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UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE 

   CENTRO DE ESTUDOS AFRICANOS 

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE HIV/SIDA 

QUESTIONARIO DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 

APÊNDICE A. ENTREVISTA COM A DIRIGENTE DO GRUPO DE MULHERES 

 

Número de identificação da congregação |__||__||__|__|  Número do inquiridor |__||__| 

 

Data da entrevista ___________  Hora de início ___________ 

 

Posto na congregação da mulher entrevistada ________________________________________________ 

============================================================================== 

 

1. Diga-me por favor, em que dia ou dias da semana costumam realizar as reuniões do grupo de 

mulheres da congregação?  

Dia(s)  ___________________________________________________________  

 

Agora eu vou lhe perguntar sobre a última reunião normal do grupo de mulheres (isto é, a reunião que 

não foi organizada por alguma ocasião especial) em que a Sra. participou. 

 

2. Quando ocorreu essa reunião?   Dia  |__||__|      Mês |__||__|    Ano |__||__||__||__| 

 

3. A que horas a reunião começou e terminou?  Começou  ______     Terminou ______ 

 

4. Mais ou menos quantas mulheres participaram nessa reunião? _______ 

 

5. Na sua opinião, porquê as outras mulheres da congregação não participaram nessa reunião? Indique as 
três razões mais comuns.  

A. Razão  ___________________________________________________ 

B. Razão  ___________________________________________________ 

C. Razão  ___________________________________________________ 

 Não sabe nenhuma razão  

6. Das mulheres que participaram, quantas mulheres eram solteiras, casadas, divorciadas ou 

separadas, e viúvas?  

Solteiras (ainda não se casaram)  ____ 

Casadas (va tekiwile) ____ 

Divorciadas/separadas _____ 

Viúvas _____ 

 

7. De todas as mulheres que participaram, que proporção, mais ou menos, mora perto da igreja (isto é 
dentro de 15 minutos andando a pé da igreja)?  

1. Muito poucas   2. Menos da metade 3. Metade 4.Mais da metade 5. Quase todas 

 

8. Se algum dirigente da igreja do sexo masculino assistiu a essa reunião, indique o posto da pessoa 
(postos se eram mais que um homem presente) 

1. Sim  Indique o posto  _______________________________________________________ 
2.  Não 
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9. Descreva os principais assuntos que foram tratados nessa reunião? Por favor, comece pelo assunto 
mais importante.  
 
A. Assunto  ________________________________________________________________________ 

B. Assunto ________________________________________________________________________ 

C. Assunto ________________________________________________________________________ 

 
Agora eu gostaria de lhe perguntar sobre a penúltima reunião normal do grupo de mulheres da 
congregação em que a Sra. participou.  
 
10. Quais foram os principais assuntos que foram tratados nessa reunião? Por favor, comece pelo 
assunto mais importante.  
 
A. Assunto ________________________________________________________________________ 

B. Assunto ________________________________________________________________________ 

C. Assunto ________________________________________________________________________ 

 
Agora eu gostaria de lhe perguntar sobre a ajuda ou o apoio prestados pelo grupo de mulheres às 
pessoas ou famílias com doenças ou outros problemas. 
 
11. Por favor pense em pessoas doentes (cinco no máximo) a quem o grupo de mulheres prestou alguma 
ajuda ou apoio nos últimos 12 meses (desde Julho de 2007). A ajuda ou o apoio que me interessam podem 
ser de todo o tipo—oração, ajuda em casa e cuidados domiciliários, assistência com comida, 
medicamentos, e mesmo com dinheiro. Eu vou perguntar sobre cada um desses casos, começando pelo 
mais recente. Note que eu não preciso saber os nomes dessas pessoas nem a quantidade da ajuda ou 
dinheiro fornecido. 
 

 1. É um     
homem, 
mulher, 
ou 
criança?  

2. 
Mora(va) 
nesta 
comunida
de? 

3. A que igreja essa 
pessoa pertencia? ANOTE 
O NOME COMPLETO DA 
IGREJA 

4. Que problema 
ou doença aquela 
pessoa tem 
(tinha)?  

5. Que ajuda ou apoio 
foi dada pelo grupo de 
mulheres? Diga-me 
todo o tipo de ajuda ou 
apoio dado. 

6. Quando 
foi dada 
essa ajuda 
ou apoio? 

A.  
1.Sim 
 
2.Não 

    

B.  
1.Sim 
 
2.Não 

    

C.  
1.Sim 
 
2.Não 

    

D.  
1.Sim 
 
2.Não 

    

E.  
1.Sim 
 
2.Não 

    

 Não foi oferecida ajuda ou apoio a nenhum doente. 
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12. Para além de ajudar os doentes, em que outras actividades o grupo de mulheres da congregação foi 
envolvido nesta comunidade nos últimos 12 meses (desde Julho de 2007)? Sobre cada uma dessas 
actividades, diga-me se essa actividade envolveu colaboração com outras igrejas, com algumas 
instituições do Estado, ou algumas organizações não governamentais. Por favor, comece pela actividade 
mais recente. 

1. Descrição da 
actividade 

2. Em que 
mês(es) 
occorreu?  

3. Que outras igrejas 
participaram? 

4. Que organismos 
do Estado 
participaram? 

5. Que organizações não 
governamentais 
participaram? 

A.     

B.     

C.     

D.     

 O grupo de mulheres não foi envolvido em nenhuma actividade. 

 
13. O grupo de mulheres tem um fundo permanente para as suas actividades?    1. Sim       2.Não 
 
14. Donde provem o dinheiro para as actividades do grupo de mulheres? Por favor, indique todas as 
fontes, incluindo as de fora da igreja, começando pela fonte mais importante: 

A. Fonte principal ________________________________________________________________________ 

B. Outra fonte      ________________________________________________________________________ 

C. Outra fonte      ________________________________________________________________________ 

D. Outra fonte      ________________________________________________________________________ 
 

 O grupo não tem nenhum dinheiro para as suas actividades 

 
As minhas últimas perguntas são sobre o HIV/SIDA.  

Desde o início do ano, alguma vez o HIV/SIDA já foi mencionado nos encontros do grupo de mulheres em 

que a Sra. participou? 

1. Sim         2. Não  SALTA PARA O FIM 

 
De que assuntos relacionados com o HIV/SIDA se falou durante os encontros de mulheres? Por favor, 
diga-me de todos os assuntos de que se falou nos encontros de mulheres desde o início do ano.  
A. __________________________________________   D._________________________________________ 
 
B. __________________________________________   E. _________________________________________ 
 
C. __________________________________________  F. _________________________________________ 
 
 INSISTA: Já se falou sobre algum outro assunto que diz respeito ao HIV/SIDA durante os encontros de 
mulheres desde o início deste ano? ANOTE NO ESPAÇO ACIMA 
 

Muito Obrigado! 
Hora do fim da entrevista ___________ 


