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DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Idade na admissão 22 anos 

Grau de instrução 8º ano 

Estatuto ocupacional Desempregada 

Estado civil Solteira 

Nacionalidade S. Tomense 

Local de residência Urbano 

 

 

 

DADOS OBSTÉTRICOS 

Tempo de gravidez 1º Trimestre 

Vigilância da gravidez Sim 

Paridade Multípara 

Filhos anteriores ao acolhimento (idades) 1 (1 ano) 

 

 

 

DADOS REFERENTES AO ACOLHIMENTO 

Origem do pedido de acolhimento Outra instituição 

Duração do acolhimento 10 meses 

Encaminhamento após saída Ainda se encontra acolhida 

 

 



TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 6 

 

 

1. Quais os motivos que estiveram na origem do seu acolhimento durante a gravidez? 

 

O que se passou é que, quando eu engravidei da “L”, estava num trabalho temporário e, depois, 

fiquei grávida e não tive um meio de subsistência p’ra sobreviver… Procurei ajuda, na Ajuda de Mãe 

e, depois, encaminharam-me p’ra aqui. 

Estava grávida de quanto tempo? 

Estava grávida de três meses, só que estava grávida e tinha período e eu não sabia. Depois, aos 

quatro meses, o período “cortou” e fui fazer o teste na farmácia. Estava grávida… Tentei abortar em 

casa, sozinha… E, depois, chegou mesmo a sair sangue… Estava à espera do período e também 

não apareceu. Então, não me dirigi mais à farmácia… Fui p’ro hospital… Tentei “arrancar”, eles 

fizeram ecografia e disseram que já era tarde p’ra “arrancar”… Já estava grávida de catorze 

semanas.     

Porquê tentou abortar? 

Ah… É porque eu não estava preparada p’ra receber esse segundo filho… Tinha um filho de dezoito 

meses. 

Não estava preparada em que sentido? 

Ah… Não estava preparada no sentido financeiro… Era geral… De um modo geral… Casa… Apoio… 

Era tudo “tia”… Eu não estava bem… Não me sentia bem.  

Como é que se sentia nesse momento? 

Totalmente desesperada… Não sabia o que fazer. Só de pensar que estava num trabalho temporário 

e a qualquer momento eles poderiam mandar-me embora… E, depois, faltar o dinheiro p’ra pagar a 

renda da casa, p’ra pagar ama, p’ra deixar o primeiro filho… Era mesmo uma situação complicada. 

Quando começou a vigiar a gravidez? 

Já estava de três meses… Foi quando fui ao hospital e tive a confirmação da gravidez. Era uma 

gravidez de risco e não podia abortar.  

Como correu a gravidez? 

Correu… Não correu assim muito bem porque eu também comecei a ficar pensativa. Não me 

alimentava bem e comecei a ficar doente psicologicamente… Com uma depressão… Eu estava 

desesperada.  

O que é que aconteceu exactamente? 

Isolei-me e não tinha apoio psicológico. O pai dela, como “tia” já sabe, não dá nada… Não ajuda e foi 

mesmo difícil p’ra mim.  

Pode explicar um pouco melhor? 

É assim, ele não ajuda porque não trabalha. É um “chulo” e depois ele também é casado e tem outra 

mulher. Vive a sua vida através da outra mulher… À custa dela… Mas eu mantive um relacionamento 

com ele durante três meses. Ele estava a trabalhar e foi por causa dele que eu consegui o trabalho 

na empresa onde estava. Depois, ele também começou a faltar ao trabalho, como não gosta de 



trabalhar, eu fui parar lá através dele e, depois, deixei de trabalhar e tinha que… Continuar com 

tudo… Paguei casa, pagava sozinha, pagava ama, ganhava quinhentos euros e aquilo não chegava 

p’ra nada. Desisti. Tive que arranjar um quarto e fazer a minha vida sozinha. Mais vale estar sozinha 

do que estar mal acompanhada.       

 

 

2. Como descreve a experiência de ser mãe estando acolhida numa instituição? Que 

significado teve para si?  

 

Teve um significado muito… Complicado. Foi muito complicado mesmo. Quando eu cheguei cá foi… 

Era medo, era tudo “tia”. Eu não sabia como é que ia ser… Pensava, “será que eu vou aguentar?”, 

“adaptar-me bem?”, “como é que vai ser?”. Foi a primeira vez numa instituição e foi muito difícil 

mesmo. 

Entretanto nasceu a bebé e ainda está na instituição? 

Sim, ainda continuo… Mas já tenho um caminho… Um caminho meio andado (risos). Ainda não está 

completo, nem está… Estou ainda no meio do caminho. Não está como estava, mas também está 

avançado. A minha filha já nasceu, agora já vai fazer três meses, neste mês, dia vinte e sete e… Eu 

estou à espera que ela faça quatro meses, p’ra ir p’ra creche, p’ra começar a trabalhar, assim já está 

tudo… Minimamente organizado. 

O que significa para si “as coisas estarem minimamente organizadas”? 

Ah… Significa que… Oh… Que valeu a pena procurar ajuda e valeu a pena seguir em frente. Valeu 

muito a pena… O resultado valeu a pena. Tenho conseguido aquilo que desejei p’ra mim e p’ra meus 

filhos. E aproveitando também esse momento, essa pergunta que a “tia” fez, eu queria também 

dizer… Apoiar as mães que estão nesta situação… Dizer que não desistam. Que sigam em frente 

porque p’ra mim, pelo menos falo por mim… Valeu muito a pena chegar até aqui. Foi muito esforço 

mas também muita alegria. Isso aí compensa.              

 

 

3. A gravidez e a maternidade, ou seja, o desejo de ter um filho e o desejo de ser mãe podem 

não ser coincidentes. Qual é o seu testemunho?  

 

No meu caso foi uma gravidez indesejada. Não estava, como eu já disse atrás, não estava totalmente 

preparada p’ra ser mãe dessa vez. Não foi planeada porque também deixe-me levar… Porque é 

assim “quem não quer ser lobo não veste a pele” (risos)… Pronto, não estava preparada mas 

adaptei-me… Também não é o fim do mundo, como “tia” sabe. Tudo tem solução.  

Como foi a reacção quando soube que estava grávida? 

Eu não queria este bebé e foi um choque, mesmo… Chorei tanto… Chorei muito porque eu tentei 

fazer “maldade” com este bebé. É que saiu mesmo sangue, cheguei a sangrar, mas também já 

estava satisfeita pensando que já tinha “saído tudo” mas mesmo assim não e… Foi uma bênção ela 

nascer com os dois braços, as duas pernas… Com saúde porque eu fiz tanta maldade (silêncio). 



Estava fora de mim e, como “tia” sabe, a chegada dela descontrolou a minha vida porque se ela não 

tivesse vindo estaria ainda no meu trabalho… Quer dizer não vou garantir mas não estaria da forma a 

que chegou. 

No seu caso, como a gravidez não foi planeada nem facilmente aceite, foi difícil imaginar-se 

mãe daquela criança? 

Sim… Queria tudo menos isso… Não queria estar grávida… Mas também queria dizer que… Ser mãe 

é uma experiência muito boa. Ensina-nos a crescer e a despertar p’ra vida e, se eu quiser dar p’ra 

adoptar minha filha, prefiro “matar na barriga”, do que depois fazer e dar p’ra adopção. Eu sou um 

pouco orgulhosa (risos). Fazer um bebé e depois dar p’ra adopção… Eu prefiro abortar do que ter 

bebé e não ficar com ele. É uma dor mais insuportável ainda… Eu acho. 

 

 

4. Que objectivos definiu para o seu projecto de vida e de maternidade?  

 

Sacrificar-me por eles (refere-se aos filhos) estarem bem, só isso. 

Isso passava por o quê? 

P’ra crescerem perto de mim, estarem ao meu lado, terem o meu apoio, estarem na creche, estar 

tudo bem com eles… Protecção total p’ra eles. Eu, por mim, poderia abandoná-los aqui e ir-me 

embora… Rejeitá-los aqui… Mas estou aqui e vim com objectivo de ficar perto deles, p’ra organizar, 

p’ra ficar com eles.  

O que precisa para conseguir organizar-se? 

É um trabalho “tia”… O caminho, como eu já tinha dito, está um “pouco andado”, o “T” já está na 

creche… Também quando chegou cá era um “bichinho” agora está um “homem feito”! (risos) 

O que quer dizer com a expressão “era um bichinho”? 

Oh…Tinha medo das pessoas, não comia, chorava tanto… P’ra brincar com outras crianças era… 

Muito difícil mesmo. Eu ficava também triste porque dizia “porque é que meu filho é diferente dos 

outros?”. Não gostava de brincar, mas agora não. Agora já está diferente. Já está na creche, já está 

meio adaptado às pessoas, já come de tudo um pouco e agora a bebé também já tem três mesinhos 

e só falta ela ir p’ra creche. Depois de ter quatro meses eu vou trabalhar e, pronto… Já está a vida 

feita! 

Para além destes aspectos que disse, acha importante sentir-se bem psicologicamente para 

cuidar dos meninos? 

Sim, eu já me sinto melhor. Tive muito apoio… Foi bom eu vir p’ra cá! A instituição, p’ra mim, 

significou uma “escola de vida”… Fez-me crescer tanto, estou mesmo preparada p’ra ir p’ra guerra! 

(risos) Agora, ninguém me engana! Estou satisfeita, estou orgulhosa de mim própria, de chegar até 

aqui porque não é fácil estar na instituição. 

Para que isso acontecesse teve apoio e acompanhamento? 

Sim, sim. Tive apoio, acompanhamento da psicóloga, tive psiquiatra e das “tias” também. Vocês 

ajudam… Dão atenção, se estamos chateadas, vocês procuram saber o que é que aconteceu, o que 

é que se passa, estão sempre atentas connosco, de modo geral. Isso é muito importante. Isso é que 



me segurou aqui, se não fosse isso, talvez já desistia… Já abandonava os meus filhos, já teria feito 

uma “asneira” e, depois, dá mau resultado porque eu estou aqui… Ah… Já fez nove meses.                          

 

 

5. Que expectativas e medos sentiu durante a gravidez? Tiveram influência na sua experiência 

de maternidade? 

 

Eu tive muito medo porque eu tentei abortar com ela várias vezes. Tive medo que ela saísse sem 

uma perna, sem uma orelha… Muita coisa ruim passou na minha cabeça. Muita coisa mesmo. 

Também eu não parava de rezar. Rezava muito, falava com Deus, que não foi por vontade minha 

tentar fazer isso… Eu não estava bem na altura. Estava a imaginar… Minha preocupação era “e se 

ela vier aleijada?”, “eu tenho capacidade de tomar conta de um aleijado?”, “eu serei capaz?”, “como é 

que isso será?”… Andava muito ansiosa e tinha muito medo. 

Esses medos acompanharam-na ao longo da gravidez? 

Sim… Acompanharam e também tive ajuda com a “tia J” psicóloga… Isso foi ajudando também muito. 

E em relação às expectativas? 

Ah… Também tive expectativas… De ser mãe pela segunda vez, de ter dois filhos, de ter uma 

menina também, fiquei muito satisfeita de ser uma menina porque o primeiro filho é um rapaz e agora 

o segundo é uma menina e… É um casal. Fiquei satisfeita (risos). Apesar das dificuldades também 

fiquei feliz e consegui organizar e… Ser uma mulher (risos). 

 

 

6. Acha que o meio familiar, social e cultural influenciou a sua gravidez e maternidade?  

 

Na minha família, a minha mãe foi um exemplo p’ra mim, sim, como ela nos cuidou… Mas a cultura 

em S. Tomé é muito… Tem muito preconceito e isso também é chato… Porque o pai dos meus filhos 

é casado, a minha mãe não queria de jeito nenhum… Não aceitou a minha gravidez. 

Isso teve influência na sua gravidez? 

Claro que teve. Teve influência porque isso é que me levou a fazer “asneiras”… Eu não tive ajudas da 

parte dela (refere-se à mãe), nem um pouco… Eu estava totalmente sozinha… Sentia-me “zero”. 

Sentia-me “um nada”.  

Como é que a situação está neste momento? 

Está perfeita… Mais do que isso… 

E a relação com a sua mãe? 

Agora ela já concorda. No caso do “T” é que ela não queria de jeito nenhum que eu ficasse com “T” 

mas dessa… Da menina, ela apoiou-me psicologicamente, mas financeiramente ela não ajuda… Mas 

isso é que mais valeu… Agora está tudo bem.  

A instituição tem tido algum papel na vossa relação? 

Sim, sim… Quer dizer, mais ou menos porque eu tenho um pouco de receio dela vir visitar-me aqui. 

Sinto-me numa “prisão”, num sítio triste, por isso se tivesse… Talvez na minha casa, talvez não 



sentisse receio dela vir cá visitar-me. Eu sinto um pouco de receio… Ao ver os meus irmãos com ela 

e eu sou a única que está fora… Sinto um pouco triste por isso, mas agora está tudo bem, já estou 

habituada. Seja tudo o que Deus quiser.           

E em relação aos seus amigos e ao seu trabalho? 

Oh… Deixou-me mais em baixo porque eu detesto quando as pessoas têm pena de mim. Sinto-me 

incapaz de fazer qualquer coisa. Ficava mais em baixo ainda porque as pessoas e amigos olhavam-

me com olhar de pena e com vontade de chorar… Ficava mais em baixo ainda… Por isso é que eu 

vim acolher neste “cantinho” onde me sinto escondida e protegida de toda a gente. Aqui sinto-me 

bem (risos).     

 

 

7. Sentiu a gravidez como um período de experiências ricas e ao mesmo tempo um período de 

crise? Como explica esta contradição?  

 

Várias vezes, sentia-me feliz de estar preparada p’ra receber a minha filha e sentia-me triste de ter 

sido abandonada por todos… Mãe… Amigos… Isso tinha-me deixado totalmente em baixo.  

Como é que viveu essa mistura de sentimentos? 

Era difícil… Muito difícil… Eu sentia-me a cair e a levantar ao mesmo tempo. Cada vez que caía… 

Força… Tinha que fazer força mesmo, p’ra estar de pé e levantar cabeça. Na minha cabeça estava 

triste porque não mudava nada na minha vida e isso punha-me em baixo. Mesmo saindo p’ra Igreja e, 

vendo as pessoas a dormir na rua, a abrir o caixote do lixo p’ra procurar comida… Quer dizer… 

Sentia-me triste porque é meu direito de sentir triste porque eu também não estou num “mar de 

rosas” e sentia-me feliz por ver comida aqui na instituição a cair do céu… Sem preocupar o que é que 

meu filho vai vestir, o que é que ele vai comer, a água, a cama, o “pano limpo”… Tudo isso fazia-me 

sentir também feliz e punha-me a cabeça p’ra frente porque a minha vida mudou.  

Quando fala “nas pessoas que dormiam na rua” quer dizer o quê exactamente? 

Que olhava p’ra essas pessoas e sentia que havia pior que eu a passar essas dificuldades. 

 

 

8. Como resume o período de acolhimento? Que implicação teve na gravidez e na sua vida? 

 

Avalio…Ah… Valeu a pena procurar ajuda e valeu a pena chegar até aqui. Não sei se é bem isso que 

a “tia” pergunta? Mas valeu a pena não desistir porque também passou várias vezes na minha 

cabeça desistir por causa de dificuldades, das coisas menos boas… Mas valeu a pena.  

O que é que a levou a não desistir? 

Não ter p’ra onde ir (risos). Ter p’ra onde ir, até é o menos, porque é assim aqui, eu como aquilo que 

eu quero, ninguém se zanga pela comida que eu como, ninguém me diz “olha a água está a gastar, 

fecha a torneira”, ninguém me diz isso. Estou aqui como se tivesse de estar lá fora na mesma porque 

é assim… Aqui tem algumas dificuldades, sim, porque não há vida sem sacrifício, sem regras, mas 

também se eu tivesse lá fora também acho que seria igual. Tudo seria a mesma coisa ou pior até 



porque p’ra jantar, eu tinha que pensar o que é que eu vou comer mais tarde, mas aqui não. Mas 

estando lá fora ou estando aqui, p’ra mim é a mesma coisa… O que não tem aqui dentro… Falta é 

liberdade mas lá fora ou aqui dentro, acho que é igual… A “gente” vai à luta… P’ra “gente” comer a 

“gente” tem que trabalhar. 

Nesta fase da sua vida é importante estar na instituição? 

É importante sim porque eu já tenho algum “dinheirinho” acumulado. Tenho o meu filho na creche, 

agora tenho tempo p’ra estar com a minha filha, arranjei também uma ocupação, o RVCC, que eu vou 

três vezes por semana, p’ra completar o 9º ano… P’ra ver se eu arranjo um emprego melhor e p’ra 

ganhar experiência… Mais experiência.  

Resume os meses de acolhimento como difíceis mas importantes? 

Sim, claro. Mesmo com dificuldades o balanço é positivo. Completamente positivo.  

Apesar das relações com as outras mães nem sempre serem fáceis de gerir? 

Sim… Mas isso é normal. Eu também trabalhei numa fábrica antes de vir p’ra instituição e também 

tinha confusão lá, com as outras mulheres. Era um grupo de doze mulheres e, às vezes, nós 

“brigávamos”… Era tudo igual… Onde há mulher há muita fofoca, muita confusão (risos). 

 

 

9. O que significa para si “ser mãe”? 

 

Ser mãe é uma experiência muito boa mas também é um compromisso muito grande. É p’ra toda a 

vida. É uma recordação muito boa, ter alguém do nosso lado que gosta de nós, que quando a “gente” 

sai chora por nós. Ser mãe é… Sentir-me importante. Ter alguém que se preocupa comigo, chora por 

mim, pela minha saída, pela minha ausência, que pensa em mim… Eu vejo meus filhos como minha 

família e minha companhia. Ser mãe é uma sensação muito boa… Nem sempre fácil mas também 

não é difícil (risos). Tem momentos baixos, tem momentos altos mas a vida é mesmo assim. 

Como é que consegue lidar com os momentos baixos e com os momentos altos? 

Ah… Os momentos mais baixos que eu refiro… É a educação. Tentar educá-los bem p’ra tentar ser 

um homem de amanhã e uma mulher de amanhã. É saber se… “Será que eu estou a ser boa mãe?”, 

“será que eu estou a dar um bom exemplo p’ra meu filho não ser um drogado?”, “não ser um 

bêbado?”, “não ser um ladrão?”… Os momentos baixos é disso que eu tenho mais medo… É de 

educar. 

Portanto a educação é um desafio? 

Sim, sim. Educar é um desafio muito grande e, mais ainda, sozinha, sem o pai p’ra ajudar e num país 

que não é meu e… Com dificuldades e dificuldades. Mas o caminho tem sido bom, graças a Deus. 

Vamos a ver… Ainda estou no meio (risos), ainda não acabei… Mas eu gostaria de lançar um apelo a 

outras mães e vou dizer mais uma vez que não desistam. Que comecem e tentem chegar ao 

objectivo. A pessoa nunca está sozinha. Eu também pensava que era sozinha mas já arranjei uma 

família (risos). Vejo as colegas aqui de casa como minhas irmãs e ter pessoas que preocupam 

comigo… É tudo bom, “tia”. Eu não quero que elas desistam… Que continuem o seu objectivo, 

mesmo com dificuldades, vale a pena chegar aqui. Ter um filho vale sempre a pena. Muda totalmente 



a vida. A minha vida mudou… Imagino muitas vezes… Já me passou pela cabeça… “Se eu não 

tivesse vindo, como seria?”, “onde estaria?”, “se estaria bem?”, “se estaria mal?”… Acho que é 

preciso não desistir.  

 


