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Guião de entrevista 
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Guião de entrevista 

 

0. Apresentação e explicação da entrevista 

 

I. Ela e o passado: trajectória de vida 

 

Origem social e percepção da vida passada 

 

• O que faziam os seus pais para ganhar a vida? 

• Até que ano os seus pais estudaram? 

• Como descreve a sua infância e adolescência? 

• Existiam dificuldades económicas? Porquê? 

• O que faziam para não passarem por tantas dificuldades? Recebiam algum tipo de 

apoio? Qual a proveniência deste?  

• Razões para que motivaram o recebimento de um apoio estatal 

• Como era a relação entre os elementos da família? 

• Considerava-se uma pessoa/família pobre? Porquê? E actualmente? 

 

1.1. Trajectória escolar 

 

• Qual foi o ano escolar que atingiu? 

• Deixou de frequentar a escola com que idade? Porquê? 

• Na altura, gostava da escola (relação com a escola)? 

• As pessoas com quem vivia ajudavam-na / encorajavam-na a ir à escola e a estudar? 

O que faziam? 

• Acha que a sua vida poderia ser diferente se tivesse continuado a estudar? 

 

1.2. Trajectória pessoal e da família actual 

 

• Com que idade casou? E porque casou. 

• Quantos filhos teve?  

• Que alterações na vida familiar veio trazer o nascimento dos seus filhos? 

• O facto de ser mãe alterou o seu envolvimento na família? 
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• Casos de separação/divórcio: O que foi diferente na vida pessoal e familiar após o 

divórcio? 

 

1.3. Trajectória profissional 

 

• Já alguma vez trabalhou? 

• Se nunca trabalhou, porque é que nunca trabalhou? 

• Que empregos teve? 

• Durante quanto tempo teve estes empregos? 

• Porque saiu do(s) emprego(s)? O que sentiu? 

• Foi importante para si ter trabalhado? Porquê? 

•  Para si, enquanto pessoa, considera que ter emprego é fundamental ou acha que há 

outras coisas mais importantes? Quais? 

 

 

II. Ela e o Estado: O Rendimento Social de Inserção 

 

2.1. Visão do RSI 

 

• Para si, o que é o RSI? 

• Quem acha que deve ter o RSI? 

• No seu caso, acha que tinha direito ao RSI ou isso dependeu de quem decidiu ou da 

sua sorte? 

• Na sua opinião, quanto tempo deve durar a prestação de RSI? Porquê? 

• Sabe quais são os motivos pelos quais uma pessoa pode deixar de receber o RSI? 

 

2.2. O Requerimento 

 

• Porque resolveu requerer o RSI? 

• Quais os problemas/dificuldades pelas quais passava? 

• Antes de requerer o RSI já tinha solicitado outro apoio do Serviço de Acção Social? 

Teve apoio, qual? Durante quanto tempo? 

• O que mudou na sua vida depois de receber a prestação? 
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• Actualmente está a receber o RSI? Tendo em conta a sua situação actual, considera 

que necessita do RSI? Porquê? 

• Em geral quais são as principais vantagens e desvantagens do RSI? 

 

 

2.3. O Acordo de Inserção 

 

• Já alguma vez os serviços pediram a si ou a alguém da sua família para fazer alguma 

coisa para continuar a receber o dinheiro do RSI? O quê? O que pensa sobre isso? 

• Sabe o que é o acordo de inserção? 

• Qual é o seu acordo de inserção? O que acha do acordo? 

• Efectuou sugestões para o seu acordo? 

• O que pensa da existência do acordo de inserção?  

• Conhece outras mulheres que tenha conseguido emprego com a ajuda do RSI ou dos 

técnicos do RSI? 

 

 

III. Ela e a família: o género nas relações familiares 

 

• Na sua família, quais são as funções que cabem ao homem e à mulher? 

• Quem acha que tem mais poder na família: o homem ou a mulher? Porquê? Acha que 

poderia ou deveria ser diferente? 

• Na sua família de origem as coisas já funcionavam assim? 

• Conhece famílias cujas funções do homem e da mulher sejam diferentes das que 

apontou? O que acha sobre isso? 

• Acha que a sua organização familiar tem interferência ou não no facto de 

necessitarem do RSI? Porquê?  
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IV. Ela e o trabalho 

 

4.1. Visão relativamente ao trabalho 

 

• O que significa para si ser feliz?  

• E vencer na vida? 

• O que é para si o trabalho? 

• Para si, é importante na vida ter trabalho? 

• O que é para si a família? 

• O que coloca em primeiro lugar por ordem de importância? Porquê? 

• Qual a importância que dá ao trabalho na sua felicidade? 

• Para si, trabalhar serve principalmente para quê? 

• Acha que as mulheres que trabalham sentem-se felizes por trabalhar?  

• O que considera ser um bom emprego? 

• Se fosse trabalhar, qual o emprego que gostaria de ter? Porquê?  

 

4.2. Visão face ao trabalho feminino 

 

• Quais são os seus afazeres diários? 

• Acha que as mulheres que trabalham fora de casa conseguem desempenhar da 

mesma forma as funções domésticas? Porquê? E se estivesse a trabalhar fora de 

casa?  

• Acha que uma mulher que trabalha fora de casa consegue ser uma boa mãe? 

• Alguma mulher na sua família (ou vizinhança) trabalha fora de casa? O que faz e o 

que pensa sobre o trabalho dela? 

• No seu caso, acha que poderia trabalhar fora de casa? Porquê? (e se sim em quê?) 

• O que faria se a sua Assistente Social lhe ligasse amanhã a dizer que lhe arranjou 

um emprego?  

• Se não tivesse recebido o RSI como acha que seria a sua vida agora? (o que seria 

igual e o que seria diferente) 
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V. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

• Durante quanto tempo acha que vai precisar (ou que ainda precisava) do RSI? 

• O que acha que está a fazer agora para melhorar a sua vida futura e a dos seus 

familiares? 

• Acha que a sua vida vai ser melhor no futuro? O que pensa fazer no futuro? Quais 

os seus maiores sonhos que gostaria de ver realizados? 

• Daqui a 10 anos que actividade profissional acha que é mais provável estar a fazer? 

Porquê? 

 

 
 


