se aos ensaios) Duas vezes por semana… (…) 

(referindo-se às actuações do grupo coral) Naquela altura, não 

era como agora, que só há um grupo coral às 10 (horas)… 

Naquela altura era, na missa das 7 à noite, ao Sábado, na missa 

das 7 da manhã, ao Domingo, e na missa das 10 da manhã, para 

as criancinhas, ao Domingo…” (…) “(referindo-se à prática de 

voleibol) Fui campeã nacional de voleibol pelo Castêlo da Maia… 
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Fui de seniores… E depois deixei porque, entretanto, casei com o 

pai da minha filha… Portanto, foi nessa altura que abandonei 

tudo… O grupo coral, o grupo de teatro, o grupo de jovens, tudo, 

tudo… O voleibol, tudo… (…) (referindo-se ao facto de ter treinos 

de voleibol duas vezes por semana) Duas… Na altura, eu acho que 

era ou uma hora e meia ou duas horas… Tínhamos um 

aquecimento, depois tínhamos jogos entre nós…” 

Adoles- 

cência 

Práticas 

culturais e 

estilos de vida 

da entrevistada 

Na adolescência, a entrevistada 

dividia o seu tempo entre o 

convívio com os amigos, a escola, 

as actividades do grupo coral e a 

prática de voleibol; 

“(referindo-se ao facto de ocupar o seu tempo no convívio com os 

seus amigos e na escola) Sempre… Eu tentava sempre estar o 

menos tempo possível em casa… Se os meus amigos tinham uma 

actividade desportiva, eu também tinha que ter, pronto… E como o 

meu pai não me deixava, mas a minha mãe até dizia que sim, não 

é?... E eu fazia sempre… Onde estivessem os “gunas”, eu também 

lá estava (sempre)…” 

7 

Adoles- 

cência 

Gostos, ídolos, 

referencias 

No que diz respeito aos gostos 

musicais, a entrevistada alegou ser 

fã dos Queen; quanto ao género 

de literatura favorito, a 

entrevistada mencionou os 

policiais e os romances; 

“(referindo-se à sua banda de música favorita) Sempre tive, os 

Queen… (…) (referindo-se ao seu livro favorito) Livro?... Sei lá?... 

Títulos não lhe posso dizer (hesitante)… Policial, romance, por 

aí… Mas, romance não é muito “choradinho”… Não gosto muito 

de “choradinhos”…” (…) “(referindo-se ao seu filme favorito) 

Filme?... Houve um filme que me marcou, “A Noite Fatal”…” (…) 
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prosseguindo, um dos filmes que 

marcou a entrevistada foi “A 

Noite Fatal”; o grande ídolo da 

adolescência da entrevistada é o 

vocalista da banda Queen, Freddie 

Mercury; 

“(referindo-se ao seu grande ídolo da adolescência) Freddie 

Mercury, sempre… Até hoje…” 

Adoles- 

cência 

A visão do 

futuro na 

adolescência 

Na adolescência, a entrevistada 

tinha a ambição de tornar-se 

médica veterinária; sem embargo, 

a entrevistada afirmou que na sua 

adolescência tinha preocupações 

humanistas e o desejo de mudar o 

mundo; 

“(referindo-se ao facto de ter a ambição de tornar-se médica 

veterinária na sua adolescência) Sim… Mas, sempre (hesitante)… 

As minhas aspirações, além disso, eram sempre ajudar os outros, 

ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros… Lutar 

contra… Quer dizer, eu sozinha, queria mudar o mundo… Foi 

sempre isto que eu (hesitante)… Na adolescência, era assim que 

eu pensava… 

5 

Trabalho 

Experiências 

no mundo 

laboral 

A primeira experiência 

profissional da entrevistada 

sucedeu logo após a desistência da 

escola, com 17 anos de idade; 

nessa altura, a entrevistada, 

assumiu as funções de telefonista 

na fábrica de metalurgia em que o 

“(referindo-se à primeira ocupação profissional, como telefonista) 

Com 14, 15 (anos), saí da escola, fiz o 9º Ano, e fui para a Trofa, 

para onde estavam o meu pai e o meu avô… E fui telefonista… 

(referindo-se às suas funções) Atendia chamadas, fazia 

chamadas… Passava as chamadas para (hesitante)… Da fábrica 

em geral… (referindo-se à carga horária de trabalho) Entrava às 

8 (horas da manhã) e saía às 6 (horas da tarde)… De 2ª (Feira) a 
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pai e o avô trabalhavam, na Trofa; 

a entrevistada laborava de 2ª a 6ª 

Feira, entrando às 8 horas e saindo 

às 18 (tinha uma hora de pausa 

para o almoço); o salário inicial 

da entrevistada foi de 3.650 

Escudos por mês; quando abdicou 

do emprego como telefonista, ao 

fim de 3 anos, a entrevistada 

auferia um ordenado de cerca de 

40 contos por mês; no ano de 

1988, imediatamente depois do 

abandono da actividade como 

telefonista, a entrevistada iniciou 

actividades como secretária de 

administração numa empresa de 

construção civil, na Maia; como 

secretária de administração, 

trabalhava de 2ª a 6ª feira, das 9 

horas às 18 (usufruía de uma hora 

6ª (Feira)… (…) (referindo-se à pausa da hora de almoço) Uma 

hora para almoço… Da uma (hora) às duas (horas da tarde)… 

(…) (referindo-se à sua remuneração mensal) Eu entrei a ganhar 

3 contos e 650 escudos… Por mês (risos)… Depois, veio um 

aumento chorudo e fui para os 5 contos e 450 (escudos)… Isto há 

uns anos, não é?... Depois, houve outro aumento assim chorudo e 

fui para 11 contos… E, depois, houve outro e fui para 17 

(contos)… E, depois, foi sempre a subir... Quando saí dessa 

fábrica estava com 39 contos 900 (escudos) e qualquer coisa… 

(…) (referindo-se ao facto de ter trabalhado cerca de 3 anos como 

telefonista) Sim… Foi mais ou menos isso…” (…) “(referindo-se à 

actividade como secretária de administração) Não, da Trofa vim 

para a Maia, para uma empresa de construção civil… Não, aí fui 

secretária de administração… Já tinha tirado o curso, já 

(hesitante)… Fui secretária de administração… Entretanto, a 

empresa foi à falência… (…) (referindo-se às suas funções como 

secretária de administração) Auxiliava, portanto, toda a parte 

administrativa e auxiliava directamente o patrão… (referindo-se à 

carga horária de trabalho) Entrava às 9 (horas da manhã) e saía 

às (6 horas da tarde), de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… Uma hora de 



de pausa para almoço), pelo que 

recebia um salário de 90 contos; 

no ano de 1991 a empresa de 

construção civil em que a 

entrevistada trabalhava como 

secretária de administração faliu; 

de pronto, a entrevistada logrou 

nova ocupação profissional, em 

concreto, como promotora da 

empresa de sabonetes Ach Brito 

em que trabalhava a sua mãe; 

enquanto promotora da empresa 

de sabonetes Ach Brito, a 

entrevistada trabalhava de 2ª a 6ª 

Feira, cerca de 8 horas por dia 

(entrava às 8 horas e saía às 17, 

dispondo de uma hora de pausa 

para almoçar); o seu salário 

mensal era de 115 contos; quatro 

meses depois de se ter estreado 

pausa para almoço… (…) (referindo-se à sua remuneração 

mensal) Se eu lhe disser, você fica abalado… Em contos, que 

ainda era em contos, ganhava 90 contos… (…) (referindo-se ao 

período de tempo em que trabalhou como secretária de 

administração) Ora, entretanto, nasce a minha filha em 91 

(1991)… (pensativa)… 92 (1992)… Eu não tenho bem a certeza, 

mas devo ter estado para aí 3 anos… 2, 3 anos… Sim, à volta 

disso… É mais ou menos… (…) (referindo-se à sua ocupação 

como promotora da empresa de sabonetes Ach Brito) Entretanto, a 

empresa foi à falência… E foi quando fui para a fabrica da minha 

mãe… E fui primeiro promotora… (…) (referindo-se às suas 

funções como promotora) Ia para os (***), por exemplo, para o J. 

Pereira ou o António Teixeira Lopes, e tinha lá aquelas paletas 

grandes de sabonetes… Eu nem sabia o que era ser promotora… 

Eles ensinaram-me naquele dia… Distribuía os flyers e fazia a 

promoção, por exemplo, em cada dúzia, o preço de três sabonetes 

ou quatro… Pronto… E era assim… (referindo-se à carga horária 

de trabalho) Aí, era diferente… Porque era assim, eu entrava às 8 

(horas da manhã) e saía às 5 (horas da tarde)… Tinha uma hora 

para almoço… Mas, estava uma semana num sítio, outra semana 



como promotora na Ach Brito, a 

entrevistada mudou de cargo por 

opção do seu chefe, assumindo as 

funções de repositora; pese 

embora a mudança de cargo, (que 

a obrigava a deslocações 

contínuas por vários armazéns da 

Área Metropolitana do Porto), 

manteve as mesmas horas de 

trabalho semanais (embora 

pudesse ter que trabalhar ao fim-

de-semana, rotativamente) e o 

mesmo salário; após quatro meses 

como repositora, a entrevistada foi 

promovida a vendedora da 

empresa Ach Brito; como 

vendedora, trabalhava de 2ª a 6ª 

Feira com um horário flexível 

(contudo, podia acumular até 12 

horas de trabalho por dia) e 

noutro sítio… Portanto, nunca estava no mesmo local… Porto, 

Maia… Eu passei por muitos sítios… De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

(…) (referindo-se à sua remuneração mensal como promotora) Ui, 

Jesus! 115 contos, com despesas todas pagas, gasolina e tudo 

(risos)… (…) (referindo-se ao período de tempo em que exerceu 

funções de promotora) Pouquinho tempo… Eu fui promotora para 

aí durante 3 ou 4 meses…” (…) “(referindo-se à sua ocupação 

como repositora) Logo a seguir, passei para repositora… 

(referindo-se às suas funções como repositora) Chegava aos (***), 

por exemplo, no Jumbo, e chegava ao armazém, tirava o produto 

que precisava para pôr nas prateleiras e repunha os produtos 

todos… Pousava as plaquinhas e ia-me embora… E fazia essa 

volta na Área Metropolitana do Porto… (referindo-se à sua carga 

horária de trabalho como repositora) Aí, já era diferente… Aí, não 

tinha horário de saída… Eu entrava às 8 (horas da manhã)… É… 

Entrava às 8 (horas da manhã) e tanto podia sair às 11 (horas da 

manhã) daquele sítio e ir para outro, como podia ter que estar lá 

todo o dia se houvesse alguma promoção… Se houvesse alguma 

promoção, eu tinha que estar lá a repor… Ao fim-de-semana, 

também… Nessa altura, já apanhava fins-de-semana… Duas 



ganhava um salário de 155 contos, 

mais as comissões; num primeiro 

momento, os dois primeiros dias 

de trabalho eram consagrados a 

visitar os clientes que a Ach Brito 

tinha na Área Metropolitana do 

Porto e os três dias que restavam 

destinavam-se a abordar os 

clientes da cidade de Lisboa; 

depois, a entrevistada passou a 

viajar por períodos de 5 dias, 

também, para o Algarve e para a 

Madeira como vendedora da 

empresa; no ano de 1995, houve 

uma reestruturação nos recursos 

humanos da empresa Ach Brito; a 

entrevistada e muitos colegas 

foram despedidos, nessa altura; 

dois meses depois do 

despedimento, a entrevistada 

(folgas) por semana… (…) (referindo-se à sua remuneração 

mensal como repositora) Eram os mesmos 115 (contos), com 

gasóleo pago, dormidas, tudo pago…” (…) “(referindo-se à sua 

ocupação como vendedora da empresa) Para aí, uns 3 ou 4 

meses… Fui logo para vendedora… (…) (referindo-se às suas 

funções como vendedora da empresa) Visitar os clientes da 

empresa, (***) ou até supermercados, farmácias, pronto… E 

propunha o produto que tínhamos e vendia… E tinha as 

comissões, o ordenado, não é?… O salário… E tinha as despesas 

todas pagas e o carro da empresa… Nessa altura, era no carro da 

empresa… (…) (referindo-se à carga horária de trabalho como 

vendedora da Ach Brito) Não tinha… Não tinha… Aí, entrava à 

hora que me apetecia e saía à hora que fosse preciso… Por dia, eu 

posso-lhe dizer, por exemplo, que na área do Porto, Gaia e Maia, 

eu era capaz de trabalhar 12 horas seguidas… Em Lisboa e 

Algarve, já não… Eu fazia a área do Porto, Maia e Gaia durante 

dois dias… Depois, o resto do tempo que me sobrava, visitava os 

clientes de Lisboa… Depois, parava e na semana seguinte ia para 

o Algarve a semana toda… Quando voltava, visitava novamente os 

do Porto, Gaia, Maia e Foz… E era assim… E, depois, 



empregou-se no Feira Nova da 

Póvoa do Varzim, como 

repositora; nesta ocupação, 

trabalhava 6 dias por semana 

(tinha uma folga rotativa) das 7 

horas até às 22 (dispunha de meia 

hora de pausa para o pequeno 

almoço, duas horas para o almoço, 

meia hora para descanso cerca das 

15 horas e uma hora para o 

jantar); o salário mensal rondava 

os 200 contos; a entrevistada 

permaneceu 6 meses no Feira 

Nova da Póvoa do Varzim, 

porque, entretanto, havia pedido 

transferência para o Carrefour de 

Vila Nova de Gaia; no Carrefour, 

conservou as funções de 

repositora, mantendo um horário 

de 11 horas diárias, mas gozando 

posteriormente, fui para a Madeira… Aí, já não tinha folgas… 

(Trabalhava) Todos os dias, menos Sábados e Domingos… 

(cortando-me a palavra) Como vendedora, aí, já não trabalhava 

aos Sábados… E Domingos também não… (referindo-se à sua 

remuneração mensal como vendedora da empresa) Aí, eram 155 

contos… Comissões e carro da empresa… (…) (referindo-se ao 

facto de ter trabalhado como vendedora da Ach Brito até aos 28 

anos) Até aos 28 (anos)… Depois houve uma reestruturação de 

pessoal e despediram-me… Não fui só eu, foram muitos…” (…) 

“(referindo-se à sua ocupação como repositora do Feira Nova da 

Póvoa do Varzim) Devo ter estado parada para aí dois meses… 

Comecei a responder a anúncios… Fui a empresas de trabalho 

temporário… E pronto… (…) (referindo-se às suas funções  as 

suas funções, em concreto, como repositora no Feira Nova) No 

Feira Nova eram exactamente as mesmas que tinha na 

(hesitante)… Ah, era o Grupo Nutrinvest… Era bolachas, óleo, 

azeite, massas e Compal… (…) (referindo-se à sua carga horária 

de trabalho) Muita, muita, muita… No Feira Nova, eu tinha que 

entrar às 7 (horas) da manhã e estava o dia todo no Feira Nova… 

E só quando o Feira Nova fechava é que saíamos, portanto, às 10 



mais uma folga por semana; o 

salário mensal continuou nos 200 

contos; no início do ano 2000, a 

entrevistada abandonou o grupo 

Carrefour; o motivo da saída 

prendeu-se com a obrigatoriedade 

de assinar um contrato de trabalho 

e realizar descontos para a 

Segurança Social, algo que não 

lhe interessava, de todo; note-se 

que até ao princípio do ano 2000, 

ainda que sempre ligada ao grupo 

Carrefour, a entrevistada cobriu 

algumas ausências de colegas 

grávidas ou doentes em 

estabelecimentos como o Jumbo 

do Arrábida Shopping, em Vila 

Nova de Gaia (cerca de 4 meses), 

ou o Feira Nova, em Aveiro 

(cerca de 1 mês); no ano de 2001, 

horas da noite… (referindo-se às pausas) De manhã, tinha meia 

hora para o pequeno almoço… Depois, tinha duas horas para 

almoço… Depois, por volta das 3 (horas da tarde), tinha mais 

meia hora… E tinha uma hora para jantar… (…) (referindo-se aos 

dias em que trabalhava por semana) De 2ª (Feira) a 2ª (Feira)… 

Um dia de folga por semana… (…) (referindo-se à sua 

remuneração mensal) Com as horas todas pagas, horas extra e 

tudo, porque ali não falhava… No Grupo Nutrinvest, nem que 

fosse meia hora, eles pagavam… Com as horas extra todas 

(hesitante)… Eu estava a recibos verdes, na altura… Portanto, a 

partir daí foi sempre recibos verdes… Tirava à volta de uns 200 

contos… (…) No Feira Nova, estive pouco tempo… Porque depois, 

como era muito longe, eu pedi a transferência para baixo… Para 

o Carrefour… Exacto…Não deve ter chegado a um ano… Que 

sejam 6 meses, vá… (…) “(referindo-se à ocupação como 

repositora no Carrefour) Para o Carrefour… Eu fui transferida… 

Foi directo… (…) “(referindo-se à carga horária de trabalho no 

Carrefour) Era igual… Às vezes, pior… No Carrefour foi muito 

pesado… (referindo-se às folgas) Duas vezes por semana… Tinha 

mais uma folga… Rotativa, também... (…) (referindo-se ao salário 



a entrevistada e o seu 

companheiro abriram uma loja de 

informática, em Vila Nova de 

Gaia; os membros do casal eram 

os únicos funcionários da loja; até 

ao ano de 2003, a entrevistada e o 

companheiro registaram sempre 

lucros no seu negócio; no entanto, 

empresários do mesmo ramo 

fundaram estabelecimentos na sua 

zona, pelo que, em 2004, o casal, 

vendo as despesas aumentarem de 

modo descomedido, foi obrigado 

a fechar as portas da loja; ainda no 

ano de 2004, a entrevistada 

começou a trabalhar como 

empregada de uma loja de roupa, 

em Vila Nova de Gaia; na loja de 

roupa, a entrevistada laborava de 

2ª Feira até Sábado, cerca de 7 

mensal) Era o mesmo… (…) (referindo-se ao período de tempo em 

que trabalhou como repositora no Carrefour) Muito tempo 

(pensativa)… Em 2000, já não estava lá como repositora 

(pensativa)… Eu ainda estive algum tempo… 3 anos e meio, para 

aí… À volta disso… Porque depois, entretanto, saiu a lei de que 

toda a gente que estava recibos verdes tinha que passar a 

contrato… E eu não queria… Não me interessava, porque de 200 

contos, ia ganhar logo o ordenado mínimo… E vim-me embora… 

Para o Jumbo… Ainda foi transferência… Portanto, eu fazia 

(hesitante)… Digamos que antes de sair do Carrefour, não é, eu 

tinha que ir tapar buracos de colegas que ou iam embora, ou 

estavam grávidas… E, portanto, eu ia tapar os buracos, não é?… 

Dali ia, por exemplo, para o Jumbo… Cheguei a fazer o Feira 

Nova de Aveiro… Pouco tempo, um mês, dois meses… Tapar 

buracos de alguma colega que estivesse doente ou de alguma que 

fosse ter bebé… Mas, eu era mesmo repositora do Carrefour… 

Portanto, passei por esses sítios, mas pertencia na mesma ao 

grupo do Carrefour… (…) A partir daí não pertenci mais ao 

Carrefour…” (…) “(referindo-se à aposta na loja de informática 

com o seu companheiro) Em 2001, abri a minha loja de 



horas e meia por dia (iniciava as 

suas funções às 8 horas e 

terminava às 17, usufruindo de 

meia hora para almoçar); o seu 

vencimento era de 300 Euros, 

sensivelmente; no mês de Abril de 

2007, a entrevistada empregou-se 

como cuidadora de idosos, 

prestando serviços em regime de 

“part-time” a um casal formado 

por um homem de 65 anos e uma 

mulher de 64 que reside em Vila 

Nova de Gaia; a entrevistada 

desempenha a sua actividade de 2ª 

a 6ª Feira (começa às 8 horas e 

termina às 12 horas e 30 minutos), 

na casa do casal idoso; o salário 

mensal está fixado nos 265 Euros; 

a entrevistada está, igualmente, 

inscrita numa empresa particular 

informática… Ai, aí era patroa, trabalhava o dia todo… Eu 

trabalhava mais do que (***) (risos)… Tive sucesso até começar a 

haver muita concorrência à volta… E depois tive que fechar as 

portas… 2004…” (…) “(referindo-se à sua ocupação como 

empregada de uma loja de roupa) Depois dessa altura é que eu fui 

trabalhar, entretanto, para uma loja de roupa… Em 2004, para 

aí… Fui trabalhar para uma loja de roupa e estive lá para aí 6 

meses… (…) (referindo-se à carga horária de trabalho como 

empregada da loja de roupa) Aí, entrava às 9 (horas da manhã) e 

saía às 5 (horas da tarde)… De 2ª (Feira) a Sábado… Tinha meia 

hora para o almoço… Meia hora… (…) (referindo-se à sua 

remuneração mensal) Era o ordenado mínimo… Eram 300 e 

qualquer coisa Euros…” (…) “(referindo-se à sua ocupação como 

cuidadora de idosos) A minha vida deu uma volta de 180 graus… 

Agora, estou em casa de um casal de idosos… Só trabalho de 

manhã… Pronto (risos)… Fez um ano em Abril, no dia 29 de 

Abril… (…) (referindo-se às suas funções como cuidadora de 

idosos) Nesta altura, o que eu faço (hesitante)… É assim, os 

patrões que eu tenho são idosos, mas são idosos muito activos, 

super-activos… Graças a Deus… Ela tem 64 (anos) e ele vai fazer 



de prestação de cuidados a idosos; 

através desta empresa, presta 

serviços a pessoas idosas no turno 

da tarde, ocasionalmente; 

65 (anos) agora… São reformados (risos)… Portanto, não tenho 

assim a coisa de (hesitante)… Cuido deles (hesitante)… É assim, 

se estão doentes (hesitante)… É assim, tudo o que faço em minha 

casa, faço na casa deles… Cozinho para eles, sirvo-lhes o 

almoço… Imaginemos (hesitante)… Pomos as coisas como seu eu 

fosse uma governanta… É mais ou menos isso… (…) (referindo-se 

à sua carga horária de trabalho como cuidadora de idosos) Só de 

manhã… É um part-time… Das 8 e meia ao meio-dia e meio… 4 

horas… De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… Não trabalho feriados, nem 

(hesitante)… (…) (referindo-se à sua remuneração mensal como 

cuidadora de idosos) 265 Euros… (…) (referindo-se ao facto de 

estar inscrita numa empresa particular de prestação de cuidados a 

idosos) Eu trabalho por conta própria… É assim, como é que eu 

hei-de explicar? Eu tenho segurança social, tenho seguro, tenho 

tudo… E eles pagam-me isso tudo e tenho o meu ordenado por 

mês… Pronto, mas são só duas pessoas, não é?... Agora, se 

eventualmente da parte da tarde houver alguém que precise dos 

meus cuidados, eu faço esses cuidados, mas a recibo verde para 

uma instituição particular… É assim, eu ligo a essa empresa… É 

uma empresa particular… Apresentei-lhe o meu currículo… E eles 



quando precisam de mim, telefonam-me e chamam-me…” 

VIH/SIDA 

Momento da 

vida em que se 

deu o contágio 

A entrevistada contaminou-se, 

provavelmente no ano de 1993; a 

entrevistada está plenamente 

convicta de que foi o seu quarto 

namorado, um heroinómano, que 

lhe transmitiu o VIH; de facto no 

decorrer do quarto namoro a 

entrevistada recorreu à pílula 

feminina como método 

contraceptivo; por outro lado, até 

iniciar a relação com o 

mencionado indivíduo no ano de 

1993, a entrevistada tivera apenas 

dois parceiros sexuais, o segundo 

namorado e o seu marido, sendo 

que a filha que teve com este 

último nasceu absolutamente 

saudável; contudo, foi só em 

meados de 2000, momento em 

“(referindo-se ao seu quarto namoro) E mesmo antes de casar 

com o pai da minha filha, eu tinha um amigo muito amigo… 

Estudou comigo na Maia, na altura… E, para mim, ele era “a 

menina dos olhos”, pronto… E sempre mantivemos o contacto… 

Nunca namorámos, nem coisa que o valha, mas escrevíamos, 

telefonávamos, encontrávamo-nos… Mas, nunca passou disso… 

Depois da minha filha fazer os 2 anos, casualmente encontrámo-

nos e começámos a conviver mais… E ao fim de poucos meses 

surgiu um relacionamento entre nós… Aquilo que era impensável, 

aconteceu… Namorámos… (…) (referindo-se ao facto que ditou o 

fim da relação) Foi quando eu descobri (hesitante)… Hum, ele 

tinha um comportamento estranho… Há uma parte em que a 

empresa me passa para as vendas, mas no Algarve… E eu passava 

uma semana inteira fora de casa… E eu nunca deixei a minha 

filha sozinha com ele, depois de ver o que vi, não é?... E, depois, 

como eu não estava em casa, também não fazia sentido a minha 

filha ficar com ele sozinha, não é?... A miúda tinha 3 anos, 3 anos 

e pico… A minha filha ficava sempre na minha mãe e só vinha 

comigo ao fim-de-semana, mas eu estava presente… Portanto, eu 
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que foi internada com uma 

“Pneumocystis carinii”, que a 

entrevistada tomou conhecimento 

do contágio pelo VIH; no período 

compreendido entre meados de 

1993 e meados de 2000, a 

entrevistada não patenteou 

qualquer indício clínico; 

nunca vi nada, nunca suspeitei de nada e sou confrontada assim 

de repente, não é?... Hum, um dia quando cheguei a casa do 

trabalho (hesitante)… Faço uma viagem ao Algarve e chego mais 

cedo do que era costume… E quando meto a chave à porta 

estavam na minha sala quatro gajos a espetar… Escusado será 

dizer que levei um arraial de porrada que até andei de lado, não 

é?... Levei porque a minha reacção foi quando que se estavam 

todos a (hesitante)… Eu agora sei esses termos todos, não é, mas, 

na altura, não sabia, não é? Se estavam todos a “caldar” ali, eu 

entro e sou confrontada com quatro gajos que eu não conheço, 

mais o meu, não é?... Tudo ali na mesma tampinha, não é?... Eu só 

tive uma reacção, foi espetar um pontapé à mesa… A mesa era de 

(***) e voou tudo… E aí foi a gota de água… (…) (referindo-se ao 

tempo de duração do seu quarto namoro) Sim, foi 1 ano, mais ou 

menos…” (…) “(referindo-se ao facto de ter recorrido à pílula no 

quarto namoro ao invés do preservativo) Tomava… (…) Não, foi 

opção dos dois…” (…) “(referindo-se a facto de no período 

compreendido entre meados de 1993, provavelmente, e meados de 

2000 não ter patenteado indício clínico) Mas, até lá, a 2000, 

nunca tive problema nenhum de saúde, nunca me senti mal… 



Havia ainda pouca informação, não é?... Estava tudo bem… Tudo 

bem… Nunca tive sintomas de nada e sempre que fazia análises 

estava sempre tudo muito bem, portanto, à partida… No ano de 

2000, eu sou internada de urgência para uma (***)… E nessa 

altura, eu apanho uma infecção… Portanto, saio da operação ao 

apêndice e venho para casa… Em casa, sinto sempre febre… 

Portanto, quando soube, foi no ano 2000… Depois, quando me 

fizeram uma broncoscopia (hesitante)… Fizeram-me análises e 

testes a tudo e mais alguma coisa e não se sabia o que é que era… 

E, depois , a última análise que faltava era a do HIV… Pronto… E 

aí sou confrontada com médica a dizer-me “Já sei o que é que tu 

tens… Vamos falar?”… (reproduzindo a sua resposta à medica) 

“Vamos”… Quando me disse, pronto…” 

VIH/SIDA 
Via de 

transmissão 

A entrevistada contaminou-se pela 

via sexual, possivelmente no 

decurso do quarto namoro com 

um indivíduo heroinómano; o 

método contraceptivo utilizado 

pelo casal foi a pílula feminina; 

por outro lado, até iniciar a 

“(referindo-se ao facto de ter recorrido à pílula no quarto namoro 

ao invés do preservativo) Tomava… (…) Não, foi opção dos 

dois…” (…) “(referindo-se ao facto de estar em crer que o seu 

contágio se deu através de relações sexuais desprotegidas com o 

seu quarto namorado) Exactamente…” 
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relação com o mencionado 

indivíduo no ano de 1993, a 

entrevistada tivera apenas dois 

parceiros sexuais, o segundo 

namorado e o seu marido, sendo 

que a filha que teve com este 

último nasceu absolutamente 

saudável; 

VIH/SIDA 

Conhecimento 

da entrevistada 

sobre a doença 

Sida no 

momento da 

contaminação 

A entrevistada considerou que foi 

depois da morte de Freddie 

Mercury (vocalista dos Queen, 

banda de que é uma fã devota), 

em 1991, que começou a dedicar 

atenção ao tema do VIH/Sida; 

todavia, segundo a entrevistada, a 

informação disponibilizada pelos 

meios de comunicação social 

portugueses sobre a doença, nesse 

período, era exígua e salientava a 

sua prevalência junto dos grupos 

“Hum, em 92 (1992) foi quando saltou mais cá para fora 

(hesitante)… Não foi bem, mas, pronto… Antes disso, foi o António 

Variações… Mas, em 91 (1991) foi o Freddie Mercury… E aí 

começa-se a falar mais sobre a partilha de seringas e todas essas 

marmeladas… (…) Começou-se a falar mais, nessa época… Mas, 

ainda não se falava muito correctamente, não é?… Eu não sei que 

idade é que você tem, mas nessa altura, não havia muita 

informação… Era a doença dos gays e dos drogados, mais nada… 

É verdade… Portanto, não havia muito mais para explorar… (…) 

Quando morreu o Freddie Mercury começou-se a falar mais… E 

eu comecei a coscuvilhar… Comecei a tentar buscar livros, 

comecei a tentar estar mais atenta à televisão… Pronto, foi 
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de risco, em específico os 

homossexuais e os 

toxicodependentes; apesar da 

mentalização sobre as vias de 

transmissão e as implicações do 

VIH/Sida a partir do ano de 1991, 

a entrevistada jamais supôs que as 

relações sexuais desprotegidas 

que manteve com o namorado 

heroinómano, cerca de um ano, 

pudessem ter constituído um 

comportamento de risco, 

conforme contou; 

basicamente isso… Procurei sempre absorver muitas informações 

e foi basicamente isso…” (…) “(referindo-se ao facto de nunca ter 

suposto que as relações sexuais desprotegidas que manteve com o 

namorado heroinómano, cerca de um ano, pudessem ter 

constituído um comportamento de risco) Perguntaram-me sempre 

se eu tinha tido comportamentos de risco, se eu tinha partilha de 

agulhas, se eu não sei quê… Mas, quer dizer, para mim, na altura, 

os comportamento de risco, eu não associei ao risco que eu podia 

ter corrido com a outra pessoa, não é?… Portanto, quando me 

perguntaram se eu me prostituía, se eu tinha tido comportamentos 

de risco com partilha de seringas e não sei quê, portanto, eu disse 

que não… No meu relatório médico, diz que eu fui mentirosa, que 

eu que menti… Eu não menti… Eu entendi foi a pergunta ao 

contrário, não é?… Porquê? Porque não me foi posta a pergunta 

(eleva o tom de voz e exprime-se com alguma aspereza) “Olha, tu 

tiveste algum relacionamento com uma pessoa que se 

drogava?”… Aí, era ao contrário… Agora, (eleva o tom de voz e 

exprime-se com alguma aspereza) “Tiveste algum comportamento 

de risco? Olha, foste prostituta? Olha, partilhaste seringas?”… 

Quer dizer, na altura, não foi isso que eu entendi, percebe?… 



Portanto, foi isso que aconteceu… E eu só soube (hesitante)…” 

VIH/SIDA 

Sentimentos 

despertados 

pelo contágio 

A entrevistada viveu o instante em 

que a médica lhe comunicou que 

estava contaminada pelo VIH, no 

decurso do internamento de 8 

meses, no ano de 2000, com uma 

amargura profunda, acusando o 

choque emocional próprio do 

período inicial de experimentação 

da doença; 

“(diminui o tom de voz consideravelmente e exprime-se com 

morosidade) Caiu o mundo… Caiu o mundo… Caiu o mundo e, 

depois, é assim, isto ainda é um bocado difícil de falar para mim, 

não é?... Para mim (solta uma gargalhada)… É aquela de que não 

acontece só aos outros, não é?…” 

4 

VIH/SIDA 

Dilemas éticos 

envolvendo a 

discriminação 

A entrevistada fez segredo da 

seropositividade junto dos 

familiares e amigos; esta atitude 

teve o intuito de subtrair os 

últimos do sofrimento; o 

companheiro, a médica assistente 

no Hospital Santos Silva e as 

técnicas da Abraço/Delegação 

Norte são as únicas pessoas que 

têm conhecimento da sua 

“(referindo-se ao facto de nunca ter transmitido a 

seropositividade aos familiares e amigos) Nunca… E jamais o 

farei… (…) Acho que foi para evitar o sofrimento de alguém… 

Mas, ia haver uma revolta muito grande… Ia haver uma 

preocupação muito grande da parte dos outros… E eu não quero 

nem que se sintam preocupados, nem que sofram, nem que 

comecem a tratar-me como um vidrinho… Nada, nada… Não 

quero nada disso… Quero que continuem a seguir a vida deles e 

eu continuo a seguir a minha… E não se passa nada e está tudo 

bem… Pronto…” (…) “(reproduzindo a explicação com que 
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contaminação pelo VIH; quando 

algum familiar chegado interpela 

a entrevistada sobre a medicação 

anti-retroviral que toma 

diariamente, esta encobre a 

doença alegando que se tratam de 

fármacos destinados a contrariar 

as sequelas da pneumonia atípica 

que sofreu no ano de 2000; 

encobre o problema do VIH aos familiares) É uma medicação 

normal que eu tomo… Pronto, eu estou a tomar aquilo porque 

como fui internada com uma pneumonia e tenho um problema 

pulmonar, eu tenho que tomar aquilo…” (…) “(referindo-se às 

pessoas que têm conhecimento da sua seropositividade) Não… As 

únicas pessoas que sabem são a Abraço, a minha médica e o rapaz 

com quem vivo…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

práticas 

culturais 

A entrevistada afirmou que a 

seropositividade provocou uma 

alteração nas suas práticas 

culturais; efectivamente, a 

entrevistada diminuiu a frequência 

do “espaço semi-público” (Lopes, 

2000), em particular cafés (antes 

do conhecimento da contaminação 

pelo VIH, ia tomar café quase 

todos os dias a seguir ao jantar; 

depois, restringiu esse hábito às 

“(referindo-se à diminuição da frequência o espaço semi-público) 

Aí, já não tenho tanto… Vou dar uma voltita e tal… Vou é menos 

vezes, percebe?… Tenho assim mais (hesitante)… Sextas e 

Sábados… Sexta (Feira) vou tomar um café à praia, pronto... 

Todas as Sextas (Feiras)… Mas, antes não ia só às Sextas 

(Feiras), não é? Ia quase todos os dias… Agora, já não vou…” 

(…) “(referindo-se ao reforço das prática domésticas receptivas) 

Houve… Passei a ler mais… Passei a estar muito mais calma… 

Passei a interessar-me por outras coisas… Pronto...” (…) 

“(referindo-se às mudanças nas rotinas diárias) Houve, na medida 

em que tenho que ter muito mais cuidado, não é?… Tenho, tenho 
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Sextas-feiras e aos Sábados); em 

contrapartida, a entrevistada 

reforçou as suas “práticas 

domésticas receptivas” (Idem), 

em particular a leitura; no que 

toca às rotinas diárias, a 

entrevistada salientou, ainda, o 

maior zelo em afazeres 

domésticos (por exemplo, usa 

luvas na cozinha e, sempre que se 

corta, troca a tábua de cozinha); 

sempre muito cuidado… Uso luvas, pronto, na cozinha… Se me 

corto, a primeira coisa que vai para o lixo é a tábua de cortar, não 

é?… Que é em madeira… É… Mas, sempre tive muito mais 

cuidado… Acabei por ter sempre muito mais cuidado… Sei lá?... 

Se, se (hesitante)… Sei lá?... O que é que eu posso dizer mais? Eu 

não tenho que ter mais cuidado com outro tipo de situações 

porque o VIH não se transmite com um beijo, nem com um abraço, 

nem coisa que o valha, não é?…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

sociabilidades 

A entrevistada alegou que depois 

de ter tomado conhecimento do 

contágio pelo VIH se distanciou 

do grupo de amigos; a 

entrevistada justifica este 

afastamento pela necessidade de 

ter mais tranquilidade; 

“Afastei-me, afastei-me… Se calhar porque busquei mais a minha 

paz… Porque, propriamente, eles não têm nenhuma culpa por 

aquilo que sucedeu, não é?… Se calhar, apetecia-me mais estar 

só, pronto… Apetece-me mais casa… Fiquei mais caseira, 

percebe?... Não é propriamente afastar-me, porque (hesitante)… 

Mas, afastei-me porque eu mesma necessito de mais paz… 

5 

VIH/SIDA 
Implicações do 

contágio em 

A entrevistada fez segredo da 

seropositividade junto dos 

“(referindo-se ao facto de nunca ter transmitido a 

seropositividade aos familiares) Nunca… E jamais o farei… (…) 
4 



termos das 

relações 

familiares 

familiares; esta atitude teve o 

intuito de subtrair os últimos do 

sofrimento; neste sentido, as 

relações familiares da entrevistada 

não foram afectadas pelo contágio 

pelo VIH; quando algum familiar 

chegado interpela a entrevistada 

sobre a medicação anti-retroviral 

que toma diariamente, esta 

encobre a doença alegando que se 

tratam de fármacos destinados a 

contrariar as sequelas da 

pneumonia atípica que sofreu no 

ano de 2000; 

Acho que foi para evitar o sofrimento de alguém… Mas, ia haver 

uma revolta muito grande… Ia haver uma preocupação muito 

grande da parte dos outros… E eu não quero nem que se sintam 

preocupados, nem que sofram, nem que comecem a tratar-me 

como um vidrinho… Nada, nada… Não quero nada disso… Quero 

que continuem a seguir a vida deles e eu continuo a seguir a 

minha… E não se passa nada e está tudo bem… Pronto…” (…) 

“(referindo-se ao facto do contágio pelo VIH não ter afectado as 

suas relações familiares, dado o sigilo que fez da seropositividade) 

Nada… Nenhuma… Continuamos como antes…” (…) 

“(reproduzindo a explicação com que encobre o problema do VIH 

aos familiares) É uma medicação normal que eu tomo… Pronto, 

eu estou a tomar aquilo porque como fui internada com uma 

pneumonia e tenho um problema pulmonar, eu tenho que tomar 

aquilo…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

afectivas 

A entrevistada enfatizou que as 

relações afectivas não foram 

afectadas pelo contágio pelo VIH; 

de facto, a entrevistada envolveu-

se com o seu actual companheiro 

“(referindo-se ao facto do contágio pelo VIH não ter provocado 

qualquer mudança nas suas relações afectivas) Não mudou 

nada…” (…) “(referindo-se à reacção do seu companheiro no 

momento em que lhe transmitiu a notícia da seropositividade) É 

assim, essa parte é, para mim (pensativa)… Eu nem lhe sei 
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3 anos antes de tomar 

conhecimento da 

seropositividade; quando o 

informou da ocorrência, aquele 

revelou notável companheirismo e 

bem-querer, não levantando 

qualquer obstáculo à continuação 

da relação; todavia, a entrevistada 

afirmou que se tivesse tomado 

conhecimento do contágio antes 

de conhecer o seu actual 

companheiro, nunca mais se teria 

envolvido com algum homem; 

classificar… Porque, é assim, olhar para o André e dizer-lhe… 

Porque eu sou uma pessoa que não diz as coisas suavemente, 

percebe?... Eu telefonei-lhe e disse “Olha, vem ter aqui ao 

hospital porque eu quero falar contigo”… E ele chegou e disse 

“Então, o que é que foi?”… E eu disse “A Dra. Ana já sabe o que 

é que eu tenho”… E ele disse-me “Então, e o que é?”… E eu só 

lhe disse “Eu tenho Sida”… (olha para mim fixamente durante 

alguns segundos até que retoma o seu discurso) E ele diz-me 

“Pronto… E agora o que é que queres fazer? Queres que eu vá 

embora?”… Quer dizer, foi, é uma pessoa (hesitante)… (com 

maior ímpeto verbal) Não me abandonou em nada… Esteve 

comigo ali à cabeceira da cama… Ele entrava às duas e meia da 

tarde e só saía de ao pé de mim às duas e um quarto… Saía às seis 

e meia e às sete menos vinte já estava ao pé de mim…” (…) 

“(referindo-se ao facto de que se tivesse tomado conhecimento do 

contágio antes de conhecer o seu actual companheiro, nunca mais 

se teria envolvido com algum homem) Nunca mais me envolveria 

com ninguém… Isso está certo e sabido… Se fosse antes de eu o 

conhecer, com certeza que não teria outro companheiro… Ficaria 

sozinha… (cortando-me a palavra) Ficaria sozinha… Está fora de 



questão… É uma opção minha… Pronto, porque por muito 

cuidado que haja (hesitante)… Pode acontecer um acidente e eu 

não quero por em risco ninguém… Mas, eu sempre pus essa 

questão… E mesmo hoje ele (referindo-se ao seu companheiro 

actual) sabe… E falamos disso regularmente… Só que eu tenho 

um homem com “h” grande à minha beira… Mas, se eu soubesse 

antes de ter conhecido o André, nunca mais eu teria algum 

companheiro… Isso não… Eu não queria isso…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

laborais 

As relações laborais da 

entrevistada não foram afectadas 

pela seropositividade; de facto, o 

seu companheiro, único colega de 

trabalho entre 2001 e meados de 

2004 tinha conhecimento prévio 

da contaminação e reagiu de 

forma positiva à notícia; em 

relação aos colegas de trabalho e 

patrão da loja de roupa em que 

trabalhou 6 meses depois de 

fechar a sua loja de informática, 

“(referindo-se à reacção do seu companheiro no momento em que 

lhe transmitiu a notícia da seropositividade) É assim, essa parte é, 

para mim (pensativa)… Eu nem lhe sei classificar… Porque, é 

assim, olhar para o André e dizer-lhe… Porque eu sou uma pessoa 

que não diz as coisas suavemente, percebe?... Eu telefonei-lhe e 

disse “Olha, vem ter aqui ao hospital porque eu quero falar 

contigo”… E ele chegou e disse “Então, o que é que foi?”… E eu 

disse “A Dra. Ana já sabe o que é que eu tenho”… E ele disse-me 

“Então, e o que é?”… E eu só lhe disse “Eu tenho Sida”… (olha 

para mim fixamente durante alguns segundos até que retoma o seu 

discurso) E ele diz-me “Pronto… E agora o que é que queres 

fazer? Queres que eu vá embora?”… Quer dizer, foi, é uma pessoa 
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no ano de 2004, assim como ao 

casal de idosos para quem presta 

serviços na actualidade, a 

entrevistada não revelou a 

seropositividade; 

(hesitante)… (com maior ímpeto verbal) Não me abandonou em 

nada… Esteve comigo ali à cabeceira da cama… Ele entrava às 

duas e meia da tarde e só saía de ao pé de mim às duas e um 

quarto… Saía às seis e meia e às sete menos vinte já estava ao pé 

de mim…” (…) “(referindo-se às pessoas que têm conhecimento 

da sua seropositividade) Não… As únicas pessoas que sabem são 

a Abraço, a minha médica e o rapaz com quem vivo…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos do 

ritmo de 

actividade 

sexual 

A entrevistada alegou que o 

contágio pelo VIH não afectou a 

sua vida sexual, com excepção do 

uso do preservativo; a 

entrevistada afirmou que manteve 

o ritmo de um máximo de 4 

relações sexuais semanais depois 

do diagnóstico do contágio pelo 

VIH; 

“(referindo-se ao facto de ter mantido o mesmo ritmo de 

actividade sexual semanal depois da notificação do contágio pelo 

VIH) (cortando-me a palavra) É igual… É a mesma coisa…” (…) 

“(referindo-se ao facto de manter um ritmo de um máximo de 4 

relações sexuais semanais) Sim…” (…) “(referindo-se ao facto de 

depois da notificação do contágio pelo VIH ter passado a usar o 

preservativo nas rocas sexuais com o companheiro) Sim, claro 

(risos)… Claro… Isso sim… Sempre tem maior precaução, não 

é?...” 
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VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos da vida 

religiosa 

A entrevistada abonou que após o 

diagnóstico do VIH se apegou 

mais à Religião Católica; de facto, 

na fase mais crítica do 

“(referindo-se ao facto de depois de ter tomado conhecimento do 

contágio pelo VIH se ter apegado mais à religião) Sim… Eu já era 

religiosa, mas não tão praticante, pronto… E eu não me considero 

praticante porque não vou à missa, não é?… Só 
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internamento de cerca de 8 meses 

e meio, no ano de 2000, o seu 

companheiro, descendente de uma 

família de católicos muito 

afeiçoados, deslocou-se a Fátima 

e comprou-lhe uma santa; partir 

desse momento, esta mulher 

passou a orar todos os dias a 

Nossa Senhora de Fátima, santa 

por quem sempre teve muita fé; 

de igual modo, depois de ter tido 

alta do internamento, a 17 de 

Novembro de 2000, a entrevistada 

iniciou o ritual de colocar velas 

acesas diariamente em sua casa 

para, recorrendo às suas palavras, 

“não deixar apagar a chama da 

vida”; a entrevistada frequenta a 

Igreja muito esporadicamente, 

mas considera que a religião lhe 

esporadicamente…” (…) “(referindo-se à fase do seu 

internamento) Essa é outra experiência que é assim, o André 

quando eu estive naquela fase em que a Dra. Ana disse que eu 

estava mais para lá do que para cá, o André resolveu ir a 

Fátima… Uma noite, saiu do trabalho e foi de carro a Fátima… E 

comprou-me uma Nossa Senhora de Fátima enorme… E chegou 

ao hospital e disse-me “Olha, rapariga, tu a partir de hoje vais 

melhorar… Eu tenho a certeza que vais melhorar”… E a partir 

desse dia eu nunca deixei de falar com a minha santa, que tenho 

muita fé e sempre tive… E está sempre acesa uma lamparina em 

casa… Eu gasto rios de dinheiro em velinhas, daquelas de 

chapinha, pequeninas, não é?… De dia e de noite, está sempre 

acesa… Nunca deixei apagar a chama da vida…” (…) 

“(referindo-se ao facto da religião lhe dar ais paz interior)  Dá… 

Sem dúvida que dá… Dá… Às vezes, conversar um bocadinho com 

Ele, dá… Eu sei que Ele não me responde, que não me vai dizer 

nada, mas, pronto… São opções… Podem-me chamar tola, mas 

deixe lá… Não faz mal…” 



traz paz interior; 

VIH/SIDA 

A percepção de 

si enquanto 

doente 

seropositivo 

A entrevistada declarou que o 

contágio pelo VIH não provocou 

um rebaixamento social da sua 

pessoa; a morte é um assunto que 

suscita inquietação à entrevistada, 

se for antecedida pelo ciclo de 

sofrimento físico e emocional 

associado à fase de Sida 

declarada; a entrevistada enfatizou 

que a seropositividade não lhe 

trouxe temor em relação à 

posteridade, embora tenda a 

preocupar-se mais com a sua 

filha; a entrevistada reconheceu, 

ainda, que a seropositividade a 

tornou uma mulher mais sensível 

e nervosa; 

“(referindo-se ao facto de não se sentir uma pessoa socialmente 

diminuída ou estigmatizada em razão do contágio pelo VIH) Não, 

não…” (…) “(referindo-se à morte) Preocupa-me se sofrer… Se 

for rápida, não me preocupa mesmo nada… Agora, se eu ficar 

como é suposto na fase terminal, não queria chegar lá… Defendo 

muito a eutanásia…” (…) “(referindo-se ao futuro) Se me trouxe 

receio? A mim, não… Mas, para a minha filha trouxe, claro que 

sim… E tento alertá-la para tudo em mais alguma coisa…” (…) 

“(referindo-se ao facto da seropositividade a ter tornado uma 

mulher mais sensível e nervosa) Não… Se calhar, estou mais 

sensível, mais nervosa, mas pronto…” 
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VIH/SIDA 
Representações 

sociais e 

De acordo com a entrevistada, as 

pessoas da sociedade “normal” 

“(referindo-se às representações das pessoas da sociedade 

“normal” sobre o VIH/Sida) Um horror… Somos os parasitas da 
3 



atitudes sobre a 

sociedade 

envolvente 

patenteiam, ainda, representações 

sociais com um pendor 

marcadamente negativo face aos 

doentes de VIH/Sida; a 

entrevistada foi vítima de um 

comportamento discriminatório na 

farmácia do Hospital de Santos 

Silva; 

sociedade… O estigma é esse… Quer dizer, como não se vê, não 

é?… Pronto, à partida eu não tenho problemas, não é?… Pronto, 

mas, se eu tivesse aqui toda sarapintada ou coisa que o valha, já… 

Ui, Deus me livre, não é?…” (…) “(referindo-se ao 

comportamento discriminatório de que foi vítima na farmácia do 

Hospital Santos Silva) “A única situação em que me senti 

(entenda-se sentir discriminada) foi só uma vez… E saltou-me a 

tampa… Foi na farmácia do hospital… Foi a única situação em 

que me senti realmente injustiçada… Esse episódio foi, portanto, a 

Dra. Isabel deu-me as guias do tratamento… (…) Portanto, o que 

é que acontece? Ela dá-me as guias e eu todos os meses, um dia 

para a frente, um dia para trás, vou buscar à farmácia do hospital 

os medicamentos e trago para casa e pronto… Fui e apanhei uma 

estagiária na farmácia do hospital… E nesse dia estava com 

pressa e a fulana estava a conversar e não sei quê… E estávamos 

para aí umas 4 pessoas ali à espera, portanto, com auxiliares do 

hospital, delegados de propaganda médica… E eu e mais duas 

pessoas que tinham vindo comigo da consulta, portanto, dois 

rapazes também seropositivos… Hum, e a estagiária diz “Vamos 

lá embora que eu estou cheia de pressa”… Ela tinha o meu papel 



na mão, não é?... Olhou para a aplicação e depois olhou para mim 

e a senhora disse “Vamos lá que eu estou cheia de pressa”… E eu 

olhei para a senhora e disse “Acho que estamos todos, não é?… 

Eu também tenho pressa”… E a fulana vira-se para mim e diz-me 

(eleva o tom de voz e exprime-se num tom de voz mais agressivo) 

“Oh, mas, não tem que ter pressa… A medicação para si até é 

gratuita… Portanto, você aqui tem que esperar e é se quer… E se 

eu quiser que você espere uma hora ou duas, você espera… Com a 

doença que você tem”… E a mim saltou-me a tampa… Eu acho 

que deve ter sido a única vez que me senti (hesitante)… Porque fui 

confrontada, não é?... Porque as pessoas que estavam ali não 

sabiam o que é que eu ia lá fazer… (…) E depois dei-lhe um berro 

e veio o Dr. João, que já me conhece há uns anos… E perguntou-

me o que é que aconteceu… Porque eu dei-lhe um berro e disse-

lhe “Olhe, para quem é estagiária, você está a falar muito alto… 

Olhe lá que cai… E além de cair é capaz de levar nessa cara”… 

Tive que ser agressiva… Não queria, não é?... Mas, fui… E nunca 

mais vi a senhora…” 

VIH/SIDA 
Estratégias e 

lógicas de 

A entrevistada, logo que tomou 

conhecimento do contágio pelo 

“Primeiro, não penso… Segundo, estudo… Penso sempre obter o 

máximo de informações através de Internet, livros, tudo… Hum, 
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actuação face à 

seropositivi- 

dade 

VIH no ano de 2000, deu fomento 

a uma estratégia assente num 

“estilo de vida saudável” e no 

cumprimento rigoroso da 

terapêutica anti-retrorival 

(hipótese teórica 1); a partir de 

Janeiro de 2008, a entrevistada 

“investiu em novos saberes” 

(hipótese teórica 3), em concreto 

um curso profissional de geriatria 

em regime nocturno, no Centro 

Aprender e Saber, em Vila Nova 

de Gaia; 

mas eu não digo assim “Não vou beber uma cerveja, porque não 

posso, porque tenho isto”… Não é?... Não, eu se me apetecer 

beber uma cerveja, bebo-a… Escusado será dizer que não bebo 

meia dúzia delas… Bebo uma, não é?... E, se calhar, nem aquela 

bebo, pronto, não é?… Mas, não deixo de fazer aquilo que gosto… 

Hum, nem deixo de brincar com as coisas como brincava… Não 

deixei de fumar, infelizmente, por um lado, não é?… Mas, 

continuo a fazer a minha vida como fazia anteriormente… Apenas, 

com outras regras, não é?… Tenho uma alimentação mais 

cuidada, não é?… Procuro sempre informações sobre aquilo que 

nos faz melhor, sobre aquilo que não devemos comer, sobre aquilo 

que não devemos beber… Hum, praticar exercício físico, não 

pratico, porque só trabalho de manhã (risos), não é?… E o 

dinheiro não cai do céu… Hum, mas, pronto, tento sempre ver as 

melhores coisas… Soube através de um programa que vi no 

“Odisseia” que os cogumelos sobem e muito as células CD4… 

Portanto, eu vou passar a comer cogumelos, não é?… Pronto, 

quer dizer, tento sempre contornar a coisa pelo outro lado e nunca 

deixar transparecer aquilo que (hesitante)… Nunca falhei a 

medicação… Nunca… Nunca falhei uma consulta… Nada… (…) E 



a médica, a Dra. Isabel, sabe que o meu lema é sempre este… Sei 

que se calhar não chego lá, provavelmente… Apesar da ciência 

estar muito avançada e haver sempre muitas propostas e muitas 

coisas novas… E, agora, também há um cientista que descobriu 

que há um bloqueador das células que não as deixa reproduzirem-

se, portanto, as células do vírus… Hum, mas eu tento sempre 

seguir o meu lema… (com maior ímpeto verbal) Eu hei-de vencer 

este vírus… Ele não vai dar cabo de mim… Eu é que hei-de dar 

cabo dele… E gostava que toda a gente pensasse assim (risos), 

não é?… Mas, infelizmente…” (…) “(referindo-se ao seu 

investimento no curso profissional de geriatria) “Eu estou a tirar 

o curso de auxiliar de geriatria… (…) Fevereiro ou Janeiro… Já 

vou (hesitante)… Portanto, já fiz três módulos… Falta-me um, 

pronto… É isso… Agora, o próximo é em Setembro que começa… 

(…) Como é que eu hei-de dizer? Pôr-me, a mim mesma, à 

prova… Saber que ainda tinha capacidades para levar um 

projecto avante… Foi isso… É uma ocupação… Ocupo a mente 

com outras coisas… Enquanto estou ocupada, não penso… Vou 

aprendendo, o que é muito bom… E vou investindo naquilo que um 

dia se calhar posso vir a fazer…” 



VIH/SIDA 

Apoios 

recebidos – 

ONG’s – 

Por volta de Março de 2007, a 

entrevistada, deprimida com a 

situação de desemprego de longa-

duração (no início de 2007, o 

companheiro também ficou 

desempregado), recorreu à 

Abraço/Delegação Norte, em Vila 

Nova de Gaia; em termos gerais, a 

entrevistada aspirava por 

momentos de convivência com 

outras pessoas doentes de 

VIH/Sida e por partilhar a sua 

experiência enquanto 

seropositiva; na instituição 

Abraço/Delegação Norte, a 

entrevistada valeu-se apenas do 

apoio psico-social; uma vez por 

trimestre, visitava a instituição 

para dialogar com a técnica do 

serviço de apoio psico-social que 

“(referindo-se à data e que se tornou utente da Abraço/Delegação 

Norte) Foi o ano passado, salvo erro… Não, porque nessa altura 

já estava aqui a fazer os embrulhos… Não, foi antes… (referindo-

se ao mês de Março) É capaz de ser por aí… Mais para cima… É, 

é, é… (…) (referindo-se aos motivos que a levaram a tornar-se 

utente da Abraço/Delegação Norte) Hum, eu sei lá? Eu sentia-me 

tão miserável… Não sei porquê… Olha, não tinha trabalho… Eu 

acho que foi… Sei lá? (…) (referindo-se ao facto de ter o desejo de 

juntar-se a pessoas com experiências semelhantes e partilhar 

relatos) É assim, como eu vivo com isto sempre só para mim, não 

é?… Se calhar, foi mais uma procura disso… Mas, também 

cheguei aqui um bocado (hesitante)… Muito deprimida… Muito… 

E estava a passar uma fase muito má… O meu marido estava 

desempregado, eu estava desempregada, a minha filha estava 

comigo… Quer dizer, foi assim uma data de acontecimentos 

seguidos que eu não dava solução… Portanto, vim pedir ajuda…” 

(…) “(referindo-se ao facto de ter recorrido apenas ao apoio 

psico-social) Psico-social… Na altura, foi um ombro amigo que eu 

arranjei, que foi a Dra. Susana… Depois, posteriormente, houve 

um grupo… Com a Dra. Marisa… E, depois, acabou tudo, não sei 
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ficou encarregue do seu caso 

como utente (simpatizou com a 

mencionada técnica no primeiro 

instante e considera-a um “ombro 

amigo” – nunca teve atendimento 

com algum psicólogo na 

Abraço/Delegação Norte –); a 

entrevistada foi conduzida, 

igualmente, para um grupo de 

auto-ajuda, cerca de Setembro de 

2007; no grupo de auto-ajuda, esta 

mulher fez uma amizade com 

outra utente da Abraço/Delegação 

Norte com uma história de vida 

semelhante à sua, pelo que ainda 

hoje mantêm o contacto; todavia, 

o grupo de auto-ajuda foi desfeito 

em Dezembro de 2007, porque a 

técnica responsável pela iniciativa 

abandonou a instituição; no 

porquê… Encontrávamo-nos às Sextas-Feiras e partilhávamos 

experiências concretas… (exprime-se com alguma melancolia) E 

era bom… Mas, depois a Dra. Marisa foi embora… Faz falta… 

Faz falta… Criámos um círculo de amigos ali… Havia ali três 

casos que eram casos parecidos… E há uma rapariga que se 

identifica muito comigo porque o caso é semelhante… E falamos e 

continuamos a telefonar uma para outra… E, pronto… (com maior 

ímpeto verbal) Esse grupo faz realmente muita falta… (…) 

(referindo-se ao facto de nunca ter tido atendimento com um 

psicólogo na Abraço/Delegação Norte) Não…” (…) “(referindo-

se às actividades em que participou no âmbito da 

Abraço/Delegação Norte) Ajudei na Abraço a fazer as chávenas, 

umas (***)… Antes do Natal… Foi para o dia 1 de Dezembro… 

Portanto, deve ter sido 4, 5 dias antes disso… (…) Depois, vim 

fazer embrulhos… Para o Natal… E depois disso não fiz mais 

nada… Vim à festa das crianças… Foi ali no Canidelo… Pronto… 

E depois só vim cá quando vim à entrevista consigo, para a 

primeira…” (…) “(referindo que o facto de se ter tornado utente 

da Abraço/Delegação Norte tornou a sua vida melhor) Tornou 

naquela altura... Fiquei mais animada… A conversa com a Dra. 



seguimento, a entrevistada 

envolveu-se em algumas 

actividades impulsionadas pela 

Abraço/Delegação Norte; numa 

delas, construiu chávenas para o 

Dia Mundial da Sida (1 de 

Dezembro), em finais de 

Novembro de 2007; noutra, 

coadjuvou a embrulhar presentes 

de Natal, em Dezembro de 2007; 

a entrevistada compareceu, ainda, 

na Festa de Natal organizada pela 

Abraço/Delegação Norte, em 

Dezembro do mesmo ano; a 

entrevistada referiu que o facto de 

se ter tornado utente da 

Abraço/Delegação Norte a 

auxiliou a superar a crise 

emocional que vivia devido à 

situação de desemprego de longa-

Susana, pronto… Depois, posteriormente, o grupo fazia-nos 

muitíssimo bem… As tardes que passávamos… Reuníamo-nos por 

volta das duas e meia e às vezes eram 5 horas (da tarde) e ainda 

estávamos a querer conversar mais… Só que depois umas 

começavam a ficar apertadas demais com o tempo e tal, e tinham 

mesmo que ir embora… Nessa altura, fazia-nos muitíssimo bem… 

A Dra. Marisa era uma excelente pessoa e dava-nos muita força… 

E, pronto, se calhar contribuiu para ficar mais calma…” (…) 

“(referindo-se ao facto de estar satisfeita com ao atendimento que 

tem tido na Abraço/Delegação Norte por parte das técnicas do 

apoio psico-social) Estou, estou… A Dra. Susana é uma querida… 

Pronto… Depois, formou-se um grupo com a Dra. Marisa… Mas, 

ela foi embora e desistiram do grupo… Encontrávamo-nos às 

Sextas-Feiras e partilhávamos experiências concretas… (exprime-

se com alguma melancolia) E era bom… Mas, depois a Dra. 

Marisa foi embora…” (…) “(referindo-se aos aspectos que 

poderiam ser melhorados na instituição Abraço/Delegação Norte) 

Depois, formou-se um grupo com a Dra. Marisa… Mas, ela foi 

embora e desistiram do grupo… (…) A única coisa que me 

desagradou foi realmente o grupo ter acabado e nunca mais 



duração (sobretudo o grupo de 

auto-ajuda propiciou um efeito 

tónico-regulador na sua vida 

emocional); no que se refere ao 

atendimento que tem recebido na 

Abraço/Delegação Norte por parte 

das técnicas do apoio psico-social, 

a entrevistada afirmou estar 

satisfeita; no entanto, a supressão 

do grupo de auto-ajuda suscitou-

lhe desagrado; no entender da 

entrevistada, esta seria uma lacuna 

a corrigir rapidamente; não 

obstante, a entrevistada mulher 

defende que é necessário inverter 

a situação de distanciamento e o 

vazio de comunicação que se 

verifica entre técnicos do serviço 

de apoio psico-social da 

instituição e utentes; 

ninguém ter procurado saber de nós… Faz falta… Faz falta… 

Criámos um círculo de amigos ali… Havia ali três casos que eram 

casos parecidos… E há uma rapariga que se identifica muito 

comigo porque o caso é semelhante… E falamos e continuamos a 

telefonar uma para outra… E, pronto… (com maior ímpeto verbal) 

Esse grupo faz realmente muita falta… (…) Quer dizer, andaram 

connosco ao colo, não é?... E depois a Dra. Marisa foi embora e 

deixaram-nos cair ao chão e ali ficamos… E é assim, se a gente 

não procurar, eles também não procuram… Quer dizer, eu posso 

dizer-lhe que a Dra. Susana ligou-me quando foi para fazer uma 

entrevista consigo… Porque antes disso nunca mais me 

telefonou… E depois disso, só me telefonou agora outra vez 

(referindo-se ao telefonema para a marcação da segunda sessão 

biográfica comigo)… Porquê?... Eu não tenho a peste negra… 

Nem eu, nem os outros… Acho que um “Alô? Está tudo bem? 

Ainda estas aí? Não morreste?”… Pronto, é só isso que me 

desagrada… Eu nem queria muito tocar neste assunto, mas fui 

obrigada a tocar…” (…) “(referindo-se ao facto de existir um 

vazio de comunicação entre técnicos do serviço de apoio psico-

social da Abraço/Delegação Norte e os utentes) Há, há… Sem 



dúvida que há… Sim… Desde que mudaram para aqui… Não sei 

se é desleixo, se mudaram alguma coisa internamente… Não 

sei…” 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre o 

procedimento 

profissional 

médico 

Durante o internamento do ano de 

2000, a entrevistada iniciou o 

tratamento anti-retroviral, visto 

que estava com uma carga vírica 

muito alta; em Novembro de 

2000, uma semana depois de ter 

saído do internamento, teve a 

primeira consulta de 

acompanhamento do VIH/Sida 

com um médico espanhol, no 

Hospital Santos Silva; 

inicialmente, o regime terapêutico 

da entrevistada pressupunha 12 

tomas de comprimidos por dia; ao 

fim de 1 ano de tratamento, a 

carga viral da entrevistada 

assumiu um valor negativo; por 

“Eu ainda estava internada quando comecei a fazer terapêutica… 

(…) Portanto, eu saio do internamento e vou logo, passado uma 

semana ou pico, por aí, portanto, à consulta de imunodeficiência, 

à primeira… Na altura, era um espanhol… Foi um bocado 

complicado porque era homem, não é?... (…) (referindo-se ao 

regime terapêutico inicial) Eu tomava entre um e outro, e mais um 

que era para o estômago, e mais outro que não sei quantos, que 

esse tinha que tomar também… Eram doze por dia… De manhã, 

ao meio-dia e à noite… (…) Mas, num espaço (hesitante)… Sei lá, 

eu tomei o Combivir e a (***) 1 ano, mais ou menos… E, depois, 

quando fiz o exame, deu carga vírica negativa, não é?… E depois 

vim às consultas e tal… E passado para aí, quê, 6 meses já tinha a 

carga vírica a não sei quantas mil cópias… Portanto, fomos fazer 

uns testes de resistência e foi quando soube… Portanto, isto deve 

ter sido, quê? 1 ano e meio depois… (…) Eu tomava 12, passei a 

tomar 8… Sim… 4 de manhã e 4 à noite… (…) E depois fiz 

novamente passado para aí 6 meses… Portanto, deu negativa a 
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volta de Maio de 2002, a 

entrevistada realizou testes de 

resistência que indicaram que a 

sua carga vírica estava muito alta; 

neste sentido, a médica assistente 

imprimiu uma alteração ao seu 

regime terapêutico, que passou a 

abranger 8 tomas de comprimidos 

por dia, 4 de manhã e 4 à noite; 

em Novembro de 2002, a 

entrevistada realizou, mais uma 

vez, testes de resistência, pelo que 

a sua carga vírica estava 

novamente negativa; volvidos 6 

meses, a carga vírica da 

entrevistada voltou a atingir um 

valor alto, segundo mostraram os 

testes de resistência; por 

conseguinte, a sua médica 

assistente reformou, pela segunda 

carga vírica com a medicação que me deram… E, depois, para aí 

passado 6 meses nas outras análises que fui fazer já tinha a carga 

vírica positiva e, então, voltaram a mudar a terapêutica… (…) 

Não, espera aí (risos)… Não, são 7… É menos 1 (risos)… Porque 

depois, descobriu-se que eu fazia resistência ao AZT… (…) 

Portanto, eu estou com esta há 5 anos…” (…) “(referindo-se à 

relação com a sua médica assistente) Excelente… Se aquela 

mulher me falta…” (…) “(referindo-se à ideia da qualidade da 

relação com a sua médica assistente ser um elemento fulcral para 

ampliar os seus índices de motivação no que toca ao tratamento 

anti-retroviral) É importante… Quanto a mim, é importante… 

Basta ter à vontade para fazer todas as perguntas e saber que ela 

me vai responder e elucidar, não é?… Para mim já é muito 

importante…” (…) “(referindo-se ao facto de ter gosto e sentir-se 

confortável nas consultas com a sua médica assistente) Muito… 

Muito, muito, muito…” (…) “(referindo-se ao facto de considerar 

a sua médica assistente uma pessoa da sua confiança) Muito…” 

(…) “(referindo-se às recomendações da sua médica assistente) 

Da dieta… Manda-me fazer dieta?!!! Que dieta é que eu hei-de 

fazer? Então, se eu já só como cozidos e grelhados… Não como 



vez, o seu regime terapêutico, 

excluindo o medicamento AZT; 

com isto, o plano de tomas diárias 

de comprimidos desceu para as 7 

unidades; a entrevistada 

prosseguiu com este regime 

terapêutico até à actualidade, 

mantendo a sua carga vírica 

sempre com um valor negativo 

desde o ano de 2003; a 

entrevistada tem uma relação 

excelente com a sua médica 

assistente; segundo a entrevistada, 

a qualidade de tal relação é um 

elemento fulcral para ampliar os 

seus índices de motivação no que 

toca ao tratamento anti-retroviral; 

de mais a mais, a entrevistada 

declarou ter confiança absoluta na 

sua médica assistente (a quem 

gorduras… Que dieta é que eu posso fazer? Ela cortou-me o pão… 

Tenho o colesterol alto… (…) Manda-me fazer ginástica e fazer 

natação… E andar muito… Andar muito, eu ando… Não faço é 

natação… (…) Hum, praticar exercício físico, não pratico, porque 

só trabalho de manhã (risos), não é?… E o dinheiro não cai do 

céu… (…) (referindo-se à possibilidade de se inscrever num 

ginásio caso o seu salário aumente) Se ganhar mais um bocadinho 

até sou capaz… Não sei… É muito caro o ginásio… (risos) O 

ginásio, nesta altura, é um luxo…” (…) “(referindo-se ao hábito 

de fumar o tabaco) Eu parei durante 3 anos, em 2000… Só que, 

entretanto, faleceu o me pai e nessa altura voltei ao cigarro outra 

vez… Desde os 14 até ao ano 2000 fumei sempre… Depois, estive 

3 anos sem fumar… E, depois, pronto, cá estou eu outra vez… 

(referindo-se à sua médica assistente)…) Ela disse-me para eu 

tentar reduzir… Eu já tentei reduzir… Reduzir, eu já reduzi… 

Pronto… Fumava mais do que um maço… Houve uma altura que 

até fumava muito mais… Nunca mais do que dois maços… 

Chegava muito bem perto dos dois… Agora, já às vezes, um maço 

dá-me para o outro dia… Pronto, se estiver mais nervosa, um 

maço, é um maço, percebe?... Mas, se não estiver muito nervosa, o 



coloca, sem recato, todas as 

dúvidas que lhe sobrevêm sobre o 

VIH/Sida) e sentir-se bem nas 

consultas que tem com aquela há 

cerca de 7 anos; a médica 

assistente da entrevistada 

aconselhou-lhe uma dieta rigorosa 

à base de cozidos e grelhados 

desde que a começou a 

acompanhar no Hospital Santos 

Silva; de mais a mais, sugeriu-lhe 

longas caminhadas a pé, a prática 

de ginástica e de natação; a 

entrevistada seguiu as prescrições 

da dieta e das caminhadas a pé, 

mas, por limitações financeiras, 

não pratica ginástica, nem natação 

(se o seu salário mensal aumentar 

– situa-se, actualmente, nos 390 

Euros –, inscrever-se-á num 

maço continua para o outro dia… Pronto, reduzir, eu já reduzi… 

Mas, dizer assim “Eu vou deixar”, isso não digo… Posso 

tentar…” (…) “(referindo-se ao hábito de consumir uma cerveja a 

meias com o seu companheiro uma vez por mês) De vez em 

quando… Uma dá para dois…” (…) “(referindo-se ao facto de se 

sentir satisfeita com o atendimento que tem recebido no Hospital 

Santos Silva) Estou muito satisfeita enquanto continuar a ser a 

Dra. Margarida… Se um dia mudar, não sei, não é?… (…) 

“(referindo-se aos aspectos que poderiam ser melhorados no 

Hospital Santos Silva) (pensativa) Sei lá? Se calhar, se eles 

falassem mais sobre o assunto… Se calhar, se nos pusessem mais 

a par das novidades… Que a gente não tivesse que andar a 

pesquisar na net… Se calhar…” (…) “(referindo-se ao 

comportamento discriminatório de que foi vítima na farmácia do 

Hospital Santos Silva) “A única situação em que me senti 

(entenda-se sentir discriminada) foi só uma vez… E saltou-me a 

tampa… Foi na farmácia do hospital… Foi a única situação em 

que me senti realmente injustiçada… Esse episódio foi, portanto, a 

Dra. Isabel deu-me as guias do tratamento… (…) Portanto, o que 

é que acontece? Ela dá-me as guias e eu todos os meses, um dia 



ginásio); depois de sair do 

internamento, em Novembro de 

2000, esta mulher esteve 3 anos 

sem fumar tabaco (fumava 

diariamente desde 1982); em 

2003, com a morte do seu pai, 

retomou o hábito do tabaco, 

chegando a fumar maço e meio 

por dia; hoje, por indicação da sua 

médica assistente, reduziu a 

quantidade de tabaco fumada para 

um maço por dia; cerca de uma 

vez por mês, a entrevistada bebe 

uma cerveja a meias com o seu 

companheiro; no que concerne ao 

atendimento que tem tido no 

Hospital Santos Silva, em Vila 

Nova de Gaia, a entrevistada 

afirmou estar muito satisfeita, 

pelo menos enquanto se mantiver 

para a frente, um dia para trás, vou buscar à farmácia do hospital 

os medicamentos e trago para casa e pronto… Fui e apanhei uma 

estagiária na farmácia do hospital… E nesse dia estava com 

pressa e a fulana estava a conversar e não sei quê… E estávamos 

para aí umas 4 pessoas ali à espera, portanto, com auxiliares do 

hospital, delegados de propaganda médica… E eu e mais duas 

pessoas que tinham vindo comigo da consulta, portanto, dois 

rapazes também seropositivos… Hum, e a estagiária diz “Vamos 

lá embora que eu estou cheia de pressa”… Ela tinha o meu papel 

na mão, não é?... Olhou para a aplicação e depois olhou para mim 

e a senhora disse “Vamos lá que eu estou cheia de pressa”… E eu 

olhei para a senhora e disse “Acho que estamos todos, não é?… 

Eu também tenho pressa”… E a fulana vira-se para mim e diz-me 

(eleva o tom de voz e exprime-se num tom de voz mais agressivo) 

“Oh, mas, não tem que ter pressa… A medicação para si até é 

gratuita… Portanto, você aqui tem que esperar e é se quer… E se 

eu quiser que você espere uma hora ou duas, você espera… Com a 

doença que você tem”… E a mim saltou-me a tampa… Eu acho 

que deve ter sido a única vez que me senti (hesitante)… Porque fui 

confrontada, não é?... Porque as pessoas que estavam ali não 



com a sua médica assistente; no 

entanto, em jeito de reparo, 

salienta que os profissionais de 

saúde da Unidade de Doenças 

Infecciosas do Hospital Santos 

Silva deveriam informar os 

pacientes seropositivos sobre 

todas as inovações ao nível da 

terapêutica contra o VIH/Sida; 

frise-se, ainda, que foi na farmácia 

do Hospital Santos Silva esta 

instituição hospitalar que a 

entrevistada foi alvo do único 

comportamento discriminatório 

enquanto portadora do VIH; 

sabiam o que é que eu ia lá fazer… (…) E depois dei-lhe um berro 

e veio o Dr. João, que já me conhece há uns anos… E perguntou-

me o que é que aconteceu… Porque eu dei-lhe um berro e disse-

lhe “Olhe, para quem é estagiária, você está a falar muito alto… 

Olhe lá que cai… E além de cair é capaz de levar nessa cara”… 

Tive que ser agressiva… Não queria, não é?... Mas, fui… E nunca 

mais vi a senhora…” 

VIH/SIDA 

Objectivos de 

realização 

futura 

Os objectivos futuros da 

entrevistada são a conclusão do 

curso profissional de geriatria e a 

consecução de uma ocupação 

como ajudante familiar a tempo 

“(referindo-se ao curso profissional de geriatria) É assim, quero 

acabar estes meus cursos, que são quatro níveis… São quatro 

níveis até ao segundo nível… E quero ver se de alguma forma 

posso (hesitante)… Não digo trabalhar num lar, porque passar 

noites fora com a minha filha e deixar o André é mais 
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inteiro (no “part-time” que tem 

actualmente, aufere um salário de 

390 Euros); 

complicado… Mas, se calhar, a nível particular, ser cuidadora de 

idosos, sim… Porque não?... Se calhar procuro saber através de 

pessoas que trabalham nesta área se existe alguém que precise dos 

meus cuidados… Pronto, não é?...” 

 



Entrevista 6 + Entrevista 10 (segunda sessão biográfica) 

Nome do entrevistado: Andreia (utente da Instituição Abraço/Delegação Norte) 

 

Tema Categoria Síntese Interpretativa Discurso do entrevistado N.O. 

Data e local de 

nascimento 

A entrevistada é originária de 

Sandim, uma freguesia do 

concelho de Vila Nova de Gaia, 

onde nasceu a 2 de Setembro de 

1975; 

“(referindo a sua data de nascimento) A 2 de Setembro de 75 

(1975)… (…) Em casa, em Sandim… Vila Nova de Gaia… É uma 

vila…” 

13 

Infância 
Caracterização 

do contexto 

onde o 

entrevistado 

passou os 

primeiros anos 

da sua vida 

A entrevistada passou os 

primeiros anos da sua vida em 

Sandim, uma vila com cerca de 

6.000 habitantes que foi descrita 

como um “sítio normal”; 

“Não, não… É uma vila… (…) Hum, é um sítio normal… (…) 

Pequena… Era pequena, mas agora não sei… Já não moro lá há 

tantos anos…” 

10 

Infância Composição do Nos 7 anos iniciais da sua vida, a “(referindo-se ao facto de ter passado os 7 anos iniciais da sua 117 



agregado 

familiar na 

infância 

entrevistada viveu em Sandim 

com os cinco irmãos (dois do sexo 

masculino, três do sexo feminino), 

todos mais velhos (o irmão mais 

velho leva-lhe 18 anos de 

diferença e o mais novo 9), 

porque os pais exerciam as suas 

profissões na cidade do Porto; aos 

fins-de-semana, os seis irmãos 

tinham a visita regular dos pais, 

que se deslocavam do Porto a 

Sandim; 

vida com os irmãos em Sandim) Fui com os meus irmãos… Dois 

irmãos e três irmãs… A minha mãe vivia cá no Porto e o meu pai 

também… (…) “(referindo-se às diferenças de idades para um dos 

seus irmãos) Ei (pensativa)… O meu irmão tem 50 anos… Eu 

tenho 32 (anos)… É… (referindo-se à diferença de idades para as 

suas irmãs) São 16 anos… É tudo assim, a diferença é de 2 anos… 

E outra 12 (anos)…” (…) “(referindo-se aos seus pais) Ah, não 

me lembro... Sei que eles iam lá ao fim-de-semana, qualquer coisa 

assim… Acho que sim… Não, acho que era todos os fins-de-

semana… (…) Não, o meu pai morava em Ramalde… Ramalde, 

em Francos… A minha mãe trabalhava aos dias… Vivia com o 

meu pai…” 

Infância 
Qualidade da 

relação familiar 

No período infantil, as relações no 

interior da família foram 

marcadas por um antagonismo do 

irmão mais velho contra o pai da 

entrevistada, que faleceu quando 

esta tinha 7 anos de idade; apesar 

disto, a entrevistada reconheceu 

que as relações entre ela, os 

“Sei que o meu pai morreu na minha 1ª Comunhão, porque o meu 

irmão não deixou o meu pai entrar lá dentro… Sei que eu aí não 

convivia com ele a 100%...” (…) “(referindo-se às relações com 

os restantes familiares) Sim… O básico…” (…) “(referindo-se ao 

seu pai) Eu tinha 7 anos quando o meu pai morreu… Não posso 

dizer… (…) “(referindo-se à sua mãe) Era uma mãe fixe…” 

26 



irmãos e a mãe eram sadias; a 

entrevistada tem poucas 

recordações do seu pai, porque 

esta morreu quando tinha 7 anos 

de idade; quanto à mãe, é 

recordada pela entrevistada como 

uma pessoa fixe; 

Infância 

Estilo 

educativo da 

família 

A entrevistada alegou que foi 

educada com base em valores 

liberais e, que não obstante, 

aprendeu a ser mulher por ela 

mesma; no seguimento, a 

entrevistada afirmou que no 

decurso da infância e da 

adolescência nunca foi elucidada, 

em contexto familiar, sobre as 

vias de transmissão da doença 

Sida; 

“(referindo-se ao estilo educativo da sua família) Liberal… Eu fui 

educada por mim mesma…” (…) “(referindo-se ao facto de ter 

aprendido a ser mulher por si mesma) Sim…” (…) “(referindo-se 

ao facto de nunca ter sido elucidada sobre as vias de transmissão 

da doença Sida em contexto familiar, na infância) Não…” 

1 

Infância Práticas e estilo Na sua infância, a entrevistada “Os tempos livres? Passeando… Brincando… Só que aos 10 7 



de vida da 

família 

manifestava preferência pelas 

práticas expressivas públicas, 

nomeadamente os passeios e os 

momentos de recreio; 

(anos) vim para o Porto… E, depois, cresci, aqui…” 

Infância Religiosidade 

A entrevistada e a sua família 

pertencem à religião católica; a 

entrevistada fruiu de instrução 

católica, com frequência da 

catequese e recepção dos 

sacramentos do Baptismo, 1ª e 2ª 

Comunhões; até à recepção da 2ª 

Comunhão, manteve o hábito de ir 

à missa de Domingo; 

“(referindo-se à sua pertença religiosa e da família) Sim, 

católica…” (…) “(referindo-se ao hábito de ir à missa aos 

Domingos) Só até fazer as Comunhões… Depois, volta e meia, ia 

de vez em quando…” (…) “(referindo-se ao facto de ter 

frequentado a catequese) Com certeza… Ah, não faço ideia… 

Talvez 6 (anos), por aí… O tempo básico até fazer a 2ª 

Comunhão… Não, não… O crisma já é a última… Eu fiz a 1ª 

(Comunhão) e a 2ª (Comunhão)…” (…) “(referindo-se ao facto de 

ter recebido o sacramento do baptismo) Sim…” 

5 

Infância 

Recordações 

mais marcantes 

da infância da 

entrevistada 

D sua infância, a entrevistada 

recorda especialmente a ligação 

afectiva com a sua mãe; 

“(referindo-se às melhores recordações da sua infância) (fica 

pensativa durante alguns segundos) Melhores recordações? Era 

ter a minha mãe…” 

1 

Escola Infantários e A entrevistada frequentou a “Eu fiz um ano em Sandim, um ano no Porto, um ano em Sandim, 15 



(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

escolas 

frequentadas 

pela 

entrevistada 

Escola Primária de Sandim, a 

Escola Primária Maria Lamas, 

situada na zona de Francos, no 

Porto, a Escola Primária nº 79, no 

Bairro do Cerco, e a Escola 

Preparatória Gomes da Silva; a 

entrevistada completou a 4ª 

Classe; 

um ano no Porto… 79, cá no Porto… É primária… E a Escola 

Maria Lamas (risos)… (referindo-se à Escola Preparatória que 

frequentou duas semanas, no 1º Ano do Ciclo) Sim, na Escola 

Gomes da Silva…” (…) “(referindo-se ao seu nível de 

escolaridade) É a 4ª Classe…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

colegas 

De acordo com a entrevistada, as 

relações com os seus colegas 

foram sempre boas; não obstante, 

sem embargo, a entrevistada 

declarou que construía amizades 

facilmente, tanto com pessoas do 

sexo masculino como do 

feminino, sobretudo por ser boa 

jogadora de futebol; 

“(referindo-se às ex-colegas de escola) Eram muito minhas 

amigas…” (…) “(referindo-se ao facto de construir amizades com 

facilidade na escola, tanto do sexo masculino, como feminino)  

Fazia… Tudo… Era boa jogadora (risos)… Futebol (risos)…” 

5 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

Relação com os 

professores 

A entrevistada afirmou que teve 

sempre relações cordiais com os 

seus professores e que estes a 

“(referindo-se à sua relação com os professores) Era boa… Dava-

me bem… Eles ajudavam-me muito…” (…) “(referindo-se ao facto 

de nunca ter tido algum atrito com professores) Não…” 

2 



educativo) ajudavam muito, referindo-se, 

possivelmente, aos seus 

problemas de dislexia; 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

A percepção de 

si enquanto 

aluna 

Em conformidade com a 

entrevistada, os resultados 

escolares que obteve eram 

médios; sem embargo, a 

entrevistada reconheceu que não 

tinha gosto em estudar e que 

padecia de problema de dislexia; 

“(referindo-se ao facto de ter obtido resultados escolares médios 

na sua passagem pela escola) Eram, eram…” (…) “É assim, 

punham-me o problema, mas eu não lia… Não conseguia ler o 

problema… Então, os colegas liam-me o problema e eu respondia 

tudo direitinho… (…) Eu não tive ninguém que me puxasse para 

estudar, então… Não tinha gosto… Quem me ajudava eram os 

professores e os meus colegas… Porque a minha mãe também não 

tem estudos… Então, a minha mãe trabalhava aos dias e eu depois 

ia ter com ela… Esperava no café… Não gostava de chatear 

ninguém…” 

6 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

As imposições 

dos pais quanto 

ao horário de 

estudo no 

tempo extra-

escolar 

A entrevistada sustentou a ideia 

de que nunca teve estímulo da 

parte da família para 

desenvolvimento de um método 

de estudo adequado e que nunca 

lhe impuseram um ao horário de 

estudo obrigatório em tempo 

“Eu não tive ninguém que me puxasse para estudar, então… Não 

tinha gosto… Quem me ajudava eram os professores e os meus 

colegas… Porque a minha mãe também não tem estudos… Então, 

a minha mãe trabalhava aos dias e eu depois ia ter com ela… 

Esperava no café… Não gostava de chatear ninguém…” (…) 

“(referindo-se ao facto de nunca lhe terem imposto um horário 

obrigatório para estudar) Não…” 

2 



extra-escolar; 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Disciplinas 

preferidas 

As disciplinas favoritas da 

entrevistada eram Educação Física 

e Matemática; 

“Natação… Matemática… Era… Gostava de Matemática… 

Português era nota 3 (risos)… Eu era muito preguiçosa… Eu 

lembro-me na escola que os colegas me liam os problemas e eu 

respondia num ápice, tudo certinho… É assim, punham-me o 

problema, mas eu não lia… Não conseguia ler o problema… 

Era… Então, os colegas liam-me o problema e eu respondia tudo 

direitinho… Então, uma mão lava a outra… Como eles eram 

meios coisos a fazer as contas, eles liam-me o problema e eu 

respondia certinho, e pronto…” 

3 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Reprovações 

Na sua passagem pela escola, a 

entrevistada registou um total de 

quatro reprovações que se 

deveram, essencialmente, aos 

problemas de dislexia e à ausência 

de estímulo da parte da família 

para desenvolvimento de um 

método de estudo adequado; 

“Em cada ano que mudava de escola, reprovava sempre… Entrei 

lá em Sandim, com 6 (anos)… Depois, vim fazer os 7 (anos), no 

Porto… Depois, fui fazer os 8 (anos) em Sandim… Depois, lá, fiz 

os 8 (anos) para os 9 (anos)… Foi assim… (…) Eu estava na 1ª 

Classe, em Sandim, com 6 (anos)… Depois, vim com 7 (anos) para 

o Porto, não é?... Depois, fui para Sandim e tornei a fazer a 1ª 

Classe… Depois de lá, passei para a 2ª Classe com 9 anos…” 

1 

Escola Representações Em conformidade com a “(referindo-se ao facto da sua família nunca ter projectado a sua 1 



(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

família da 

entrevistada 

entrevistada, a família nunca 

projectou a sua entrada no ensino 

superior; 

entrada no ensino superior) Nada disso… Cada um na minha 

família luta por si… Acho que é como os leõezinhos, depois de 

aprender a andar, é lutar e desenrascar…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

entrevistada 

A entrevistada alegou que nunca 

conjecturou a sua entrada no 

ensino superior; 

“(referindo-se ao facto de nunca ter pretendido ingressar no 

ensino superior e tirar um curso) Não…” 
1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Recordações 

mais marcantes 

da passagem 

pelo sistema 

educativo 

Da sua passagem pela escola, a 

entrevistada recorda com especial 

estima as amizades que construiu 

com os seus antigos colegas; 

“Os amigos… É, as amigas… E também não tenho razão de 

queixa dos professores…” 
13 

Adoles- 

cência 

Caracterização 

genérica da 

adolescência da 

entrevistada 

Segundo a entrevistada, a sua 

adolescência foi pacífica, em 

termos gerais; 

“(referindo-se à sua adolescência) Normal… 1 

Adoles- Conflito de A entrevistada enfatizou que “(referindo-se ao facto de nunca ter entrado num conflito de 1 



cência valores com os 

pais ou 

gerações mais 

velhas 

nunca entrou num conflito de 

valores com os pais ou outros 

familiares no decurso da sua 

adolescência; 

valores com os seus pais ou outros familiares) Não…” 

Adoles- 

cência 
Namoros 

A entrevistada teve o seu primeiro 

relacionamento amoroso aos 17 

anos, com um vizinho do Bairro 

do Cerco; a relação com o vizinho 

do Bairro do Cerco terminou ao 

fim de 2 anos; aos 23 anos, a 

entrevistada iniciou uma relação 

de namoro com um indivíduo que 

era seu colega de trabalho na 

LIVIG; no decurso deste 

relacionamento, a entrevistada 

engravidou; ao terceiro mês de 

gravidez, o namoro entre a 

entrevistada e o colega de trabalho 

da LIVIG terminou; no mês de 

Julho de 2000, a entrevistada 

“(referindo-se ao seu primeiro namoro) Foi com 17 anos, para 

aí… Foi com um grande amigo… A gente era amigo… (cortando-

me a palavra) Amigos íntimos… Porque a gente vivia desde 

pequenos juntos… Éramos vizinhos… A gente convivia muito 

tempo juntos… É assim, eu andei um tempo atrás dele… Era 

aquele namorico com uns beijinhos (risos)… Pronto… Depois, 

andamos quê? 2 anos…” (…) “(referindo-se ao segundo namoro) 

Depois, foi o pai da minha filha… Foi 23 ou 24 (anos)… 

Trabalhava comigo no trabalho… Não, era colega, mesmo… (…) 

Eu quando comecei a tomar a pílula não deu grande efeito porque 

eu engravidei logo… Comecei a tomar naquele mês e, pronto, 

engravidei… (…) Não queria que eu fizesse um aborto, mas disse 

que não devia ter acontecido porque ele não tinha possibilidades 

para sustentar outro bebé e não sei quê… Tinha um menino de 8 

anos… (referindo-se ao ex-namorado) Ele vivia com os pais… Não 

vivia com o filho… O menino estava com a mãe dele… (…) E eu, 

6 



envolveu-se numa relação de 

namoro com um indivíduo (um 

aplicador de tubos) que ia tomar 

café ao Centro Comercial Via 

Catarina diariamente; o par de 

namorados chegou, inclusive a 

viver junto, na casa da 

entrevistada e da sua mãe, em 

Vila Nova de Gaia; o namoro 

acabou passado um ano e meio 

porque a entrevistada abominava 

o hábito do seu namorado em 

fumar haxixe; no mês de Março 

de 2003, a entrevistada encetou 

novo envolvimento amoroso com 

um indivíduo residente em Vila 

Nova de Gaia que frequentava o 

mesmo café no cais da cidade; 

conquanto o quarto namorado 

tenha sido a fonte da sua 

pronto, resolvi ter a minha filha… E ainda bem que a tive… (…) 

(referindo-se ao momento em que terminou o namoro com o pai da 

sua filha) Aos 3 meses de gravidez…” (…) “(referindo-se ao 

terceiro namorado) Depois do pai da minha filha me deixar, eu, 

pouco depois, tive uma pessoa que me ajudou muito, que dava 

tudo à minha filha… (…) A gente era amigo… Eu trabalhava no 

shopping e a gente conhecia-se… Não, não trabalhava no 

shopping… Estava lá muitas vezes… Ia lá tomar café… 

Trabalhava numa empresa… Em tubos… (…) Não, ele viveu 

comigo… (…) (referindo-se ao período de duração do terceiro 

namoro) (pensativa) 1 ano e meio…” (…) “(referindo-se ao 

quarto namoro) Sim, o último, o que tenho agora… Começámos 

há 5 anos… Comecei a andar com ele em Março… Quer dizer, em 

Março conheci-o, mas só tivemos relações dia 3 Julho… (…) 

(referindo-se à forma como conheceu o seu quarto namorado) 

Não… Porque vim para aqui morar… Eu trabalhei num pubzito 

aqui, em limpeza… Aqui na rua principal… Não, já a conhecia… 

Conhecia porque parava aí… Parava no café… (…) Tive as 

primeiras relações com ele, mas, dizia-lhe “Tu não te podes vir, 

porque eu não quero ter filhos”… Sempre aquelas conversas 



contaminação, o par permanece 

junto até à actualidade; 

(risos)… O normal, tudo bem… Mas, eu dizia “Se quiseres, 

também tenho camisinha e a gente pode proteger-se… Eu também 

tomo a pílula”… E ele dizia sempre “Não é preciso”… E ele 

nunca se veio dentro de mim até saber que eu era portadora… E 

eu fiquei doente, fui internada… E desde o espaço em que eu estive 

doente até ser internada, já não tinha contacto com ele… Eu não 

queria falar com ele… (…) Ao longo do tempo, eu comecei a 

reflectir certas coisas, não é?… Há momentos em que ele, para 

mim, é importante… Eu acho que estou com ele por ele me ter 

infectado… (…) Eu acho que as pessoas que estão (hesitante)… É 

assim, eu tenho um único objectivo… Eu não tenho que fazer mal a 

ninguém por não gostar, ou por gostar, ou por vingança, ou por 

isto, ou por aquilo… Sei lá? Aconteceu… (…) Eu tinha todo o 

direito de apresentar uma queixa contra ele… Não apresentei 

porque depois de tanto ver (hesitante)… Eu fiquei meia coisa 

quando pensei em apresentar queixa… Pensei “Porque é que vou 

apresentar uma queixa se não vai salvar a minha vida?”…” 

Adoles- 

cência 

Vivência da 

sexualidade 

A entrevistada teve a sua iniciação 

sexual no decurso do primeiro 

namoro; inicialmente, o par de 

“(referindo-se à sua iniciação sexual) Foi com um grande 

amigo… A gente era amigo, tínhamos 18 anos… (…) (referindo-se 

ao facto de ter utilizado o preservativo nas trocas sexuais com o 
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namorados utilizou preservativo 

nas trocas sexuais; entretanto, a 

entrevistada consultou-se com a 

médica de família para aferir a 

plausibilidade da utilização da 

pílula anticoncepcional feminina; 

com o aval da médica, a 

entrevistada começou a usar o dito 

método contraceptivo; a 

entrevistada abonou que a opção 

pela utilização da pílula feminina 

se prendeu com a maior 

comodidade que o método 

contraceptivo proporcionava a si e 

ao namorado nas trocas sexuais; 

no que toca ao segundo namoro, 

nas primeiras trocas sexuais, a 

entrevistada e o namorado 

protegeram-se com o 

preservativo; numa fase posterior, 

seu primeiro namorado até consultar a sua médica de família) 

Sempre até ir à médica e pedir a pílula… (…) (justificando a 

opção  pela pílula feminina) Não, não foi o meu namorado que 

insistiu… Foi, pronto, a gente (hesitante)… Eu comecei a tomar a 

pílula… Não sei (risos)… Era mais fácil, talvez (risos)…” (…) 

“(referindo-se ao segundo namoro) Com o pai da minha filha, 

usamos as primeiras vezes… Mas, depois, não… Depois, não… 

(referindo-se às razões que motivaram a abdicação do 

preservativo) Olha, para sentir outro prazer, de outra maneira 

(risos)… Foi decisão dos dois… Eu quando comecei a tomar a 

pílula não deu grande efeito porque eu engravidei logo… Comecei 

a tomar naquele mês e, pronto, engravidei…” (…) “(referindo-se 

ao terceiro namoro) Utilizamos preservativo no princípio… (…) 

(referindo-se às razões que motivaram a abdicação do 

preservativo) Porque a gente vivia junta e acho que não 

(hesitante)…” (…) “(referindo-se ao quarto namoro) Tive as 

primeiras relações com ele, mas, dizia-lhe “Tu não te podes vir, 

porque eu não quero ter filhos”… Sempre aquelas conversas 

(risos)… O normal, tudo bem… Mas, eu dizia “Se quiseres, 

também tenho camisinha e a gente pode proteger-se… Eu também 



a entrevistada optou pelo uso da 

pílula feminina; porém, o referido 

método contraceptivo revelou-se 

ineficaz, visto que no mês em que 

começou a toma da pílula a 

entrevistada ficou grávida; no 

decorrer do terceiro namoro, à 

semelhança do que havia 

acontecido nos namoros 

anteriores, a entrevistada e o 

companheiro, num primeiro 

momento, utilizaram o 

preservativo como método 

anticoncepcional; depois disso, a 

entrevistada enveredou pela toma 

da pílula; quanto ao quarto 

namoro, de modo a evitar a 

concepção, a entrevistada utilizou 

a pílula feminina desde a primeira 

troca sexual entre o casal; 

tomo a pílula”… E ele dizia sempre “Não é preciso”… E ele 

nunca se veio dentro de mim até saber que eu era portadora… E 

eu fiquei doente, fui internada…” 



Adoles- 

cência 

Sociabilidades 

e rede de 

contactos 

sociais na 

adolescência 

Na adolescência, o grupo de 

amigos da entrevistada era 

constituído, principalmente, por 

vizinhos do Bairro do Cerco; a 

melhor amiga da entrevistada era 

irmã do seu primeiro namorado; 

na prossecução, a entrevistada 

considerou que o seu grupo de 

amigos assumiu um papel 

importante na formação dos seus 

valores; 

“Eram amigos do bairro… Cerco… (referindo-se ao facto do seu 

grupo de amigos ser constituído tanto por rapazes como por 

raparigas) Era… (…) (risos) Era brincar às caçadinhas, às 

escondidinhas… Era tudo… (…) (referindo-se à sua melhor amiga 

da adolescência) Era a irmã daquele rapaz (risos)… Éramos 

vizinhas… Ela morava numa entrada, eu morava noutra… E a 

gente convivia… (…) (referindo-se ao facto dos seus amigos terem 

assumido um papel importante na formação dos seus valores) 

Sim… Eram muito importantes para mim… A maior parte, eram 

todos mais crescidos do que eu…” 

16 

Adoles- 

cência 

A 

experimentação 

de álcool e 

drogas 

No decorrer do seu trajecto 

biográfico, a entrevistada nunca 

fez uso de qualquer tipo de 

drogas; de igual forma, a 

entrevistada nunca teve 

experiências com álcool durante a 

sua adolescência; 

“(referindo-se ao álcool e às drogas) Não, eu era contra isso…” 9 

Adoles- 

cência 

Pertença a 

colectividades 

A entrevistada afirmou que 

durante a sua adolescência não fez 

“(referindo-se ao facto de durante a sua adolescência não ter feito 

parte de qualquer grupo recreativo ou clube desportivo) Não…” 
1 



parte de qualquer grupo recreativo 

ou clube desportivo; 

Adoles- 

cência 

Práticas 

culturais e 

estilos de vida 

da entrevistada 

Na adolescência, a entrevistada 

manifestava preferência pelas 

práticas domésticas expressivas e 

receptivas e às práticas 

expressivas públicas; 

“Convivia com os meus vizinhos, em casa, sim… Brincávamos cá 

fora… As brincadeiras normais… Jogávamos futebol, às 

escondidas… Estávamos à conversa… Ouvia música, sim 

senhora… Pronto, a minha casa era mais fácil de arrumar, e eu 

metia-ma para a casa da colega… E a gente arrumava a casa, sim 

senhora… Saíamos e íamos ao café…” 
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Adoles- 

cência 

Gostos, ídolos, 

referencias 

Relativamente aos gostos 

musicais, a entrevistada referiu 

que era fã dos Guns N’Roses, para 

além de apreciar música 

brasileira, fado e ópera; não 

obstante, a entrevistada declarou  

que preferia assistir a novelas do 

que a filmes; o grande ídolo da 

adolescência da entrevistada é o 

vocalista da banda Guns N’Roses, 

Axl Rose; 

“(referindo-se à sua banda de música favorita) Guns N’Roses… 

Mas, gosto de ouvir música brasileira, gosto de todo o tipo de 

música… Gosto de ouvir fados, gosto de tudo… Gosto de ópera, 

muito…” (…) “(referindo-se aos seus programas de 

entretenimento televisivos favoritos) Gosto mais (…) de novelas 

(risos)… Gosto… É assim, eu não tenho tempo para ver novelas 

(risos)…” (…) “(referindo-se ao seu grande ídolo da 

adolescência) Era o Axl (risos)…” 
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Adoles- A visão do Na adolescência, o grande receio “Hum, tinha medo de perder a minha mãe…” (…) “(referindo-se 2 



cência futuro na 

adolescência 

da entrevistada era perder a sua 

mãe, talvez em razão da forte 

ligação afectiva entre ambas; em 

termos profissionais, a 

entrevistada revelava pouca 

ambição, pelo que até hoje, 

conforme referiu, permanece 

como empregada de limpeza; 

às ambições profissionais) Nada de mais… Eu trabalhava... Até 

hoje trabalho no mesmo emprego… Não tenho que pensar em 

chegar mais longe do que aquilo que eu faço… Era só medo de 

perder a minha mãe…” 

Trabalho 

Experiências 

no mundo 

laboral 

Com 16 anos de idade, a 

entrevistada teve a sua primeira 

experiência no meio laboral como 

arrematadora de peças de roupa 

interior, numa fábrica de 

confecções, situada na Rua do 

Bonjardim; na fábrica de 

confecções, a entrevistada 

laborava de 2ª a 6ª Feira, cerca de 

7 horas por dia (entrava às 9 horas 

e saía às 17, dispondo de uma 

hora para o almoço); o salário 

“(referindo-se ao seu primeiro emprego) Fui trabalhar meio ano 

numa fábrica de confecções… (referindo-se às suas funções na 

fábrica de confecções) Arrematadora… Rematava… Não, 

rematava com uma tesoura… (…) (referindo-se à sua carga 

horária de trabalho) Acho que era das 9 (horas da manhã) ao 

meio dia, e depois das duas (horas da tarde) às 5 (horas da 

tarde)… (referindo-se ao período de pausa para almoço) Uma 

hora… Da uma (hora da tarde) às duas (horas da tarde), parece… 

Ai, já não me lembro ao certo… (…) De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… 

(…) (referindo-se à sua remuneração mensal) Não sei (risos)… 

Para aí 75, 80 contos… Hum, hum… 75, 70 contos… Já não me 

lembro bem… (…) (referindo-se aos factores que a levaram a 
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mensal situava-se em perto de 70 

contos; passados 6 meses de 

trabalho, a entrevistada terminou 

o vínculo com a fábrica de 

confecções por ter revelado 

alguma inépcia e imaturidade no 

posto de trabalho; sensivelmente 6 

meses depois de ter cessado 

funções como arrematadora da 

fábrica de confecções, a 

entrevistada empregou-se numa 

confeitaria, também situada na 

Rua do Bonjardim; na referida 

confeitaria, assumiu as funções de 

empregada de balcão e de mesa; a 

entrevistada trabalhava 6 horas e 

meia por dia (entrava às 9 horas e 

saía às 16, usufruindo de meia 

hora para almoçar) e tinha folga e 

meia semanal; o seu salário era de 

abandonar a fábrica de confecções) Meio ano porque eu não dei 

valor ao trabalho… Era o primeiro emprego… E quando fazia 

alguma asneira, cortava algum bocado mal, porque aquilo era 

uma fábrica de confecções, eu ficava muito nervosa e começava a 

chorar… Não me adaptei lá…” (…) “(referindo-se à sua segunda 

ocupação laboral) Hum, depois fui, mais tarde, para uma 

confeitaria, 3 meses… (referindo-se ao período de tempo entre o 

fim da ocupação como arrematadora e o início da ocupação como 

empregada de mesa e balcão numa confeitaria) Meio ano, para 

aí… (…) (referindo-se às suas funções na fábrica de confecções) 

Trabalhava no balcão e era empregada de mesa… (…) (referindo-

se à sua carga horária de trabalho) Das 9 (horas da manhã) às 3 

(horas da tarde), ou às 4 (horas da tarde)… (referindo-se à hora 

de pausa para almoço) Acho que era meia hora… (…) Ao fim-de-

semana também trabalhava… (referindo-se à folga) Acho que era 

folga e meia… Parece que era folga e meia… (…) (referindo-se à 

remuneração mensal) 70 e tal contos, 80… (referindo-se aos 

factores que a levaram a abandonar a confeitaria) Porque não 

gostava de estar lá… Não gostei…” (…) “(referindo-se à sua 

ocupação como empregada de limpeza do Centro Comercial Via 



80 contos mensais; contudo, as 

expectativas da entrevistada em 

torno da ocupação como 

empregada de balcão e de mesa de 

confeitaria saíram defraudadas, 

pelo que, descontente com a sua 

actividade, abandonou a 

confeitaria volvidos 3 meses; com 

20 anos, depois do assassínio do 

irmão mais novo, a entrevistada 

iniciou funções como empregada 

de limpeza do Centro Comercial 

Via Catarina, estando associada à 

empresa LIVIG; no Centro 

Comercial Via Catarina, a 

entrevistada trabalhava cinco dias 

por semana (em regime de 

rotatividade), cumprindo o turno 

da tarde (entrava às 18 horas e 

saía às 23 horas e 30 minutos) e 

Catarina) Depois, só comecei a trabalhar aos 20 (anos) quando o 

meu irmão morreu… Serviços de limpeza… No Via Catarina, para 

a LIVIG… (…) (referindo-se à carga horária de trabalho na 

LIVIG) 5 horas e meia… Era rotativo… À tarde… Sempre à 

tarde… Às 6 (horas da tarde)… 11 (horas) e meia (da noite)… 

(referindo-se ao facto de trabalhar 5 dias por semana e gozar duas 

folgas) Cinco, dois… (referindo-se ao salário mensal) Era 70 

contos, 75… (…) (referindo-se ao período de tempo em que 

permaneceu como empregada de limpeza da LIVIG no Centro 

Comercial Via Catarina) 7, 8 anos…” (…) “(referindo-se à sua 

ocupação como empregada de limpeza do NorteShopping) Eu sou 

técnica do NorteShopping, mas posso fazer horas-extra em 

qualquer lado… É assim, horas-extra, neste caso, se faltar alguém 

em certos sítios eu posso ir até lá um dia, naquela… Não uma 

hora extra, mas, no meu horário, ir para outro sítio… Posso ir 

fazer Continente, posso ir fazer Modelo… (referindo-se à carga 

horária de trabalho) Das 4 (horas) e meia (da tarde) à meia 

noite… 7 horas e meia… (referindo-se ao facto de gozar duas 

folgas semanais) É… (referindo-se ao seu vencimento mensal 

actual) 472 Euros…” 



auferindo um vencimento mensal 

de cerca de 75 contos; a 

entrevistada permaneceu como 

empregada de limpeza da LIVIG 

no Centro Comercial Via Catarina 

7 anos seguidos; em 2002, a 

entrevistada esta mulher vinculou-

se à empresa Safira, igualmente 

do ramo dos serviços de limpeza; 

nesta altura, foi remetida para o 

NorteShopping, que se tornou o 

seu local de trabalho até aos dias 

de hoje, conquanto possa dar 

horas extra noutros 

estabelecimentos; à semelhança 

do que acontecia no Centro 

Comercial Via Catarina, no 

NorteShopping, a entrevistada 

presta serviços cinco dias por 

semana, rotativamente, e cumpre 



o turno da tarde (porém, enquanto 

empregada de limpeza do 

NorteShopping, inicia funções às 

16 horas e 30 minutos e termina 

às 24); actualmente, o seu salário 

mensal é de 472 Euros; 

VIH/SIDA 

Momento da 

vida em que se 

deu o contágio 

A entrevistada contaminou-se 

com o VIH, provavelmente, em 

2003, ano em que iniciou o 

namoro com o seu actual parceiro; 

entre o termo da relação com o 

terceiro namorado e o início da 

relação com o quarto, o seu 

namorado actual, a entrevistada 

não levou a efeito qualquer troca 

sexual; o seu actual companheiro, 

com quem começou a ter relações 

sexuais a 3 de Julho de 2003, foi a 

fonte da contaminação pelo VIH; 

este indivíduo ex-

“(referindo-se ao facto de não ter substanciado qualquer 

relacionamento ou conquista sexual entre o fim do terceiro 

namoro e o início do quarto) Não…” (…) “(referindo-se à via de 

contágio) Foi via sexual… (referindo-se ao seu actual 

companheiro) Com este que eu estou agora… (referindo-se ao 

facto do seu actual companheiro lhe ter ocultado a 

seropositividade) Não disse… Não… Não disse… Eu tinha todo o 

direito de apresentar uma queixa contra ele… Não apresentei 

porque depois de tanto ver (hesitante)… Eu fiquei meia coisa 

quando pensei em apresentar queixa… Pensei “Porque é que vou 

apresentar uma queixa se não vai salvar a minha vida?”… 

Perdoei… Eu perdoei… Ao longo do tempo, eu comecei a reflectir 

certas coisas, não é?… Há momentos em que ele, para mim, é 

importante… Eu acho que estou com ele por ele me ter infectado… 
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toxicodependente tinha 

conhecimento da sua 

seropositividade desde o ano de 

1994; no entanto, apesar da 

sugestão da entrevistada, o seu 

actual companheiro achou que 

utilização do preservativo nas 

trocas sexuais iniciais do casal era 

redundante; a entrevistada 

reconciliou-se com o indivíduo 

que lhe transmitiu o VIH a 8 de 

Julho de 2004, acabando por 

desistir da ideia de o incriminar; 

Ele era portador há 10 anos… (rectificando) Não, descobriu há 10 

(anos)… (…) (referindo-se ao facto de nunca ter utilizado 

preservativo nas trocas sexuais com o seu actual companheiro) 

Tive as primeiras relações com ele, mas, dizia-lhe “Tu não te 

podes vir, porque eu não quero ter filhos”… Sempre aquelas 

conversas (risos)… O normal, tudo bem… Mas, eu dizia “Se 

quiseres, também tenho camisinha e a gente pode proteger-se… 

Eu também tomo a pílula”… E ele dizia sempre “Não é preciso”… 

E ele nunca se veio dentro de mim até saber que eu era 

portadora… E eu fiquei doente, fui internada… E desde o espaço 

em que eu estive doente até ser internada, já não tinha contacto 

com ele… Eu não queria falar com ele…” 

VIH/SIDA 
Via de 

transmissão 

A entrevistada contaminou-se pela 

via sexual no decorrer do namoro 

com o actual namorado; entre o 

termo da relação com o terceiro 

namorado e o início da relação 

com o quarto, o seu namorado 

actual, a entrevistada não levou a 

“(referindo-se à via de contágio) Foi via sexual… (referindo-se ao 

seu actual companheiro) Com este que eu estou agora… 

(referindo-se ao facto do seu actual companheiro lhe ter ocultado 

a seropositividade) Não disse… Não… Não disse… Eu tinha todo 

o direito de apresentar uma queixa contra ele… Não apresentei 

porque depois de tanto ver (hesitante)… (…) (referindo-se ao facto 

de nunca ter utilizado preservativo nas trocas sexuais com o seu 
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efeito qualquer troca sexual; sem 

embargo, depois do fim da relação 

com o terceiro namorado, as 

dádivas de sangue da entrevistada, 

realizadas de 4 em 4 meses, 

continuaram a ter aprovação; no 

dia 15 de Março de 2004, um ano 

depois de ter iniciado a relação 

com o quarto namorado, a 

entrevistada foi notificada do 

contágio pelo VIH; 

actual companheiro) Tive as primeiras relações com ele, mas, 

dizia-lhe “Tu não te podes vir, porque eu não quero ter filhos”… 

Sempre aquelas conversas (risos)… O normal, tudo bem… Mas, eu 

dizia “Se quiseres, também tenho camisinha e a gente pode 

proteger-se… Eu também tomo a pílula”… E ele dizia sempre 

“Não é preciso”… E ele nunca se veio dentro de mim até saber 

que eu era portadora… E eu fiquei doente, fui internada… E desde 

o espaço em que eu estive doente até ser internada, já não tinha 

contacto com ele… Eu não queria falar com ele…” (…) 

“(referindo-se ao facto de não ter substanciado qualquer 

relacionamento ou conquista sexual entre o fim do terceiro 

namoro e o início do quarto) Não…” (…) “(referindo-se às 

dadivas de sangue) Eu gostava, enfim… Era um dos meus 

objectivos, sim senhora… E dava sangue, trabalhava… Ia dar 

sangue… Porque já que não posso ajudar os outros em questões 

financeiras, como eu era ajudada, quis fazer uma boa causa, dar 

sangue… Eu dava sangue… Dava sangue, sim senhora, com todo 

o carinho e ficava feliz… Talvez os momentos mais felizes da 

minha vida era sentar-me numa cadeira para a colheita de sangue 

e uns dias depois receber a carta que dizia “Parabéns! Mais uma 



vez foi aprovada. Salvou mais uma vida”… Era um dos momentos 

mais importantes, tirando o nascimento da minha filha… Eu fui 

doar sangue e tinha que picar o dedo, como a gente pica sempre… 

Tive uma anemia… Esperei 6 meses e já estava com o meu 

parceiro…” 

VIH/SIDA 

Conhecimento 

da entrevistada 

sobre a doença 

Sida no 

momento da 

contaminação 

No momento da contaminação e 

da notificação da 

seropositividade, a entrevistada 

tinha noções muito vagas sobre o 

VIH/Sida, a sua natureza, 

implicações e vias de contágio; na  

verdade, a entrevistada 

consciencializou-se, na íntegra, da 

natureza e implicações do 

VIH/Sida pela acção educadora 

conjunta do seu médico assistente 

no H.G.S.A. e do psicólogo que a 

acompanhou na 

Abraço/Delegação Norte entre 

2005 e 2007; 

“Depois de fazer a análise geral, passados 15 dias, quando eu fui 

saber o resultado, que eu fui chamada lá, eu vejo dez médicos à 

minha volta… A Dra. Fátima Leite… É, pronto, uma loirita, a 

coordenadora… Havia lá a Dra. Fátima, mais a espanhola 

(risos)… Ai, eu fiquei (disfarça uma expressão de desgosto com 

um sorriso)… Estranhei, era fora do normal… E um copo de água 

sobre a mesa… E a Dra. sentou-se à minha beira e perguntou-me 

como é que eu me sentia… Mas, não me disse logo… Esteve lá a 

falar e disse-me que havia um problema… Disse-me que eu tinha o 

HIV positivo… E eu disse “Explique-me isso por outras palavras” 

(risos)… E foi quando ela me falou sobre a Sida, que eu 

desconhecia… (rectificando) Não, não desconhecia o reclamo 

sobre a Sida, mas como é que se diz? O HIV, pronto, eu não estava 

por dentro… (…) O que eu vejo, eu consigo entender o que é 

(risos)… (…) Acho que quando a Dra. me falou que eu tinha o 
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HIV eu perguntei-lhe se não dava para tirar o meu sangue, trocar 

e meter outro (risos)… Se dava para (hesitante)… Já que eu ajudei 

aos outros…” (…) “(referindo-se ao seu médico assistente no 

H.G.S.A. e ao seu psicólogo na Abraço/Delegação Norte) Não… 

Foram os dois… Foram os dois, não é?... O Dr. João Santos foi 

importante para me explicar o que é que é, e o Dr. Nuno 

também… Só que são diferentes…” 

VIH/SIDA 

Sentimentos 

despertados 

pelo contágio 

No momento em que foi 

confrontada com a notícia da sua 

seropositividade no H.G.S.A., a 

entrevistada mulher não assimilou 

os esclarecimentos sobre a 

natureza e implicações do 

VIH/Sida prestados pelos 

profissionais de saúde daquela 

instituição; foi através da sua 

chefe de trabalho no 

NorteShopping que, na tarde de 

15 de Março, a entrevistada 

Andreia começou a 

“Quando me disseram o que era, eu fiquei… Sei lá?... Não sei… 

Fui trabalhar… (referindo-se aos profissionais de saúde do 

H.G.S.A.) Deram-me lá um calmante, sim senhor, tomei… E 

perguntaram-me se eu queria ir trabalhar ou se eu queria ir para 

casa, passado um bocado... Eu disse “Não, eu vou trabalhar”… 

Fui directa para o trabalho, sim senhora… Lembro-me muito bem 

desse dia… Tinha que ir trabalhar… (exprime-se vagarosamente) 

Cheguei, dei a minha entrada, pronto… Até que passado uns 

tempos eu caí em mim e comecei a chorar… E disse à minha chefe 

que queria falar com ela… Ela explicou-me o que era a Sida 

(risos)… (…) Eu fiquei num estado de choque... Fiquei distante… 

Pensei “Vou morrer amanhã?”… A Sida, para mim, é essa gente 

que está na rua toda cheia de feridas, toda (hesitante)… Sei lá? 

13 



consciencializar-se da gravidade 

da situação; a reacção da 

entrevistada à elucidação da sua 

chefe de trabalho sobre as 

implicações do VIH/Sida atesta as 

máximas de Parsons (1951) e 

Caldeira (1995) sobre o choque 

emocional que marca o princípio 

da experimentação da doença; 

Para mim, isso era a Sida…” 

VIH/SIDA 

Dilemas éticos 

envolvendo a 

discriminação 

A entrevistada revelou a sua 

seropositividade a um grupo 

muito reduzido de pessoas, entre 

elas, uma irmã, a filha, a chefe de 

trabalho, uma colega de trabalho e 

uma amiga (trata-se de uma ex-

colega de trabalho do Centro 

Comercial Via Catarina); no que 

toca à família, a entrevistada 

transmitiu a notícia do contágio 

pelo VIH à irmã ainda no decurso 

“Disse à minha família… Não, uma semana depois… Eu disse a 

uma (referindo-se a uma irmã) e tudo e correu logo… Espalhou-se 

logo… Para pessoas aconchegadas à família… Amigos lá deles… 

(referindo-se ao facto de ter reprovado a atitude da sua irmã) Eu 

tinha a intenção de contar às outras, mas eu… (referindo-se à 

filha) Eu tenho a noção de que contei à minha filha para ela 

começar a entender a vida… E é a única amiga que eu tenho… 

Pouco depois de sair do hospital, eu contei à minha filha... No 

Joaquim Urbano… 2004, 2005… Falei-lhe que a mãe estava 

doente… (referindo-se à sua chefe de trabalho) E disse à minha 

chefe que queria falar com ela… Ela explicou-me o que era a Sida 
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do mês de Março de 2004; De 

pronto, a irmã divulgou a 

informação junto das outras duas 

irmãs e do irmão mais velho sem 

o consentimento prévio da 

entrevistada; esta atitude deixou a 

entrevistada desgostosa, dado que 

pretendia ser ela própria a 

comunicar a notícia da 

contaminação pelo VIH às 

restantes irmãs e ao irmão mais 

velho; no entanto, a entrevistada 

proibiu categoricamente as três 

irmãs de transmitirem a notícia do 

contágio pelo VIH à mãe, por um 

lado, porque entende que o nível 

de desenvolvimento intelectual da 

última é manifestamente 

insuficiente para compreender a 

natureza e implicações da 

(risos)… (…) (referindo-se ao facto de ter revelado a 

seropositividade à actual colega de trabalho) Hum, hum… 1 ano 

depois… (…) (referindo-se à amiga ex-colega de trabalho) Há 

uma colega e amiga minha que é aqui da área… E é minha amiga 

já há muitos anos… Sabe (entenda-se tem conhecimento da sua 

seropositividade)…” (…) “(referindo-se à sua mãe) A minha mãe 

não sabe… É assim, é a única pessoa que (referindo-se às irmãs) 

não admito que contem… É a minha mãe… (…) A minha mãe não 

sabe porque a minha mãe é uma pessoa que não vai resolver os 

problemas… Ela vê uma pessoa de cabelo vermelho, ela diz que é 

a droga (risos)… Ela vê uma pessoa com uns brinquinhos e diz 

que é a droga… E diz “Não faças isso! Toma cuidado!”… Vê uma 

pessoa gorda e diz que está mal dos fígados… É uma pessoa que 

não sabe muito… Vê uma pessoa obesa e diz logo “Comeu alguma 

coisa que lhe fez mal… Olha como é que ela está”… Então, a 

minha mãe não vai saber entender essas coisas… Então, eu disse 

às minhas irmãs que estão proibidas… Ai delas que digam à 

minha mãe… Ela ia sofrer muito… Eu acho que a minha mãe 

talvez não entendesse mesmo que eu explicasse… Eu tenho uma 

irmã minha que é muito magrinha… É muito miudinha… É muito 



patologia, por outro, para evitar o 

seu sofrimento; 

magrinha ela… E a minha mãe diz que ela tem a trilha… Então, a 

minha mãe diz isso (risos)… Imagina se ela soubesse que eu tinha 

esta doença…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

práticas 

culturais 

A entrevistada considerou que o 

contágio pelo VIH provocou 

alterações ligeiras ao nível das 

suas práticas culturais; as 

mudanças registadas neste 

domínio prendem-se com os 

cuidados alimentares acrescidos, 

nomeadamente a dieta assente em 

cozidos e grelhados recomendada 

pelo médico assistente no 

H.G.S.A., e a redução do 

consumo de uma cerveja com 

groselha às ocasiões em que faz 

um churrasco; de resto, a 

entrevistada referiu que continua a 

manter a preferência pela vida 

doméstica, investindo pouco nas 

“(referindo-se ao facto de não ter registado uma alteração 

significativa nas suas práticas culturais depois de ter tomado 

conhecimento do contágio pelo VIH) Nada disso, nada disso… 

Depois de me dizerem o que é e como é que se transmitia, não… 

(…) A única mudança que houve foi ter que reduzir em questões de 

álcool e alimentação… Foi só isso… (…) (referindo-se à sua 

dieta) E tenho que andar um bocadinho e fazer uma dietinha, mais 

através de grelhados e cozidos… É por causa do colesterol, não 

é?... Talvez tenha a ver com medicação… É normal… (…) 

(referindo-se ao hábito de beber cerveja ocasionalmente) Pode ser 

uma vez por mês, como não… Se tiver a fazer frango assado ou um 

churrasco, não vou beber água nem sumo… Não bebo sumo, bebo 

uma cervejinha com groselha…Posso ficar 3 meses sem beber, e 

beber ao fim de 3 meses… (…) (referindo-se às saídas nocturnas) 

É assim, eu não era muito de sair à noite… Sou muito caseira… 

Não sou muito de sair à noite… Mas, saio… Vou ao café e tomo 

um cafezito, ou bebo um copo, naquela assim… Pronto… Mas, é 
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“práticas expressivas semi-

públicas” (Lopes, 2000) de cariz 

nocturno, em particular a ida a 

bares, como já se verificava antes 

de Março de 2004; 

raro sair porque as finanças não dão para isso…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

sociabilidades 

A esfera das sociabilidades da 

entrevistada não foi abalada pelo 

contágio pelo VIH; a entrevistada 

tem um círculo de amizades 

constituído apenas por duas 

pessoas, uma colega de trabalho e 

uma amiga ex-colega de trabalho 

no Centro Comercial Via 

Catarina; uma e outra tiveram 

uma reacção bastante positiva à 

confidência da actual utente da 

Abraço/Delegação Norte e jamais 

a discriminaram; 

“Sim, tenho duas amigas que sabem… (referindo-se ao momento 

em que revelou o contágio pelo VIH a uma colega de trabalho) 1 

ano depois… (…) (referindo-se ao facto da sua colega de trabalho 

ter reagido bem à notícia) Bem… (referindo-se ao facto da sua 

colega de trabalho nunca a ter discriminado por ser seropositiva) 

Não… Nunca… (…) (referindo-se à amiga ex-colega de trabalho 

no Centro Comercial Via Catarina) Há uma colega e amiga minha 

que é aqui da área… E é minha amiga já há muitos anos… 

Carina… Ela foi a primeira pessoa a saber… Mas, amigas, foi a 

primeira pessoa a saber… Foi primeiro do que à minha irmã, 

porque ela foi comigo ao hospital…” 
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VIH/SIDA 
Implicações do 

contágio em 

A entrevistada revelou a sua 

seropositividade a uma das irmãs 

“Disse à minha família… Eu disse a uma (referindo-se a uma das 

irmãs) e tudo e correu logo…Espalhou-se logo… Para pessoas 
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termos das 

relações 

familiares 

que, sem a sua autorização, 

tomou a liberdade de comunicar 

tal notícia às outras duas irmãs e 

ao irmão mais velho (que ainda 

reside em Sandim); conquanto 

tivesse ficado aborrecida com o 

comportamento da irmã, Andreia 

manteve um trato cordial com a 

última; genericamente, as 

relações da entrevistada com os 

seus familiares mais próximos 

que têm conhecimento do 

contágio pelo VIH (as três irmãs, 

o irmão mais velho e a filha) não 

foram afectadas pela patologia, 

excepto no período inicial (por 

uma questão de insipiência, as 

três irmãs da entrevistada 

insistiram que esta deveria lavar a 

loiça com lixívia e separar a sua 

aconchegadas à família… Amigos lá deles… Eu falo com a minha 

irmã, mas (hesitante)… Eu falo para ela que preciso de dinheiro 

da minha mãe porque é ela que toma conta do dinheiro da minha 

mãe… E peço… E volta e meia, volto lá (***)… (…) (referindo-se 

ao facto das suas irmãs terem conhecimentos escassos sobre o 

VIH/Sida, num período inicial) Não, não estão informados… 

Ainda estão pior do que eu… E disseram-me que tinha que lavar a 

louça com lixívia, que tinha que ter a roupa lavada à parte, essa 

cena toda… E isso mexeu mais comigo… Não, eu não sabia 

explicar… Mandava elas falarem com o médico que era para não 

me chatearem… (…) (referindo-se ao facto das irmãs se terem 

consciencializado sobre a natureza e as implicações do VIH 

posteriormente) Depois, com o tempo, foi… (…) (referindo-se ao 

facto de ter mantido relações cordiais com as irmãs) Ficou tudo 

igual…” 



roupa da roupa da mãe e da 

filha); 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

afectivas 

As relações afectivas da 

entrevistada não foram 

perturbadas pela seropositividade; 

ainda que se tenha eximido a 

dialogar com o namorado ex-

toxicodependente (que foi a fonte 

do seu contágio) no período 

compreendido entre o dia 1 de 

Abril de 2004, altura em que foi 

internada no Hospital de São João 

com uma Hepatite C, e o dia 8 de 

Julho do mesmo ano, a 

entrevistada mulher reatou a 

relação amorosa; o par continua a 

namorar serenamente na 

actualidade; 

“Tive as primeiras relações com ele, mas, dizia-lhe “Tu não te 

podes vir, porque eu não quero ter filhos”… Sempre aquelas 

conversas (risos)… O normal, tudo bem… Mas, eu dizia “Se 

quiseres, também tenho camisinha e a gente pode proteger-se… 

Eu também tomo a pílula”… E ele dizia sempre “Não é 

preciso”… E ele nunca se veio dentro de mim até saber que eu 

era portadora… E eu fiquei doente, fui internada… E desde o 

espaço em que eu estive doente até ser internada, já não tinha 

contacto com ele… Eu não queria falar com ele…” (…) “Ao 

longo do tempo, eu comecei a reflectir certas coisas, não é?… Há 

momentos em que ele, para mim, é importante… Eu acho que 

estou com ele por ele me ter infectado… (…) Eu acho que as 

pessoas que estão (hesitante)… É assim, eu tenho um único 

objectivo… Eu não tenho que fazer mal a ninguém por não gostar, 

ou por gostar, ou por vingança, ou por isto, ou por aquilo… Sei 

lá? Aconteceu… (…) Eu tinha todo o direito de apresentar uma 

queixa contra ele… Não apresentei porque depois de tanto ver 

(hesitante)… Eu fiquei meia coisa quando pensei em apresentar 
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queixa… Pensei “Porque é que vou apresentar uma queixa se não 

vai salvar a minha vida?”…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

laborais 

No domínio das relações laborais, 

as únicas pessoas que sabem da 

seropositividade da entrevistada 

são a sua chefe de trabalho e a 

colega que é também amiga 

pessoal; a chefe de trabalho desta 

mulher reagiu compassivamente à 

notícia da contaminação pelo VIH 

e foi um dos seus grandes apoios 

na fase inicial de experimentação 

da seropositividade; no entanto, 

porque a entrevistada revela 

tendência para se distrair com 

cavaqueiras no decurso do tempo 

de trabalho, a sua chefe de 

trabalho admoesta-a, amiúde, com 

o afastamento da zona de 

restauração do NorteShopping ou, 

“(referindo-se à sua chefe de trabalho) E ela apoiou-me naquela 

altura… Ela apoiou-me… Ela levou-me a Fátima, sim senhora… 

Ela pediu-me para ter calma, sim senhora… (…) Porque hoje ela 

manda-me (hesitante)… Sabendo que eu estou com problemas de 

questões da custódia da minha filha, sabendo que se me acontecer 

alguma coisa, eu tenho que ir para o Santo António, ela manda-me 

para Vila do Conde trabalhar, para outros sítios distantes… 

Talvez por ser muito faladora (risos)… É assim, eu tenho que ir 

para outros sítios porque a minha chefe tem confiança em mim e 

sabe que eu tenho capacidade de reger um sector sozinha… (…) 

(referindo-se à Hepatite C) Porque me senti discriminada quando 

eles se afastaram e não tinham motivo… Eu pus-me superior, neste 

caso… (…) Eles sabem que eu tive a Hepatite e que fiquei curada, 

tudo bem… Está-se… Não se fala mais no assunto... Porque as 

pessoas são muito amigas e dizem “Ai, calma! Come isto e 

aquilo”… E, depois, a gente nota a distância… Acho que é que 

nem aqueles cães de rua que notam o perigo… (…) Porque, de 

resto, por mais que me metam uma peça de fruta, um iogurte à 
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mesmo, com o encaminhamento 

para prestação de serviço num 

centro comercial de Vila do 

Conde; se não foi vítima de 

discriminação no meio laboral por 

causa do contágio pelo VIH, tal 

não se verificou em relação à 

Hepatite C; com efeito, excluindo 

a sua chefe e da colega e amiga 

pessoal, as companheiras de 

trabalho da entrevistada 

manifestaram um comportamento 

de demarcação quando souberam 

da contracção da doença, pelo que 

temiam uma possível 

contaminação; 

minha beira, eu, embora coma quando eles me dão, sim senhora, 

as minhas amigas (hesitante)… Mas, a gente nota… A gente sente, 

sei lá?... Só quem tem a doença é que sabe… E querem que uma 

pessoa fique longe para não pegar a Hepatite…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos do 

ritmo de 

Em conformidade com a 

entrevistada, o seu ritmo de 

actividade sexual não sofreu 

qualquer transformação após a 

“(referindo-se ao facto do contágio pelo VIH não ter perturbado o 

seu ritmo de actividade sexual) É igual… (referindo-se ao ritmo de 

actividade sexual actual) Depende, ao fim-de-semana… 

Depende… Sei lá?... Quando estou de folga… Depende se não 
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actividade 

sexual 

notificação do contágio pelo VIH; 

de facto, a entrevistada conservou 

o ritmo de três relações sexuais 

por semana, uma média que já era 

habitual antes de Março de 2004; 

estiver a trabalhar… (referindo-se ao ritmo de actividade sexual 

semanal antes do contágio pelo VIH) Não, tenho igual… Três… 

(referindo-se ao ritmo de actividade sexual actual) É igual… Não 

mudou nada…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos da vida 

religiosa 

A entrevistada considerou que a 

sua vida religiosa não foi afectada 

em razão do contágio pelo VIH; a 

entrevistada continuou com um 

nível de prática religiosa baixo – 

não reza em casa, mas frequenta a 

Igreja uma vez por mês para 

realizar as suas preces – e 

afirmou que a fé não é um 

elemento importante para 

contrariar o problema do VIH; 

“(referindo-se ao facto de não costumar rezar em casa) Agora, 

não… (…) (referindo-se ao facto de frequentar a Igreja 

ocasionalmente) Eu vou à Igreja… Gosto de ir à Igreja… Gosto de 

ir ao cemitério… Gosto dessas coisas assim… Vou lá meter uma 

velinha pelo meu pai e pelos meus irmãos… E vou à Igreja, 

assim… Depende… Não tem hora certa, nem dia certo… 

Depende… Vou uma vez por mês, média disso… Quando estou de 

folga, no fim, sou capaz de passar lá… Sozinha… (referindo as 

razões pelas quais frequenta a Igreja) Porque gosto de estar lá… 

Sim, mais paz… E fico mais sossegada, refresco (risos)… 

(referindo-se ao facto da religião não constituir um factor 

importante para tentar contrariar o problema do VIH/Sida) 

Não…” 

4 

VIH/SIDA 
A percepção de 

si enquanto 

Segundo a entrevistada, o 

contágio pelo VIH originou uma 

“Eu deixei de me arranjar, eu deixei de ir ao cabeleireiro… Antes 

gostava de me arranjar, gostava de me vestir fixe (risos)…” (…) 
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doente 

seropositivo 

perda de vaidade pessoal, 

expressa no desleixo com a 

apresentação de si na vida diária; 

a entrevistada alegou que a morte 

é um assunto que a preocupa, 

porque teme tornar-se uma fonte 

de sofrimento para a filha e para a 

mãe se evoluir para a fase de Sida 

declarada; não obstante, a 

entrevistada afirmou que o 

contágio pelo VIH lhe ocasionou 

receio face ao futuro e que desde 

a notificação da patologia, em 

Março de 2004, que vive com 

maior ansiedade; 

“(referindo-se à morte) É assim, a morte preocupa-me em 

questões da minha mãe e da minha filha… Não quero que elas me 

vejam a sofrer, a ficar numa cama… Isso não quero… (referindo-

se à forma como encara o futuro) Sei lá?... Com receio… Receio 

de não conseguir dar bons princípios de vida à minha filha… (…) 

(referindo-se ao facto do contágio pelo VIH lhe ter trazido 

ansiedade) Sim…” 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre a 

sociedade 

envolvente 

A entrevistada asseverou que a 

percepção dos indivíduos que 

integram a sociedade “normal” 

sobre os doentes de VIH/Sida é 

declaradamente negativa; 

“A imagem é negativa (hesitante)… Eu não sei… É uma coisa 

diferente… Eu, sendo seropositiva, é a coisa mais complicada… É 

isso… Eu acho que, sei lá?... Eu ainda estou muito distante disso, 

não é?... Para mim, é complicado ser seropositiva porque eu fico 

com medo… Eu fico com medo até de saber as análises da minha 
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filha… A minha filha fez análises…” 

VIH/SIDA 

Estratégias e 

lógicas de 

actuação face à 

seropositivi- 

dade 

Após ter sido notificada do 

contágio pelo VIH, a entrevistada 

delineou uma estratégia baseada 

na adopção de um “estilo de vida 

saudável”, se bem que evidencie 

pequenos descuidos face ao 

regime terapêutico (conquanto 

mantenha a carga vírica negativa) 

e olvide a recomendação do seu 

médico assistente para utilizar 

preservativo nas relações sexuais 

com o namorado, incorrendo na 

pena de aumentar a carga vírica 

em razão de tal comportamento; 

“Tentei levar uma boa qualidade de vida… Antes, a minha casa 

não era em condições… Hoje, tenho uma casa boa mas que é 

muito puxada… Eu até ando à procura de uma, porque o meu 

medo é ficar doente e a minha mãe e a minha filha não terem 

possibilidades de dirigir a casa… Eu agora pago muito de renda… 

Pago muito de renda e tenho sempre aquele objectivo de 

trabalhar, trabalhar, trabalhar… Ontem tive folga, mas não quis, 

fui trabalhar… Porque é mais um dinheirinho… Gosto de ter tudo 

direitinho, a renda em dia, sim senhora… E a minha filha gosta 

daquela casa, eu também gosto… E damo-nos bem, sim senhora… 

Tudo bem… Senão, para isso eu alugava um quartinho e estava 

bem… Se não tivesse um objectivo futuro (risos)…” (…) 

(referindo-se ao seu regime terapêutico) Às vezes, eu esqueço-me 

porque, é assim (hesitante)… Eu esqueço-me porque não como, 

não é?… Eu tenho que tomar a medicação e quando como, tomo-

a… Só tenho dois para tomar… Só… À noite, é horrível porque dá 

pesadelos… Sei lá? Às vezes, não é (risos)?... E é assim… (…) 

(referindo-se à abdicação do preservativo) Gosto muito do meu 

médico… O que ele me diz, é certo… Embora eu não lhe diga, eu 
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faço sem “camisinha” (risos)… Mas, o médico diz que é melhor 

com preservativo… Talvez por o vírus dele (referindo-se ao seu 

namorado) estar mais desenvolvido… Está mais desenvolvido e 

pode-me contaminar outra vez… Eu tenho preservativos em casa, 

mas não sei… Não sei… Porque o vírus já está cá… Eu não 

consigo entender, não é?... Eu tenho uma colega que também é 

(entenda-se seropositiva)… Conhecia-a quando fomos ao passeio 

(referindo-se a uma actividade organizada pela Abraço/Delegação 

Norte)… Ela diz que também está a fazer relações há 14 anos com 

o namorado e continua assim… E ela e ele fazem relações normais 

sem usar preservativo… (…) Mas, o vírus já cá está… Já está 

dentro de nós… Eu acho que não tem solução… Não sei, talvez 

por não ter estudos de médico e não saber o futuro, não é?... Não 

saber o que é que é isso… Acho que se a gente já tem o vírus, não 

há nada a fazer, não é?… O médico bem que diz que é pior 

(entenda-se não utilizar preservativo nas relações sexuais com o 

seu parceiro também seropositivo)… Só que eu acho que 

(hesitante)… Sei lá?... Não sei… Não utilizamos preservativo… 

Nós vamos morrer (risos)… Olhe, essa parte aí da medicina é bué 

complicada (risos)…” 



VIH/SIDA 

Apoios 

recebidos – 

ONG’s – 

Em meados do ano de 2005, a 

entrevistada tornou-se utente da 

Abraço/Delegação Norte; a 

entrevistada tomou conhecimento 

da existência da 

Abraço/Delegação Norte através 

de uma assistente social que 

solicitou depois da notificação do 

contágio pelo VIH (a entrevistada 

ficou com receio de morrer e 

entendeu que seria imprescindível 

encontrar alguém que não fosse 

familiar para cuidar da sua filha) 

e que a persuadiu a visitar a 

referida ONG e a efectuar a 

inscrição; a entrevistada fez a sua 

primeira incursão à 

Abraço/Delegação Norte com 

grande apreensão porque temia 

encontrar-se com algumas das 

“Aqui à Abraço foi através de uma pessoa que hoje detesto… Foi 

uma das causas do meu problema… Queria roubar-me a minha 

menina… Por outras palavras… Chama-se Filomena Vilar… Era 

assistente social, era… Era… Porque eu fui lá para pedir ajuda, 

porque eu tinha medo de morrer… Tinha medo de morrer… 

Porque eu estive internada e essa cena toda… E, então, eu pedi 

ajuda… E no acto em que eu peço ajuda (hesitante)… Eu 

precisava de ter alguém que tomasse conta da minha filha que não 

fosse da minha família… Então, ela pôs o processo para tribunal, 

para a protecção de menores… Mais envolveu a minha cabeça, 

mais complicações… (…) (pensativa) Eu vim à Abraço para aí há 

3 anos… É, 2005… Em 2005… Foi mais ou menos a meio do 

ano… (referindo-se à sua primeira visita à Abraço/Delegação 

Norte) Muito medo… Muito medo, não… Era, sei lá?... Medo de 

ser vista, medo de, sei lá?... É, porque morava para aqui… Porque 

é um sítio em que nos conhecem… E ele é muito reservado… Não 

é muito destas coisas, pronto… E não quer que ninguém saiba… E 

se alguém o visse vir para aqui (hesitante)… As pessoas fazem 

logo filmes, não é?… Para mim, a Abraço era (***)… Mais ou 

menos… Ainda hoje tenho receio… A visita (hesitante)… Sempre 
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pessoas que conhece naquela 

zona de Vila Nova de Gaia (o seu 

namorado vive numa habitação 

situada nas imediações daquela 

instituição); na Abraço/Delegação 

Norte, recebeu apoio psico-social, 

alimentar e ao nível do vestuário; 

durante 2 anos, a entrevistada 

teve atendimento semanal com 

um psicólogo nesta instituição; a 

entrevistada foi, também, 

convidada a integrar um grupo de 

auto-ajuda, refutando essa 

solicitação porque as sessões de 

grupo colidiam com o seu horário 

de trabalho; no dia 9 de Junho de 

2007, a entrevistada participou 

numa manifestação contra a 

discriminação de seropositivos 

em Lisboa, por intermédio da 

fui bem atendida… Fui bem atendida, sim senhora… Mas, vinha 

com receio de estar lá alguém conhecido… É mais o receio de ser 

vista por outras pessoas… E depois perguntam “O que é que foste 

lá fazer?”… E eu digo “Fui lá encontrar-me com o psicólogo”… 

(reproduzindo a réplica de pessoas conhecidas que testemunharam 

uma visita sua à Abraço) “E quem era o psicólogo?”… Eu, 

depois, já não sei se hei-de dizer se vou a um psicólogo, se vou 

visitar uma colega, sei lá?… (…) (referindo-se ao facto de ter 

recorrido ao apoio Psico-Social) Sim… (…) (referindo-se ao facto 

de ter recebido apoio alimentar e ao nível de vestuário) Tive e 

tenho… Sempre… Desde que vim… Dão-me roupa, dão-me 

calçado… Dão-me alimentos, sim senhora… Não me dão muito 

porque não têm para dar… É assim, eu não tenho um dia 

marcado… Venho quando (hesitante)… Como é que se diz? 

Quando têm alguma coisa, eles dão-me… Não, não… Depende do 

que precisar… Eles só não me dão mais porque eles não têm… E 

da outra vez ligaram-me até para vir cá buscar bolos (***)… Eles 

dão-me… Quando têm, dão-me sempre… Aquilo que eles têm, 

dão-me… E para a minha filha também… (…) (referindo-se ao 

atendimento com o psicólogo na Abraço/Delegação Norte) É 



Abraço/Delegação Norte; o móbil 

para tomar parte neste evento, 

mais uma vez com um sentimento 

de vergonha, foi o desejo de 

conhecer e contactar com outros 

doentes de VIH/Sida; esta foi a 

única actividade em que a 

entrevistada se associou através 

da Abraço/Delegação Norte; os 

convites que recebeu para 

participar noutras actividades 

foram declinados devido às 

obrigações laborais; a 

entrevistada entende que o apoio 

que a Abraço/Delegação Norte 

lhe tem proporcionado aumentou 

a sua qualidade de vida e trouxe-

lhe maior equilíbrio emocional; 

na actualidade, a entrevistada 

desloca-se às instalações da 

assim, eu já tive atendimento com um psicólogo, mas neste 

momento não estou a ter… Tive logo consulta… Era uma vez por 

semana… Era… Foi um tempinho grande… Desde sempre 

(risos)… Desde sempre… Porque ele foi embora… Foi… Depois, 

foi a Dra. Marisa e também foi embora… O ano passado… (…) 

(referindo-se ao facto de ter sido solicitada pelos técnicos da 

Abraço/Delegação Norte para integrar um grupo de auto-ajuda) 

Não… É assim, às vezes, eles convidam-me, mas é que eu não 

posso ir… (…) (referindo-se à manifestação contra a 

discriminação de seropositivos em Lisboa, na qual participou por 

intermédio da Abraço/Delegação Norte) Fui uma vez a Lisboa… 

Pela Abraço, sim… A gente foi lutar contra a discriminação, se 

não estou em erro… Lá em Lisboa, foi qualquer coisa assim… Eu 

fui com muita vergonha… Tinha assim muita vergonha… 6 de 

Setembro… 2007… (referindo-se aos motivos que a levaram a 

participar na manifestação em Lisboa) O que é que me levou? Sei 

lá? Para ir conhecer gente que também tem o mesmo problema 

que eu… Porque nós temos também que lutar pelos nosso direitos 

e não ter vergonha daquilo que somos… (…) (referindo-se aos 

convites que recebeu para participar noutras actividades 



Abraço/Delegação Norte uma vez 

por mês, justamente para dialogar 

com uma das técnica do serviço 

de apoio psico-social por quem 

tem grande apego; de um modo 

geral, a entrevistada está satisfeita 

com a réplica da 

Abraço/Delegação Norte ao seu 

pedido de ajuda, embora se sinta 

desconfortável em visitar a 

instituição porque conhece 

algumas pessoas que moram na 

zona circundante; a entrevistada 

alegou, ainda, que seria desejável 

que a Abraço/Delegação Norte 

usufruísse de um apoio financeiro 

mais amplo, sobretudo da parte 

do poder estatal, para potenciar as 

suas acções de intervenção social; 

organizadas pela Abraço/Delegação Norte e que declinou devido 

às obrigações laborais) Não, não… Ainda não fui porque não tive 

tempo… Eu trabalho… Estou a trabalhar… E depois, quando há 

essas campanhas, eu não posso faltar… (…) (referindo-se ao 

apoio que tem recebido da Abraço/Delegação Norte) Mas, estou 

muito contente por estar aqui… Têm-me dado muito apoio, têm-me 

ajudado… Sei lá? Eu gosto de vir aqui, gosto de falar com a Dra. 

Susana… Pronto, gosto… Falo mais à vontade… Gosto de falar… 

Até pode nem ser minha psicóloga, mas tem mais tempo… Uma 

hora, uma hora e tal, mais ou menos (risos)… Porque ela, às 

vezes, também tem outros utentes para atender e não dá para estar 

mais… (referindo-se ao facto de se sentir melhor depois das suas 

visitas à Abraço/Delegação Norte) Sim… (…) (referindo-se ao 

facto de se sentir satisfeita com o apoio prestado pela 

Abraço/Delegação Norte) Estou… Só não venho mais vezes 

porque não quero… Porque sou muito reservada, não gosto de 

ficar (hesitante)… (referindo-se ao receio de ser vista) É mais ou 

menos isso… É… (…) (referindo-se aos aspectos que poderiam ser 

melhorados na instituição Abraço/Delegação Norte) Terem um 

apoio superior… O Estado ajudar mais a Abraço… Ajudar as 



pessoas mais um pouco… Em produtos alimentares para as 

pessoas que não têm nada… Pronto…” 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre o 

procedimento 

profissional 

médico 

Inicialmente, a entrevistada tinha 

consultas semestrais no H.G.S.A. 

para acompanhamento do 

problema do VIH, uma vez que 

estava em fase assintomática; 

nessas ocasiões, o seu médico 

assistente comunicava-lhe o valor 

da carga vírica, que se manteve 

sempre baixo até Dezembro de 

2006; a partir dessa data, a 

entrevistada iniciou a terapêutica 

anti-retroviral e passou a ter 

consultas trimestrais no 

H.G.S.A..; o regime terapêutico 

desta mulher, que se mantém 

idêntico até à actualidade, 

subentende três tomas diárias de 

comprimidos, a primeira ao 

“(referindo-se à primeira consulta para acompanhamento do 

problema do VIH) 18 de Março… Foi… Eu tive a consulta dois 

dias depois de saber que era portadora… (…) (referindo-se à 

regularidade com que visitava o médico para acompanhamento 

do problema do VIH) De 6 em meses… De meio em meio ano… 

(…) (referindo-se às consultas de acompanhamento do problema 

do VIH até ao início da terapêutica) O médico dizia que estava 

tudo bem, que estava tudo controlado… Estava tudo fixe… 

(referindo-se ao início da terapêutica anti-retroviral) 2006… A 

consulta foi em Dezembro de 2006… Eu fui à consulta dia 5 de 

Dezembro e depois comecei a tomar… E em Janeiro fui lá ver 

como é que estava… (…) (referindo-se ao regime terapêutico) Um 

ao almoço, outro ao jantar, e outro à noite… São 3 

comprimidos… (referindo-se ao desconsolo que lhe causa a 

ingestão de comprimidos) Ai, eu preferia antes que me dessem 

injecções, porque eu sou alérgica a tomar comprimidos… E eu 

“Não há injecção?”… Eu preferia levar uma todos os dias no 

rabo, qualquer coisa… Vitaminas, xarope… Eu já quando tomava 
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almoço, a segunda ao jantar e a 

terceira antes de se deitar; a 

entrevistada confessou, no 

entanto, que a ingestão de 

comprimidos lhe causa 

desconsolo, ainda que cumpra o 

regime terapêutico (sublinhe-se 

que já ocorreram situações em que 

não ingeriu o comprimido ou da 

hora de almoço ou da hora do 

jantar porque não realizou 

refeição); a reacção da 

entrevistada ao tratamento anti-

retroviral foi satisfatória, tendo 

reduzido o valor da sua carga 

vírica para um nível negativo; 

mesmo assim, a entrevistada 

debate-se com um dos efeitos 

secundários da medicação, a 

perturbação do sono pela 

pílula não gostava… Uma coisinha assim tão pequenina não 

passava… Imagina agora aqueles comprimidos… O meu 

companheiro disse “Parte a meio e toma”… Às vezes, fico 

irritada… Ai, meu Deus do céu… E tenho que os tomar… É assim 

um bocado… Sei lá?... Eu já não gostava de tomar medicação 

nenhuma, nem para a dor de cabeça, nem para a dor de dentes, 

nem para a dor de qualquer coisa (risos)… E para tomar a 

medicação é um bocadinho complicado, um bocadinho enorme 

(risos)… Mas, tenho feito a medicação, pronto, porque é 

importante…(…) (referindo-se ao facto de ter uma carga vírica 

negativa) É… (…) (referindo-se aos efeitos secundários da 

medicação) Há um comprimido que faz sonolência e dá 

pesadelos… (…) Eu quando o médico me disse, eu disse “Eu já os 

tenho” (risos)… Eu disse que já os tinha sem tomar (risos) … E 

eu começo a ver que são pesadelos horríveis… Muito… (…) 

(referindo-se ao seu médico assistente) Gosto muito do meu 

médico… O que ele me diz, é certo… (referindo-se ao facto de ter 

confiança no seu médico assistente) É… (referindo-se ao facto de 

ter gosto em ir às consultas com o seu médico assistente) Sim, 

sim… (…) (referindo-se às reprimendas da parte do seu médico 



ocorrência de pesadelos; o 

relacionamento da entrevistada 

com o seu médico assistente no 

H.G.S.A. é óptimo; a entrevistada 

asseverou ter total confiança no 

seu médico, pessoa por quem 

nutre grande estima, e sentir-se 

confortável durante a realização 

das consultas trimestrais; em 

embargo, a entrevistada reconhece 

que a qualidade da relação com o 

seu médico é um factor 

extremamente importante para 

aumentar a sua motivação em 

relação ao cumprimento correcto 

da terapêutica anti-retroviral; a 

este respeito, deve fazer-se notar 

que as desatenções ocasionais da 

entrevistada face às tomas de 

comprimidos do seu regime 

assistente) Eu estou a tomar a medicação… Às vezes, eu até 

esqueço… Da outra vez, não tomei, esqueci-me de tomar um 

comprimido… E o médico disse-me que não pode acontecer… (…) 

(referindo-se às recomendações do seu médico assistente 

relativamente ao contágio pelo VIH) Eu passeio muito… O 

médico mandou-me passear… Acusou colesterol agora um 

bocadinho… E tenho que andar um bocadinho e fazer uma 

dietinha, mais através de grelhados e cozidos… É por causa do 

colesterol, não é?... Talvez tenha a ver com medicação… É 

normal… (…) Mas o médico diz que é melhor com preservativo… 

Embora eu não lhe diga, eu faço sem “camisinha” (risos)… Tudo 

bem… O que ele me diz, é certo… Talvez por o vírus dele 

(referindo-se ao seu namorado) estar mais desenvolvido… Está 

mais desenvolvido e pode-me contaminar outra vez… Eu tenho 

preservativos em casa, mas não sei… Não sei… Porque o vírus já 

está cá… Eu não consigo entender, não é?... Eu tenho uma colega 

que também é (entenda-se seropositiva)… Conhecia-a quando 

fomos ao passeio (referindo-se a uma actividade organizada pela 

Abraço/Delegação Norte)… Ela diz que também está a fazer 

relações há 14 anos com o namorado e continua assim… E ela e 



terapêutico já foram alvo de 

reprimenda por parte do 

mencionado profissional de saúde 

do H.G.S.A.; em específico, o 

médico assistente da entrevistada 

recomendou-lhe três cuidados 

essenciais relativamente ao 

contágio pelo VIH, uma dieta 

assente em grelhados e cozidos, a 

realização de caminhadas a pé e a 

utilização preferencial de 

preservativo nas trocas sexuais 

com o seu namorado, cuja doença 

está em fase mais avançada; a 

entrevistada cumpre as indicações 

referentes à dieta e às caminhadas, 

mas tende a ignorar a advertência 

para a utilização do preservativo 

nas cópulas com o namorado, 

conquanto oculte esse facto ao 

ele fazem relações normais sem usar preservativo… (…) Mas, o 

vírus já cá está… Já está dentro de nós… Eu acho que não tem 

solução… Não sei, talvez por não ter estudos de médico e não 

saber o futuro, não é?... Não saber o que é que é isso… Acho que 

se a gente já tem o vírus, não há nada a fazer, não é?… O médico 

bem que diz que é pior (entenda-se não utilizar preservativo nas 

relações sexuais com o seu parceiro também seropositivo)… Só 

que eu acho que (hesitante)… Sei lá?... Não sei… Não utilizamos 

preservativo… Nós vamos morrer (risos)… Olhe, essa parte aí da 

medicina é bué complicada (risos)… (…) (referindo-se ao facto de 

se sentir satisfeita com o atendimento que tem tido no Hospital de 

Geral de Santo António para acompanhamento do problema do 

VIH/Sida) Estou satisfeita… (…) (referindo-se aos aspectos que 

poderiam ser melhorados no Hospital Geral de Santo António) 

Tenho muita vergonha de ir lá ao hospital… (…) Fico assim meia 

coisa… Porque como o pessoal me conhece de ir lá dar sangue, 

eu (hesitante)… Agora, vou para outro sítio e fico assim meia 

coisa… Tenho vergonha, às vezes, de me sentar lá nas cadeiras 

(risos)… Só que eu dava sangue do outro lado e ao princípio 

fiquei assim um bocado coisa, porque tem um porteiro e ele já me 



médico assistente; a entrevistada 

justifica o desmazelo face à 

utilização do preservativo por 

considerar que tal artefacto será 

insuficiente para inverter a 

situação de seropositividade; a 

entrevistada garantiu sentir-se 

satisfeita com o atendimento que 

tem recebido no H.G.S.A. para 

acompanhamento do problema do 

contágio pelo VIH desde o mês de 

Março de 2004 até aos dias de 

hoje; todavia, a entrevistada 

revelou que a mudança da 

condição de dadora de sangue 

para a condição de paciente 

seropositiva nesta instituição 

hospitalar lhe causa melindre; de 

facto, a segunda condição implica 

a sua presença na sala de espera 

conhecia de ir dar sangue para o outro lado… E agora deixei de 

ir e vou para o outro…” 



da Unidade de Infecciologia do 

H.G.S.A. para ser atendida pelo 

seu médico assistente, vivendo na 

iminência de um cruzamento com 

os funcionários que foi 

conhecendo nos 5 anos em que 

doou sangue na instituição; 

VIH/SIDA 

Objectivos de 

realização 

futura 

Os objectivos futuros da 

entrevistada são assegurar 

recursos financeiros através da 

ocupação como empregada de 

limpeza para pagar as suas 

despesas e proporcionar à filha 

uma vida melhor do que a sua; 

“(referindo-se aos seus objectivos futuros) O meu objectivo é 

pagar as coisas direitinhas e que a minha filha cresça e tenha uma 

vida melhor do que eu… Trabalhar, pagar as minhas coisas e 

saber viver…” 
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Entrevista 3 + Entrevista 7 (segunda sessão biográfica) 

Nome do entrevistado: Paulo (paciente do Hospital de Joaquim Urbano) 

 

Tema Categoria Síntese Interpretativa Discurso do entrevistado N.O. 

Data e local de 

nascimento 

O entrevistado nasceu na cidade 

do Porto, no dia 13 de Junho de 

1970; 

“Nasci em Miragaia… Nasci em casa... Segundo me disseram, 

nasci em casa... Miragaia é Massarelos… É a marginal, à beira de 

Massarelos… (referindo a sua data de nascimento) 13 de Junho de 

1970…” 

16 

Infância 
Caracterização 

do contexto 

onde o 

entrevistado 

passou os 

primeiros anos 

da sua vida 

Até aos 7 anos de idade, o 

entrevistado viveu com a sua 

família na freguesia de Miragaia; 

a ambiência da freguesia de 

Miragaia nessa época, recordou o 

actual paciente do H.J.U., revestia 

traços de anomia; no ano de 1977, 

a família do entrevistado 

abandonou a freguesia de 

Miragaia para se estabelecer numa 

moradia da Rua da Pena, na 

“(referindo-se à freguesia de Miragaia) Pacato, agora… Mas, no 

meu tempo, era muito pesado… Era muito pesado… Era como um, 

sei lá?... Um bairro de Lisboa… Era muito pesado… Antigamente, 

era muito, muito pesado… Drogas, roubos…” (…) “(referindo-se 

à freguesia de Massarelos) Agora, eu senti mais o peso de bandos, 

de quadrilhas, de gangs ou lá o que é que é isso, pronto, foi no 

Bairro do Vilar… Na Rua da Pena é muito sossegado, moram ali 

meia dúzia de pessoas… Era onde eu vivia… Mas, depois, eu era 

considerado pelas pessoas do bairro como se fosse de lá…” 
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freguesia de Massarelos, porque a 

mãe se juntou a um indivíduo 

nesse ano; o entrevistado 

descreveu a Rua da Pena como 

um local pacato; 

Infância 

Composição do 

agregado 

familiar na 

infância 

Na infância, o agregado familiar 

do entrevistado, de cariz 

monoparental, era constituído pela 

mãe e mais doze irmãos, todos 

mais velhos (a diferença de idade 

para o irmão mais velho é de 

cerca de 20 anos e para o mais 

novo de 1 ou 2 anos); segundo o 

entrevistado, o seu irmão mais 

velho foi a pessoa que 

desempenhou o papel de pai para 

si; 

“Fui criado só com a minha mãe, porque o meu pai morreu tinha 

eu 1 ano… E vivia com os meus irmãos, que eram todos novos… 

Somos treze… Dez rapazes e três raparigas… Eu sou o mais 

novo… Sou o mais novo… Pronto… Eu vou fazer 40 (anos), o meu 

irmão tem para aí 60, 60 e poucos (anos)… O mais velho… 

(referindo-se à diferença de idade para o irmão mais novo) A 

certeza absoluta não tenho, mas sei que é 1 ou 2 anos…” (…) 

“(referindo-se ao irmão mais velho) O pai foi ele… Foi ele 

mesmo, foi… É boa pessoa… Ainda hoje em dia tenho uma grande 

relação com o meu irmão… Falamos honestamente… Quando 

estou com dificuldades, é a ele que recorro… A esse e ao meu 

irmão que é polícia… Mas, mais, mais, a esse, ao mais velho… 

Porque o que é polícia, é uma jóia de uma pessoa, mas (expressão 

facial de algum desgosto) martela mais… E o meu irmão mais 

velho, não… Eu chego lá e digo “Olha, preciso de 4 ou 5 contos 
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para pagar a água”… E ele não me julga… Tem, tem… Não tem, 

não tem… E, se me vir a beber uma cerveja no café, pronto, não é 

que fique contente, mas também não fica triste… Enquanto que os 

outros (irmãos) já reagem à situação, sabe?...” 

Infância 
Qualidade da 

relação familiar 

No decorrer da infância do 

entrevistado, as relações no 

interior da família do entrevistado 

foram sempre aprazíveis; o 

entrevistado sente nostalgia 

quando evoca os laços intra-

familiares vigorosos que 

marcaram a sua infância; de facto, 

tais relações afáveis 

transfiguraram-se, posteriormente, 

em quezílias entre alguns 

membros da família, facto que 

deixa este indivíduo transtornado; 

o entrevistado guarda uma 

imagem extremamente positiva da 

sua mãe que descreveu como uma 

“(referindo-se à relação intra-familiar na infância) Na minha 

infância era boa…” (…) “Porque a minha família assim, nesse 

tempo, acho que não havia igual… Era muito unida… Era um 

espectáculo de família… Porque eu sofro, hoje em dia, por causa 

disso, não ver a minha família agrupada outra vez… (…) Quer 

dizer, são tantas saudades… E nesse tempo que o senhor me 

estava a perguntar, não, éramos todos unidos… (…) Era lindo… 

Eu hoje tenho traumas, pronto… Porque eu ando sempre 

nervoso… Posso estar aqui a conversar com o senhor, mas eu, por 

dentro (hesitante)… Pronto, e depois a tocar nestes assuntos, 

ainda me lembro mais… Porque é como a psiquiatra me disse, eu 

tive uma infância um bocado difícil, também… Boa, mas difícil… 

Porque, pronto dava gosto ver… Era lindo… Só visto, só visto… A 

família unida… A minha família era muito unida… De um 

momento para o outro, ficaram zangadas uma irmã com outra 

irmã… E depois a outra irmã também ficou com esta… Quer dizer, 
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pessoa “carinhosa” e 

“afectuosa”; quanto ao irmão 

mais velho foi descrito como uma 

“boa pessoa”; 

agora está tudo repartido, um bocado para aqui, outro para 

acolá… É triste… É triste porque nós somos uma família grande e 

unida, principalmente, por exemplo, no caso de haver uma 

porrada com algum da nossa família… Mesmo quando uma 

pessoa não se junta, nesse dia é só telefonar e tudo aparece… É só 

isso… Tirando a porrada, para festas e tudo, ninguém aparece… 

Nem convidam… A mim convidam, é como eu disse… Eu sou 

acarinhado por todos… O meu irmão aqui da Areosa convidou-

me, por exemplo, este Natal para ir lá passar com a minha mulher, 

para não estar a passar só eu e a minha mulher em casa… A 

minha irmã Sílvia também me convidou… O meu irmão da 

Pasteleira também me convidou… E se fosse preciso, os outros 

também me convidavam, não é?… Eu queria que me convidassem, 

mas queria que fosse tudo unido…” (…) “(referindo-se à imagem 

que guarda da sua mãe) Uma mãe carinhosa, afectuosa… A minha 

mãe era tudo… Eu perdi a minha mãe há pouco tempo… Era 

tudo… É como se diz, cada um puxa pela sua, mas aqui é a 

verdade que vem ao de cima… A minha mãe só não fazia 

(hesitante)… Nem aquilo que ela não podia, ela, às vezes, fazia… 

E quando eu já andava mesmo na droga… Quando eu já andava 



mesmo na droga, ela fazia-me coisas como eu não ter dinheiro e 

ela ir pedir ou ir passar uma roupa a ferro para depois me dar o 

dinheiro para as substâncias… (…) (referindo-se ao irmão mais 

velho) É boa pessoa… Ainda hoje em dia tenho uma grande 

relação com o meu irmão… Falamos honestamente… Quando 

estou com dificuldades, é a ele que recorro… A esse e ao meu 

irmão que é polícia… Mas, mais, mais, a esse, ao mais velho… 

Porque o que é polícia, é uma jóia de uma pessoa, mas (expressão 

facial de algum desgosto) martela mais…” 

Infância 

Estilo 

educativo da 

família 

O entrevistado foi educado à luz 

de valores conservadores; 

segundo o entrevistado, a sua mãe 

sempre se esmerou em incutir-lhe 

valores honrosos; para além de lhe 

ter imposto a norma de 

cumprimento intransigente do 

horário de almoço e de o castigar 

ocasionalmente por mau 

comportamento, a mãe do 

entrevistado tentou sempre ter 

“(referindo-se ao estilo educativo da sua família) Não, até foi um 

bocado rígida…” (…) “A minha mãe, apesar de ser uma pessoa 

espectacular, era rígida… Queria que eu estivesse àquelas horas 

para almoçar (pensativo)… Pronto, e quando vinham fazer as 

queixas, ela castigava-me… Era rígida… Rígida, mas no bom 

sentido… (…) Porque às vezes, eu dizia “Ó mãe, quero ir ver o 

Porto (o Futebol Clube do Porto) a Lisboa e os meus colegas vão 

todos”… (reproduzindo as perguntas da mãe num tom de voz mais 

agudo) “Mas com quem é que vais? E com quem não vais?”… E, 

pronto, depois ao fim ela via se concordava ou não com a minha 

ida, por exemplo, a Lisboa para ver o Porto… E depois ela dava-
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uma voz activa a respeito das suas 

andanças; no decorrer da infância 

e da adolescência do entrevistado, 

a temática do VIH/Sida, em 

concreto a sua natureza e 

implicações, não foi discutida no 

seio da sua família, até porque a 

doença estava ainda muito longe 

de constituir um foco de 

preocupação em Portugal; 

me o dinheiro, não era?… Era ela que decidia… Era tudo ela… 

Porque era ela que me dava o dinheiro, era ela que dizia sim ou 

não… Porque, às vezes, deixava-me em casa porque eu era um 

bocadinho insurrecto… A verdade é para ser dita… Porque eu de 

madrugada, como a minha mãe não me deixava, o que é que eu 

fazia? Deixava a minha mãe adormecer e fugia pelo quintal…” 

(…) (referindo-se ao facto da temática do VIH/Sida nunca ter sido 

debatida no interior da sua família durante a infância e a 

adolescência) Não…” 

Infância 

Práticas e estilo 

de vida da 

família 

Na infância, o entrevistado 

dedicava a maior parte do seu 

tempo às práticas expressivas 

públicas, com especial destaque 

para o futebol, as voltas de 

bicicleta e as idas à caça; 

“Jogávamos futebol… (referindo-se a um dos seus irmãos) Ele era 

mais velho do que eu, às vezes ia ver jogos de futebol dele… 

Depois, ele era, pronto, grajeiro de motas… É mecânico… Pronto, 

e ele arranjava-me bicicletas, dava-me bicicletas… E eu andava 

de bicicleta… Era mais andar de bicicleta, ir à caça com armas 

dos pombos… (risos) Normalmente, quando eu estava sem ele, ia 

assim para umas quintas… Agora, quando era com esse meu 

irmão, eu ficava num sítio, que ele dizia “Tu ficas aí, que eu vou 

ali matar umas “x” pombas e depois venho ter contigo”… Era 

aqui ao pé da Guarda Fiscal, na Cordoaria…” 
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Infância Religiosidade 

A família do entrevistado tem 

uma pertença religiosa católica; o 

entrevistado só recebeu o 

sacramento do Baptismo; todavia, 

a sua a mãe transmitiu-lhe os 

princípios básicos da doutrina 

cristã e ensinou-lhe algumas 

orações (o entrevistado nunca 

frequentou a catequese – dos seus 

irmãos, apenas o mais velho 

frequentou a catequese e cumpriu 

os sacramentos da Comunhão e do 

Crisma –); na infância, o 

entrevistado chegou a acompanhar 

a mãe à missa, de quando em 

quando; 

“Sou católico, sim… (…) Agora, fui baptizado… Baptizado, fui… 

Agora, Comunhões, não… Eu nunca andava na Igreja… Ia de vez 

em quando com a minha mãe, porque ela, pronto… Não direi que 

me exigia, mas vinha assim meiga (reproduzindo o pedido da mãe 

num tom de voz mais terno) “Vamos ali à Igreja pedir ao Senhor, 

anda”… Porque eu passei muito na vida… Passei muito… (…) 

(referindo-se ao facto de não ter frequentado a catequese) Não, fui 

o único… Os meus irmãos fizeram a Primeira Comunhão e tudo… 

Eu não… (…) (referindo-se aos ensinamentos da sua mãe) Mas, eu 

sou mais para rezar em casa, antes de dormir, que a minha mãe 

me ensinou… A minha mãe todos os dias vinha e dizia (num tom 

de voz mais terno) “Ó filho, antes de dormires, reza… Reza e pede 

ao Senhor que te ajude… E, depois, dorme, está bem?”… E eu 

fazia… Rezava sempre… Sempre, sempre… Ainda hoje rezo… É, 

eu só rezo (hesitante)… Não quer dizer que à tarde não peça ajuda 

ao Senhor, mas rezar mesmo, é à noite, quando vou para me 

deitar… Tenho a minha Nossa Senhora de Fátima… Tenho uma 

Nossa Senhora de Fátima que foi a minha mãe que ma deu… E eu 

rezo sempre… Vou à sala, rezo e deito-me… Ou, às vezes, como 

ainda aconteceu aqui há pouco que estava com uma pneumonia, é 
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na cama que rezo… Porque tenho também lá uma Nossa Senhora 

de Fátima, que foi a minha sogra que nos deu… Mas, é 

pequenininha… Eu tenho que ter sempre uma santa, porque é a 

santa em que eu tenho mais fé… É a Nossa Senhora de Fátima…” 

Infância 

Recordações 

mais marcantes 

da infância do 

entrevistado 

Da sua infância, o entrevistado 

recorda com especial apreço os 

natais com a sua mãe e com a sua 

família; a falta do pai biológico 

constitui a sua pior recordação 

dessa fase da vida; 

“(referindo-se às melhores recordações da sua infância) É o Natal 

com a minha mãe querida e com a minha família toda que se 

reunia em casa da minha mãe…” (…) “(referindo-se às piores 

recordações da sua infância) Foi eu não ter pai… Foi não ter pai 

para ajudar a minha mãe… Foi não ter pai…” 

6 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Infantários e 

escolas 

frequentadas 

pelo 

entrevistado 

Na sua passagem pelo sistema 

educativo, o entrevistado só 

frequentou a Escola Primária de 

Golegota, para a qual entrou com 

7 anos de idade; o entrevistado 

completou a 4ª Classe; 

“Depois, quando passámos para a Rua da Pena, que era na Rua 

da Pena, a minha mãe meteu-nos no Golegota… A Escola do 

Golegota, sim… Ficava em Massarelos ou no Bicalho, como 

queira… (…) Entrei logo para a primária, não andei em 

infantários…” (…) “(referindo-se ao seu nível de escolaridade) A 

4ª Classe…” 
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Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

colegas 

O entrevistado afirmou que as 

relações com os seus colegas 

foram boas, conquanto, 

ocasionalmente, agredisse 

“Dava-me… Depois (hesitante)… É preciso dizer que depois havia 

períodos que eu tinha que eu ficava revoltado, não sei às vezes 

com o quê, e batia num ou noutro… (referindo-se ao facto de 

construir amizades com facilidade com pessoas de ambos os 
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fisicamente alguns deles; de mais 

a mais, o entrevistado enfatizou 

que fazia amizades com 

facilidade, tanto com pessoas do 

sexo masculino como do 

feminino; 

sexos) Fazia... Ainda hoje em dia faço amigos com facilidade… 

Toda a gente gosta de mim…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

professores 

De acordo com o entrevistado a 

relação com os professores foi 

sempre cordial, tanto que até 

costumava fazer recados àqueles 

na escola primária; 

“Era boa… Porque eu, no meu tempo, no período que eu tinha de 

intervalo para tomar o lanchinho e andar a brincar um bocadinho, 

eu ficava a fazer os recados da professora ou das empregadas… 

Antigamente, ainda me lembro, que era em Massarelos, era a Cruz 

Vermelha e tinha lá um supermercado… E eu ia buscar, por 

exemplo (hesitante)… A professora em casa, aconteceu muitas 

vezes (hesitante)… (reproduzindo o pedido da professora num tom 

de voz mais terno) “Ai, não tenho açúcar em casa… Depois, antes 

de ires para o recreio, não ias lá buscar?”… E eu dizia “Vou”… 

Que eu andava ali na escola da Golegota, à beira do Bicalho…” 
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Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

A percepção de 

si enquanto 

aluno 

O entrevistado afirmou que teve 

dificuldades no processo de 

aprendizagem, sobretudo devido 

aos seus problemas no sistema 

“Até acabei por não dar nada na escola… Pronto, fiz a 4ª Classe 

porque já tinha idade e se não passasse nesse ano já nunca mais 

podia fazer a 4ª Classe… E a professora passou-me… Pronto, a 

verdade é para se dizer… A professora passou-me, pronto, da 4ª 
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nervoso; por outro lado, o 

entrevistado abonou que não tinha 

gosto em estudar; 

Classe para o Ciclo… É pá, só que eu não fui para o Ciclo… Não 

fui, porque eu não tenho cabeça… Porque eu desde miúdo que 

andava em tratamento da cabeça… Tanto é que, ainda hoje em 

dia, tenho, todas as semanas, tenho consulta com a psiquiatra… 

(…) (referindo-se ao facto de não ter gosto pelo estudo) Não… 

Estudar, não… Gostava mais de trabalhar… Tanto é que eu mal 

saí da escola, já tinha um emprego falado… Mal saí, fui logo 

trabalhar… Fui para esse lacador de móveis…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

As imposições 

dos pais quanto 

ao horário de 

estudo no 

tempo extra-

escolar 

A mãe do entrevistado não lhe 

impunha um horário obrigatório 

de estudo, conquanto se 

preocupasse em verificar se o 

primeiro realizava os trabalhos de 

casa; por norma, o entrevistado 

ludibriava a sua mãe, que era 

analfabeta, mostrando-lhe os 

trabalhos de casa do dia anterior; 

“(referindo-se ao facto da sua mãe não lhe impor um horário 

obrigatório de estudo) Não, não, não… A minha mãe era 

(reproduzindo a pergunta da mãe num tom de voz agudo) “Já 

fizeste os deveres?”… (reproduzindo a sua resposta habitual à 

mãe com um ar de troça) “Já, mãe… Já”… Porque ela, também, 

era analfabeta… Ela não sabia ler, não sabia escrever… E não 

adiantava, porque eu, às vezes, pegava nos livros e dizia “Está a 

ver, mãe? Olha, já fiz tudo”… Mas, era do dia anterior… Era do 

dia anterior… E eu mostrava-lhe… E ela, como via as coisas ali 

escritas, dizia “Então, está bem… Então, vai um bocadinho a 

jogar à bola… Mas, olha a hora de vires comer… Não te vou 

chamar a Vilar”… E era assim…” 
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Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Disciplinas 

preferidas 

A disciplinas favorita do 

entrevistado era Matemática; 

“(referindo-se à Matemática, a sua disciplina favorita na escola) 

Sim… Era fazer contas… Era… Gostava de fazer contas…” 
2 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Reprovações 

Na sua passagem pela escola, que 

se iniciou aos 7 anos de idade, o 

entrevistado registou 3 

reprovações; 

“(referindo-se às suas reprovações) Ui, muitas vezes… Ao certo, 

não sei… Sei que fiz a 4ª Classe com 14 anos… Entrei com 7…” 
1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

família do 

entrevistado 

A família do entrevistado nunca 

perspectivou a sua entrada no 

ensino superior, pelo que não se 

opôs à sua desistência da escola; 

“(referindo-se ao facto da sua família nunca ter perspectivado a  

sua entrada no ensino superior) Não, não… A minha mãe tanto é 

que (hesitante)… Depois eu disse: “Ó mãe, quando eu passar para 

o Ciclo, eu não vou para o Ciclo… Eu vou trabalhar para o 

Nelinho”… O Nelinho é o meu sobrinho… (reproduzindo, de novo, 

as palavras ditas à sua mãe no momento em que abandonou a 

escola) “Eu vou trabalhar para o Nelinho, porque ele já falou com 

o patrão… E o patrão disse para me levar”… Faltavam meia 

dúzia de dias para acabar a escola e o um sobrinho falou… E o 

patrão disse ao meu sobrinho “Então, traz lá o teu tio”… E, 

depois, eu fui lá experimentar para ver se dava rendimento… E 

fiquei… (…) (referindo-se ao facto da sua mãe não se ter oposto a 
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essa decisão) Não, não… A minha mãe, claro, até gostou... Porque 

eram muitos filhos e eu contribuía… Aquilo que eu ganhava, dava 

tudo à minha mãe… E assim, já ajudava na casa… Eu comecei a 

ajudar na casa com 14 anos…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

entrevistada 

O entrevistado alegou que nunca 

teve a intenção de tirar um curso 

superior, privilegiando, antes, o 

ingresso no mundo do trabalho 

para coadjuvar a mãe na 

subsistência do lar; 

“(referindo-se ao facto de nunca ter pretendido tirar um curso 

superior) Não… Queria trabalhar… Queria ganhar dinheiro para 

ajudar a minha mãe…” 

1 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Recordações 

mais marcantes 

da passagem 

pelo sistema 

educativo 

Da sua passagem pela escola, o 

entrevistado recorda 

especialmente as duas empregadas 

da Escola Primária de Golegota, a 

sua Professora e os jogos de bola; 

quanto às piores recordações, o 

entrevistado mencionou as provas 

de avaliação; 

“(referindo-se às melhores recordações da sua passagem pela 

escola) Passagem pela escola? Olhe, tenho recordações das duas 

empregadas, que ainda hoje me lembro (hesitante)… Eram minhas 

amigas… Era a senhora Teresinha e era senhora Fernandinha… A 

Fernandinha era mais meiga… Era a mais baixinha… Estou a 

falar e estou a ver a imagem à frente… E a senhora Teresinha era 

mais alta, mas era mais magra… Era mais magra… A 

Fernandinha era mais meiga… Mas, fazia alguma asneira, ela, 

pronto, carregava, mas já estava aos beijos a nós… Enquanto que 

a outra, não… A outra batia-nos… A outra batia-nos… Mas, era 

9 



uma boa pessoa… E gostei muito, também, das professoras… Da 

Dona Palmira, que também foi professora dos meus irmãos… Era 

a Dona Palmira, que era directora lá da Escola de Golegota... 

Ainda me lembro assim de algumas coisas… Pronto… Lembro-me 

de jogar à bola na escola… Adorava…” (…) “(referindo-se às 

piores recordações da sua passagem pela escola) Era quando me 

mandava escrever (hesitante)… Como é que se diz? Fazer 

provas… Isso dava-me cabo da cabeça…” 

Adoles- 

cência 

Caracterização 

genérica da 

adolescência 

do entrevistado 

O entrevistado considerou que, de 

um modo geral, a sua 

adolescência foi problemática em 

razão do consumo de drogas; 

“Ui… Tive partes boas, mas tive partes muito más… Porque a 

minha primeira (hesitante)… Quando eu estou a fazer 22 ou 23 

anos, foi quando eu fui preso… E andava na droga… Porque eu 

comecei com as drogas cedo… Muito cedo, muito cedo… Eu 

comecei a fumar haxixe com 12, 13 anos… Já fumava haxixe… 

(…) Foi só eu o único, de uma família de treze, que me meti nas 

drogas… Fui o único que me meti nas drogas e que fui preso…” 

3 

Adoles- 

cência 

Conflito de 

valores com os 

pais ou 

gerações mais 

velhas 

O entrevistado alegou que a partir 

dos 17 anos começou a pressionar 

a sua mãe para lhe financiar o 

vício em drogas, entrando em 

conflito com a sua progenitora; 

“Depois quando eu me meti na droga, eu já exigia dinheiro à 

minha mãe… (…) Eu já exigia… (reproduzindo as ameaças que 

dirigiu à mãe num tom de voz mais agudo) “Se você não me der 

dinheiro, eu não vou trabalhar… Se você não me der dinheiro 

quando eu vier ao almoço, eu à tarde não vou trabalhar”… E a 
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minha mãe, coitada, quando tinha, tinha… Quando não tinha, ia 

pedir e dava-me… E às vezes dizia-me “Ó filho, olha, eu não 

tenho, nem a outra pessoa… Não está cá, está na aldeia… Olha, 

pede ao teu patrão e diz que é para mim”… E eu chegava ao pé do 

meu patrão e dizia “Ó Sr. Duarte, a minha mãe mandou-me pedir 

se você emprestava 30 ou 40 contos?”… Porque ele emprestava… 

Porque ele só queria que eu trabalhasse… Porque ele sabia que eu 

trabalhava… Só que quando eu começava a ressacar, eu não fazia 

nada…” 

Adoles- 

cência 
Namoros 

O primeiro namoro do 

entrevistado aconteceu aos 14 

anos; o entrevistado envolveu-se 

com uma rapariga do Bairro do 

Viso que lhe foi apresentada por 

um irmão; a relação teve a 

duração de 2 anos; depois desta 

relação amorosa, o entrevistado 

teve vários “affaires” com outras 

raparigas do Bairro do Viso que 

foi conhecendo, sempre, através 

“(referindo-se ao primeiro namoro) Para aí com os meus 14, 15 

anitos… Aí já foi mais o meu irmão Luís que me arranjou essa 

rapariguita… Pronto, ela era do Viso… Que eu namorei como 

muitas raparigas do Viso… Pelo menos, com umas quatro ou 

cinco, namorei, em miúdo… Pronto ele apresentou-ma e disse 

“Este é o meu irmão e tal”… E depois, desde aí, começámos a 

conversar… Depois, no fim-de-semana que vinha (hesitante)… Foi 

até ela que me pediu, porque eu era um bocado tímido no primeiro 

namoro… Esse meu sobrinho é que me incentivou… E eu ia com 

as raparigas, pronto… Mas, foi esse meu irmão que me apresentou 

a minha primeira namorada…” (…) “(referindo-se aos “affaires” 
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do irmão; entre 1996, ano em que 

abandonou a cadeia, e 2000, o 

entrevistado assumiu 

relacionamentos amorosos com 

quatro mulheres; revelando 

grande maturidade e sentido de 

responsabilidade, o entrevistado 

informou previamente as quatro 

mulheres com quem se envolveu 

do contágio pelo VIH; estas 

tiveram, todas elas, reacções 

positivas à revelação da 

seropositividade; no ano de 2001, 

o entrevistado iniciou uma relação 

amorosa com uma paciente 

recém-chegada ao C.T.C. do 

H.J.U., com quem se mantém 

junto até à actualidade; 

seguintes com outras raparigas do Bairro do Viso) Sim, lá do 

Viso… Eu namorei quase com as raparigas todas lá do Viso… O 

meu irmão apresentava-mas todas… Era… Era aquele namoro 

(hesitante)… Não era aquele namoro, como é que hei-de dizer? 

Sério… Claro, elas não me traíam, nem nada… Mas, eu estava por 

exemplo a namorar com uma agora aqui, faz de conta que 

estávamos aqui no Viso… Namorava com uma aqui e mandava-a 

esperar, e ia ali e namorava com outra nas escadas… E, depois, ia 

à discoteca que era dentro de uma garagem… Mas, lá no Viso, 

numa garagem de um prédio onde se guardava o carro, eles 

fizeram uma discoteca… O pessoal de lá, pronto… Mas, nunca 

levei os namoros muito a sério, antigamente… Nunca levei a 

sério… Era assim, elas sabiam que eu estava com elas e ao mesmo 

tempo estava a namorar com outras… Simplesmente, era coisa de 

miúdos… E iam para a beira da minha mãe a chorarem e a 

dizerem que gostavam muito de mim e eu não gostava delas…” 

(…) “(referindo-se aos relacionamentos amorosos que teve entre 

os anos de 1996 e 2000) Assim, três ou quatro… É, três ou 

quatro… É como eu já lhe disse, eu ia a casa sempre buscar 

qualquer coisa… Chegava a casa e estavam lá duas ou três 



raparigas à beira da minha mãe a chorarem e não sei quê… 

Pronto, eu tirava o prazer e depois dizia “Ai, tenho que ir ali com 

o meu amigo”… Que até já conduzia… Mas, queria era pirar-

me… Sim, sim… Nunca queria ninguém porque eu tinha a minha 

mãe… E eu nunca pensava em deixar a minha mãe para me 

juntar… Mas, aconteceu com esta (referindo-se à sua 

companheira actual)… (…) (referindo-se ao facto de ter revelado 

a seropositividade a essas mulheres) Isso… Isso foi diferente… 

Porque eu já não conseguia ter relações com nenhuma rapariga 

sem ser sincero… Porque eu dizia os problemas a essas mulheres 

“Se queres ter relações comigo, tem que ser “assim”, porque eu 

sou “assim” e “assim””… (…) (referindo-se à reacção dessas 

mulheres à noticia do seu contágio pelo VIH) Como se nada fosse, 

pelo que eu me apercebi… E queriam fazer relações na mesma 

sem preservativo… (…) Depois de sair da cadeia, já utilizei o 

preservativo… Apesar de como eu acabei de dizer, o preservativo 

tira-me muito o prazer… Tira-me a erecção… Pronto, eu falo por 

mim, continuo-me a excitar, mas um gajo quando está a fazer 

amor para satisfazer a pessoa, custa mais com o preservativo… 

(…) (referindo-se ao seu namoro actua) Olha, a sério mesmo, a 



sério, eu digo-te, foi agora com a pessoa que estou, com a minha 

mulher… Já estamos quase há 8 anos… Conheci-a aqui no 

hospital (referindo-se ao Hospital de Joaquim Urbano)…” 

Adoles- 

cência 

Vivência da 

sexualidade 

O entrevistado iniciou a sua vida 

sexual aos 11 anos com uma 

rapariga do Bairro do Vilar; 

diariamente, o entrevistado e os 

amigos tinham relações sexuais 

com esta rapariga por turnos, 

sempre de forma desprotegida (o 

método contraceptivo utilizado foi 

o coito interrompido); o 

entrevistado nunca utilizou 

preservativo nas trocas sexuais até 

ter tomado conhecimento do 

contágio pelo VIH, no ano de 

1993, alegando que tal artefacto 

lhe diminui o prazer sexual; no 

decurso do primeiro namoro, o 

entrevistado recorreu ao coito 

“(referindo-se à sua iniciação sexual) (rectificando) Do Viso, 

não… Do Viso, não… Eu diria que foi com essa rapariga, com a 

Teresita… (referindo-se à idade com que se iniciou sexualmente) 

11, 12 anos, se tanto… É… Isso foi durante muitos, muitos anos… 

Desde miúdo… Havia essa rapariguita que passava por rapaz, que 

era a Teresita, que Deus a tenha em descanso… Nós éramos, por 

exemplo, cinco ou seis, que ela escolhia… Até éramos dez… Mas, 

ela dizia (reproduzindo as palavras da sua amiga num tom de voz 

mais agudo) “Olha, só deixo ir a ti, a ti, a ti e a ti”… Escolhia 

três, ou quatro ou cinco, e pronto… E esses quatro ou cinco, saía 

um e ia outro, saía um e ia outro… Era assim… (…) Sem 

preservativo… (…) “Apesar de, como eu acabei de dizer, o 

preservativo tira-me muito o prazer… Tira-me a erecção… 

Pronto, eu falo por mim, continuo-me a excitar, mas um gajo 

quando está a fazer amor para satisfazer a pessoa, custa mais com 

o preservativo… (…) Às vezes, falando honestamente, o pénis 

custa a ficar duro se meter preservativo… (…) Não me adapto ao 

51 



interrompido como método 

contraceptivo; nos “affaires” que 

teve com as outras raparigas do 

Bairro do Viso, o entrevistado 

também não fez uso do 

preservativo, recorrendo ao coito 

interrompido como método 

contraceptivo; nos quatro 

relacionamentos que teve entre os 

anos de 1996 e 2000, o 

entrevistado assumiu 

relacionamentos amorosos com 

quatro mulheres, fazendo uso do 

preservativo nas trocas sexuais 

com todas elas em razão do 

contágio pelo VIH; com a sua 

companheira actual, também 

seropositiva, o entrevistado 

abdica, por norma, do uso do 

preservativo nas trocas sexuais; 

preservativo…” (…) “(referindo ao facto de não ter utilizado 

preservativo no decorrer do primeiro namoro) Não, não… (…) 

Pronto, estava-me quase a vir e tirava… (…) “(referindo-se ao 

facto de não ter utilizado preservativo nos “affaires” que teve com 

as outras  raparigas do Bairro do Viso) Não, não… Nunca, 

nunca… (referindo-se ao facto de ter recorrido ao coito 

interrompido como método contraceptivo nas rocas sexuais coma 

s raparigas do Bairro do Viso) Era isso… Não quer dizer que às 

vezes não acontecia eu acabar por vir-me na vagina das miúdas, 

não é?… Mas, não sei se tomavam ou não tomavam pílula… Que 

chegasse ao meu conhecimento, acho que nenhuma ficou 

grávida… Mas, não… Não ficou nenhuma grávida porque senão 

sabia-se…” (…) “(referindo-se aos namoros que teve entre os aos 

de 1996 e 2000)  Isso… Isso foi diferente… Porque eu já não 

conseguia ter relações com nenhuma rapariga sem ser sincero… 

Porque eu dizia os problemas a essas mulheres “Se queres ter 

relações comigo, tem que ser “assim”, porque eu sou “assim” e 

“assim””… E queriam fazer relações na mesma sem 

preservativo… Depois de sair da cadeia, já utilizei o 

preservativo… Apesar de como eu acabei de dizer, o preservativo 



tira-me muito o prazer… Tira-me a erecção… Pronto, eu falo por 

mim, continuo-me a excitar, mas um gajo quando está a fazer 

amor para satisfazer a pessoa, custa mais com o preservativo…” 

(…) “(referindo-se à relação com a sua companheira actual) Mas, 

é muito difícil, para ser sincero… Eu, por exemplo, num ano, se 

fizer uma ou duas vezes com preservativo, é muito… Para aí uma 

vez ou duas… É o que eu estou a dizer, eu não uso mesmo o 

preservativo… Tira-me a erecção… Tira-me a erecção…” 

Adoles- 

cência 

Sociabilidades 

e rede de 

contactos 

sociais na 

adolescência 

O entrevistado alegou que na 

adolescência o seu grupo de 

amigos era constituído, 

essencialmente, por rapazes do 

Bairro do Vilar, conquanto 

permitissem que uma rapariga 

integrasse o grupo; sem embargo, 

o entrevistado enfatizou que ,no 

seio do seu grupo de amigos os 

valores e os ideais tendiam, a ser 

idênticos; 

“Hum, era só rapazes… Mas, havia uma rapariga que lhe 

chamavam Maria-Rapaz… Que ela até jogava à bola connosco e 

passava por homem… Era a Teresita… Chamávamos-lhe a 

Teresita… Era do Bairro do Vilar… Essa era a única rapariga que 

andava connosco, no grupo…” (…) “(referindo-se ao facto de no 

seio do seu grupo de amigos os valores e os ideais tenderem a ser 

idênticos) Nós ali tínhamos quase todos os mesmos 

pensamentos…” 
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cência experimentação 

de álcool e 

drogas 

fumou haxixe pela primeira vez, 

em conjunto com os amigos do 

Bairro do Vilar; após 4 anos de 

consumo diário desta substância, 

o entrevistado experimentou 

cocaína e heroína, ambas fumadas 

na prata; em paralelo, o 

entrevistado tornou-se 

intermediário de um traficante de 

narcóticos, vendendo haxixe à 

comissão em vários bairros da 

cidade do Porto (manteve esta 

actividade ilícita até aos 19 anos); 

aos 19 anos, o entrevistado 

experimentou heroína pela via 

intravenosa, numa ocasião em 

que, privado de dinheiro para 

comprar a habitual dose para 

fumar através da prata, solicitou 

dois amigos toxicodependentes 

haxixe… Com amigos… E um deles até me baptizou… Um deles, o 

que me baptizou com haxixe, já faleceu… (…) (referindo-se à 

regularidade com que fumava haxixe) Era todos os dias… Porque 

eu depois fazia-me à vida… Fazia assaltos e tudo… Era a 

quiosques, era roubar carros… (…) E o que me baptizou com 

heroína e cocaína injectadas, também já faleceu… Comecei por 

fumar, depois acabei por andar uns anos a consumir a fumar… 

Passado três anos, uma coisa assim, mais ou menos… (…) 

(referindo-se ao tráfico de drogas) Já trafiquei, mas nunca fui 

preso por droga… E tive muitos quilos de haxixe… Não eram 

meus… Eram de outras pessoas que me davam, mas tinha o meu 

lucro… E até me esqueci de dizer isso, eu, em novo, comecei a 

traficar… Para aí com os meus 16 anos, já tinha placas de 5 e 7 

quilos de haxixe… Eram sabonetes… Eram como aqueles que uma 

pessoa se lava, só que era em “ganza”… E tinha também aquilo 

que lhe chamam, hoje em dia, placas… Porque há sabonetes e 

placas… (…) Eu tinha quilos para traficar… Quer dizer, era estilo 

“correio”, mas também era mesmo traficante… Porque eu fazia o 

“correio” de casa do traficante, por exemplo a trazer 3 quilos 

para minha casa… E, depois, tinha que trabalhar com a droga, a 



que injectavam o dito opiáceo; no 

ano de 2000, depois de ter entrado 

no Hospital de Joaquim Urbano 

com uma pneumonia por 

Pneumocystis carinii, o 

entrevistado largou as drogas a 

título definitivo, bem como 

abdicou da prática de assaltos; no 

que toca ao álcool, foi já depois 

dos 20 anos que o entrevistado 

começou a consumir bebidas 

alcoólicas mais intensamente; 

partir em doses e isto e aquilo, que era para depois vender… Que 

eu vendia ali nas Virtudes… Fornecia as Virtudes, fornecia o 

Aleixo, fornecia o Pinheiro Torres… Fornecia aí uns bairros… 

(referindo-se à idade com que começou a traficar haxixe) Eu diria 

que comecei mais cedo… Para aí dos meus 16 para aí até aos 18, 

19 (anos)… Foi… (…) (referindo-se ao facto de ter começado a 

injectar heroína com 19 anos) Pois… É, comecei a injectar… E 

isso começou tudo porquê? Porque houve um dia em que eu não 

tinha dinheiro e estavam um ou dois colegas meus que se 

injectavam… E eu disse “É pá, dá-me um bocadinho que eu estou 

sem nada”… E ele “Mas, ó Paulo, se eu te der é uns tracinhos… 

Mas, tu não picas e eu não tenho para te dar na prata”… Porque, 

senão, tinha que tirar ao “caldo” dele… E eu, pronto, “Olha, está 

bem. Também pico… Tens uma seringa para mim?”… E eles, 

pronto, arranjaram-me tudo e picaram-me… Pronto, foi assim que 

comecei… Depois, gostei… Pronto… (…) E é o que eu digo hoje 

em dia, aqui o Hospital Joaquim Urbano é a minha segunda 

casa… Eu saio de minha casa e venho para a outra minha casa… 

Foi aqui que eu larguei as drogas… (mais sério) Foi aqui que eu 

larguei as drogas… (…) Foi eu querer injectar e não ter onde… 



Eu não tinha veias… Agora, já se vêem algumas, pronto… Então, 

as veias já não se viam… Era um rapaz a quem eu dava uns filtros 

e, às vezes, dinheiro e tudo para me picar… Que o gajo conseguia-

me picar onde não se viam veias… Era muito bom nisso… E 

depois, por ter o HIV e tudo, se queria durar mais um tempo, 

comecei a pensar “Se quero durar mais um tempinho tenho que 

levar isto a sério”…” (…) (referindo-se ao consumo de álcool) Na 

adolescência (pensativo)… Partindo dos meus vinte e tais é que eu 

comecei… Quando andava mesmo nas drogas, já, é que eu 

comecei com o álcool… Era todos os dias… A minha mãe até me 

fazia (hesitante)… Eram duas garrafas de (***)… O que eu queria 

era beber e ficar mocado… Porque eu consumia heroína, 

consumia cocaína… Haxixe é que não consumia, porque não 

gostava… Era heroína, cocaína… Era “serenais”… Era álcool… 

Era tudo… Era o “ropinol”, naquele tempo… Os serenais, agora, 

eram o “ropinol”, naquele tempo…” 

Adoles- 

cência 

Pertença a 

colectividades 

Na adolescência, o entrevistado 

praticou futebol de salão federado 

por um clube desportivo do Bairro 

do Vilar; no clube desportivo, o 

“Pertenci… Quer dizer, o meu clube, que eu trago no coração e 

hei-de morrer com ele, é o Porto… O Futebol Clube do Porto… 

Mas, eu tinha um clube que era o Bairro do Vilar… Quando eu 

jogava pelo Bairro do Vilar (hesitante)… Joguei (hesitante)… Era 
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entrevistado treinava três vezes 

por semana e tinha jogo ao 

Domingo; 

futebol de salão que jogava no meu tempo… Depois, joguei 

também pelo “Café Nação”… Fui fazer uns treinos no campo de 

futebol que hoje acho que existe ainda… É onde se apanha a 

lancha ali à beira do Douro… Apanha-se a lancha que atravessa o 

Douro… Pronto… E era aí… Nós íamos lá fazer os treinos do 

(***)… Agora, no Bairro do Vilar, nós tínhamos mesmo o nosso 

campo… (referindo aos treinos semanais) Treinávamos duas, três 

vezes… Duas, três horas… Era conforme… Com jogo ao 

Domingo, sim…” 

Adoles- 

cência 

Práticas 

culturais e 

estilos de vida 

do entrevistado 

Na adolescência, o entrevistado 

dividia o seu tempo entre as 

obrigações laborais, a prática de 

futebol e o comportamento 

desviante, nomeadamente a 

prática de assaltos; 

“Trabalhava, jogava futebol e fazia as minhas asneiras… Roubava 

quiosques, principalmente… Quiosques e uma lojita que tinha lá 

no Bairro do Vilar… Era do Sr. Alberto… naquele tempo, nós 

éramos miuditos e o senhor já tinha para aí 50 anos… Ele era 

sapateiro… Dentro da loja tinha coisas para sapatos e ao mesmo 

tempo vendia tabaco, chupas… Pronto, essas coisas todas…” 
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Adoles- 

cência 

Gostos, ídolos, 

referencias 

Em relação aos gostos musicais, o 

entrevistado manifestou 

preferência pelos Dire Straits e 

Bryan Adams; no que toca aos 

filmes, o entrevistado revelou-se 

“(referindo-se aos gostos musicais) Dire Straits… Dire Straits e 

Bryan Adams…” (…) “(referindo-se ao filme favorito) Fui sempre 

com o Rambo…” (…) “(referindo-se ao seu grande ídolo da 

adolescência) O Stallone, sim… Sylvester Stallone…” 
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fã da saga Rambo; o grande ídolo 

da adolescência do entrevistado 

foi o actor Sylvester Stallone; 

Adoles- 

cência 

A visão do 

futuro na 

adolescência 

A visão do futuro do entrevistado 

na sua adolescência, passava, 

fundamentalmente, pela aquisição 

de capital económico; 

“Eu via que havia de ser uma pessoa rica… Pronto, eu tinha na 

cabeça que quando fosse grande, eu ia ser rico… Eu ia ter o meu 

carro…” 

3 

Trabalho 

Experiências 

no mundo 

laboral 

Imediatamente a seguir à 

desistência da escola, o 

entrevistado começou a trabalhar 

como lacador de móveis, na 

empresa onde um sobrinho seu 

mais velho exercia funções 

semelhantes há alguns anos; 

enquanto lacador de móveis, o 

entrevistado laborava de 2ª Feira 

até Sábado, cerca de 9 horas por 

dia (entrava às 8 horas e 30 

minutos e saía às 18 horas e 30 

minutos, dispondo de uma hora 

“Depois eu disse: “Ó mãe, quando eu passar para o Ciclo, eu não 

vou para o Ciclo… Eu vou trabalhar para o Nelinho”… O Nelinho 

é o meu sobrinho… (reproduzindo, de novo, as palavras ditas à 

sua mãe no momento em que abandonou a escola) “Eu vou 

trabalhar para o Nelinho, porque ele já falou com o patrão… E o 

patrão disse para me levar”… Faltavam meia dúzia de dias para 

acabar a escola e o um sobrinho falou… E o patrão disse ao meu 

sobrinho “Então, traz lá o teu tio”… E, depois, eu fui lá 

experimentar para ver se dava rendimento… E fiquei… (…): 

Trabalhei como lacador de móveis para aí 11 anos… (…) 

(referindo-se à carga horária de trabalho como lacador de 

móveis) Eu trabalhava das 8 da manhã até às 8 da noite… Eu 

tinha uma hora para almoçar… Entrava às 8 da manha e saía à 
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de pausa para almoço); o seu 

salário inicial foi de 5 contos; 

com cerca de 16 anos, o 

entrevistado já auferia um salário 

de cerca de 100 contos enquanto 

lacador de móveis, que era 

ampliado em quase o dobro 

graças às horas extra que 

realizava; no ano de 1996, duas 

semanas após o término da pena 

de prisão, o entrevistado logrou 

colocação profissional como 

distribuidor de uma loja do grupo 

Pingo Doce, na cidade do Porto; 

foi por intermédio de um irmão 

que o entrevistado viu a sua 

entrada facilitada na loja Pingo 

Doce; enquanto distribuidor do 

mencionado estabelecimento 

comercial, o entrevistado 

uma (hora da tarde)… Entrava às duas (horas da tarde) e saía às 

8 (horas da noite)… De 2ª (Feira) a Sábado… Trabalhava ao 

Sábado, mas eram pagas as horas extra… Trabalhava de 2ª 

(Feira) a Sábado… (…) (referindo-se ao seu vencimento mensal) 

Eu tinha um ordenado que era para aí, naquele tempo 

(hesitante)… Primeiro fui para lá ganhar 5 contos… Mas, falando 

mais para o fim, estava com cento e tal contos… Tinha cento e tal 

contos e tirava outros tantos, quase, em horas extra… (…) Nos 

primeiros meses foi 5 contos, mas para aí com 16, 17 anos já 

estava a ganhar isso… (…) Porque o meu horário era este, era 

entrar às 8 e meia, sair à uma (hora da tarde), entrar às duas 

(horas da tarde) e sair às 6 e meia (da tarde)… Mas, só para dizer 

que o meu patrão tinha muita mobília, tinha muitos clientes que 

estavam com pressa… O que é que eu fazia? Ele pedia-me “Paulo, 

olha, não podes fazer duas horas extra?”… E eu fazia duas horas 

extra por dia… Se fizer as contas, dá isso… Entrar às 8 (da 

manhã) e sair às 8 (da noite) são doze horas… Com uma hora de 

pausa, tendo 9 horas de trabalho, mais duas horas extra… 9, 10 

11 (horas de trabalho)… Eram 11 horas de trabalho… Eram duas 

horas extra que eu fazia…” (…) “(referindo-se à sua ocupação no 



trabalhava de 2ª a 6ª Feira, cerca 

de 8 horas por dia (cumpria dois 

turnos: num, entrava às 15 horas 

e saía à meia-noite, dispondo de 

uma hora de pausa para jantar; 

noutro, entrava à meia noite e 

saía às 8 horas da manhã); o 

vencimento mensal que recebeu 

no Pingo Doce rondava os 130 

contos; a ocupação do 

entrevistado como distribuidor 

deste estabelecimento comercial 

durou 7 meses; no ano de 2000, o 

entrevistado inscreveu-se numa 

empresa de “outsourcing”, onde 

trabalhava uma vizinha sua da 

Rua da Pena; o entrevistado foi 

colocado a trabalhar numa oficina 

da empresa Faísca (situada na 

zona de Francos) como cortador 

Pingo Doce como distribuidor) Depois, fui para o Pingo Doce a 

trabalhar… Estive só para aí 15 dias cá fora e depois arranjaram-

me e eu fui para lá… Foi o meu irmão que me arranjou… 

(referindo-se ás suas tarefas no Pingo Doce como distribuidor) 

Era distribuidor… Por exemplo, faz de conta que aqui tinha uma 

loja Pingo Doce… Eu fazia as paletes… Pronto, mercadorias e 

tudo que as lojas precisassem, pediam-me… E eu fazia as 

paletes… Depois, tinha que meter o número da loja, que era para 

eles saberem… E ia na carrinha lá buscar, que eu andava com um 

porta-paletes… (referindo-se ao período de tempo em que 

trabalhou como distribuidor da Loja Pingo Doce) 7 meses, para 

aí… Mas, depois não quis ficar… E eu tinha bons contactos para 

ficar lá… Tinha, porque o meu irmão era gerente do Pingo Doce e 

tudo… O pai do homem da minha sobrinha também estava lá, era 

da fruta… Que aquilo tem secções no Pingo doce… Tem a secção 

da alimentação, secção da carne, tem a secção dos legumes, da 

fruta… Tem muita coisa… Eu tinha contactos, mas não quis 

ficar… Eu tinha vindo da cadeia e já estava há muito tempo 

fechado… E agora ali estar outra vez… Pronto, estive no Pingo 

Doce… (referindo-se à carga horária de trabalho semanal no 



de materiais de cozinha; nesta 

oficina, o entrevistado prestava 

serviço de 2ª a 6ª Feira, cerca de 

7 horas e meia por dia (à 

semelhança do que aconteceu no 

Pingo Doce, cumpria, também, 

dois turnos: num entrava às 7 

horas e saía às 15 horas e 30 

minutos, dispondo de uma hora 

de pausa para almoço; noutro, 

entrava às 15 horas e 30 minutos 

e saía à meia noite, usufruindo, 

igualmente, de uma hora para 

pausa); o seu salário mensal 

situava-se nos 120 contos; 

Pingo Doce) É como eu disse, parece que era das 3 (horas da 

tarde) à meia-noite… (referindo-se à hora de pausa) Era uma 

hora, na mesma… Era uma hora… E depois era da meia-noite às 

8 da manhã e também só se tinha uma hora de descanso… 

Trabalhava de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… (referindo-se às folgas 

semanais) Era Sábado e Domingo… (referindo-se ao seu salário 

mensal no Pingo Doce) Ai, ganhava bem… Ganhava cento e tal 

contos… Não, para aí 130 contos…” (…) “(referindo-se à sua 

ocupação como cortador de materiais de cozinha) Depois 

trabalhei no Faísca, que é ali à beira do Campos… Foi quando 

vim para aqui para o Hospital, que vim com uma pneumonia e 

entrei em coma… Trabalhei no Faísca… Eu ia passar ao Quadro e 

tudo… Mas, depois, se não me desse isso, eles iam-me pedir 

exames médicos e como eu tenho o problema do HIV eles, de 

certeza, que já não me iam meter no Quadro… (…) Andava com 

máquinas de corte que era para fazer colheres para a sopa, facas 

para cortar as pizas… Trabalhava com essa máquina, mas ainda 

ia às pessoas que estavam a trabalhar lá (hesitante)… Por 

exemplo, se eu estava com uma máquina ia ajudar a fazer as 

peças… Eu fazia as peças todas… Depois, quando tinham o cesto 



cheio de peças prontas, eu tinha que pegar nas peças e levar para 

a cromagem… Depois, pegava noutro contentor e metia, que era 

para o senhor ter trabalho, para não estar parado… E eu fazia 

isso, também… Depois, havia um rolo grande que nós metíamos 

lá, depois cortava-se a ponta do arame, ligava-se à máquina, e 

depois a máquina puxava… Conforme vai cortando, a máquina 

puxava o arame… Era cortador… E, depois, uma pessoa tinha que 

estar com o olho porque, às vezes, a máquina começava a cortar 

mal… E quando acontecia isso, um gajo tinha que desligar a 

máquina, pegar nas peças que ela cortou mal e meter para lá… 

Era assim… Era uma grande responsabilidade… (…) (referindo-

se à carga horária de trabalho) No Faísca, o horário era das 7 da 

manhã e saía às 3 e meia da tarde, ou das 3 e meia da tarde à 

meia-noite… Era uma hora para comer… Trabalhava de 2ª 

(Feira) a 6ª (Feira)… (referindo-se ao seu salário mensal) Eu 

ganhava cento e vinte (contos), assim uma coisa qualquer… 

Porque eu fui contratado pela Gesford… (…) Tinha um contrato 

de 7 meses, até ia passar ao quadro ao fim de 4 meses… Eles 

disseram-me “Você vai passar ao quadro. Nós gostamos do seu 

trabalho”… (…) Só para dizer que depois vim com uma 



pneumonia para aqui (entenda-se para o Hospital de Joaquim 

Urbano)… Mas, lá está, mesmo que não viesse com a pneumonia, 

por aquilo que eu vejo, somos discriminados… (rectificando) Não 

é discriminados, mas já não passava ao quadro…” 

VIH/SIDA 

Momento da 

vida em que se 

deu o contágio 

O entrevistado contaminou-se 

com o VIH, provavelmente, entre 

os seus 19 e 23 anos; o 

entrevistado não sabe se a sua 

contaminação ocorreu pela via 

sexual (note-se que aos 16 anos 

teve uma relação sexual 

desprotegida com uma prostituta, 

em conjunto com os seus amigos 

do Bairro do Vilar) ou pela 

partilha de agulhas com outros 

toxicodependentes; no entanto, o 

entrevistado está em crer que a 

hipótese da contaminação através 

da partilha de agulhas é mais 

plausível; de facto, a uma dada 

“(referindo-se ao momento da notificação do contágio pelo VIH) 

Foi em 93 (1993), na cadeia… Porque eu fui uma vez chamado… 

Todas as pessoas que vão presas vão fazer análises ao sangue… E 

eu fui fazer as análises e passado um dias chamaram-me lá à 

enfermaria a dizer que eu era portador do HIV… E desde aí que 

eu soube… Agora, não sei se foi com as seringas, se foi até com 

relações sexuais… Eu isso, não sei… Mas, para ser sincero, eu 

acho que foi com as seringas… Foi… Eu acho que foi com as 

seringas… (…) Porque, depois, cheguei a um ponto, quando eu 

estava mesmo a ressacar e as farmácias estavam fechadas… E eu 

não tinha máquina… E eu chegava à beira de um gajo “Olha, tens 

uma máquina para vender?”… E ele “Tenho a minha”… E eu 

“Mas, está nova?”… E ele “Está… Só tem um caldo”… Era assim 

que falávamos… Um “caldo” quer dizer que já tinha um “pico”… 

E eu “Então, empresta aí”… (…) É que no meu tempo, era muito 

pior… No meu tempo, não havia essas carrinhas que andam aí a 
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altura da sua rotina diária de 

consumo de drogas pela via 

endovenosa, começou a solicitar 

outros toxicodependentes, 

conhecidos e desconhecidos, para 

que lhe dispensassem seringas; 

distribuir seringas nesses bairros… Não… Eu, às vezes, não tinha 

dinheiro para comprar a seringa, porque é cara… No meu tempo, 

era 60 Cêntimos, 80 Cêntimos… 60 Escudos, 80 Escudos… E um 

gajo não tinha, porque só tinha o dinheiro certo para a droga… 

Claro, “Olha, empresta-me a tua seringa”… Era assim… 

“Empresta-me a tua seringa que eu dou-te uns filtros depois”… E 

eles “Pronto, está bem… Dás-me um filtro, então, pega”… 

Pronto, era assim… Nem se lavava, nem nada… Passava-se por 

água… Às vezes, o pico ainda tinha sangue e o carago… É uma 

vergonha (vira o rosto para o lado manifestamente 

desagradado)… Eu nem sei como é que fiz isso… (…) (referindo-

se ao facto de até ao ano de 1993 se ter eximido do uso do 

preservativo nas trocas sexuais) Não, não… (referindo-se ao facto 

de ter tido uma relação desprotegida com uma prostituta) Isso foi 

uma vez só… Só uma vez… E foi numa brincadeira em que fomos 

um grupo de amigos… Eu era um miudito… Eu ainda me lembro 

(hesitante)… Quer dizer, não estou a ver bem o rosto da rapariga 

com quem fui fazer sexo, mas sei que ela à minha beira era, não 

digo minha mãe, mas era como se fosse minha irmã… Tinha para 

aí 20 e tal anos e eu tinha para aí 15, 16 (anos)…” 



VIH/SIDA 
Via de 

transmissão 

O entrevistado não sabe se a sua 

contaminação ocorreu pela via 

sexual (note-se que aos 16 anos 

teve uma relação sexual 

desprotegida com uma prostituta, 

em conjunto com os seus amigos 

do Bairro do Vilar) ou pela 

partilha de agulhas com outros 

toxicodependentes; no entanto, o 

entrevistado está em crer que a 

hipótese da contaminação através 

da partilha de agulhas é mais 

plausível; de facto, a uma dada 

altura da sua rotina diária de 

consumo de drogas pela via 

endovenosa, começou a solicitar 

outros toxicodependentes, 

conhecidos e desconhecidos, para 

que lhe dispensassem seringas; 

“(referindo-se ao momento da notificação do contágio pelo VIH) 

Foi em 93 (1993), na cadeia… Porque eu fui uma vez chamado… 

Todas as pessoas que vão presas vão fazer análises ao sangue… E 

eu fui fazer as análises e passado um dias chamaram-me lá à 

enfermaria a dizer que eu era portador do HIV… E desde aí que 

eu soube… Agora, não sei se foi com as seringas, se foi até com 

relações sexuais… Eu isso, não sei… Mas, para ser sincero, eu 

acho que foi com as seringas… Foi… Eu acho que foi com as 

seringas… (…) Porque, depois, cheguei a um ponto, quando eu 

estava mesmo a ressacar e as farmácias estavam fechadas… E eu 

não tinha máquina… E eu chegava à beira de um gajo “Olha, tens 

uma máquina para vender?”… E ele “Tenho a minha”… E eu 

“Mas, está nova?”… E ele “Está… Só tem um caldo”… Era assim 

que falávamos… Um “caldo” quer dizer que já tinha um “pico”… 

E eu “Então, empresta aí”… (…) É que no meu tempo, era muito 

pior… No meu tempo, não havia essas carrinhas que andam aí a 

distribuir seringas nesses bairros… Não… Eu, às vezes, não tinha 

dinheiro para comprar a seringa, porque é cara… No meu tempo, 

era 60 Cêntimos, 80 Cêntimos… 60 Escudos, 80 Escudos… E um 

gajo não tinha, porque só tinha o dinheiro certo para a droga… 
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Claro, “Olha, empresta-me a tua seringa”… Era assim… 

“Empresta-me a tua seringa que eu dou-te uns filtros depois”… E 

eles “Pronto, está bem… Dás-me um filtro, então, pega”… 

Pronto, era assim… Nem se lavava, nem nada… Passava-se por 

água… Às vezes, o pico ainda tinha sangue e o carago… É uma 

vergonha (vira o rosto para o lado manifestamente 

desagradado)… Eu nem sei como é que fiz isso… (…) (referindo-

se ao facto de até ao ano de 1993 se ter eximido do uso do 

preservativo nas trocas sexuais) Não, não… (referindo-se ao facto 

de ter tido uma relação desprotegida com uma prostituta) Isso foi 

uma vez só… Só uma vez… E foi numa brincadeira em que fomos 

um grupo de amigos… Eu era um miudito… Eu ainda me lembro 

(hesitante)… Quer dizer, não estou a ver bem o rosto da rapariga 

com quem fui fazer sexo, mas sei que ela à minha beira era, não 

digo minha mãe, mas era como se fosse minha irmã… Tinha para 

aí 20 e tal anos e eu tinha para aí 15, 16 (anos)…” 

VIH/SIDA 

Conhecimento 

do entrevistado 

sobre a doença 

Sida no 

No momento do contágio pelo 

VIH, o entrevistado desconhecia, 

por completo, a natureza e as 

implicações do VIH/Sida; os 

“Eu ainda não estava mesmo a par disso… Ainda não sabia 

nada… (…) Eu comecei a perceber melhor foi aqui no hospital 

(referindo-se ao H.J.U.)… E, mesmo assim, ainda tenho algumas 

dúvidas, às vezes… Mas, quando tenho dúvidas, falo com os 
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momento da 

contaminação 

técnicos de saúde do H.J.U., em 

concreto a sua médica assistente e 

os enfermeiros, complementaram 

a acção formadora iniciada pela 

médica de família do entrevistado 

no que se refere ao esclarecimento 

sobre a natureza e as implicações 

do VIH/Sida; 

enfermeiros… E eles explicam-me da melhor maneira…” 

VIH/SIDA 

Sentimentos 

despertados 

pelo contágio 

A notícia da contaminação causou 

um abalo enorme no entrevistado, 

puro reflexo do choque emocional 

que caracteriza o princípio da 

experimentação da doença; 

encolerizado, o entrevistado 

despejou a sua fúria nos vidros do 

estabelecimento prisional nos 

instantes que se seguiram à 

recepção da notificação da 

seropositividade; 

“Foi uma grande tristeza… Foi, foi… Foi um desgosto… Que eu 

ainda estou (hesitante)… Porque eu era uma pessoa saudável… 

Trabalhava, fazia ginástica, jogava à bola, tudo… Não estava a 

ver que eu algum dia ia ser portador do HIV…” (…) “Parti lá os 

vidros na cadeia… Parti… Todos… A soco… Parti os vidros 

todos…” 

11 
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envolvendo a 

discriminação 

revelar a sua seropositividade a 

qualquer familiar, amigo, colega 

ou ex-colega de trabalho, sem 

saber ao certo se por uma questão 

de pudor ou por uma questão de 

orgulho; o entrevistado incumbiu 

a médica de família, nalgum 

momento entre os anos de 1996 e 

2000, da responsabilidade de 

transmitir a notícia do contágio 

pelo VIH à sua mãe; esta reagiu 

mal à novidade, a princípio, mas, 

com o tempo, aceitou a 

seropositividade do filho; 

entrevistado consentiu que a mãe 

comunicasse aos familiares mais 

chegados o problema da doença 

que padecia; a reacção inicial 

destes à notícia foi negativa, mas 

acabaram por se conformar; os 

vergonha… Não sei se era vergonha ou o que era… Se era 

orgulho em não querer dizer que tinha… Foram os próprios 

médicos que, depois, disseram à minha mãe… Eu disse “Olhe, eu 

não consigo dar a notícia”… E foram os médicos que deram a 

notícia à minha mãe… Depois, a minha mãe claro, falou à minha 

irmã… A minha irmã falou ao meu irmão… (referindo-se ao facto 

da sua mãe ter reagido mal à notícia do contágio pelo VIH) 

Claro… Mas, com o tempo, teve que aceitar… A minha mãe, 

depois, aceitou bem… Aceitou bem e motivava-me… Dava-me 

sempre força… E dizia “Deixa lá, filho… Olha, não faz mal… 

Quando fores ao pito, metes a camisinha”… (referindo-se à 

reacção dos seus familiares) Reagiram mal, a princípio… Claro… 

Acabaram por aceitar… (…) (referindo-se ao facto de não ter 

revelado a seropositividade aos seus amigos) Não… Aqui 

(entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano), por exemplo, sabem 

todos… Mas, por exemplo, eu vou para o Bairro do Vilar, eu não 

me vou meter no recreio… Saber, sabem algumas pessoas… 

Algumas pessoas sabem, porque o meu irmão que é polícia lhes 

devia ter contado… É… (…) Na Rua da Pena, todas as pessoas 

sabem… (…) (referindo-se ao facto de não ter revelado a 



vizinhos da mãe, na Rua da Pena, 

também tomaram conhecimento 

da seropositividade do actual 

paciente do H.J.U., sem que isso 

lhe tivesse causado qualquer 

abalo; o entrevistado desconfia, 

ainda, que alguns antigos amigos 

do Bairro do Vilar chegaram a 

saber do seu contágio pelo VIH 

através de um dos irmãos; 

seropositividade aos ex-colegas de trabalho) Não, isso não… No 

trabalho, não…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

práticas 

culturais 

Em conformidade com o 

entrevistado, o contágio pelo VIH 

imprimiu modificações 

expressivas em termos das suas 

práticas culturais, principalmente 

após o internamento no H.J.U. 

com uma pneumonia por 

Pneumocystis carinii e 

tuberculose, no ano de 2000; no 

que toca às rotinas diárias, o 

“(referindo-se aos cuidados com os seus produtos de higiene 

pessoal) Eu, simplesmente, passei a ter mais cuidados… Por 

exemplo, nunca deixava a minha pasta dos dentes à beira da dos 

meus irmãos ou à beira da dos meus sobrinhos… Não deixava… 

Não deixava a minha “Gillete” lá em cima… Tinha o meu 

saquinho… E estava guardado no meu quarto… E sempre que eu 

precisava ia ao meu quarto, tirava e trazia… Claro, porque eu 

tenho medo que as pessoas tanto da minha família como de fora, 

mas neste caso da minha família, porque não é aos de fora que 

vou pegar, não é?... Sujeitá-los a serem contaminados… Tenho 
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entrevistado argumentou que logo 

depois de ter abandonado a 

cadeia, em 1996, se preocupou 

em resguardar os seus produtos 

de higiene pessoal 

(nomeadamente as lâminas de 

barbear e a escova e pasta de 

dentes) no quarto que ocupava 

em casa da mãe, a fim de garantir 

que estariam fora do alcance dos 

irmãos e sobrinhos; desde que se 

tornou paciente do H.J.U., o 

entrevistado este indivíduo 

reduziu drasticamente a 

frequência do “espaço público” 

(Lopes, 2000); de facto, 

invocando os problemas de 

origem nervosa que o 

acompanham desde a infância, o 

entrevistado afirmou que é 

sempre (hesitante)… O meu cuidado máximo é com essas coisas 

todas, porque eu (hesitante)… Agora não, porque agora em minha 

casa estamos eu e a minha mulher… A minha mulher tem a 

doença, eu também tenho… Mas isso, pronto… Agora, quando 

estava em casa da minha mãe, não… Pronto, tinha um saquinho 

só meu com as Gilletes… E tinha cuidado com os copos e o pratos 

à mesa… (…) (referindo-se à redução frequência do “espaço 

público”) Eu venho sempre de manhã… Eu, à tarde, não posso 

andar na rua… Não consigo andar na rua à tarde… O sistema 

nervoso não me deixa… É o sistema nervoso… Mas, o que é certo 

é que eu uma vez me meti dentro da Igreja… Comecei a ver 

muitas pessoas e apeteceu-me virar à porrada às pessoas… E eu 

meti-me dentro da Igreja…” (…) “(referindo-se à diminuição da 

frequência do “espaço semi-público”) Não saio, eu não saio… Eu 

não saio à noite… Não saio nada… (…) Vou sempre aqui ao 

café… É aqui o Labareda… É de manhã… Vou lá com minha 

mulher… Isto aqui (entenda-se o Hospital de Joaquim Urbano) 

ainda está fechado e vou lá tomar o pequeno almoço…” 



incapaz de andar na rua na parte 

da tarde; de igual modo, a partir 

do ano de 2000, o entrevistado 

diminuiu a sua presença no 

“espaço semi-público” (Idem) de 

forma considerável; hoje em dia, 

frequenta um único café, situado 

próximo do H.J.U., onde toma o 

pequeno-almoço diariamente em 

conjunto com a sua companheira; 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

sociabilidades 

Num primeiro momento, o 

contágio pelo VIH não causou 

qualquer mudança em termos das 

sociabilidades deste indivíduo, até 

porque optou por fazer segredo da 

sua seropositividade; contudo, 

depois de se ter tornado paciente 

do H.J.U., no ano de 2000, o 

entrevistado foi perdendo 

contacto, por vontade própria, 

“(referindo-se ao facto de não ter revelado a seropositividade aos 

seus amigos) Não… Aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim 

Urbano), por exemplo, sabem todos… Mas, por exemplo, eu vou 

para o Bairro do Vilar, eu não me vou meter no recreio… Saber, 

sabem algumas pessoas… Algumas pessoas sabem, porque o meu 

irmão que é polícia lhes devia ter contado… É…” (…) 

“(referindo-se à qualidade da relação com os seus amigos num 

primeiro momento após a notificação do contágio) Não, é igual… 

É a mesma confiança, o mesmo à-vontade…” (…) “(referindo-se 

ao facto dos seus amigos actuais já não serem pessoas do Bairro 
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com o círculo de amigos do 

Bairro do Vilar; mesmo assim, 

uma vez por mês, o entrevistado 

desloca-se ao Bairro do Vilar para 

confraternizar com estas pessoas; 

do Vilar) Não, não… Nem está aqui (entenda-se no Hospital de 

Joaquim Urbano) ninguém do Bairro do Vilar… (referindo-se aos 

seus amigos actuais, utentes do H.J.U.) Agora, é um rapazito que 

anda aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) há pouco 

tempo até, é o Veloso… Depois, há outro chavalito que é o 

André… Pronto, há aqui um rapaz que eu conheço há muitos anos, 

mas agora já não somos amigos… Está cada um do seu lado… 

(…) É, agora são pessoas daqui (entenda-se do Hospital de 

Joaquim Urbano)…” (…) “(referindo-se ao facto de se deslocar 

uma vez por mês ao Bairro do Vilar para confraternizar com os 

ex-amigos) Isso sim… Ainda há pouco fui lá… Porque a minha 

mãe antes de morrer teve uma trombose… E depois caiu para o 

lado, lá mesmo dentro do Vilar… E estávamos com as pessoas… 

Eu e a minha mulher fomos à sede almoçar… E pronto, as pessoas 

todas “Ei, Paulo!”… Pronto, está a ver? Aquela festa, pronto… 

Também, já não me vêem há tanto tempo… Eu, pelo menos uma 

vez por mês, vou lá…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

O entrevistado foi incapaz de 

revelar a sua seropositividade a 

qualquer familiar, sem saber ao 

“Eu à minha mãe nem coragem tive para dizer… Não é 

vergonha… Não sei se era vergonha ou o que era… Se era 

orgulho em não querer dizer que tinha… Foram os próprios 
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relações 

familiares 

certo se por uma questão de pudor 

ou por uma questão de orgulho; o 

entrevistado incumbiu a médica 

de família, nalgum momento entre 

os anos de 1996 e 2000, da 

responsabilidade de transmitir a 

notícia do contágio pelo VIH à 

sua mãe; esta reagiu mal à 

novidade, a princípio, mas, com o 

tempo, aceitou a seropositividade 

do filho; entrevistado consentiu 

que a mãe comunicasse aos 

familiares mais chegados o 

problema da doença que padecia; 

a reacção inicial destes à notícia 

foi negativa, mas acabaram por se 

conformar; ressalve-se que o 

entrevistado frisou que a única 

diferença que observou na atitude 

dos seus familiares em relação a si 

médicos que, depois, disseram à minha mãe… Eu disse “Olhe, eu 

não consigo dar a notícia”… E foram os médicos que deram a 

notícia à minha mãe… Depois, a minha mãe claro, falou à minha 

irmã… A minha irmã falou ao meu irmão… (referindo-se ao facto 

da sua mãe ter reagido mal à notícia do contágio pelo VIH) 

Claro… Mas, com o tempo, teve que aceitar… A minha mãe, 

depois, aceitou bem… Aceitou bem e motivava-me… Dava-me 

sempre força… E dizia “Deixa lá, filho… Olha, não faz mal… 

Quando fores ao pito, metes a camisinha”… (referindo-se à 

reacção dos seus familiares) Reagiram mal, a princípio… Claro… 

Acabaram por aceitar…” (…) “Só para dizer que eu ainda hoje 

noto… Não é que eles (hesitante)… Se eu pegar num garfo ou 

assim, eles depois já não pegam… Ou se for num prato e se eu 

pegar… Mas, isso é normal, já faz parte da higiene da minha 

família… Se eu pegar numa garrafa e tirar para um copo, a minha 

mãe se tiver que beber, pega na garrafa… E quem diz a minha 

irmã, diz o meu irmão polícia ou qualquer um deles… Agora, 

claro, mesmo até que eu não tivesse o problema, se eu meter a 

boca, já se sabe que ninguém vai meter…” (…) “(referindo-se à 

regularidade com que costuma encontrar-se com os seus irmãos 



se prende com o receio infundado 

de transmissão do VIH pela saliva 

através do uso de talheres; 

actualmente, o contacto do 

entrevistado com os seus irmãos é 

muito esporádico; em dias de 

comemorações católicas, como o 

Natal ou a Páscoa, o entrevistado 

confraterniza sempre com a 

família de algum irmão; 

exceptuando esses dias de 

cerimónia, o contacto do 

entrevistado com os irmãos reduz-

se a encontros fortuitos no 

cemitério aquando de uma visita 

comum à campa da mãe; 

com quem se dá melhor) Ui, só no cemitério… É no cemitério 

quando vou à campa da minha mãe… Ou, então, quando vou à 

feira comprar qualquer coisa e vou ao meu irmão Rica… (…) É de 

longe a longe… Às vezes, posso andar meio ano e não encontro 

ninguém (referindo-se aos seus irmãos)… É de longe a longe… É 

quando acontece, é um acaso… (…)  Sim, no Natal… Como sabem 

que eu não tenho posses, convidam-me…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

No domínio das relações 

afectivas, o entrevistado fez 

sempre questão em revelar 

antecipadamente a patologia que 

“Isso… Isso foi diferente… Porque eu já não conseguia ter 

relações com nenhuma rapariga sem ser sincero… Porque eu 

dizia os problemas a essas mulheres “Se queres ter relações 

comigo, tem que ser “assim”, porque eu sou “assim” e 
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afectivas padecia às mulheres com quem se 

comprometeu depois de tomar 

conhecimento do contágio pelo 

VIH (com a sua actual 

companheira, também 

seropositiva e paciente do H.J.U., 

não foi necessário tal 

procedimento), facto que não 

abalou os namoros (com excepção 

da actual companheira, o 

entrevistado utilizou preservativo 

nas relações sexuais com as 

namoradas que teve depois da 

notificação do contágio pelo 

VIH); todavia, conquanto este o 

entrevistado tenha uma relação 

estável com a sua actual 

companheira, assevera que, na 

eventualidade de se separarem na 

posteridade, a sua 

“assim””… (…) (referindo-se à reacção dessas mulheres à 

noticia do seu contágio pelo VIH) Como se nada fosse, pelo que 

eu me apercebi… E queriam fazer relações na mesma sem 

preservativo… (…) Depois de sair da cadeia, já utilizei o 

preservativo… Apesar de como eu acabei de dizer, o preservativo 

tira-me muito o prazer… Tira-me a erecção… Pronto, eu falo por 

mim, continuo-me a excitar, mas um gajo quando está a fazer 

amor para satisfazer a pessoa, custa mais com o preservativo… 

(…) (referindo-se ao seu namoro actual) Olha, a sério mesmo, a 

sério, eu digo-te, foi agora com a pessoa que estou, com a minha 

mulher… Já estamos quase há 8 anos… Conheci-a aqui no 

hospital (referindo-se ao Hospital de Joaquim Urbano)…” (…) 

“Porque esta vida, com o HIV, deixou-me desanimado… Essa 

doença trouxe-me dores musculares, trouxe-me mal-estar… 

Porque eu já não ando nas drogas e sinto ressacas que parecem 

de heroína, como eu já disse à Dra.… (…) Imagine que eu, de 

hoje para amanhã, eu deixo a minha mulher… Quer dizer, eu não 

posso arranjar uma mulher… Porquê? Porque a doença não me 

deixa… Ou, então, a doença deixa, mas a minha consciência é que 

nunca está direita… Está a entender? Quero fazer relações, as 



seropositividade constitui um 

sério obstáculo à consecução de 

novo compromisso afectivo; 

únicas relações que posso fazer é com preservativo… Se não for 

com o preservativo, não se pode fazer…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

laborais 

No que diz respeito às relações 

laborais, o impacto da 

seropositividade só se fez sentir 

após ter sofrido a pneumonia por 

Pneumocystis carinii e a 

tuberculose, em 2000, uma vez 

que, estando na iminência de 

outra eventual recaída associada 

ao contágio pelo VIH, acabou por 

se aposentar; o entrevistado fez 

sigilo da seropositividade junto de 

colegas, supervisores e patrões 

quer na ocupação como 

distribuidor da loja Pingo Doce, 

quer na ocupação como cortador 

de materiais de cozinha na oficina 

da empresa Faísca; o entrevistado 

“E hoje em dia, tenho uma reforma pequeníssima, que é a mais 

pequena, por causa disso… Mas, eu, só aí, trabalhei 12 anos… 

Depois, trabalhei sete meses no Pingo Doce… Depois trabalhei no 

Faísca, que é ali à beira do Campos… Foi quando vim para aqui 

para o Hospital, que vim com uma pneumonia e entrei em coma… 

Trabalhei no Faísca… Eu ia passar ao Quadro e tudo… Mas, 

depois, se não me desse isso, eles iam-me pedir exames médicos e 

como eu tenho o problema do HIV eles, de certeza, que já não me 

iam meter no Quadro… (…) E depois, era assim “Olhe, vou já 

tirá-lo porque tem o HIV”… Assim, já não passava ao quadro… 

Eles diziam “Já sei que tu trabalhas… Tu trabalhas à brava a 

trabalhas bem… Mas, há aqui pessoas que andam há anos e anos 

a trabalhar e nunca passam ao quadro”… Estão, por exemplo, 2 

ou 3 anos, e eles mandam-nas embora… Passados 3 ou 4 meses, 

vão lá pedirem outra vez trabalho e eles dão-lhe… E eu, passado, 

3 meses já ia passar ao quadro… Mas, eles mal sabiam que eu 

tinha o problema que tinha… E eles não aceitavam, que eu sei que 
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teve sempre a “porta aberta” na 

empresa Faísca para regressar 

(quando recuperado da pneumonia 

por Pneumocystis carinii e da 

tuberculose) e integrar o quadro 

de recursos humanos, mas, como 

foi mencionado antes, suspeitou 

que seria discriminado naquela 

empresa por força do contágio 

pelo VIH, pelo que nunca tentou o 

retorno; 

eles não aceitavam… Um seropositivo não aceitavam… Porque eu 

tenho mãos para trabalhar… Eu, em qualquer coisa, tenho mãos 

para trabalhar…” (…) “Eu já pensei em mandar a reforma 

abaixo, mas a doutora avisou-me “Ó Paulo, não… Porque como 

você tem esse problema pode estar um ano ou dois até porreiro… 

Mas, se depois você cai aqui ou noutro lado, como é que é? 

Depois como é que vai ter reforma? Eles, depois, não lhe vão dar 

a reforma”… Vão-lhe dizer “Não, você teve a reforma e não a 

quis”…” (…) “(referindo-se ao facto de não ter revelado a 

seropositividade e contexto laboral) Não, isso não… No trabalho, 

não…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos do 

ritmo de 

actividade 

sexual 

Segundo o entrevistado, o seu 

ritmo de actividade sexual 

manteve-se elevado após lhe ter 

sido diagnosticado o VIH, no ano 

de 1993; na actualidade, o 

entrevistado tem cerca de 7 

relações sexuais por semana; 

“(referindo-se ao facto de no período anterior ao contágio pelo 

VIH ter relações sexuais diariamente) Era… (referindo-se ao seu 

ritmo de actividade sexual semanal) E agora igual… O prazer só 

me diminui, por exemplo, se meter o preservativo… Não é 

diminuir o prazer, não sinto (hesitante)… Não me sabe bem, 

pronto…Foi o que eu lhe estive a dizer, eu com a minha mulher é 

sem preservativo… Uma vez ou outra por ano uso preservativo…” 

38 

VIH/SIDA 
Implicações do 

contágio em 

Relativamente à vida religiosa, o 

entrevistado afirmou que o 

“(referindo-se ao facto de manter o hábito de rezar antes de 

dormir desde criança) É… (…) “(referindo-se ao facto de após a 
23 



termos da vida 

religiosa 

contágio pelo VIH não causou 

qualquer alteração; o entrevistado 

conserva o hábito de rezar todas 

as noites antes de se deitar desde 

a infância até ao momento 

presente; no seu juízo, a religião 

tem constituído uma fonte de 

alento para enfrentar a 

seropositividade; um dos 

objectivos futuros do entrevistado 

e da sua companheira é começar a 

frequentar a Igreja, 

ocasionalmente, para participar 

nas cerimónias da liturgia 

católica; 

notificação do contágio pelo VIH ter mantido o mesmo nível de 

prática religiosa) Igual… A fé é a mesma… É assim, a fé é a 

mesma, o que eu peço é que me dê sempre este juízo que me tem 

dado… (…) (referindo-se ao facto da religião constituir uma fonte 

de alento para enfrentar a seropositividade) Sim, é bom… 

Qualquer coisa que aconteça, ponho-me a rezar à Nossa Senhora 

de Fátima, que é a Santa que eu tenho mais fé… E parece que 

tenho mais força… Sinto-me melhor, sinto…” (…) “(referindo-se 

ao objectivo futuro de começar a frequentar a Igreja com a sua 

companheira) Mas, é uma coisa que tenho na cabeça… É uma das 

coisas que eu tenho que fazer… Eu e a minha mulher até já 

falamos sobre isso, ir à Igreja… Não direi começar a ir todos os 

fins-de-semana à Igreja… Mas, uma vez por outra, ir à Igreja…” 

VIH/SIDA 

A percepção de 

si enquanto 

doente 

seropositivo 

Genericamente, a postura de 

entrevistado em relação à 

seropositividade, particularmente 

depois de ter contraído a 

pneumonia por Pneumocystis 

“Porque esta vida, com o HIV, deixou-me desanimado… Essa 

doença trouxe-me dores musculares, trouxe-me mal-estar… 

Porque eu já não ando nas drogas e sinto ressacas que parecem 

de heroína, como eu já disse à Dra… (…) Imagine que eu, de hoje 

para amanhã, eu deixo a minha mulher… Quer dizer, eu não posso 
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carinii e a tuberculose que o 

levaram à hospitalização no 

H.J.U., está em consonância com 

os conceitos de “doença-

abjecção” e “doença-

humilhação”, formulados por 

François Laplantine (1992); sem 

embargo, o entrevistado declarou 

não temer a morte, embora fique 

apreensivo quanto à possibilidade 

de deixar a sua companheira 

sozinha; 

arranjar uma mulher… Porquê? Porque a doença não me deixa… 

Ou, então, a doença deixa, mas a minha consciência é que nunca 

está direita… Está a entender? Quero fazer relações, as únicas 

relações que posso fazer é com preservativo… Se não for com o 

preservativo, não se pode fazer… Veio estragar tudo isto… O que 

esta doença me trouxe foi só desgosto…” (…) “Eu não tenho medo 

à morte… Tenho medo é de deixar a minha mulher sozinha…” 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre a 

sociedade 

envolvente 

De acordo com o entrevistado, as 

pessoas da sociedade “normal” 

têm representações sociais 

depreciativas sobre os doentes de 

VIH/Sida; 

“Mas, depois, se alguém lhe vai dizer (hesitante)… Porque eles 

não dizem o HIV, é a Sida (pronuncia a frase seguinte num tom de 

intriguista) “Olha que esse tem a Sida”… Claro, a rapariga já 

fica “Pronto, posso gostar dele, mas se ele tem a Sida”… 

Entende?” 

2 

VIH/SIDA 

Estratégias e 

lógicas de 

actuação face à 

O entrevistado no período 

compreendido entre 1993, ano em 

que tomou conhecimento da 

“Eu, primeiro, olhe, fiquei tão revoltado… Olhe, nem estava 

preocupado em me tratar… (…) E é o que eu digo hoje em dia, 

aqui o Hospital Joaquim Urbano é a minha segunda casa… Eu 

159 



seropositivi- 

dade 

seropositividade, e 2000, ano em 

que foi internado no H.J.U. com 

uma pneumonia por Pneumocystis 

carinii e tuberculose, e se tornou 

paciente da instituição, adoptou 

uma estratégia de vida pautada 

pelo “comportamento desviante” 

e desleixo face à terapêutica 

contra o VIH/Sida; de facto, ainda 

que tenha tomado medicação na 

enfermaria do estabelecimento 

prisional de Custóias entre os 

anos de 1993 e 1996 

(desconhecendo, embora, se esses 

fármacos se incluiriam numa 

terapêutica anti-retroviral) e sido 

informado pela médica de família 

sobre a natureza do VIH/Sida e os 

cuidados pessoais a ter enquanto 

seropositivo, o entrevistado 

saio de minha casa e venho para a outra minha casa… Foi aqui 

que eu larguei as drogas… (mais sério) Foi aqui que eu larguei as 

drogas… (…) (referindo-se à medicação que recebeu no 

estabelecimento prisional de Custóias) Mas, ali é só para ver se 

uma pessoa é seropositiva… E depois de saber que tinha HIV, 

davam-me medicação… Mas, não sei se era por causa do HIV ou 

se não… Davam-me uma medicação, talvez para o HIV, se 

calhar… Agora, medicação e tratamento, só aqui (entenda-se no 

Hospital de Joaquim Urbano)… (…) (referindo-se à sua médica de 

família) Para amparo, era a minha médica de família… Mas, 

antes disso (hesitante)… Saí da cadeia (hesitante)… É, era a 

médica de família da Carvalhosa… Que eu quando saí da cadeia e 

tudo, era ela que me passava a medicação… Eu fui lá às 

consultas, que eu tinha lá consultas sempre… Depois, ela é que 

detectou que eu estava com uma tuberculose…” (…) “(referindo-

se à adopção de um estilo de vida saudável) Mas, desde que entrei 

aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano), tudo mudou…” 

(…) “(referindo-se ao facto de não utilizar preservativo nas trocas 

sexuais com sua actual companheira) O prazer só me diminui, por 

exemplo, se meter o preservativo… Não é diminuir o prazer, não 



manteve um estilo de vida 

“junkie”, enleado com crimes 

contínuos, pelo que revelou 

desmazelo face à terapêutica 

contra ao VIH/Sida; no período 

compreendido entre o 

internamento no H.J.U., no ano de 

2000, até ao momento presente, o 

entrevistado adoptou uma 

estratégia assente num “estilo de 

vida saudável”, embora ignore a 

recomendação da médica 

assistente para usar o preservativo 

nas relações íntimas com a 

companheira, correndo o risco de 

aumentar a sua carga vírica; 

sinto (hesitante)… Não me sabe bem, pronto…Foi o que eu lhe 

estive a dizer, eu com a minha mulher é sem preservativo… Uma 

vez ou outra por ano, uso preservativo…” 

VIH/SIDA 

Apoios 

recebidos – 

ONG’s – 

Entre os anos de 1996 e de 2000, 

o entrevistado recorreu, uma 

única vez, à instituição 

Abraço/Delegação Norte; nessa 

“(referindo-se à sua única visita à Abraço/Delegação Norte) Quer 

dizer, foi antes de 2000… Já fui lá buscar umas coisinhas, uma 

vez… E davam-me preservativos e tudo… Só fui uma vez… 

Deram-me roupinha… Olhe, ainda tenho lá… Foi um casaquinho 
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ocasião, foi-lhe facultado apoio 

ao nível do vestuário e de 

produtos higiénicos; no ano de 

2002, o entrevistado tornou-se 

utente da Cáritas, instituição para 

a qual foi encaminhado através da 

sua assistente social; na Cáritas, 

recebe apoio em géneros 

alimentares, vestuário e produtos 

higiénicos; actualmente, o 

entrevistado visita a Cáritas duas 

vezes por semana, às 3as e 5as 

Feiras, da parte da manhã; no 

parecer do entrevistado, o apoio 

que esta instituição lhe tem 

prestado ao longo dos últimos 6 

anos propiciou um incremento da 

sua qualidade de vida, sobretudo 

porque o valor da reforma que 

aufere é baixo (situa-se nos 198 

que me deram… Foi bom… Deram-me produtos higiénicos para 

os dentes… Champôs… Assim coisas dessas... (…) (referindo-se à 

instituição Cáritas) Quem me ajuda é a “Cáritas”… É o que eu 

preciso… (referindo-se à primeira visita à instituição Cáritas) 

Lembro-me… Lembro-me perfeitamente… Foi a Dra. Paula aqui 

num consultório, que eu estive a conversar com ela… Foi de 2000 

para cima… Foi em 2001, 2002, mais ou menos, que eu fui à 

Cáritas… E agora vou lá sempre… Sou sempre utente lá… (…) 

Envergonhado… Depois, estava muita gente… Depois, fui 

encaminhado daqui (entenda-se do Hospital de Joaquim 

Urbano)… Só para dizer que levava uma cartinha… E eu pedi à 

Sra. Dra., porque tenho confiança com a Sra. Dra.… E ela tem 

confiança para me picar as orelhas, às vezes, por eu beber 

cerveja… Ele pegou no telefone e ligou para lá “Olhe, vai aí o Sr. 

Paulo”… Agora, já não é preciso isso… Agora, é o que ela me diz 

“Vai, que tanto eu como a Dra. Ana tratamos de tudo”… 

(referindo-se ao apoio que recebe da Cáritas) Ainda há pouco fui 

lá buscar um fatinho, para aí há uma semana… É roupa, comida… 

É tudo… (referindo-se a facto de não ter atendimento com um 

psicólogo na Cáritas) Não, mas parece que há lá também… (…) 



Euros); não obstante, o 

entrevistado está 

“satisfeitíssimo” com o 

atendimento que tem tido da parte 

dos técnicos da Caritas; por 

último, de modo a que esta 

instituição pudesse fomentar as 

suas acções de apoio ao pessoal 

utente, o entrevistado advogou 

que seria necessária, 

essencialmente, uma cooperação 

maior do poder estatal; 

(referindo-se à frequência com que visita a instituição Cáritas, na 

actualidade) Não… Todos os dias, não… Vou 3ª (Feira) e 5ª 

(Feira)… Depois de ter a consulta com a Dra. Paula é que eu 

vou… (…) (referindo-se ao facto de se sentir melhor depois das 

visitas à instituição Cáritas) Claro… Dão-nos pequenas coisinhas 

que nós precisamos, ou pelo menos algumas… E já alivia a nossa 

cabecinha… (…) (referindo-se ao facto do apoio prestado pela 

instituição Cáritas ter permitido a melhoria da sua qualidade de 

vida) Em tudo... Porque o pouquinho que eu recebo da reforma, 

que são trinta e tal contos, só para pagar água e luz, quase que 

não chega, às vezes… E as comprinhas que eles me dão, é 

dinheirinho que poupo para a água e para a luz… E para cortar o 

cabelo… Assim essas coisas… (…) (aludindo ao seu grau de 

satisfação com o apoio prestado pela instituição Caritas) Estou 

satisfeitíssimo… Estou satisfeitíssimo… (…) “(referindo-se aos 

aspectos que poderiam ser melhorados na instituição Cáritas) 

Talvez financiarem, ajudarem mais… As pessoas que podem, lá o 

Primeiro-ministro, ajudarem mais as instituições, para essas 

instituições poderem-nos ajudar ainda mais do que aquilo que nos 

ajudam…” 



VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre o 

procedimento 

profissional 

médico 

O entrevistado foi internado no 

H.J.U. no ano de 2000, depois da 

médica de família lhe ter 

diagnosticado uma tuberculose e 

uma pneumonia atípica; no dia em 

que foi ao H.J.U. para ser 

internado, o entrevistado entrou 

em estado de coma; o entrevistado 

permaneceu em estado de coma 

durante um mês; no dia em que 

acordou, iniciou a terapêutica 

anti-retroviral e a toma de 

metadona; o regime terapêutico 

inicial do entrevistado 

compreendia 9 tomas diárias de 

comprimidos; desde o ano de 

2000 até à actualidade que o 

entrevistado se desloca 

diariamente ao Centro de Terapia 

Combinada (C.T.C.) do H.J.U. 

“(referindo-se à sua médica de família) Depois, ela é que detectou 

que eu estava com uma tuberculose… E mandou-me ir tirar uma 

chapa aos pulmões, que ficava ali à beira do campo do Porto, 

aquele antigo, ali na Constituição… Pronto… Depois, levei-lhe os 

resultados e ela mal me viu disse-me “Olhe, você quer ser 

internado?”… E eu “Sim”… E ela “Então, você vai amanhã ao 

Hospital de Joaquim Urbano e vai falar com a Dra. Ana”… E eu 

fiz isso… Eu falei aqui com a Sra. Dra. Ana e ela mandou-me 

esperar na salinha do internamento, que era para ver qual era o 

meu quarto… Entretanto, fiquei em coma… Depois, quando 

acordei, passado um mês, que eu estava a ser alimentado com 

sondas e tudo… Acordei e eles já tinham a medicação para me 

dar… Foi a Sra. Dra. Ana… Ela disse “Ó Sr. Paulo, você é 

portador, e isto e aquilo… Você sabe disso que eu já lhe disse… 

Agora, é assim, se você fizer aqui o tratamento tem que tomar 

também a metadona”… Quando eu vim para aqui (entenda-se no 

Hospital de Joaquim Urbano) foi assim… Por isso é que eu me 

meti na metadona… E disseram-me que tinha que tomar a 

medicação… Mas, para tomar a medicação, tinha que tomar 

também a metadona… Mas, sabe porquê? Isto tem lógica… É que 
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para tomar a medicação sob o 

olhar atento dos enfermeiros; 

evidenciando uma reacção 

extremamente positiva ao 

tratamento anti-retroviral, o 

entrevistado conseguiu reduzir a 

sua carga viral para um valor 

negativo; em 2003, a médica 

assistente alterou-lhe o regime 

terapêutico, que passou a abranger 

3 tomas diárias de comprimidos; o 

entrevistado mantém este regime 

terapêutico até aos dias de hoje; o 

relacionamento do entrevistado 

com a sua médica assistente do 

H.J.U. é óptimo, ao ponto de o 

primeiro a considerar uma “mãe”; 

na óptica do entrevistado, a 

influência da sua médica 

assistente do H.J.U. (assim como 

senão, muita gente que anda aqui (entenda-se no Hospital de 

Joaquim Urbano) podia tomar a medicação em casa… Mas, 

depois, ia-se picar…” (…) “(referindo-se ao seu regime 

terapêutico inicial) Quando eu comecei, tomava para aí 9, por 

causa da tuberculose… Eu estive para aí 2 ou 3 anos só com nove 

(comprimidos)… Depois foi só três…” (…) “(referindo-se ao facto 

de se deslocar diariamente ao C.T.C. do H.J.U. para toma da 

medicação) Todos os dias… É para tomar a medicação… E se 

tenho algum problema, falo com o Sr. enfermeiro… E o Sr. 

enfermeiro vê se é caso para médico… Se for caso para médico, 

encaminha-me… (…) (referindo-se à redução da carga viral para 

um valor negativo) Tanto é que a medicação (hesitante)… Eu 

tenho muitas defesas… Tenho 1315 defesas… Acho que é o 

normal, para uma pessoa normal… (…) (referindo-se ao facto de 

ter uma relação boa com a sua médica de família) É… Então, não 

é?... Ela está sempre a dizer “Você, Paulo, leva isto mesmo a 

sério… Você, sim senhor”… Está pasmada com a minha 

recuperação… Está pasmada porque eu até cheguei a dizer em 

frente à minha mulher “Sra. Doutora, não foi você que telefonou 

para a minha família a pensar que eu ia morrer?”… E ela “É 



da sua assistente social) é 

absolutamente decisiva para 

adesão e cumprimento da 

terapêutica anti-retroviral; o 

entrevistado manifestou ter plena 

confiança na sua médica 

assistente e sentir-se desenvolto 

nas consultas mensais que aquela 

lhe presta; o entrevistado foi 

aconselhado pela médica 

assistente a seguir uma dieta que 

privilegie alimentos cozidos e 

grelhados; enfrentando grandes 

privações económicas, tem 

algumas dificuldades em cumprir 

esta recomendação; se bem que 

nunca tenha recebido uma 

indicação da médica assistente 

nesse sentido, todos os dias, o 

entrevistado realiza flexões e 

verdade, Paulo… Isto só visto… Só visto”… Eu não andava, nem 

nada… Eu andava numa cadeira de rodas… (…) E ajuda-me 

muito… E manda-me sempre ir ao “copo”, que é para me 

controlar, porque ela gosta muito de mim… E isso dá-me força… 

Ela diz que eu sou a mascote dela… Ela diz que eu sou a mascote 

dela… Às vezes, vou triste e tudo, e ela vira-se para mim e diz “Eu 

não gosto de ver o meu mascote assim”… É uma mãe que eu 

tenho… (…) (referindo-se à importância da relação com a sua 

médica assistente) Claro, claro, claro… Tudo começa se uma 

pessoa tiver uma boa convivência entre médico e paciente… É 

assim… E até com os enfermeiros… (referindo-se ao facto de se 

sentir desenvolto nas consultas com a sua médica assistente) Sinto, 

sinto… E é da maneira que eu desabafo… Eu, às vezes gosto, que 

é para desabafar e tudo… Vou para a psiquiatra e, às vezes, 

ponho-me lá aos murros na mesa… Dão-me assim coisas e eu 

ponho-me aos murros na mesa… Ela põe-se a assim a olhar para 

mim… Pronto, é assim… E eu desabafo lá, pronto… E ela “Está 

melhor?”… E eu “Estou”… E ela “Já sabe, sempre que precisar, 

venha aqui que eu ouço-o sempre… Não é preciso ter consulta… 

Basta apenas você querer”… (…) (referindo-se ao facto de ter 



abdominais em casa; o 

entrevistado não fuma, mas de 

quando em quando, bebe cervejas 

sem álcool (no máximo quatro) no 

café; o entrevistado está 

“satisfeitíssimo”, usando a sua 

expressão, com o atendimento que 

tem tido por parte dos 

profissionais de saúde do Hospital 

de Joaquim Urbano para 

acompanhamento do VIH; 

segundo este indivíduo, a única 

valência passível de ser 

aperfeiçoada no H.J.U. é a das 

actividades lúdicas; o C.T.C. do 

H.J.U. dispõe de equipamentos 

destinados à prática de tais 

actividades (em concreto, uma 

sala para os jogos de cartas, outra 

para a execução de trabalhos 

plena confiança na sua médica assistente) Sim, ela é 

espectacular… Por isso é que ela, às vezes, me dá aí uma 

pastilha… E ela diz “Ó Paulo, posso?”… E eu digo “Ó Sra. Dra., 

é assim, eu tenho toda a confiança em si… Por isso, tudo que a 

Sra. Dra. quiser, eu já sei que é para o meu bem… Por isso, eu 

concordo”… (…) “(referindo-se às indicações que a sua médica 

lhe deu relativamente à alimentação) Quer dizer, eles, por norma, 

dizem “Ai, coma isto… A sua mulher também precisa disto”… 

Pois… Eles dizem “A sua mulher precisava de comer só 

vegetais”… Mas, e dinheiro?” (…) “(referindo-se à prática de 

exercício físico por iniciativa própria) Em casa é que eu treino… 

Faço flexões e abdominais… (…) Não consumo nada… A única 

coisa que eu faço, é beber a cerveja… Mas, também, bebo por 

exemplo, três, quatro cervejas daquelas sem álcool da Imperial… 

E em minha casa, não entra álcool… (…) (referindo-se ao seu 

grau de satisfação com o atendimento que tem tido por parte dos 

profissionais de saúde do Hospital de Joaquim Urbano para 

acompanhamento do VIH) Ui, sim… Satisfeitíssimo…” (…) 

“(referindo-se aos aspectos que poderiam ser melhorados no 

H.J.U.) Olhe, agora, o que eu ia pedir, já mandaram ontem… 



manuais), mas estes estão vedados 

aos pacientes na maior parte do 

tempo; o entrevistado enfatizou 

que o exercício das actividades 

lúdicas permite manter os 

pacientes do C.T.C. do H.J.U. 

alheados de tendências 

“desviantes” (Goffman, 1988), 

pelo menos temporariamente; 

Agora, já há aí duas senhoras que são estilo animadoras… 

Pronto, que nós tínhamos ali matrecos… Uma sala que é onde se 

fazem trabalhos manuais… E uma sala onde se joga cartas… E 

estava sempre tudo fechado… Estava sempre fechado… E agora 

começaram a abrir… E isso é que é porreiro… Porque um gajo 

vai estando ali… Antes de ir lá para fora e estar a beber ou ir 

consumir droga com outras pessoas, estamos aqui e estamos 

entretidinhos… Quando se fazem horas, vamos para casa 

comemos, pronto… É assim…” 

VIH/SIDA 

Objectivos de 

realização 

futura 

No que concerne à posteridade, os 

objectivos do entrevistado 

resumem-se em não perder as suas 

condições materiais de existência 

actuais; 

“Olhe, eu sou sincero, é que Deus nunca me tire, pelo menos, o 

que me tem dado… E que, pronto, se não for melhor, que seja 

igual àquilo que tenho hoje…” 

1 

 



Entrevista 5 + Entrevista 8 (segunda sessão biográfica) 

Nome do entrevistado: Liliana (paciente do Hospital de Joaquim Urbano) 

 

Tema Categoria Síntese Interpretativa Discurso do entrevistado N.O. 

Data e local de 

nascimento 

A entrevistada nasceu em Vila 

Nova de Gaia, no dia 7 de Agosto 

de 1967; 

“Quando? Dia 7 de Agosto de 1962, na Madalena, em Gaia…” 16 

Infância 
Caracterização 

do contexto 

onde o 

entrevistado 

passou os 

primeiros anos 

da sua vida 

A entrevistada cresceu na 

freguesia de Madalena, um local 

do qual guarda boas recordações; 

a entrevistada residia com a 

família numa “ilha” e tinha como 

vizinhos três tios e uma tia da 

parte da sua mãe; 

“O bairro? Foi lá na Madalena… Nasci mesmo dentro de casa… 

(referindo-se à freguesia de Madalena) Sim, gostava muito… 

Gostava…” (…) “Era tipo “ilha”… É a minha casa, depois é a 

casa do meu tio, depois a de uma tia e depois a de outro tio… 

Portanto, são quatro tios…” 
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Infância 

Composição do 

agregado 

familiar na 

infância 

No decorrer dos primeiros anos de 

vida, o agregado familiar da 

entrevistada era formado pelos 

pais e três irmãos (dois rapazes e 

uma rapariga); a entrevistada tem 

mais três irmãs e um irmão, que 

nasceram posteriormente; 

“Com os meus pais e com os meus irmãos… São sete irmãos, 

comigo oito… Eram cinco raparigas e três rapazes… Cinco 

raparigas e três rapazes… (…) (referindo-se à diferença de idade 

para o irmão mais novo) O mais novo tem 27 anos… (…) Eu sou 

(hesitante)… Portanto, tenho um irmão, uma irmã, depois outro 

irmão, e depois é que sou eu… Depois, tenho mais duas imãs… É 

assim a descer… (…) (referindo-se à diferença de idade para a 

irmã mais velha) Ainda é para aí 4 anos…” 

80 

Infância 
Qualidade da 

relação familiar 

As relações no seio da família da 

entrevistada foram perturbadas 

pelo comportamento adúltero 

constante do pai em relação à 

mãe; apesar disso, a entrevistada 

frisou que tinha uma boa relação 

com os pais e os irmãos; a 

imagem que a entrevistada guarda 

do seu pai é algo negativa, devido 

ao seu comportamento adúltero; 

pelo contrário, a imagem que 

guarda da sua mãe é 

“A minha mãe sofria muito com ele… O meu pai era de amantes, 

sabe? Quer dizer, chegou a casar com ela até, logo passado um 

ano da minha mãe falecer… A minha mãe faleceu e ele, passado 

um ano casou logo… Estava cheio de pressa… (…) O meu pai 

nunca levava a minha mãe a passear… E ela dava-lhe sempre um 

carro… Era ela que lhe dava sempre um carro… E o meu pai 

nunca deu valor a isso… Tinha uma amante, tinha amigas… O 

meu pai era assim um bocado (hesitante)… Extraviado… (…) 

(referindo-se ao facto de se dar bem com os seus pais) Sim, muito 

bem… Muito bem… (…) (referindo-se ao facto de se dar bem com 

os seus irmãos) Também, também… Muito bem… (…) (referindo-

se à imagem que guarda do seu pai) Mais negativa… (cortando-
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extremamente positiva; por 

último, a entrevistada declarou 

que as relações com os restantes 

familiares eram salutares; 

me a palavra) Por causa dele ter amantes… Quer dizer, chegou a 

casar com ela até, logo passado um ano da minha mãe falecer… A 

minha faleceu e ele, passado um ano casou logo… Estava cheio de 

pressa… (…) (referindo-se ao facto de guardar uma imagem 

extremamente positiva da mãe) Sim, sim… Muito… Bastante… 

Coitadinha… Ensinou-me a costurar… E eu levava a roupa às 

clientes… Fazia assim os recadinhos dela… (…) (referindo-se às 

relações com os restantes familiares) Também nos dávamos muito 

bem… Éramos muito unidos…” 

Infância 

Estilo 

educativo da 

família 

A entrevistada alegou que foi 

educada com base em normas 

conservadoras; por outro lado, a 

entrevistada defendeu a ideia de 

que os seus pais nunca debateram 

a problemática do VIH/Sida 

consigo durante a sua infância ou 

adolescência, até porque a doença 

ainda não tinha emergido na 

sociedade portuguesa; 

“(referindo-se ao estilo educativo da sua família) Ai, muito rígida, 

muito rígida… Muito rígida… Olhe, para ser o melhor educada 

possível… Eu nem falava mal, nem nada… (…) (referindo-se ao 

facto de nunca ter sido elucidada pelos pais sobre as implicações e 

a natureza do VIH/Sida) Não, não… Os meus pais morreram sem 

saber que eu tinha isso… Porque eu tive um filho aos 35 anos e só 

soube quando tive o meu filho… Está bem, graça a Deus… Porque 

o pai não era…” 

4 

Infância Práticas e estilo Na sua infância, a entrevistada “Ai, era ir aos bailes… Sei lá?... Passear com os meus amigos… 16 



de vida da 

família 

ocupava o seu tempo com as 

práticas expressivas públicas, as 

práticas domésticas receptivas, o 

convívio familiar e com amigos; 

Os tempos que eu vivia com a minha família, que eram muito 

bons… Era tudo muito bom… A minha infância foi muito boa… 

Muito boa mesmo… (…) (referindo-se ao facto de ver televisão em 

conjunto com os seus irmãos) Sim, sim… Bastante, bastante, 

bastante… (…) O meu pai nunca levava a minha mãe a passear… 

E ela dava-lhe sempre um carro… Era ela que lhe dava sempre 

um carro… E o meu pai nunca deu valor a isso…” 

Infância Religiosidade 

A pertença religiosa da família da 

entrevistada é a católica; por 

regra, a entrevistada frequentava a 

missa ao Domingo, sozinha, uma 

vez que a mãe tinha sempre uma 

grande carga de trabalho como 

costureira; a entrevistada 

frequentou a catequese desde cedo 

e cumpriu os sacramentos do 

Baptismo e da 1ª e 2ª Comunhões; 

todos os dias, a entrevistada 

rezava em casa antes das refeições 

e antes de se deitar; 

“(referindo-se à pertença religiosa da sua família) Sim, 

católicos… Exactamente… (…) (referindo-se ao hábito de 

frequentar a missa ao Domingo) Eu costumava… Eu… Eu, só… A 

minha mãe não tinha tempo para isso… A minha mãe tinha sempre 

muita costura para fazer… (…) (referindo-se ao facto de ter 

frequentado a catequese) Sim… Muito tempo… Fiz a Comunhão 

Solene… A 1ª (Comunhão) e a 2ª (Comunhão)…” (…) “(referindo-

se ao facto de ter mantido o hábito de rezar em casa antes das 

refeições e de dormir) Eu costumava… À mesa… Antes de ir para 

a cama… Antes de comer, sim… Antes de comer, antes de ir para 

a cama… Todos os dias…” 

4 



Infância 

Recordações 

mais marcantes 

da infância da 

entrevistada 

Do período infantil, a entrevistada 

relembra com especial carinho as 

idas a festas de carácter popular, 

os passeios com amigos e o 

convívio familiar; 

“Ai, era ir aos bailes… Sei lá?... Passear com os meus amigos… 

Os tempos que eu vivia com a minha família, que eram muito 

bons… Era tudo muito bom… A minha infância foi muito boa… 

Muito boa mesmo…” 

16 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Infantários e 

escolas 

frequentadas 

pela 

entrevistada 

A entrevistada iniciou a sua 

passagem pelo sistema educativo 

com 6 anos de idade, numa escola 

primária da freguesia de 

Madalena, próxima de sua casa; o 

Ciclo foi feito na Escola da Rosa, 

situada no centro de Vila Nova de 

Gaia; o nível de escolaridade 

completado pela entrevistada é o 

6º Ano de escolaridade; 

“(referindo-se ao facto de ter frequentado uma Escola Primária 

da freguesia de Madalena) Foi lá numa escola… (…) Sim, para a 

primária… Sim, com 6 anos… Primeiro andei na Madalena, lá à 

beira de minha casa… Depois, fui para Vila Nova de Gaia, para a 

da Rosa… (referindo-se ao nível de escolaridade completado) Até 

ao 6º Ano…” 

3 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

colegas 

Segundo a entrevistada, as 

relações com os seus colegas 

foram sempre boas; não obstante, 

a sem embargo, a entrevistada 

abonou que construía amizades 

“(referindo-se às relações com os seus colegas) Era boa… Era 

boa… Era muito boa… Gostei muito de andar lá a estudar…” (…) 

“(referindo-se ao facto de fazer amigos de ambos os sexos com 

facilidade) Fazia… Era igual… Era igual… Eu era muito 

(hesitante)… Era e sou muito pacífica… Sou muito (hesitante)… 

4 



com facilidade, tanto com pessoas 

do sexo masculino como do 

feminino; 

Sou boa demais, sabe?… Sim, sim… Sou muito amiga do meu 

amigo…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Relação com os 

professores 

A entrevistada salientou que teve 

sempre relações cordiais com os 

professores, excepto com uma 

professora de matemática que 

classificou como ranhosa; 

“(referindo-se à relação com os professores) Era mais ou menos… 

Havia professores ranhosos… Principalmente a de Matemática 

era um bocado ranhosa… Tinha um feitio assim muito especial, 

muito para o mau… Não perdoava nada… Se houvesse um erro, 

ela castigava logo… Era assim um bocado (hesitante)… De 

resto… De resto, era tudo bom… Era tudo muito bom…” 

2 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

A percepção de 

si enquanto 

aluna 

A entrevistada alegou que os 

resultados que obteve na sua 

passagem pela escola eram 

médios; sem embargo, a 

entrevistada afirmou que tinha 

gosto em estudar, acabando, 

contudo, por desistir da escola 

para auxiliar a sua mãe nas suas 

tarefas como costureira, dada 

escassez de rendimentos do 

agregado familiar; 

“(referindo-se aos resultados escolares obtidos) Eram médios… 

(…) (referindo-se ao facto de ter gosto em estudar) Eu adorava… 

Tive pena de deixar, mas primeiro estava a minha mãe, não 

era?…” 

5 



Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

As imposições 

dos pais quanto 

ao horário de 

estudo no 

tempo extra-

escolar 

A entrevistada frisou que os pais 

não lhe impunham um horário 

obrigatório de estudo em tempo 

extra-escolar, embora a 

advertissem para a realização dos 

deveres; 

“(referindo-se ao facto dos pais não lhe imporem um horário 

obrigatório de estudo em tempo extra-escolar) Não, não, não, 

não… (…) Diziam (num tom de voz mais agudo) “Não te esqueças 

de fazer os deveres! Olha as horas!”… Eram essas coisitas que 

eles me diziam… E eu dizia “Ó mãe, eu sei que tenho que fazer”… 

Era assim…” 

2 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Disciplinas 

preferidas 

As disciplinas favoritas da 

entrevistada eram Educação 

Visual e Educação Física; 

“Eram trabalhos manuais e ginástica…” 5 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Reprovações 

Na sua passagem pelo sistema 

educativo, a entrevistada registou 

uma única reprovação na 1ª 

Classe; 

“Reprovei na 1ª Classe… (…) Depois, até ao 6º (Ano) nunca mais 

reprovei…” 
3 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

família da 

entrevistada 

A mãe da entrevistada tinha o 

sonho de ver a filha formada em 

Medicina; no entanto, a escassez 

de rendimentos do agregado 

doméstico obrigou a entrevistada 

a desistir da escola; 

“A minha mãe gostava que eu fosse médica… Mas, como naquela 

altura o dinheiro era pouco… E éramos muitos irmãos… Eu tive 

que deixar de estudar… Tive pena porque eu quis ser médica e 

não consegui derivado a ajudar a minha mãe, não era?… 

Primeiro estava ela… E, para mais, ela era muito doente… Ainda 

por cima… Trabalhava sem poder… Ela morreu do coração… 

7 



Tinha bronquite asmática…” 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Representações 

e importância 

atribuída à 

escola pela 

entrevistada 

A entrevistada almejou tornar-se 

médica, mas desistiu dessa ideia 

em razão da escassez de 

rendimentos do agregado familiar; 

depois de concluir o 6º Ano de 

escolaridade, a entrevistada 

abandonou a escola para auxiliar a 

mãe nas suas tarefas como 

costureira; 

“Mas, como naquela altura o dinheiro era pouco… E éramos 

muitos irmãos… Eu tive que deixar de estudar… Tive pena porque 

eu quis ser médica e não consegui derivado a ajudar a minha mãe, 

não era?… Primeiro estava ela… E, para mais, ela era muito 

doente… Ainda por cima… Trabalhava sem poder… Tinha 

bronquite asmática…” (…) “(referindo-se ao facto de ter 

pretendido tirar um curso superior) Sim, sim… Exacto, exacto…” 

8 

Escola 

(passagem 

pelo sistema 

educativo) 

Recordações 

mais marcantes 

da passagem 

pelo sistema 

educativo 

Da sua passagem pela escola, a 

entrevistada recorda 

especialmente as aulas de 

Educação Física e os momentos 

de convívio com os colegas no 

recreio; 

“Olhe, era mais na ginástica… Tenho muitas recordações da 

ginástica… A ginástica era muito divertida... E ainda o recreio, 

também, onde eu brincava… Era muito bom… Muito bom 

mesmo…” 

6 

Adoles- 

cência 

Caracterização 

genérica da 

adolescência da 

entrevistada 

De acordo com a entrevistada, a 

sua adolescência, em termos 

gerais, primou pelo pacifismo; 

“(referindo-se à sua adolescência) Foi normal…” 4 



Adoles- 

cência 

Conflito de 

valores com os 

pais ou 

gerações mais 

velhas 

A entrevistada sublinhou que no 

decurso da sua adolescência 

nunca entrou num conflito de 

valores com os seus pais; 

“(referindo-se ao facto de nunca ter entrado num conflito de 

valores com os seus pais no decurso da adolescência) Não, não, 

não… Nunca… Não, nunca…” 

1 

Adoles- 

cência 
Namoros 

A entrevistada teve o seu primeiro 

envolvimento amoroso aos 17 

anos, com um vizinho da 

freguesia de Madalena; foi neste 

namoro que a entrevistada 

encetou a sua vida sexual; apesar 

de ter utilizado a pílula feminina 

como método contraceptivo, a 

entrevistada engravidou ainda 

com 17 anos, acabando por 

realizar um aborto que quase lhe 

roubou a vida numa clínica da 

cidade do Porto. O namoro com o 

vizinho da freguesia de Madalena 

terminou ao fim de 7 anos em 

“(referindo-se ao primeiro namoro) Tinha 17 anos… Namorei 7 

anos… Ele era lá de perto de minha casa… Conheci-o 

(hesitante)… Já não me lembro muito bem onde é que o conheci… 

(…) (referindo-se à qualidade da relação com o primeiro 

namorado) Era muito má, porque ele era muito ciumento e batia-

me com os ciúmes… E a gente teve que se separar por causa 

disso… (…) Ao princípio, pensávamos que era para o futuro… 

Mas, depois começámos a ver que era só discussões… Ele batia-

me muito, por tudo e por nada… Era muito ciumento… Ciúmes 

loucos, mesmo… Loucos… (…) Eu nem à janela podia ir, veja lá? 

Não é para me gabar, mas eu era muito bonita quando era nova… 

Tinha esses azares…” (…) Tenho más recordações porque fiz um 

aborto e estive a morrer… No primeiro namoro, aos 17 anos… Foi 

no Porto, numa clínica… (…) Não, não… Tomava a pílula…” (…) 

“(referindo-se ao segundo namoro) Depois, namorei com outro 
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virtude dos maus-tratos constantes 

que aquele lhe infligia por crises 

de ciúme; com 24 anos, a 

entrevistada assumiu nova relação 

afectiva com um indivíduo 

residente na zona de Candal, em 

Vila Nova de Gaia; este 

relacionamento amoroso teve a 

duração de 7 anos; de novo, os 

maus-tratos incessantes do 

namorado sobre a entrevistada 

ditaram o fim da relação; aos 31 

anos, a entrevistada teve um 

“affaire” de três meses com um 

indivíduo de origem sueca que 

tinha familiares que residiam na 

freguesia de Madalena (tratou-se 

do primeiro relacionamento que 

teve depois do termo do segundo 

namoro); no ano de 1994, a 

mais 8 anos… Também era muito ciumento e a gente teve que se 

separar também por causa disso… (…) Esse conheci-o na 

paragem do autocarro… Não, era de Gaia… Era do Candal…” 

(…) “(referindo-se ao “affaire” com o indivíduo de origem sueca) 

Foi uma amizade pura… Pronto, ele tinha família lá na Madalena 

e a gente conheceu-se lá… (…) Não, menos… Para aí uns 3 

meses… (referindo-se ao facto de se ter envolvido sexualmente 

com o indivíduo de origem sueca) Sim, sim… (…) “(referindo-se 

ao namoro com o pai do seu filho) Não me lembro muito bem 

como é que o conheci… Já não me recordo… Ai, conheci-o no 

café… Era de Valadares… Ele trabalha por conta própria… É 

dono do “Rivers”… Tem cafés, tem postos de gasolina…Ai, quase 

6 aninhos… (…) O pai do meu filho abandonou-me… Foi logo 

quando engravidei… Sim, deixou-me logo… Não queria assumir… 

(…) (referindo-se ao facto da gravidez só ter sido desejada por si) 

Foi desejada… Foi, foi… Da minha parte, só… (…) (referindo-se 

ao namoro com o seu actual companheiro) Desde que eu comecei 

a andar com este moço, há 3 anos… (…) (referindo-se ao facto de 

ter conhecido o seu actual namorado no C.T.C. do H.J.U.) Foi 

aqui, foi… (…) Não faz nada… Recebe o Rendimento Mínimo… 



entrevistada envolveu-se num 

namoro com um empresário que 

possuía alguns cafés e postos de 

gasolina na cidade do Porto; a 

entrevistada tinha o desejo de dar 

à luz uma criança e abdicou da 

toma da pílula no decorrer deste 

namoro; em sentido inverso, o seu 

namorado, nunca teve interesse 

em ter um filho; o filho da 

entrevistada acabaria por nascer 

no mês de Agosto de 1995, tinha a 

actual paciente do H.J.U. 33 anos 

de idade; o empresário com quem 

a entrevistada namorava pôs fim à 

relação logo que a última 

engravidou; no ano de 2005, a 

entrevistada encetou um namoro 

com um paciente do C.T.C. do 

H.J.U., também ele seropositivo e 

(…) Ele é muito inteligente… Ele tem curso e tudo… (…) Ele 

trabalhava (hesitante)… Ele fazia tectos falsos… Fazia tectos 

falsos…” 



ex-toxicodependente; tratou-se do 

seu primeiro relacionamento 

amoroso desde o nascimento do 

filho, no ano de 1995; 

Adoles- 

cência 

Vivência da 

sexualidade 

A entrevistada teve a sua iniciação 

sexual no decurso do primeiro 

namoro, com 17 anos; desde o 

início da relação, o seu namorado 

opôs-se à utilização do 

preservativo; o método 

contraceptivo que o par adoptou 

foi a pílula feminina; à 

semelhança do que aconteceu 

durante o primeiro relacionamento 

amoroso, o seu segundo 

namorado repelia a utilização do 

preservativo; para evitar a 

concepção, a entrevistada tomava 

a pílula feminina; no decurso do 

“affaire” com o indivíduo de 

“(referindo-se ao facto de se ter iniciado sexualmente no decurso 

do primeiro namoro) Sim, sim, sim… (…) Porque ele não gostava 

de usar preservativo… Tomava a pílula…” (…) “(referindo-se ao 

facto de ter utilizado a pílula feminina como método 

anticoncepcional no decorrer do segundo namoro) Usei, usei… 

(referindo-se ao facto do seu segundo namorado se opor à 

utilização do preservativo) Sim…” (…) “(referindo-se ao facto de 

ter utilizado a pílula feminina no decorrer do “affaire” com o 

indivíduo de origem sueca) Já estava habituada a utilizar a 

pílula…” (…) “(referindo-se aos seus parceiros sexuais 

ocasionais no período de tempo compreendido entre o fim do 

“affaire” com o indivíduo de origem sueca e o o início do namoro 

com o pai do seu filho) Ai, não me lembro… (refrindo-se ao facto 

de terem sido mais de 6 parceiros sexuias ocasionais) Foram 

mais… Mais… (…) Pílula, pílula, pílula… (…) (referindo-se ao 

relacionamento com o pai do seu filho) Não me lembro muito bem 
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origem sueca, a entrevistada fez 

uso da pílula feminina, uma vez 

que já estava familiarizada com 

este método antoconcepcional; 

findo o “affaire” com o indivíduo 

de origem sueca, a entrevistada 

teve alguns parceiros sexuais 

ocasionais (a entrevistada não 

conseguiu precisar o número de 

parceiros ocasionais com quem 

teve relações sexuais neste 

período), até conhecer o homem 

que se tornou o pai do seu filho; 

nas trocas sexuais que levou a 

efeito com os referidos parceiros 

sexuais, a entrevistada recorreu à 

pílula feminina como método 

contraceptivo; no decorrer do 

relacionamento com o pai do seu 

filho, a entrevistada abdicou da 

como é que o conheci… Já não me recordo… Ai, conheci-o no 

café… Era de Valadares… Ele trabalha por conta própria… É 

dono do “Rivers”… Tem cafés, tem postos de gasolina… 

(referindo-se à abdicação do preservativo nas trocas sexuais) Não, 

não… (referindo-se ao facto da gravidez só ter sido desejada por 

si) Foi desejada… Foi, foi… Da minha parte, só…” (…) 

“(referindo-se ao seu relacionamento actual) Eu agora estou junta 

com um rapaz, que ele está ali (referindo-se à sala de espera do 

C.T.C. do H.J.U.)… Ele também tem (entenda-se é seropositivo), 

mas a gente não usa preservativo…” (…) “(referindo-se ao facto 

de utilizar a pílula feminina como método contraceptivo) Exacto, 

exacto…” 



toma da pílula porque tinha o 

desejo de dar à luz uma criança 

(em sentido inverso, o seu 

namorado, nunca teve interesse 

em ter um filho); no que toca ao 

seu relacionamento actual, a 

entrevistada continua a privilegiar 

a pílula feminina como método 

anti-concepcional; 

Adoles- 

cência 

Sociabilidades 

e rede de 

contactos 

sociais na 

adolescência 

Na adolescência da entrevistada, o 

seu grupo de amigos era formado, 

fundamentalmente, por pessoas 

que residiam na freguesia de 

Madalena; sem embargo, a 

entrevistada salientou que o seu 

grupo de amigos assumiu um 

papel importante na formação dos 

seus ideais e valores; 

“Sim, da Madalena… (…) Sim, pelos amigos e amigas… Éramos 

um grupinho… (…) (referindo-se ao facto do seu grupo de amigos 

ter assumido um papel importante na formação dos seus ideais e 

valores) Sim, sim… Sim…” 

11 

Adoles- 

cência 

A 

experimentação 

Aos 16 anos, a entrevistada 

iniciou-se no consumo de haxixe 

“Aos 17 anos fumava só haxixe, mais nada… Sim… Tinha 16, 17 

anos… Era quase todos os dias… Com amigos e amigas… (…) 
25 



de álcool e 

drogas 

com o grupo de amigos da 

freguesia de Madalena; a 

entrevistada fumava esta 

substância quase todos os dias, 

nessa época; o hábito de fumar 

haxixe com regularidade 

permaneceu até aos 31 anos, 

momento da sua vida em que se 

iniciou na heroína e na cocaína; 

foi com o indivíduo de origem 

sueca que a entrevistada teve a 

sua iniciação na heroína 

(substância que começou por 

fumar através da prata) e na 

cocaína (substância que começou 

por consumir pela via nasal); 

durante o primeiro ano, a 

entrevistada consumiu as duas 

drogas diariamente sem recorrer à 

via endovenosa; no ano de 1994, a 

Comecei a consumir heroína com um sueco… Foi aos 32, 31, por 

aí… Eu comecei a fumar… 1 anito e tal… Mas depois comecei a 

picar… (…) Na cocaína, foi a bem dizer, ao mesmo tempo da 

heroína… Primeiro foi snifada… (…) (referindo-se ao facto de ter 

continuado a consumir cocaína depois de ter iniciado a 

terapêutica anti-retroviral) Quer dizer, consumia de vez em 

quando… Era uma vez por mês, quando recebia… Mas, era só 

cocaína… Fumava só, mais nada… Desde que tive o meu filho é 

que eu cortei com a heroína, mesmo… Agora, cocaína era quando 

eu recebia… Mas, agora não… Mas, na altura, era… Agora não, 

graças a Deus… (…) (refrindo-se ao momento da sua vida em que 

largou as drogas a titulo definitivo) Para aí (hesitante)… Desde 

que eu comecei a andar com este moço, há 3 anos…” (…) 

“(referindo-se ao facto de não ter tido experiências com álcool na 

sua adolescência) Não, não…” 



entrevistada começou a consumir 

heroína pela via endovenosa 

diariamente; depois do 

nascimento do filho, a 

entrevistada suspendeu a rotina 

diária de consumo de heroína pela 

via intravenosa; todavia, 

paralelamente ao tratamento anti-

retroviral, a entrevistada 

continuou a fumar cocaína uma 

vez por mês, por norma, na 

companhia do irmão mais novo e 

de uma amiga; no ano de 2005, a 

entrevistada pôs um ponto final 

no consumo de cocaína, 

novamente por uma questão de 

“saturação”; por outro lado, no 

decurso da sua adolescência, a 

entrevistada não teve experiências 

com álcool; 



Adoles- 

cência 

Pertença a 

colectividades 

A entrevistada alegou que no 

decurso da sua adolescência não 

fez parte de qualquer clube 

recreativo ou grupo desportivo; 

“(referindo-se ao facto de não ter feito parte de qualquer clube 

recreativo ou grupo desportivo na sua adolescência) Não, não, 

não… Não, não…” 

1 

Adoles- 

cência 

Práticas 

culturais e 

estilos de vida 

da entrevistada 

O grosso da adolescência da 

entrevistada foi passado, 

essencialmente, no espaço 

doméstico a auxiliar a mãe na 

costura; durante o período 

adolescente, a entrevistada esteve 

sempre proibida pelos pais de 

realizar saídas nocturnas; 

“(referindo-se ao seu estilo de vida na adolescência) Eu era muito 

caseira… Ajudava a minha mãe, também… Eu comecei a ganhar 

gosto na costura e gostava de fazer aquilo…” (…) “(refrindo-se 

ao facto de durante a sua dolescência os seus pais não lhe 

concederam liberdade para as saídas nocturnas) Depois de 

namorar… Depois de me zangar, é que eu comecei a ir a 

discotecas… Foi… Que eu não podia ir…” 
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Adoles- 

cência 

Gostos, ídolos, 

referencias 

No que diz respeito aos gostos 

musicais, a entrevistada 

manifestou preferência pelos The 

Doors; sem embargo, a 

entrevistada declarou ser fã dos 

filmes de acção, nomeadamente 

daqueles que são protagonizados 

por Steven Seagal; o grande ídolo 

“(referindo-se à sua banda de música favorita) Era o Jim 

Morrison…” (…) “(referindo-se aos seus filmes preferidos) Ui, 

isso são vários… O meu actor preferido de filmes é o Steven 

Seagal…” (…) “(referindo-se ao seu grande ídolo da 

adolescência) O meu ídolo foi sempre o Jim Morrison… Foi… Até 

hoje…” 
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da adolescência da entrevistada é 

o vocalista da banda The Doors, 

Jim Morrison; 

Adoles- 

cência 

A visão do 

futuro na 

adolescência 

Uma das preocupações centrais da 

entrevistada na adolescência 

concernia em manter-se afastada 

das drogas, porque, segundo 

afirmou, “ouviu falar em 

ressacas”; em termos 

profissionais, a entrevistada 

alimentava o sonho de ser médica;

“A minha visão (hesitante)… O que eu pensava sempre era aquela 

cena “Oxalá que nunca me meta na droga… Eu nunca gostaria de 

me meter na droga”… Era isso que eu pedia a Deus… E, 

infelizmente, meti-me… Mas, graças a Deus, deixei… (…) Oh, 

ouvia falar… Ouvia falar em ressacas… E eu não sabia o que era 

uma ressaca… Quis saber o que era uma ressaca… E maldita a 

hora… A partir daí nunca mais fui uma pessoa feliz… Nunca 

mais… Só queria droga… Só droga…” (…) “(referindo-se às suas 

ambições profissionais) Pensava em muitas coisas boas… Por 

exemplo, em ser médica… Era isso que me preocupava… Era o 

meu maior gosto… Era esse…” 
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Trabalho 

Experiências 

no mundo 

laboral 

A entrevistada teve a sua primeira 

experiência no mundo laboral 

como auxiliar de costura da sua 

mãe, antes de completar os 14 

anos de idade; na realidade, a 

entrevistada coadjuvou a sua mãe 

“(referindo-se à sua mãe) Eu hoje sei costura à custa dela… É 

essa lembrança que eu tenho dela… Tenho várias, mas 

principalmente essa… Coitadinha… Ensinou-me a costurar… E 

eu levava a roupa às clientes… Fazia assim os recadinhos 

dela…” (…) Tinha 14 anos… 14, 15 anos… (…) Ai, ainda 

bastante tempo… Para aí uns 4, 5 aninhos, que andei nisso… 
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nas actividades de costura entre os 

13 e os 19 anos; durante esse 

período, a entrevistada actual 

paciente do H.J.U. prestou cerca 

de quatro horas de trabalho diárias 

como auxiliar de costura da sua 

mãe; em termos gerais, as suas 

tarefas consistiam em retirar os 

alinhados e descoser as bainhas; 

além disso, a entrevistada também 

fazia entregas dos serviços da mãe 

às clientes; a entrevistada não 

tinha salário fixo, mas a mãe 

providenciava-lhe dinheiro 

sempre que precisasse; logo 

depois de cessar a actividade 

como auxiliar de costura da mãe, 

a entrevistada iniciou funções 

numa empresa do sector têxtil, na 

cidade do Porto, como operadora 

(referindo-se às suas tarefas como auxiliar de costura da mãe) 

Quer dizer, tirava os alinhados, descosia bainhas… Ia entregar a 

obra aos clientes… (…) (referindo-se ao facto de ter uma carga 

de 4 horas de trabalho por dia) Sim, mais ou menos… (…) 

Dependia do trabalho que a minha mãe tivesse, não é?... Era 

todos os dias… Era todos os dias… (referindo-se à sua 

remuneração mensal) A minha mãe não me dava dinheiro… 

Dava-me quando eu precisava…” (…) “(referindo-se à sua 

ocupação como operadora de uma máquina automática de corte 

de tecidos) Sim, nas confecções… Não, no Porto… No Porto… 

Era uma fábrica mesmo… OG… Trabalhei lá 3 anos… Uns 3 

anos, só… Aquilo foi à falência e viemos para casa… Era uma 

fábrica mesmo… (refrindo-se às suas funções) Estava numa 

máquina industrial… Fazia a roupa… (referindo-se à carga 

horária semanal de trabalho) Entrava às 8 (horas da manhã), 

saía ao meio-dia e meio… Entrava à uma e meia e saía às 3 

(horas da tarde)… Era de 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… (referindo-se à 

sua remuneração mensal) Já não me lembro, mas era pouco… 20 

e tal contos…” (…) “(referindo-se à sua ocupação como 

empregada de limpeza) Depois, comecei a trabalhar em limpezas, 



de uma máquina automática de 

cortar tecidos; nesta fábrica, a 

entrevistada trabalhava de 2ª a 6ª 

Feira, cerca de 6 horas por dia 

(entrava às 8 horas e saía às 15, 

usufruindo de uma hora de pausa 

para almoço); o salário mensal 

que auferia era de “vinte e tal 

contos”, segundo as suas 

palavras; a entrevistada exerceu as 

funções de operadora de máquina 

automática de corte de tecidos 

durante 3 anos, altura em que a 

empresa entrou em falência; a 

experiência profissional seguinte 

da entrevistada foi como 

empregada de limpeza; a 

entrevistada começou a 

desempenhar a actividade de 

empregada de limpeza numa 

a dar (***)… Ai, bastante tempo… Uns anos, mesmo… Não sei 

quantos, não me lembro, mas, ainda foram uns aninhos… (…) 30 

e tais… Sim… Depois, engravidei aos 35 (anos) e vivi para o meu 

filho… E não trabalhava… Tive sempre a ajuda do pai… 

(referindo-se à carga horária de trabalho como empregada de 

limpeza) Era pouco… Era uma tarde... 3 horas, 4 (horas)… Todas 

as tardes… De 2ª (Feira) a 6ª (Feira)… (referindo-se à sua 

remuneração) Ganhava 3 contos por dia, por tarde… (referindo-

se ao facto de ter trabalhado como empregada de limpeza em 

residências particulares) Foi em casas… Trabalhei para uma 

brasileira, nos prédios Maria (***), em Gaia… Trabalhei noutra 

senhora em Coimbrões, foi a última… Foram essas duas…” (…) 

“(referindo-se ao facto de se ter alienado do mundo do trabalho 

após o nascimento do filho) Depois, engravidei aos 33 (anos) e 

vivi para o meu filho… E não trabalhava… Tive sempre a ajuda 

do pai…” 



mansão particular de proprietários 

brasileiros que viviam em Vila 

Nova de Gaia; na referida mansão 

dos proprietários brasileiros, a 

entrevistada laborava de 2ª a 6ª 

Feira, à volta de 4 horas por dia 

(começava às 14 horas e 

terminava às 18); o vencimento 

mensal rondava os 60 contos; 

posteriormente, a entrevistada 

prestou serviço na mansão de uma 

senhora de naturalidade 

portuguesa que morava na zona de 

Coimbrões; enquanto empregada 

de limpeza da senhora residente 

na zona de Coimbrões, a 

entrevistada continuou a exercer 4 

horas de trabalho diárias (as suas 

funções de 2ª a 6ª Feira, entrando 

às 14 horas e terminando às 18) e 



a receber um salário de 60 contos; 

depois do nascimento do filho, em 

1995, a entrevistada alienou-se do 

mundo do trabalho, uma vez que 

contava com o apoio económico 

do pai do filho; 

VIH/SIDA 

Momento da 

vida em que se 

deu o contágio 

Na sua visão, a entrevistada 

contaminou-se com o VIH, 

provavelmente entre os anos de 

1994, momento em que começou 

a consumir heroína pela via 

endovenosa, e 1995, momento em 

que nasceu o seu filho e foi 

notificada da seropositividade; a 

entrevistada tinha o hábito de 

partilhar as agulhas de seringas 

com os amigos toxicodependentes 

e, não obstante, chegou a 

substanciar este comportamento 

com indivíduos desconhecidos; a 

“Comecei a consumir heroína com um sueco… Foi aos 32, 31, por 

aí… Eu comecei a fumar… 1 anito e tal… Mas depois comecei a 

picar… (…) Na cocaína, foi a bem dizer, ao mesmo tempo da 

heroína… Primeiro foi snifada… (…) (referindo-se ao facto de ter 

continuado a consumir cocaína depois de ter iniciado a 

terapêutica anti-retroviral) Quer dizer, consumia de vez em 

quando… Era uma vez por mês, quando recebia… Mas, era só 

cocaína… Fumava só, mais nada… Desde que tive o meu filho é 

que eu cortei com a heroína, mesmo… Agora, cocaína era quando 

eu recebia… Mas, agora não… Mas, na altura, era… Agora não, 

graças a Deus…” (…) “Foi com seringas, que eu compartilhava 

muitas… (reproduzindo alguns dos seus pedidos a 

toxicodependentes amigos ou desconhecidos) “Olha, empresta-me 

que eu não tenho”… Nessa altura, não pensava nessa doença… 
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entrevistada está plenamente 

convencida de que o seu contágio 

sucedeu pela via sanguínea, em 

especial a partilha de agulhas de 

seringas, embora tenha mantido 

relações sexuais desprotegidas 

com 3 namorados e alguns 

parceiros sexuais ocasionais; 

(…) (referindo-se aos indivíduos com quem era usual partilhar 

agulhas de seringas para se injectar com heroína) Com vários 

amigos… (referindo-se ao facto de ter partilhar agulhas de 

seringas com indivíduos desconhecidos) Sim, sim…” (…) 

“(referindo-se aos seus parceiros sexuais ocasionais no período 

de tempo compreendido entre o fim do “affaire” com o indivíduo 

de origem sueca e o o início do namoro com o pai do seu filho) Ai, 

não me lembro… (refrindo-se ao facto de terem sido mais de 6 

parceiros sexuias ocasionais) Foram mais… Mais… (…) Pílula, 

pílula, pílula…” 

VIH/SIDA 
Via de 

transmissão 

De acordo com a entrevistada, o 

seu contágio sucedeu pela via 

sanguínea, em especial a partilha 

de agulhas de seringas, conquanto 

tenha mantido relações sexuais 

desprotegidas com 3 namorados e 

alguns parceiros sexuais 

ocasionais; 

“Foi com seringas, que eu compartilhava muitas… (reproduzindo 

alguns dos seus pedidos a toxicodependentes amigos ou 

desconhecidos) “Olha, empresta-me que eu não tenho”… Nessa 

altura, não pensava nessa doença… (…) (referindo-se aos 

indivíduos com quem era usual partilhar agulhas de seringas para 

se injectar com heroína) Com vários amigos… (referindo-se ao 

facto de ter partilhar agulhas de seringas com indivíduos 

desconhecidos) Sim, sim…” (…) “(referindo-se aos seus parceiros 

sexuais ocasionais no período de tempo compreendido entre o fim 

do “affaire” com o indivíduo de origem sueca e o o início do 
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namoro com o pai do seu filho) Ai, não me lembro… (refrindo-se 

ao facto de terem sido mais de 6 parceiros sexuias ocasionais) 

Foram mais… Mais… (…) Pílula, pílula, pílula…” 

VIH/SIDA 

Conhecimento 

da entrevistada 

sobre a doença 

Sida no 

momento da 

contaminação 

No momento em que se deu a 

contaminação pelo VIH, o 

conhecimento da entrevistada 

acerca da natureza, implicações e 

formas de transmissão do 

VIH/Sida era muito rudimentar; 

“(referindo-se ao facto de não estar minimamente informada 

sobre os meios de transmissão do VIH/Sida no momento em que se 

deu a contaminação) Nada, nada, nada, nada…” 

1 

VIH/SIDA 

Sentimentos 

despertados 

pelo contágio 

No momento em que foi 

confrontada com a notícia do 

contágio pelo VIH após o parto no 

Hospital Santos Silva, esta mulher 

ficou visceralmente afligida (não 

só por si, mas também pelo filho 

recém-nascido), corroborando a 

“Ai, chorei muito… Senti uma tristeza muito grande… Porque já 

sabia mais ou menos… Já ouvia falar mais na Sida… Que era 

uma doença contagiosa, que não tinha cura… E senti-me mesmo 

muito mal… A seguir fiquei pior… (…) A minha preocupação era 

o meu filho não ter nada… E graças a Deus veio saudável…” 

2 



tese sobre o choque emocional 

típico da primeira fase de 

experimentação da doença; 

VIH/SIDA 

Dilemas éticos 

envolvendo a 

discriminação 

Durante o parto realizado no 

Hospital Santos Silva, a 

entrevistada foi assistida por uma 

profissional de saúde que era 

cunhada da sua irmã mais velha; 

na sequência do parto, a 

entrevistada solicitou a referida 

profissional de saúde para fazer 

sigilo da questão da 

seropositividade junto da irmã 

mais velha; no entanto, a 

diligência da entrevistada foi 

inglória; a profissional de saúde 

do Hospital Santos Silva informou 

a cunhada, logo a seguir ao parto, 

que a entrevistada estava 

infectada com o VIH; a irmã mais 

“(referindo-se aos seus irmãos) Quer dizer, souberam pela minha 

irmã mais velha… Porque a minha irmã mais velha tem uma 

cunhada que é médica no hospital de Gaia e essa médica contou-

lhe, quando eu tive o meu filho… Não… Eu pedi-lhe a ela para 

não lhe contar, mas ela contou-lhe… Mas, fiquei um bocado 

magoada com ela… Foi a primeira a saber… Não, contou aos 

meus irmãos… E dão-me muito apoio… Muito mesmo… Mas, 

primeiro ficaram tristes, claro… (…) Não, a minha mãe já tinha 

falecido… A minha mãe tinha 48 anos quando morreu… (…) 

(referindo-se ao momento em que o seu pai tomou conhecimento 

do contágio) Ah, foi há pouco tempo, para aí há 5 anos… Não, 

foram as minhas irmãs… Triste… Coitado… Ficou triste… 

(referindo-se ao facto de ter aceitado a sua seropositividade 

posteriormente) Sim, sim… Muito bem…” (…) “(referindo-se ao 

facto de ter feito segredo da seropositividade junto do seu grupo 

de amigos, num primeiro momento) Escondi um bocado… Escondi 

um bocado… Bastante tempo… (…) (referindo-se ao facto dos 
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velha da entrevistada transmitiu a 

notícia da seropositividade da 

última aos restantes irmãos, corria 

ainda o mês de Agosto de 1995; 

os irmãos da entrevistada ficaram 

tristes quando receberam a 

notícia, mas conformaram-se e 

deram-lhe sempre apoio em 

relação à doença; o pai só viria a 

saber do seu contágio pelo VIH 

no ano de 2003, por intermédio 

das irmãs da entrevistada; a 

reacção inicial do pai à notícia foi 

negativa, conquanto tivesse 

aceitado a seropositividade da 

entrevistada posteriormente; na 

prossecução, inicialmente, a 

entrevistada decidiu fazer sigilo 

da seropositividade junto do seu 

grupo de amigos; nesta coerência, 

seus amigos terem tomado conhecimento da sua seropositividade 

posteriormente) Quer dizer, eles sabem… Eles sabem, não é?... Eu 

ando aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano), vê-se 

logo porquê…” 



nos primeiros anos de 

experimentação da doença, não se 

verificou qualquer perturbação ao 

nível das suas sociabilidades; com 

o tempo, alguns amigos da 

entrevistada souberam por 

terceiros que esta era paciente do 

H.J.U., mas nunca a 

discriminaram por causa do 

contágio pelo VIH; 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

práticas 

culturais 

A entrevistada enfatiza que o 

contágio pelo VIH causou uma 

mudança considerável nas suas 

práticas culturais, em concreto a 

diminuição da frequência do 

“espaço público” e 

“semipúblico”, especialmente nos 

últimos 3 anos; o espaço de 

sociabilidade da entrevistada é o 

C.T.C. do H.J.U., por excelência; 

“Quer dizer, mudou um bocadinho a minha vida, a sério… Uma 

pessoa sente-se mais triste, não é?... Já não é aquela coisa que era 

dantes… Uma pessoa com saúde é muito melhor, não é?... (…) 

(referindo-se ao facto de sair menos à noite após a notificação do 

contágio pelo VIH) Sim, sim, sim… (…) (referindo-se ao facto de 

permanecer mais no espaço doméstico) Sim, muito mais… Muito 

mais… (…) (referindo-se ao facto de se deslocar diariamente ao 

H.J.U.) Exacto…” 
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com uma vida social menos 

activa, esta mulher encontrou 

refúgio no “espaço doméstico” 

(Idem); 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

sociabilidades 

Inicialmente, a entrevistada 

decidiu fazer sigilo da 

seropositividade junto do seu 

grupo de amigos; nesta coerência, 

nos primeiros anos de 

experimentação da doença, não se 

verificou qualquer perturbação ao 

nível das suas sociabilidades; com 

o tempo, alguns amigos da 

entrevistada souberam por 

terceiros que esta era paciente do 

H.J.U., mas nunca a 

discriminaram por causa do 

contágio pelo VIH; desde que se 

juntou ao seu actual companheiro, 

em 2005, a entrevistada afastou-se 

“(referindo-se ao facto de ter feito segredo da seropositividade 

junto do seu grupo de amigos, num primeiro momento) Escondi 

um bocado… Escondi um bocado… Bastante tempo… (…) 

(referindo-se ao facto dos seus amigos terem tomado 

conhecimento da sua seropositividade posteriormente) Quer dizer, 

eles sabem… Eles sabem, não é?... Eu ando aqui (entenda-se no 

Hospital de Joaquim Urbano), vê-se logo porquê…” (…) 

“(referindo-se ao facto de não ter amigas no C.T.C. do H.J.U.) 

Não tenho aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) 

amigas… Colegas tenho, amigas, não… Até aqui (referindo-se ao 

CTC do Hospital Joaquim Urbano) e tudo, não passo assim 

grande bola… (…) (referindo-se à sua única amiga, actualmente) 

Tenho uma, mas não é daqui (entenda-se do Hospital de Joaquim 

Urbano)… Mora (hesitante)… Se quer que lhe diga, nem sei bem 

onde é que ela mora… Ainda há dias lhe liguei, até… (…) Foi aqui 

(entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)… O marido dela 
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gradualmente do seu grupo de 

amigos; de mais a mais, a 

entrevistada tenta manter uma 

certa distância social em relação 

aos pacientes do C.T.C. do H.J.U., 

segundo alegou; 

faleceu aqui… Ela é que vem aqui ter comigo… Mais ou menos, de 

2 em 2 meses…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

familiares 

No que toca às relações familiares 

da entrevistada, a seropositividade 

não acarretou alterações 

expressivas; se bem que a notícia 

da notificação do contágio pelo 

VIH tenha suscitado desgosto nos 

seus familiares próximos 

(particularmente o pai, os irmãos, 

e os tios e tias maternos) num 

primeiro momento, estes 

aceitaram a sua doença, 

subsequentemente, e souberam 

ampará-la nas horas difíceis; a 

degradação da relação da 

“(referindo-se aos seus irmãos) Quer dizer, souberam pela minha 

irmã mais velha… Porque a minha irmã mais velha tem uma 

cunhada que é médica no hospital de Gaia e essa médica contou-

lhe, quando eu tive o meu filho… Não… Eu pedi-lhe a ela para 

não lhe contar, mas ela contou-lhe… Mas, fiquei um bocado 

magoada com ela… Foi a primeira a saber… Não, contou aos 

meus irmãos… E dão-me muito apoio… Muito mesmo… Mas, 

primeiro ficaram tristes, claro… (…) Não, a minha mãe já tinha 

falecido… A minha mãe tinha 48 anos quando morreu… (…) 

(referindo-se ao momento em que o seu pai tomou conhecimento 

do contágio) Ah, foi há pouco tempo, para aí há 5 anos… Não, 

foram as minhas irmãs… Triste… Coitado… Ficou triste… 

(referindo-se ao facto de ter aceitado a sua seropositividade 

posteriormente) Sim, sim… Muito bem…” (…) “(referindo-se ao 
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entrevistada com a irmã mais 

velha ficou a dever-se ao episódio 

da denúncia de consumo de 

drogas que originou perda da 

custódia do filho, em 1997; 

episódio da denúncia da irmã mais velha) “Foi muito triste… Foi 

muito (hesitante)… Foi uma facada muito grande para mim… (…) 

(referindo-se ao período em que perdeu a custódia do filho) 

Quando eu não consegui largar a droga… Foi a minha própria 

irmã que fez queixa de mim…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

afectivas 

A vida afectiva da entrevistada foi 

particularmente afectada em 

virtude do contágio pelo VIH; 

mais retraída após a notificação da 

seropositividade, em Agosto de 

1995, a entrevistada só voltou a 

envolver-se numa relação 

amorosa volvidos 10 anos, no seu 

caso concreto, com um paciente 

seropositivo e ex-

toxicodependente do C.T.C. do 

H.J.U.; uma vez que a 

entrevistada e o seu namorado 

tinham prévio conhecimento da 

doença que ambos sofriam, foi 

“(referindo-se ao namoro com o seu actual companheiro) Desde 

que eu comecei a andar com este moço, há 3 anos… (…) 

(referindo-se ao facto de ter conhecido o seu actual namorado no 

C.T.C. do H.J.U.) Foi aqui, foi… (…) Não faz nada… Recebe o 

Rendimento Mínimo… (…) Ele é muito inteligente… Ele tem curso 

e tudo… (…) Ele trabalhava (hesitante)… Ele fazia tectos falsos… 

Fazia tectos falsos…” (…) “(referindo-se ao facto de após a 

notificação do contágio pelo VIH só se ter envolvido com o seu 

actual namorado) Exactamente…” (…) “(referindo-se ao facto de 

se ter sentido mais retraída para se envolver em relações de 

namoro após a notificação do contágio pelo VIH) Sim, sim, sim…”
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mais fácil para a primeira assumir 

o compromisso afectivo; 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos das 

relações 

laborais 

Quanto às relações laborais, a 

entrevistada alienou-se do mundo 

do trabalho após o nascimento do 

filho, em Agosto de 1995; como é 

lógico, a seropositividade não foi 

o motivo para que a entrevistada 

do H.J.U. se isentasse do 

exercício de uma actividade 

profissional; a explicação da 

entrevistada para este facto 

prende-se com o apoio económico 

que teve da parte do pai do filho; 

esclarecedora; na actualidade, a 

entrevistada não tem contacto 

com algum ex-colega de trabalho; 

“Depois, engravidei aos 33 (anos) e vivi para o meu filho… E não 

trabalhava… Tive sempre a ajuda do pai…” (…) “(referindo-se ao 

facto de ter perdido o contacto com os ex-colegas de trabalho) 

Pois… E gostava de não ter perdido… 

2 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos do 

Segundo a entrevistada, antes da 

notificação do contágio pelo VIH, 

o seu ritmo de actividade sexual 

“(referindo-se ao facto de ter diminuído o seu ritmo de activiadde 

sexual após a notificação do contágio pelo VIH) Diminuiu um 

bocadinho… Diminuiu um bocadinho…” (…) “(referindo-se ao 

4 



ritmo de 

actividade 

sexual 

semanal da mulher cifrava-se nas 

quatro relações; depois de Agosto 

de 1995, este ritmo decaiu de 

forma abrupta, resumindo-se a 

trocas sexuais muito esporádicas; 

a partir de 2005, ano em que se 

juntou ao seu actual companheiro, 

a entrevistada recuperou o ritmo 

de quatro relações sexuais 

semanais; 

ritmo de actividade sexual semanal antes do contágio pelo VIH) 

Para aí umas três, quatro…” (…) “(referindo-se ao ritmo de 

actividade sexual semanal actual) É, mais ou menos, o mesmo…” 

VIH/SIDA 

Implicações do 

contágio em 

termos da vida 

religiosa 

Em termos da vida espiritual, a 

entrevistada referiu que depois de 

ter tomado conhecimento do 

contágio pelo VIH se apegou um 

pouco mais à religião; a 

entrevistada afirmou que tem 

muita fé em Deus; embora não 

participe nas cerimónias da 

liturgia católica, a entrevistada 

pede todos os dias a Deus para a 

“(referindo-se ao facto de depois de ter sido notificada do 

contágio pelo VIH se ter apegado mais à religião) Sim, sim… (…) 

Eu tenho muita fé em Deus… (…) Não vou lá à missa… Vou, entro 

e peço a Deus qualquer coisa que eu queira… E Deus parece que 

me ouve e aceita o meu pedido… É por isso que eu tenho muita fé 

em Deus… (…) Não é rezar… Peço a Deus que nos dê (***), 

porque a gente dá-se muito bem… E eu peço muito a Deus que nos 

dê felicidade, a mim a ele e ao meu filho… São as únicas pessoas 

que me preocupam… (…) Eu gosto muito de rezar, porque eu 

tenho muita fé em Deus… E eu aceito bem a minha doença… Nem 
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ajudar a si, ao seu companheiro e 

ao seu filho; no seu entender, a 

religião facultou a sua adaptação 

emocional à doença; 

tenho outro remédio, não é?...” (…) “(referindo-se ao facto da 

religião facilitar a sua adaptação emocional à doença) Sim, 

sim…” 

VIH/SIDA 

A percepção de 

si enquanto 

doente 

seropositiva 

A entrevistada aceita bem a sua 

doença, pelo rejeita a tese de que 

a seropositividade foi um móbil 

para se sentir diminuída 

socialmente; sem embargo, a 

entrevistada enfatizou que a morte 

constituiu um assunto que não a 

preocupa; no entanto, esta mulher 

revelou inquietação quanto à 

eventualidade de vir a sofrer se a 

sua doença evoluir para a fase de 

Sida declarada, caracterizada pelo 

surgimento das infecções 

oportunistas; por último, a 

entrevistada declarou que a 

seropositividade fez de si uma 

“(referindo-se aos sentimentos despertados pela seropositividade) 

Pronto, é normal… Não ligo… É como eu lhe disse, tenho medo é 

de sofrer…” (…) “Eu estou-me marimbando para a doença, que 

eu sei que não morro de Sida… Posso apanhar uma constipação e 

morrer dessa constipação… Porque ninguém morre de Sida, não 

é?... Tenho medo de sofrer, não é de morrer… É de sofrer… A 

minha preocupação é essa, só… (…) Peço a Deus que me dê uma 

morte santa, a mim, ao meu homem e ao meu filho… (…) São as 

únicas coisas que me preocupam… Mais nada…” (…) “Já não 

sou a mesma que era, que eu era uma pessoa muito alegre… 

Agora, já não sou tanto… Tornei-me mais sensível… Dou-me 

muito à dor… Sou muito sensível, pronto… Tudo me magoa…” 
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mulher mais sensível e “dada à 

dor”, citando as suas palavras; 

VIH/SIDA 

Representações 

sociais e 

atitudes sobre a 

sociedade 

envolvente 

Em conformidade com a 

entrevistada, os indivíduos da 

sociedade “normal” têm uma 

ideia geral vil dos doentes de 

VIH/Sida; 

“Não sei, não sei… Acham mal de nós as pessoas…” 1 

VIH/SIDA 

Estratégias e 

lógicas de 

actuação face à 

seropositivi- 

dade 

Os relatos da entrevistada alusivos 

ao período compreendido entre a 

notificação do contágio pelo VIH, 

no mês de Agosto de 1995, e a 

actualidade, validam parcialmente 

a hipótese teórica 1 da 

investigação; considerando, 

primeiramente, a fase situada 

entre os anos de 1995 e 2005, é 

um facto que a entrevistada 

cumpriu o plano de tomas diárias 

de comprimidos do regime 

terapêutico, mas, ao mesmo 

“(referindo-se ao facto de ter iniciado o tratamento anti-retroviral 

imediatamente a seguir à notificação do contágio pelo VIH) Foi 

logo após saber que tinha… Foi logo que soube que tinha o HIV, 

comecei a tomar medicação…” (…) “Quer dizer, consumia de vez 

em quando (referindo-se ao facto de ter mantido o hábito de 

consumo ocasional de cocaína em paralelo com o tratamento anti-

retroviral, durante 10 anos)… Era uma vez por mês, quando 

recebia… Mas, era só cocaína… Fumava só, mais nada… Desde 

que tive o meu filho é que eu cortei com a heroína, mesmo… 

Agora, cocaína era quando eu recebia… Mas, agora não… Mas, 

na altura, era… Agora, não, graças a Deus…” (…) “(referindo-se 

ao momento da sua vida em que largou as drogas a título 

definitivo) Para aí (hesitante)… Desde que eu comecei a andar 
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tempo, continuou a consumir 

cocaína (fumada através da prata) 

uma vez por mês; no que respeita 

aos últimos 3 anos da vida da 

entrevistada, esta conseguiu 

cessar, de uma vez por todas, com 

o consumo de estupefacientes e 

prosseguiu com o tratamento anti-

retroviral, mantendo uma carga 

viral negativa, conquanto revele 

alguma fragilidade em termos das 

defesas do organismo; conquanto 

o reforço do seu regime 

terapêutico para aumentar as 

defesas do organismo, a 

entrevistada abdica da utilização 

no preservativo nas trocas sexuais 

com o seu companheiro; em razão 

da negligência face ao 

preservativo, sujeita-se a 

com este moço, há 3 anos…” (…) “Depois, quando tenho 

consulta, elas (referindo-se, presumivelmente, às enfermeiras do 

C.T.C. do H.J.U.) dizem-me o resultado das análises… As 

defesas… A carga viral como é que está… Por acaso, a minha está 

boa, está negativa… As defesas é que estão um bocadinho em 

baixo… Só tenho cento e tal…” (…) “Eu agora estou junta com 

um rapaz, que ele está ali (referindo-se à sala de espera do C.T.C. 

do H.J.U.)… Ele também tem (entenda-se é seropositivo), mas a 

gente não usa preservativo…” 



aumentar a sua carga vírica; 

VIH/SIDA 

Apoios 

recebidos – 

ONG’s – 

Por volta do ano de 1997, a 

entrevistada tornou-se utente da 

Abraço/Delegação Norte; a 

entrevistada recorreu à 

Abraço/Delegação Norte, 

sobretudo, para obter apoio em 

géneros alimentares e vestuário; 

no entanto, foi-lhe facultado, 

também, apoio psico-social; de 

facto, a entrevistada teve 

acompanhamento mensal com 

uma psicóloga da instituição 

durante cerca de 2 anos; ao longo 

dos 4 anos em que foi utente da 

Abraço/Delegação Norte, a 

entrevistada participou em alguns 

peditórios; de acordo com a 

entrevistada, a ajuda que recebeu 

da Abraço/Delegação Norte 

“Também andei lá na Abraço…” (…) “(referindo-se ao facto de 

se ter tornado utente da Abraço/Delegação Norte cerca do ano de 

1997) Sim, sim, sim…” (…) “(referindo-se às razões que a 

levaram a recorrer à Abraço/Delegação Norte) Foi para pedir 

ajuda também… Para levar um cabaz de compras… Roupa, 

calçado… Foi só por isso…” (…) “Deram-me uma psicóloga… 

Ainda bastante… 2 anos, mais ou menos… Ia uma vez por mês…” 

(…) “(referindo-se ao facto de ter participado em peditórios 

organizados pela Abraço/Delegação Norte) Eram quase sempre 

peditórios… Peditórios, sim, sim… Peditórios…” (…) “(referindo-

se ao apoio prestado pela Abraço/Delegação Norte) Foi uma 

grande ajuda… Bastante, até… (cortando-me a palavra) As duas 

coisas…” (…) “(aludindo ao seu grau de satisfação com a 

resposta da Abraço/Delegação Norte) Sim, sim… Muito… 

Bastante…” (…) “(referindo-se aos aspectos que a levaram a 

abandonar a Abraço/Delegação Norte) Porque faltei… Comecei a 

ter aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano) tudo e deixei 

de lá ir…” (…) “(referindo-se aos aspectos que poderiam ser 

melhorados na instituição Abraço/Delegação Norte) Ajudar mais, 
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permitiu o incremento da sua 

qualidade de vida; em relação ao 

atendimento que teve entre os 

anos de 1997 e 2001 na 

Abraço/Delegação Norte, a 

entrevistada considerou-o bastante 

satisfatório; ainda que tivesse 

ficado satisfeita com o auxílio que 

esta instituição lhe proveu cerca 

de 4 anos, a entrevistada entende 

que seria prolífico potenciar a 

vertente do apoio directo ao 

pessoal utente, em específico o 

apoio financeiro; a entrevistada 

quebrou a sua ligação com a 

Abraço/Delegação Norte em 

2001, porque, nesse ano, começou 

a usufruir de apoio psicológico no 

H.J.U.; 

não é?... Por exemplo, em questões de dinheiro… Sim… Dar uma 

ajuda maior…” 

VIH/SIDA Representações Imediatamente a seguir ao “(referindo-se ao facto de ter iniciado o tratamento anti-retroviral 45 



sociais e 

atitudes sobre o 

procedimento 

profissional 

médico 

nascimento do filho, a 

entrevistada foi encaminhada para 

o H.J.U. para receber 

acompanhamento médico 

especializado em relação ao 

problema do VIH, iniciando, de 

pronto, o tratamento anti-

retroviral; no princípio, o regime 

terapêutico da entrevistada incluía 

5 tomas de comprimidos por dia; 

as consultas com o seu médico 

assistente no H.J.U. eram 

bimestrais; depois do nascimento 

do filho, a entrevistada suspendeu 

a rotina diária de consumo de 

heroína pela via intravenosa.; no 

entanto, paralelamente ao 

tratamento anti-retroviral, a 

entrevistada continuou a fumar 

cocaína uma vez por mês, por 

imediatamente a seguir à notificação do contágio pelo VIH) Foi 

logo após saber que tinha… Foi logo que soube que tinha o HIV, 

comecei a tomar medicação…” (…) “(referindo-se à primera 

consulta no H.J.U.) Ora bem, foi uma consulta… Examinaram-me, 

deram-me uma receita para ir à farmácia lá em cima buscar a 

medicação… Porque comecei a tomar em casa… Depois, comecei 

a tomá-la aqui (entenda-se no C.T.C. do H.J.U.)… E também 

comecei a tomar a metadona…” (…) “(referindo-se ao seu regime 

terapêutico inicial) Tomava 5… Era o Combivir®, era o Evid®… 

(pensativa) Ai, não me lembro dos outros… Não lhe sei dizer o 

nome… Ai, ainda durante uns anos… Ora bem, vai fazer 12 anos 

que eu ando aqui (entenda-se no Hospital de Joaquim Urbano)… 

Andei para aí uns 10 anos com 5 comprimidos…” (…) 

“(referindo-se ao facto de ter cumprido sempre a terapêutica anti-

retroviral) Não, levei sempre seguido… Sempre seguidinho… 

Segui sempre… (…) (referindo-se ao facto de ter consultas 

bimestrais com o sue médico assistente, num período inicial) De 2 

em 2 meses… (…) “Quer dizer, consumia de vez em quando 

(referindo-se ao facto de ter mantido o hábito de consumo 

ocasional de cocaína em paralelo com o tratamento anti-



norma, na companhia do irmão 

mais novo e de uma amiga; no 

H.J.U., a entrevistada foi 

acompanhada por três 

especialistas em infecciologia; em 

2006, a médica que a assiste desde 

o final dos anos 90, alterou o seu 

regime terapêutico; nesta 

coerência, a entrevistada passou a 

tomar 6 comprimidos diariamente, 

no sentido de aumentar as defesas 

do organismo; a relação da 

entrevistada com a sua médica 

assistente no H.J.U. é “muito 

boa”, evocando as suas palavras; 

a entrevistada confia nesta 

profissional de saúde e sente-se 

confortável nas suas consultas; 

segundo a entrevistada, a 

qualidade da relação com a sua 

retroviral, durante 10 anos)… Era uma vez por mês, quando 

recebia… Mas, era só cocaína… Fumava só, mais nada… Desde 

que tive o meu filho é que eu cortei com a heroína, mesmo… 

Agora, cocaína era quando eu recebia… Mas, agora não… Mas, 

na altura, era… Agora, não, graças a Deus…” (…) “(referindo-se 

aos especialistas que a acompanharam no H.J.U.) Primeiro, foi a 

Dra. Helena… (rectificando) Não, foi o Dr. Rogério… Depois, foi 

a Dra. Helena e depois passaram-me para essa Dra. Ana Horta, 

que é hoje a minha médica…” (…) “(referindo-se à mudança mno 

regime terapêutico) Andei para aí uns 10 anos com 5 

comprimidos… Agora, tomo 6… Porque mudei de medicação, 

para ver se as defesas sobem…” (…) “(referindo-se à relação com 

a sua médica assitente) Muito boa… Muito boa, mesmo…” (…) 

“(referindo-se ao facto de ter confiança na sua médica assitente) 

Sim, sim… (…) (refrindo-se ao facto de se sentor bem nas 

consultas com a sua médica assitente) Sinto-me muito bem…” (…) 

“(referindo-se ao facto da relação com a sua médica assistemnte 

constituir um actor importante para estimular a sua motivação em 

relação ao cumprimento do tratamento anti-retroviral) Sim, claro 

que sim...” (…) “(referindo aos cuidados com o corpo) Ela agora 



médica assistente no H.J.U. é um 

factor que reveste uma 

importância capital para estimular 

a sua motivação no que toca ao 

cumprimento do tratamento anti-

retroviral; em relação aos 

cuidados com o corpo, a 

entrevistada enfatizou que, nos 

últimos tempos, a sua médica 

assistente tem concentrado 

esforços em persuadi-la a iniciar 

um tratamento contra a Hepatite 

C; a entrevistada não segue 

qualquer dieta específica, mas tem 

algum zelo com a alimentação, 

evitando refeições com molhos e 

procurando sempre comer sopas; 

hoje em dia, a entrevistada fuma 

cerca de meio maço de tabaco por 

dia (a outra metade do maço é 

quer que eu faça tratamento à Hepatite C… Diz que o meu fígado 

está um bocadinho afectado… E antes que eu fique com cirrose, 

ela aconselhou-me a fazer tratamento… E eu vou fazer em 

Outubro… (…) Não, não… Não faço dieta… Não como molhos… 

Como sopa… Como uma comida normal… (…) Sim, fumo… Um 

maço, um maço… Partilho com o meu namorado… (…) 

(referindo-se ao facto de não consumir bebidas alcoólicas 

actualmente) Não, não… Já bebi, já… Ui, já há muitos anos… 

Para aí há 20 anos… (…) (referindo-se ao seu grau de satisfação 

com o atendimento que tem tido no Hospital de Joaquim Urbano 

para acompanhamento do problema do VIH/Sida) Muito 

satisfeita… Muito satisfeita… (…) (referindo-se à sua relação com 

os outros utentes do C.T.C. Hospital de Joaquim Urbano) É boa… 

(…) (referindo-se ao bloqueio das salas relativas às actividades 

lúdicas no C.T.C. do H.J.U.) Ah, sim, sim… Isso sim… Isso sim… 

Podiam ter aquilo (entenda-se a sala de convívio do C.T.C. do 

Hospital de Joaquim Urbano) todo o dia aberto… Porque os 

(entenda-se os utentes que frequentam o turno da tarde do C.T.C. 

do Hospital de Joaquim Urbano) da tarde têm e os da manhã 

também têm direito ao mesmo… Agora, abriram de manhã porque 



fumada pelo seu companheiro); 

sem embargo, a entrevistada não 

consome qualquer bebida 

alcoólica há cerca de duas 

décadas; a entrevistada está 

sobremodo satisfeita com a 

resposta dos profissionais de 

saúde do H.J.U. naquilo que 

concerne ao acompanhamento do 

problema do VIH e tem, também, 

uma boa relação com os outros 

pacientes do C.T.C. da referida 

organização hospitalar; no que se 

refere às lacunas no 

funcionamento do C.T.C. do 

H.J.U., a entrevistada destacou o 

bloqueio das salas relativas às 

actividades lúdicas; não obstante, 

foi alvo da crítica da entrevistada 

o comportamento “cru”, lançando 

a gente escreveu no livro de reclamações… Foi o meu homem que 

fez, não fui eu… (…) Ele escreveu também derivado às 

empregadas, também… Fez queixa delas… Porque elas não fazem 

nada de jeito… As enfermeiras, não… Mas, as auxiliares, as 

empregadas de limpeza… Quer dizer, são assim um bocado cruas 

connosco… São, são… E isso magoa-nos um bocadinho…” 



mão da sua expressão, das 

empregadas de limpeza do C.T.C. 

do H.J.U. para com os pacientes 

seropositivos; 

VIH/SIDA 

Objectivos de 

realização 

futura 

No essencial, os objectivos 

pessoais futuros da entrevistada 

resumem-se em lograr colocação 

profissional como empregada de 

limpeza e recuperar a custódia do 

filho; 

“Gostava de ir para limpezas, mas é muito difícil… Eu bem 

procuro, mas está difícil… Gostava de ter uma ocupação, mas está 

a ser difícil… (…) “(referrindo-se à vontade em recuperar a 

custódia do filho) Sim, também… Também…” 
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4.2 Grelhas de análise de “conectividade horizontal” 

Nome do entrevistado: Eduardo (entrevista 11) 

Nome do entrevistado: Fábio (entrevista 9) 

Nome do entrevistado: Marta (entrevista 12) 

Nome do entrevistado: Andreia (entrevista 10) 

Nome do entrevistado: Paulo (entrevista 7) 

Nome do entrevistado: Liliana (entrevista 8) 

 

Tema Categoria Nome do 

entrevistado

Síntese Interpretativa Discurso do entrevistado N.O. 

 

 

 

Representa-

ções 

sociais 

 

 

 

 

 

 

Representações 

sociais dos 

indivíduos 

entrevistados 

sobre o 

VIH/Sida 

 

 

Eduardo Eduardo lançou mão das 

palavras “Maldição” e 

“Derrota” para resumir a sua 

experimentação da 

seropositividade; este 

entrevistado avançou uma 

explicação plena de 

misticismo para o emprego 

da palavra “Maldição”, que 

pressupõe a ideia de punição; 

“(referindo-se à palavra “Maldição”) Não sei, 

alguma coisa que a gente fez no passado… Porque 

eu, às vezes, também tenho essas coisas dentro da 

minha cabeça… Algum mal que a gente fez no 

passado e que agora esteja a pagar… Alguma coisa 

que a gente tenha feito e que agora esteja a pagar… 

(…) Com a Sida, não é?...” (…) “(referindo-se à 

palavra “Derrota”) (pensativo) É uma derrota na 

vida, não é?... Porque a gente (hesitante)… 

Nascemos, temos um caminho traçado, chegamos a 
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quanto à palavra “Derrota”, 

foi empregue para referir o 

malogro que a notificação do 

contágio pelo VIH infunde na 

vida de um indivíduo, em 

particular no seu projecto de 

trajecto; 

uma certa altura e temos ali um abismo…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações 

sociais dos 

indivíduos 

entrevistados 

sobre o 

VIH/Sida 

 

 

 

 

 

 

 

Fábio Fábio utilizou os termos 

“Prova” e “Expiação”, no 

exercício de associação livre 

de palavras; os termos que 

este indivíduo utilizou são 

intrínsecos do sistema 

religioso de influência 

judaico-cristã; a menção da 

palavra “Prova”, remete para 

um ciclo de testagem que é 

forçoso viver com um 

“(referindo-se à palavra “Prova”) É uma prova… E 

porquê? Porque a gente tem que passar por provas 

para a gente chegar a uma evolução, a uma certa 

evolução… Só mediante essas provas é que a gente 

chega a algum lugar… Se a gente quer chegar a 

algum lugar, a gente tem que (hesitante)… Se a gente 

sobreviver a essas provas com paciência, com 

resignação, a gente chega a algum lugar, não é?…” 

(…) “(referindo-se à palavra “Expiação”) E uma 

expiação... Porquê? Porque é uma consequência de 

uma causa, entendeu?… Ou seja, a gente tem que 

sofrer o que a própria gente construiu… 

Independentemente, como eu acredito na 
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um aperfeiçoamento 

existencial, possivelmente; 

em relação ao uso da palavra 

“Expiação”, elucida o 

sentimento de culpa que este 

indivíduo tem em relação à 

forma como se contaminou 

com o VIH; no entender de 

Fábio, a sua inadvertência na 

relação sexual consumada 

sob o efeito de álcool e 

maconha foi o móbil para o 

contágio pelo VIH e, por 

força de tal delito, é 

impreterível uma punição; 

reencarnação, se for nessa vida ou não…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações 

sociais dos 

indivíduos 

entrevistados 

sobre o 

VIH/Sida 

 

 

 

 

 

 

 

Marta 

Marta fez uso das palavras 

“Morte” e “Vida” para 

abreviar a sua experiência 

como portadora do VIH, dois 

termos que constituem um 

“(referindo-se à palavra “Morte”) A primeira vez 

que soube, morte… (…) Porque da maneira que eu 

estava (hesitante)… Eu estava a um passo dela…” 

(…) “(referindo-se à palavra “Vida”) “E da maneira 

que eu estou, eu estou cheia de força… Portanto, 
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Representações 

sociais dos 

indivíduos 

entrevistados 

sobre o 

VIH/Sida 

dualismo clássico; esta 

entrevistada mencionou a 

palavra “Morte” para aludir 

ao momento da notificação 

do contágio pelo VIH, em 

meados do ano de 2000; 

nessa fase, Marta havia sido 

internada no Hospital Santos 

Silva, em Vila Nova de Gaia, 

com uma pneumonia por 

Pneumocystis carinii 

correndo risco de vida, daí 

que associe a palavra 

“Morte” quando evoca a 

referida hospitalização; já a 

palavra “Vida” foi empregue 

pela entrevistada para 

explicitar a sua disposição 

actual face à 

seropositividade, por 

morte e vida… Acho que é a associação que eu posso 

fazer…” 



oposição ao tormento que 

viveu durante o internamento 

de 8 meses, no ano de 2000; 
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Andreia 

Andreia citou as palavras 

“Medo” e “Sofrimento” para 

descrever a sua 

experimentação da 

seropositividade; a utilização 

da palavra “Medo” põe a nu 

a angústia desta mulher em 

relação relativamente a uma 

eventual evolução da sua 

doença para a fase de Sida 

declarada; na acepção de 

Andreia, a palavra 

“Sofrimento” está interligada 

com o da palavra “Medo”; 

com efeito, a utilização da 

palavra “Sofrimento” ilustra, 

também, o temor face ao 

“(referindo-se à palavra “Medo”) Medo… Sei lá? 

Por sentir (hesitante)… Por saber que a gente vai 

morrer… Tenho muito medo da morte…” (…) 

“(referindo-se à palavra “Sofrimento”) Sofrimento… 

Medo do futuro, sabendo que vou sofrer… Sofrer… 

Sofrer fisicamente, não é?… Dores musculares que 

vai dar no futuro… (referindo-se à fonte a partir da 

qual tomou conhecimento do processo de atrofio 

muscular que assoma na fase de Sida declarada) Eu 

tenho um livro que trata da Sida… Foi um grande 

jornalista que conta o que é ser seropositivo…” 
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desenvolvimento suposto da 

sua doença para a fase 

terminal; coma palavra 

“Sofrimento”, esta 

entrevistada quis elucidar o 

receio à moléstia somática 

que marca a fase de Sida 

declarada, em concreto o 

atrofio das fibras musculares; 

Representa-

ções 

sociais 

Representações 

sociais dos 

indivíduos 

entrevistados 

sobre o 

VIH/Sida 

Paulo 

Paulo utilizou as palavras 

“Pesadelo”, com um tom 

alegórico, e “Aflição” para 

resolver o exercício de 

associação livre de palavras; 

este entrevistado mencionou 

as duas palavras para 

explicitar duas situações, por 

um lado, o revés que o 

contágio pelo VIH originou 

em termos do seu projecto de 

“(referindo-se à palavra “Pesadelo”) (pensativo) 

Pesadelo… Porque não posso trabalhar agora em 

nenhuma firma, porque eles mandam-me fazer exames 

médicos e está tudo estragado… Por isso é um 

pesadelo… E por outro lado, tenho isto (referindo-se 

ao VIH/Sida) e vai ser para toda a vida…” (…) 

“(referindo-se à palavra “Aflição”) Aflição… 

Aflição… Porquê? Porque podia ter o meu 

trabalhinho, podia ter o meu dinheirinho, podia ter a 

minha casinha… Não quer dizer que eu não tenha a 

minha casinha, mas, ando sempre a precisar das 

4 



trajecto, e em particular, nas 

esferas laboral e económica, 

por outro, o facto da referida 

doença não ter ainda uma 

cura definitiva; 

pessoas… Por acaso, tenho essa Dra. Paula e essa 

Dra. Sara, que é da Cáritas, que são duas assistentes 

sociais que são um espectáculo… Porque senão, não 

sei o que é que seria da minha vida…” 

Representa-

ções 

sociais 

Representações 

sociais dos 

indivíduos 

entrevistados 

sobre o 

VIH/Sida 

Liliana 

Liliana, tal como havia feito 

Andreia, serviu-se das 

palavras “Sofrimento” e 

“Medo”; a palavra 

“Sofrimento” foi empregue 

para elucidar o sentimento de 

mal-estar que o contágio pelo 

VIH trouxe à sua vida; já a 

palavra “Medo” remete para 

o sentimento de temor face a 

uma eventual evolução da sua 

doença para a fase de Sida 

declarada; 

“(referindo-se à palavra ”Sofrimento”) Sofrimento, 

medo… Porque a Sida só me trouxe sofrimento… Nós 

não somos as mesmas pessoas… Já não sou a mesma 

que era, que eu era uma pessoa muito alegre… 

Agora, já não sou tanto…” (…) “(referindo-se à 

palavra “Medo”) “Estamos sempre com medo de que 

aconteça alguma coisa… A gente tem sempre medo, 

não é?...” 
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ANEXO II 
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1) Gráficos 
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Gráfico 2: Via de transmissão de SIDA em Portugal, 
em 2007
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Gráfico 1: Casos de SIDA por ano de diagnóstico e de notificação em Portugal
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2) Quadros 

 

 

 

Quadro 1: Casos de Sida e respectivos óbitos, por distribuição 

geográfica de residência (NUTS I/distrito) 

 
            01-01-1983 a 30-06-2006                                                                        Unidade: n.º 

Distribuição geográfica de residência Casos Óbitos 

Total  13.167 6.506 
Portugal 12.844 6.386 
Continente  12.643 6.287 

Aveiro 274 143 
Beja 37 19 

Braga 287 133 
Bragança 45 15 

Castelo Branco 73 42 
Coimbra 213 121 

Évora 88 39 
Faro 453 201 

Guarda 47 27 
Leiria 287 158 
Lisboa 5.432 2.802 

Portalegre 25 13 
Porto 2.993 1.500 

Santarém 284 106 
Setúbal 1.815 821 

Viana do Castelo 93 44 
Vila Real 50 31 

Viseu 147 72 
R.A. Açores 76 43 
R.A. Madeira 125 56 
Estrangeiro 95 53 
Ignorada 228 67 

 

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis do 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 
Nota: “Total” = (residentes em) “Portugal” + (residentes no) “Estrangeiro” + 
(residência) “ignorada”. 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 2: Representações sociais dos indivíduos entrevistados 

sobre a experimentação da seropositividade 
 

Palavras mencionadas pelos 

indivíduos entrevistados 
 

 

“Maldição” 

“Derrota” 

“Prova” 

“Expiação” 

“Morte” 

“Vida” 

“Medo” 

(palavra mencionada duas vezes) 

“Sofrimento” 

(palavra mencionada duas vezes) 

“Pesadelo” 

“Aflição” 

 

 
 

Quadro 3: Características gerais dos indivíduos seropositivos entrevistados 

Nome do 

Entrevistado 

Data de 

nascimento 

Ano de diagnóstico 

do VIH 
Via de contágio 

Eduardo 28/12/1978 2000 Sexual (*) 

Fábio 19/07/1985 2006 Sexual (*) 

Marta 08/09/1967 2000 Sexual (**) 

Andreia 02/09/1975 2004 Sexual (**) 

Paulo 13/06/1970 1993 Sanguínea ou Sexual (***) 

Liliana 07/08/1962 1995 Sanguínea (****) 
 

(*) relações homossexuais desprotegidas; 

(**) relações heterossexuais desprotegidas; 

(***) partilha de agulhas de seringas ou relações heterossexuais desprotegidas; 

(****) partilha de agulhas de seringas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
Cronograma 



1) Cronograma 
 

ACTIVIDADES 2007 2008 2009 

Fase Preparatória D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 
1) Elaboração do projecto de 

pesquisa X                    

2) Recolha bibliográfica  X X X X X X X             

3) Exploração e análise 

bibliográfica  X X X X X X X             

4) Construção e operacionali- 

zação do modelo de análise  X X X X X X X             

5) Recolha e análise das fontes 

documentais e estatísticas  X X X X X X X             

6) Contactos exploratórios 

com informantes privilegiados   X X                 

7) Definição das opções meto-

dológicas  X X X                 

8) Construção das técnicas de 

recolha de informação  X X X                 

9) Entrevistas exploratórias a 

agentes privilegiados    X                 

Trabalho no terreno D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 

10) Registos de observação     X X X X             

11) Recolha de outras 

informações e materiais 

empíricos necessários à 

pesquisa 

    X X X X             

12) Conclusão da recolha de 

informação empírica        X             

13) Tratamento da informação 

empírica     X X X X X X           

Análise da informação D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 

14) Análise da informação 

empírica           X X X X X X     

15) Sistematização das 

conclusões parcelares da 

pesquisa 
               X X    

Conclusões finais D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 
16) Sistematização das 

conclusões finais da pesquisa                  X   

17) Redacção e entrega do 

relatório final                  X X X

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
Representação gráfica do modelo de análise 



Indivíduo:

-“Estilo de Vida”;
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Estigmatização

Estratégia(s) de vida
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transmissão)

Representações Sociais sobre o 
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transmissão)

Notificação
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-Família;

-Grupo de Amigos;

-Escola;

-“Mass Media”;
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Implicações do contágio 
pelo VIH em termos das 
sociabilidades

Implicações do contágio 
pelo VIH em termos das 
relações familiares

Implicações do contágio 
pelo VIH em termos das 
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Implicações do contágio 
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relações laborais
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vida religiosa

Implicações do contágio 
pelo VIH em termos da 
actividade sexual
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VIH/Sida
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VIH/Sida
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de apoio a doentes de 

VIH/Sida
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