5.1 . INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS / GUIÃO DE HISTÓRIAS DE VIDA

Nome :
Data de nascimento:
Local de nascimento:
Casta:
Religião/ seita:
Local de residência:
Estado Civil:
Agregado familiar:
Profissão:
Nacionalidade:
1.Infância / Adolescência
1.1 Memórias de infância e adolescência.
1.2 Local de nascimento / tipo de família de procriação.
1.3 Agentes socializadores: padrões de família.
1.4 Diferenças de género na educação ( ritos e interdições durante a menstruação, tabus
alimentares, jejuns rituais)
1.5 Tipo e grau de educação
1.6 Actividades lúdicas/ rituais/ práticas sociais.
1.7 Relações de amizade/ padrões de comportamento.
1.8 Relações sociais de género ( diádicas rapaz/rapariga; rapariga/rapariga)
2. Casamento
2.1 Tipo de união/ Sistema de regras de direitos e deveres dos cônjuges.
2.2 Processo de eleição dos noivos. Importância da rede feminina
2.3 Dote/ preço de noiva
2.4 Tipo de ritual de casamento
2.5 Regras de filiação e residência.
2.6 Estatuto e qualidades da mulher casada
2.7 Reclusão doméstica. Dependência feminina.
2.8 Relações no interior da Família de aliança.
2.9 Relações sociais de género diádicas : homem/ mulher, mulher/ mulher, homem/ homem (
relação entre nora, sogra, cunhadas, cunhados, irmão, irmã).

2.10 Redes alargadas de relações sociais: tipos de redes ( formais/ informais) regras de
acesso, estrutura hierárquica, lideranças, gestão de conflitos
3 - Maternidade
3.1 Praticas de solidariedade e sociabilidade.
3.2 Estatuto da mulher mãe
3.3 Ritos de gravidez, ritos pós-parto
3.4 Ritos para raparigas e ritos para rapazes
3.5 Importância dos filhos em relação às filhas
3.6 Relações entre mãe/ filho; mãe/ filha.
3.7 Cuidados dos filhos.
3.8 - Participação dos filhos em praticas sociais e religiosas.
4- Práticas sociais e Religiosas
4.1 Práticas alimentares
4.2 Práticas religiosas de género ( fazer puja, satsang, vrat catha)
4.3 Situações especiais: a possessão e o transe. Receber Mattaji
4.4 Praticas medicinais tradicionais
4.5 Manutenção e transmissão linguistica
4.6 Calendário religioso
5- Profissão
5.1 Diferenças de género na profissão
5.2 Expectativas, obstáculos, facilidades, solidariedades
5.3 Continuidades / rupturas
6 - Movimento migratório
6.1 Memória da migração para Moçambique, adaptação
6.2 Diferença de migração por género
6.3 Dificuldades, apoios em Moçambique
6.4 Visitas à família na Índia
6.5 Migração para Portugal : tipo de migração, motivações, expectativas e aspirações.
Acolhimento em Portugal. Situação legal. Redes de apoios, instalação, integração
social
6.6 Integração profissional : reprodução da profissão ou reconversão
6.7 Educação dos filhos ( língua falada em espaço público / privado)
6.8 Ligações com a Índia ( viagens, negócios, remessas, peregrinações, alianças matrimoniais,
ligações politicas)

7 – Participação social em Portugal
7.1 Pertença a Associações ou organizações
7.2 Participação política, consciência politica, voto
7.3 Leitura de periódicos portugueses, assistência a programas de TV
8 - Perdas e Situações Traumáticas
8.1 Casos de divorcio / separação ( a critica pública, ostracismo e marginalidade)
8.2 A viuvez – estatuto da mulher viuva, dependências e condicionamentos
8.3 Violência doméstica
8.4 Doenças, acidentes, morte de pessoas importantes na vida pessoal

