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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 5 

 

 

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

 

Os motivos que me levaram a procurar o acolhimento foi pelo facto de descobrir que estava grávida e 

os meus pais… O meu pai, entre aspas, não aceitar a minha gravidez. 

Porquê? 

Porque na altura era menor e estava a estudar. Era p’ra não interromper… Acho que ele teve receio 

que prejudicasse os meus estudos. Achava que tinha que interromper durante algum tempo os 

estudos p’ra não prejudicar. 

Tinha que idade na altura? 

Tinha dezassete.  

Como é que o seu pai reagiu com a notícia da gravidez? 

Não fui eu que contei ao meu pai que estava grávida (risos). Quem contou ao meu pai que eu estava 

grávida foi o meu tio. Claro, o meu pai teve aquela reacção… Pronto, não esperava. Portanto, foi uma 

coisa mesmo que… Que ele ficou completamente maluco, entre aspas, “passou-se”. Entretanto, 

como ele se encontrava em Angola, ia sair de Angola, primeiro falei com ele ao telefone, e ele disse 

que se eu quisesse ter a criança, tinha que abandonar a casa. Disse que só sustentava filhos dele. 

Filhos que não fossem dele, ele não sustentava. Neste caso, como eu não queria abortar, não aceitei 

fazer o aborto, então tive de me retirar da casa dele, já que ele me disse que não sustentava filhos 

que não eram dele… Tive que me retirar.  

Como é que fez até chegar à instituição?  

Ah… Foi um dos directores lá da escola, do Externato Álvares Cabral de Benfica, que me indicou a 

instituição, e eu vim cá acompanhada por uma amiga.  

E acabou por ficar? 

Sim, acabei por ficar porque estava com receio de voltar p’ra casa e que ele (refere-se ao pai) 

continuasse com a história que tinha que abortar.  

Estava grávida de quanto tempo? 

De seis semanas. 

Já tinha começado a vigilância da gravidez? 

Não, só tinha tido a confirmação que estava grávida. Fui a uma urgência porque não me estava a 

sentir bem e foi na urgência que eu fiquei a saber que estava grávida de seis semanas. A médica 

marcou-me uma consulta mas o meu pai… Pronto… Teve a mexer nas minhas coisas e viu que eu 

tinha uma consulta marcada que era p’ra fazer os exames. Como estava no início, então ele disse-me 

“tu não vais fazer porque tu vais abortar”. 

O seu pai pressionou-a nesse sentido? 

Pressionou. 

 

 



Pode explicar um pouco melhor como foi feita essa pressão?  

Ah… Por palavras… Foi uma coisa muito difícil que ainda hoje custa-me um bocadinho falar porque 

ele usou algumas palavras que… Por mais anos que se passem eu nunca me vou esquecer. Posso 

falar, posso rir, mas são coisas que me marcaram… Não é que a pessoa guarde rancor mas… São 

coisas que mexem com a pessoa. A pessoa quando se lembra, dá sempre aquele sentimento de 

que… Não dá p’ra acreditar que ele um dia foi capaz de ter dito aquilo. Por exemplo, ele disse-me 

que eu podia aguentar os nove meses de gravidez mas que a criança iria morrer na hora do parto. 

Isso é algo que a pessoa nunca se vai esquecer p’ro resto da vida, pelo menos falo por mim… É 

difícil de se esquecer (silêncio).          

 

 

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

significado teve para si? 

 

Ah… Eu nunca tinha estado numa instituição. Foi uma experiência… pronto… Foi um bocadinho 

complicado.  

Porquê? 

Foi uma coisa… Como é que hei-de explicar? As regras… Pronto... Não estava habituada a algumas 

regras (risos). Achava que não ia conseguir cumprir algumas regras, por exemplo, na questão de 

saídas. Eu estava habituada a sair… Pronto, tinha horas mas não tinha tanto limite de horas de saída, 

como tinha na instituição. Depois… Tive dificuldade um bocadinho em integrar com algumas mães… 

Sentia-me um bocadinho sozinha, triste… Aquelas coisas… (risos). Só me apetecia estar mesmo 

sozinha. Sem falar com ninguém e não pensar. Não tinha muito ânimo também. Pronto, além de ter 

dificuldades, acho que me isolava um bocadinho… Eu mesma isolava-me um bocadinho e isso não 

facilitava a integração.  

Que significado teve para si o período que passou na instituição?  

Foi importante …. 

Em que sentido?  

Estava mesmo a precisar… Não tinha alternativa a não ser a instituição. Não tinha lugar p’ra ficar, 

portanto não tinha outra escolha a não ser aceitar o acolhimento da instituição. Pronto, no momento 

em que estava mesmo mal não tive apoio de ninguém. O único apoio que eu tive foi da instituição. 

Até pessoas que eu… Pronto… Que eu não esperava que um dia… Num momento tão difícil como 

aquele que eu estava a passar que… Pronto… Que me abandonassem e a instituição foi a única que 

me acompanhou. Por isso que eu nunca me vou esquecer, não é? Marcou-me.              

 

 

 

 

 



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?  

 

Por acaso… (risos). Eu imaginava-me mãe e não me imaginava… É um bocadinho complicado de 

explicar… A gravidez não foi planeada… Aconteceu e por isso… Não sei… Eu não aceitei logo o 

bebé… 

Qual foi a reacção no momento em que soube que estava grávida? 

Reagi muito mal… P’ra mim foi um susto… Porque não estava à espera mas também não tomava 

medidas p’ra que isso não acontecesse (risos). Isso é verdade. Tenho que admitir mas não esperava. 

Foi mesmo uma grande surpresa. Posso dizer mesmo que eu fiquei triste. Ao início, fiquei triste. Não 

fiquei contente porque pensei… Pronto, tive a pensar o que é que seria da minha vida… Pensei que 

futuro é que havia de dar a esta criança porque simplesmente só estudava não trabalhava… Depois 

naquela altura estava ilegal e não podia trabalhar… Pronto… Não podia fazer nada da vida.  

Não se imaginou logo mãe do bebé? 

Não… Tive algumas dificuldades em imaginar-me mãe do bebé, pensava como ia ser o futuro e como 

é que eu ia fazer agora com um bebé… Eu não sabia nada… 

Como é que foi possível aceitar a realidade de gravidez? 

A instituição foi importante porque ajudou. Eu via algumas mães e pronto… Pensei, “se elas 

conseguem, acho que eu também posso” (risos). “Não vou ser diferente e não vou pôr obstáculos”. 

“Já que está feito, está feito”. “Tenho que assumir a responsabilidade e não olhar p’ra trás”. “Tenho 

que seguir em frente”.   

O exemplo das outras mães foi importante? 

Sim… também influenciou bastante… Mesmo muito.  

Consegue explicar um pouco melhor? 

Hmmm… É um bocadinho complicado… (risos). A minha família não teve influência nenhuma mas a 

instituição teve muito porque me apoiou. Não sei bem como dizer… (risos). Não estou a ver como 

explicar... Agora deu-me uma “branca”… (risos). Não estou a conseguir… Desculpe. 

 

 

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

 

Podia repetir a pergunta se faz favor, que eu não percebi muito bem? 

Quando entrou na instituição, conseguiu definir objectivos para a sua vida futura? 

Não. Não consegui fazer planos porque na altura, como eu já disse, estava ilegal e portanto senti 

logo… Tinha uma “barreira” que me impedia de fazer certas coisas, portanto não conseguia traçar 

nenhum plano. Eu só dizia… Só pedia a Deus que fizesse um “milagre” ou que eu conseguisse os 

documentos que era p’ra poder organizar-me e fazer alguma coisa.  

Foi possível conseguir os documentos? 

Sim, acabou por acontecer passado, quê? Passados nove meses p’ra aí… ou mais. Não me lembro 

bem…  



Obter a legalização era um dos objectivos? 

Sim porque sem a minha legalização… Não tinha nada. Não podia fazer nada. Era logo uma 

“barreira”.  

Tinha outros objectivos? 

Continuei os estudos porque pronto… Como era menor podia continuar a estudar. O não ter 

documentos não me impedia de estudar.  

Estava em que ano? 

Estava a terminar o 9º ano.  

E conseguiu completar? 

Consegui (risos). Terminei o curso, graças a Deus, o 9º ano e continuei os estudos normalmente.  

Que outros objectivos definiu para a sua vida e do bebé? 

Ah… Viver com o pai do “F” nunca me passou pela cabeça porque ele nunca mostrou maturidade 

suficiente para dar esse passo. Não é uma questão de pensar logo que as coisas não vão correr bem 

mas pela atitude, pelo tipo de comportamento que ele tinha, percebia-se logo. Era uma, entre aspas, 

perda de tempo arriscar a esse ponto, ou seja, dar esse passo de viver com ele porque eu sabia que 

não ia dar certo. O que eu queria era… Pronto, os objectivos que eu tinha p’ra minha vida era 

terminar o 9º ano. Queria continuar os estudos, terminar o 12º ano para então poder ingressar para a 

faculdade… Que é onde estou agora (risos). Conseguir a legalização, arranjar um trabalho e 

sustentar o meu filho. Claro que um dos meus objectivos era fazer com que os meus pais aceitassem 

a minha gravidez. Era um bocadinho complicado… Eu também parava e pensava… Pronto… Um dia 

ele vai crescer e os miúdos perguntam pelos avós e eu sentia-me um bocadinho triste… Pensava 

“que resposta é que eu irei dar?”.  

Conseguiu alcançar esses objectivos? 

Sim, consegui. Mesmo ainda estando na instituição consegui fazer as pazes com o meu pai. Ele 

passou a aceitar a minha gravidez e acabei por ficar só um mês na instituição. Passado um mês 

consegui voltar p’ra casa e as coisas ficaram acertadas e um pouco melhores.  

Que papel teve a instituição nesse processo? 

Foi muito importante porque ajudou na relação com a família. Entrou em contacto com o meu pai, 

explicou que… Pronto, que o facto de eu estar grávida não significava que a minha vida ia abaixo… 

Ou que não ia ter vida, que aquilo estava perdido e que não tinha solução p’ra nada. Nesse sentido a 

instituição deu-me grande apoio. 

Esteve na instituição numa fase temporária? 

Sim, foi mesmo temporário. Naquela fase inicial em que o meu pai não aceitava a minha gravidez e 

que eu também não me encontrava bem psicologicamente… Porque eu não aguentava. Não me 

sentia bem psicologicamente, estava completamente descontrolada. Não sabia o que é que havia de 

fazer e o que é que havia de pensar. Não sabia de nada (silêncio).    

 

 

 



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

de maternidade? 

 

Tive medo de ser mãe… (risos). Tive medo de ter o bebé e o meu medo também… Principalmente 

quando eu me lembrava do que o meu pai me tinha dito… Que eu iria aguentar os nove meses mas 

que durante o parto o meu filho iria morrer (silêncio). Isso não saía da minha cabeça. Não conseguia 

esquecer, ficava com aquilo a pensar, a pensar… Até no dia que fui ter o bebé, ainda estava a pensar 

naquilo. Eu entrei e tive internada, fiquei dois dias no hospital porque não conseguia ter o bebé e 

aquilo não saía da minha cabeça. Eu pensava “o que é que vai ser de mim?”, “o que é que vai 

acontecer?”… 

Esses medos acompanharam os nove meses de gravidez? 

Sim… E acabaram por influenciar a gravidez… Não sei… Não me sentia bem… Tinha medo.     

E em relação às expectativas? 

Acho que só depois do bebé nascer… Porque depois do nascimento do “F” estava mais próxima a 

minha legalização e, aí sim, é que eu consegui traçar… Pronto, pensar nos objectivos que eu 

pretendia alcançar. Como eu já disse e, volto a repetir, como eu me encontrava ilegal, era uma 

grande “barreira” que eu não conseguia ultrapassar. A vida de imigrante ilegal é muito difícil… Não se 

consegue fazer nada, não dá para organizar. Por mais força de vontade, por mais que se queira fazer 

alguma coisa da vida, é impossível porque tudo depende dos documentos. Vamos a algum lado é 

preciso documentos, vamos ao hospital é preciso documentos… É uma pessoa sem vida e isso não 

me permitiu pensar… Estava muito limitada por isso.  

Também sentiu medo por esse motivo? 

Senti muito medo porque… Principalmente, no início, quando descobri que estava grávida foi um dos 

grandes medos que eu tive porque estava ilegal. Aí é que eu fiquei a pensar “como é que eu vou 

fazer?”, “como é que eu vou ser acompanhada?”, “eu não tenho médico”, “não tenho nada”, “os meus 

pais não estão cá e não me estão a apoiar”… Foi difícil. 

Passou muita coisa pela sua cabeça? 

Sim… Por isso é que quando eu descobri que estava grávida, p’ra mim foi um pesadelo… Posso 

dizer que foi mesmo um pesadelo… Por isto tudo.  

Qual o papel da instituição nessa fase? 

Foi de apoio no sentido do acompanhamento. Graças à instituição é que eu consegui ter uma 

gravidez muito bem acompanhada pela "Dra. I” no Hospital da Estefânia. Sem a instituição não 

estava a imaginar como é que seria. Se calhar, nem seria acompanhada… Seria uma gravidez… Sei 

lá… Sem cuidados nenhuns, sem acompanhamento, sem análises, sem nada.  

 

 

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

 

Ah… No meu caso não. Factores familiares então… Não… Porque não tive… Como é que eu vou 

dizer? Não tive grandes exemplos. Os exemplos que tive foram todos negativos… Não serviu de 



nada. Amigos sim. Uma das minhas amigas que nunca me vou esquecer, apesar de… Pronto, às 

vezes, temos aquelas chatices, que é normal, mas que me marcou mesmo foi uma amiga minha que 

me acompanhou desde o início. Foi ela que me acompanhou p’ra fazer o teste. Foi com ela que eu fui 

a primeira vez procurar a instituição. Por acaso não esperava. Foi importante e eu nunca me vou 

esquecer. Foi melhor que… A família… Mas é melhor eu não dizer mais nada… Já chega (risos).  

E em relação à escola? 

A escola teve um papel muito importante porque foi a escola que me indicou a instituição. Sempre me 

apoiaram, nunca… Pronto… Nunca me mandaram abaixo porque há escolas que, quando há uma 

aluna grávida, tentam excluir um bocadinho. Alguns pais quando descobrem que na escola se 

encontra uma aluna grávida fazem aquela cara feia… Alguns chegam a falar com a directora p’ra que 

a pessoa seja expulsa ou coisas desse género mas no meu caso não. Até a directora sempre apoiou 

e acompanhou a minha gravidez. Não tive qualquer problema.  

 

 

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

crise? Como explica esta contradição? 

 

Eu não fiquei feliz com a notícia da gravidez. Fiquei muito, muito triste porque não estava à espera 

(risos). Fiquei assustada e naquele momento não pensava em ser mãe assim tão cedo, não é? 

Portanto, se eu disser que fiquei feliz é mentira (risos). Fiquei mesmo muito triste e depois consoante 

o tempo foi passando fui aceitando melhor a gravidez… Mas o início foi p’ra mim um pesadelo. Foi 

uma coisa mesmo difícil de aceitar.  

Como é que se deu a mudança? 

Hoje estou muito feliz com o meu filho (risos). Cheguei a esta felicidade depois de descobrir a 

instituição. Foi a instituição que me deu bastante apoio porque eu praticamente não tinha apoio, não 

tinha meios, por isso é que quando eu descobri que estava grávida foi uma coisa horrível. Foi uma 

coisa do outro mundo. Eu não queria de maneira nenhuma estar grávida. Comecei a aceitar a 

gravidez depois de… Pronto… Durante o período que tive cá, com o apoio da instituição comecei a 

ver a gravidez como uma coisa boa porque eu via a gravidez como uma coisa péssima (risos). Uma 

coisa mesmo desagradável. Não achava piada… Achava que eram só despesas e preocupações, 

que era tristeza.                

Sempre pensou ter o bebé? 

Sim. Não quis fazer o aborto porque tinha medo que alguma coisa corresse mal. Ouvia histórias de 

pessoas que fizeram abortos e algumas acabaram por morrer e então eu tinha medo da morte (risos). 

Tinha medo de ir fazer o aborto e morrer, por isso não fiz.  

Não se sentiu feliz com a notícia da gravidez. E depois do nascimento do bebé? 

Ah… Depois do nascimento do “F” tive situações complicadas porque ainda não me tinha legalizado. 

Pretendia… Procurava trabalho, chamavam-me p’ra entrevistas mas depois não era aceite porque 

não tinha os documentos para poder trabalhar. Fiquei com uma criança no colo, sem trabalho, 

pensava “o que é que vai ser de mim?”... O pai dele não trabalhava, não ajudava praticamente em 



nada e tudo era os meus pais. Chega uma altura em que a pessoa sente-se mal e pensa “então fez 

um filho para ser sustentada?”… E a pessoa começa-se a lembrar e diz “não pode ser” e “tem de 

fazer alguma coisa por isso”.  

Sentia-se desanimada? 

Sim e, achava que, entre aspas, que o “F” era um peso p’ra mim… Que era um peso (silêncio).  

A situação alterou-se? 

Sim, consegui os documentos passado… Uns dez meses… Mas mesmo apesar de estar ilegal 

continuava os estudos normalmente e continuava a ter contacto com a instituição mesmo depois de 

sair. Naquela altura, era um contacto regular, eu tinha mais tempo porque não trabalhava. Agora… 

Pronto, quando eu posso eu venho. Naquela altura, como era só a escola vinha aqui normalmente e 

trazia o “F” que era p’ras “tias” da instituição verem se estava tudo bem. Mesmo depois do 

nascimento do “F”, ainda vim cá umas duas ou três vezes, falar com a enfermeira que deu-me 

algumas indicações de como é que eu poderia cuidar do “F”. Depois… O poder falar com as pessoas 

foi importante porque naquela altura só tinha a instituição. Não tinha com quem falar, as minhas irmãs 

também não iam compreender o que eu ia dizer porque nenhuma delas nunca passou por aquilo. 

Naquele momento, só mesmo a instituição é que me podia compreender e ajudar.     

 

 

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

 

Bem… Eu só tive na instituição um mês… Foi mesmo temporário… Mas ao mesmo tempo marcou-

me muito (risos).  

Como é que isso foi possível? 

Bem… Como é que eu posso explicar isso? Acho que teve a ver com a maneira como me acolheram 

porque eu estava numa situação mesmo… Desastrosa (risos). A instituição e as pessoas de lá… 

Foram as únicas que me puderam apoiar nesse sentido e por isso é que marcou muito a minha vida. 

Eu não tinha mais a quem recorrer. Eu ouvia falar de algumas instituições que, vou ser sincera, que 

não tratam bem e que falavam com as pessoas sem modos…E daquilo que eu vi aqui, pelo menos 

falo por mim, não foi nada daquilo que me disseram. Por isso que p’ra mim foi diferente. Eram 

pessoas que, pronto, conheci por pouco tempo e trataram-me melhor que algumas pessoas, até 

familiares meus… Que eu nunca esperei que naquele momento mais difícil me iam abandonar. 

Quando pensa na instituição pensa em quê?  

Bom… Posso dizer… Uma espécie de família. Até mais que família porque hoje em dia, há famílias 

que é como se fossem inimigos …(risos). Às vezes a família acaba por ser inimigo, não é preciso 

procurar inimigos fora porque mesmo dentro de casa existem. 

Hoje em dia a relação com a sua família também sofreu uma mudança? 

Sim, sofreu uma mudança num sentido positivo e a instituição fez a ligação com minha família. Eu 

tentava aproximar-me da minha família só que eu não sabia de que modo é que havia de fazer isso. 

Nesse sentido foi a instituição que conseguiu fazer com que eu… Quer dizer manter uma ligação com 

a minha família. Quando eu saí de casa já não tinha praticamente ligação com a minha família. Era 



uma ligação muito fria, muito distante. Era aquela coisa de falar por falar. Só depois com o 

nascimento do “F” é que as coisas mudaram. Hoje o meu pai aceita bem o “F” e, mesmo às vezes, 

nem gosta que ele vá p’ra casa dos avós da parte de pai. Diz que não o tratam bem e acha melhor 

ele estar aqui em minha casa, do em casa do pai dele.              

 

 

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

 

Ser mãe p’ra mim é… Acho que é a melhor coisa que alguém pode ter! (risos) Há tanta gente a tentar 

ser mãe, que não consegue e, acho que é um momento único, poder dar a vida e uma grande 

responsabilidade também. Acho que não tem explicação… É uma coisa diferente. É muito especial 

porque é uma sensação que ninguém pode sentir por ti, ou seja, por mais que se descreva não tem 

como… (risos). Não tem como descrever porque é um momento único. Mas também há aqueles 

momentos de tristeza e dificuldades mas depois, consoante o tempo, dando um jeito a pessoa 

sempre acaba por ultrapassar qualquer “barreira”. Basta ter força de vontade. Acho que ser mãe… É 

preciso ter também muito amor e coragem… Porque não é fácil. Há pessoas que dizem que ser mãe 

é fácil, mas não é, pelo menos falo por mim. Não é fácil. Passa-se por muitas dificuldades, muitas 

necessidades, muitas complicações, às vezes… Mas tudo é possível. Eu acho que é preciso ter força 

de vontade. Por exemplo, eu acho que as pessoas que têm um bebé devem aproveitar e não 

desperdiçar. Há pessoas que têm filhos e acho que não mereciam… Porque a maneira como tratam 

os filhos e… Não sei… Acho que ser mãe não é só dizer “tenho um filho e sou mãe”. Acho que é 

saber cuidar, dar amor, dar atenção nos maus e bons momentos, estar sempre presente. Não é dizer 

“sou mãe e deixar andar” e não ter nada com que se preocupar… Pelo menos p’ra mim, eu penso 

assim.  

Gostaria de dizer mais alguma coisa? 

Sim, eu quero dizer mais uma coisa, se possível… (risos). Apesar de tudo, o apelo que eu dou é p’ras 

raparigas terem cuidado porque ser mãe adolescente é muito complicado. Devem tomar todas as 

medidas possíveis p’ra que possam prevenir deste risco. Apesar de tudo, ser mãe na adolescência … 

Tem que deixar um bocadinho a juventude de lado e dedicar-se ao filho. É isso que eu digo. Por 

exemplo, miúdas de quinze ou catorze anos… Acho que não faz sentido terem um filho com essa 

idade porque perdem a juventude toda… Por isso acho que devem pensar muito bem antes de 

engravidarem. Apesar de, algumas gravidezes serem desejadas mas, pronto, acho que quando se 

pode prevenir, quando se pode fazer alguma coisa que é p’ra evitar, melhor… Portanto, não sigam o 

meu exemplo… (risos). Mas se acontecer existe sempre apoio, mesmo que seja uma gravidez 

indesejada. Não façam o aborto porque acho que não é a melhor solução porque… Não sei… Mas 

por mais bem feito que seja um aborto, acho a pessoa acaba sempre por ficar com um peso de 

consciência, pelo menos falo por mim. Só de pensar que… Pronto, os anos passam e a pessoa vai 

sempre pensar “olha, nessa altura, se eu tivesse tido um filho, teria um filho de não sei quantos anos”. 

Há pessoas que fazem o aborto e passado anos não conseguem voltar a engravidar e, depois, a 



pessoa vai ficar com aquele pensamento “se não tivesse abortado se calhar, nesta altura, teria um 

filho e, agora, já não há nada a fazer”, “o erro está feito e não há solução”. Acho que é isso.  

 


