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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 7 

 

 

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

 

Bem… Eu estava sem trabalho e fiquei grávida. O pai do meu filho não aceitou o bebé na altura. 

Toda a gente queria que eu abortasse e eu não queria. Fiquei sem trabalho e não tinha condições de 

ir p’ro Brasil. Também não tinha quem me apoiasse porque a minha família está toda no Brasil… E, 

como não tinha como arranjar trabalho, porque na altura estava grávida eu… Não tinha p’ra onde ir. 

Por isso vim p’ra aqui… Fui procurar ajuda numa instituição.  

Dirigiu-se directamente à instituição? Como é que foi? 

Não. Fui ao consulado brasileiro porque precisava de um documento p’ra saber se podia trabalhar ou 

não porque estava ilegal. A minha situação não estava regular no país. Eu queria trabalhar pelo 

menos, até ter o bebé e, depois, decidir o que é que havia de fazer… Mas precisava de pelo menos 

ter o bebé. Lá no consulado, indicaram-me uma instituição que era a Ajuda de Mãe que, na altura, 

não tinha vagas… E enviaram-me p’ra Casa de Santa Isabel. 

Estava grávida de quanto tempo? 

De cinco meses.  

E estava a vigiar a gravidez? 

Sim, desde o terceiro mês… Também foi quando eu descobri que estava grávida (risos). 

A gravidez foi planeada? 

Não. 

Como é que reagiu quando soube que estava grávida? 

No primeiro momento pensei que era mentira, não é? Que o resultado, pronto, não fosse verdadeiro. 

Depois fiquei desesperada. Chorei muito... Comecei a pensar que também não queria abortar mas 

também não queria o bebé. Depois pensei em montes de coisas mas também… Não estava 

preparada p’ra ser mãe naquela altura e naquelas condições. Não tinha condições nenhumas p’ra ter 

o filho. 

Que condições eram essas que referiu? 

Eu tinha trabalho mas perdi derivado à minha gravidez e à situação que logo de seguida veio… Mas 

até então tinha trabalho. Depois, não tinha condições, morava num quarto e não dava p’ra ter lá um 

bebé, não é? Fiquei um bocado desesperada mas depois comecei a pensar… Também não queria 

tirar, não queria abortar e deixei a gravidez seguir e procurei ajuda.  

 

 

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

significado teve para si?  

 

Foi muito importante, não só pelo facto de não ter p’ra onde ir naquela altura, não ter um sítio p’ra 

ficar… Mas porque depois de ter tido o bebé tive outras condições. Consegui organizar a minha vida 



de outra maneira. Consegui ter tempo p’ra pensar melhor o que é que havia de fazer e… E, também 

tive ajudas com o meu bebé. Como é que havia de cuidar dele… Tudo… Enfim… Eu não sabia muita 

coisa e também estava a sofrer muito. Tive pessoas que me apoiaram. Na altura, estava mesmo mal. 

Estava frágil, a minha cabeça não funcionava muito bem… Estava depressiva, não é? E, depois 

cuidar de uma criança assim, nesse momento, é um bocado complicado. Não temos assim… Aquela 

paciência toda. No fundo foi um grande apoio p’ra mim, das pessoas que estavam à minha volta e 

que me puseram p’ra cima. Pronto, tiveram comigo e quando tive o meu filho também, teve comigo a 

“tia F”… P’ra mim foi muito importante. Não me senti sozinha e, no fundo, estava sozinha mas acabei 

por encontrar apoio e não me senti sozinha… Porque não sou de Portugal, não tinha cá família, não 

tinha a minha mãe por perto, nem ninguém. 

 

 

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?  

 

É estranho, sabe? É muito estranho estar a dizer isso agora mas… Naquela altura, eu nunca me senti 

mãe… Até ter o meu filho e passar algum tempo, não sei bem… Até estar com ele. Ter aquele 

contacto e perceber mesmo que ele estava ali. Quando ele chorou a primeira vez, eu percebi o 

verdadeiro sentido “sou mesmo mãe”, “ele está aqui”, “ele existe”… Que até então não tinha 

percebido.  

Como é que explica isso? 

Não é não desejar… Eu não estava… Não estava mesmo a querer. Não sei… Estava a pensar se era 

mesmo verdade. Não sei… Ele mexia dentro de mim, estava ali mas ainda não tinha associado. Não 

tinha consciência que eu ia ser mesmo mãe, que tinha um bebé que ia estar comigo toda a vida, não 

é? Queira Deus que sim (risos).     

Acha que isso tinha a ver com a sua situação no momento? 

Com certeza porque acho que… Não sei se toda a mulher quer ser mãe, mas pelo menos as que eu 

conheço e que não foram, hoje eu sinto que são mais tristes. Não têm assim… Aquele brilho e aquela 

alegria que eu vejo no rosto de uma mãe… Não sei porquê se calhar é da minha cabeça… Pode ser 

ou não (risos). Mas eu queria ter um filho, não agora, muito menos naquelas condições, pensava que 

fosse, não sei… Muito mais tarde.  

Quando ele nasceu ou poucos dias depois dele nascer tudo mudou? 

Sim, quando ele nasceu houve uma mudança. Eu comecei a pensar na minha vida e na vida dele… 

Que é que havia de fazer… Que eu precisava de ter condições p’ro criar, arranjar uma casa, ter uma 

profissão, ter condições p’ra criá-lo, não é? Com dignidade… Mas foi uma coisa… Uma coisa que se 

foi construindo aos poucos.  

 

 

 

 



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

 

Quando eu entrei na instituição não pensava em nada porque estava num sofrimento profundo. 

Estava muito triste com a minha situação naquela altura. Não só com a gravidez mas também com 

imensa coisa que aconteceu na minha vida. Não tinha esperança e não acreditava em nada… Estava 

muito mal… Não conseguia pensar. Eu só consegui pensar quando o meu filho nasceu. Aí é que 

comecei a pensar. 

Nessa altura foi possível definir objectivos? 

Sim, quando ele nasceu as coisas começaram a ficar mais claras e eu comecei a pensar… “Agora 

tenho um bebé e ele depende de mim”, “ele é meu e eu quero criá-lo”, “quero estar ao pé dele”, 

“quero educá-lo da melhor maneira possível”. Para isso preciso de um trabalho que me dê essas 

condições, preciso de uma casa e… Comecei a traçar objectivos, não é? Fui p’ra uma escola fazer 

uma formação profissional. Fiz um curso de cabeleireira, que era o que eu gostava e, quando fiquei 

grávida, pensei que nunca ia conseguir fazer esse curso porque são três anos e agora com o filho 

muito menos…. Isso era completamente impossível. A minha vida estava acabada. E, entretanto, 

hoje já se passaram quase cinco anos e consegui terminar o curso com a ajuda da Casa de Santa 

Isabel. Pronto, com ajudas, não é? Mas consegui. Realmente consegui.  

Esse foi um objectivo alcançado? 

Sim, foi alcançado.  

Pode falar de outros? 

Também consegui resolver a minha legalização, graças a Deus. Depois, o meu filho tem uma creche 

também… Que foi uma coisa importante quando eu estava aqui na instituição. Pronto, a “tia M” tratou 

de tudo. Arranjou uma creche, que não é fácil e, foi um passo muitíssimo importante porque se ele 

não tivesse numa creche muita coisa não podia ser. 

E do ponto de vista psicológico como se sentia? Mais estável e mais segura? 

Mais ou menos… Não estava assim muito segura, não é? Não é fácil uma pessoa quando está mal e 

depressiva e tudo mais… Não é fácil. Não conseguimos… Não é assim rápido. Não pensamos e já 

está. Tive ajudas. Tive a “tia F” que, às vezes, pronto, eu chateava, não é? E estava ali horas e horas 

a falar comigo, a ouvir-me, a dar conselhos… P’ra mim foi… Não é uma psicóloga mas foi mais que 

uma psicóloga. Foi quase uma mãe naquela altura e… Pronto … Acho que foi… Foi muita coisa, não 

é?  

Teve um significado importante para si? 

Muito grande… Deixou uma marca na minha vida (emociona-se e chora). 

(Houve necessidade de interromper a gravação durante alguns minutos, até a entrevistada se sentir 

mais calma e ser possível retomar a entrevista).                  

E em relação ao seu filho e aos objectivos que definiu? 

Ele teve sempre comigo, claro que às vezes tinha… Não sei, não conseguia estar longe dele. Seria 

mais fácil se tivesse deixado com a minha mãe no Brasil… Mandava-o p’ra lá, pelo menos p’ra acabar 

o curso. Mas não. Houve uma altura em que eu até disse isso à “tia F” e ela perguntou-me se eu não 

queria ser protagonista da vida do meu filho? Isso foi uma coisa que nunca mais… Ficou-me aqui 



gravado na cabeça e realmente é verdade. Agora noto que ele era tão pequenino e já passaram 

quatro anos… Ele já está tão grande… Se eu tivesse ficado longe dele esse tempo todo não seria 

protagonista na vida dele. Ele teria outra referência, não é? Que não seria eu.  

Isso teve influência na sua decisão?     

Ah… Um bocado… Valeu a pena, pronto… Meu filho é meu… Eu quero educá-lo, quero estar com 

ele.  

 

 

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

de maternidade? 

 

Tinha muitos medos, muitos medos mesmo. Tinha medo de não conseguir ser mãe e educá-lo… 

Medo de não ser capaz. Tinha medo que ele morresse já mais p’ro fim… Ou que eu morresse… Mais 

que eu morresse e ele ficasse sozinho aqui em Portugal, não é? Tinha medo de… Não sei tantos… 

Sei lá… De não conseguir ser mãe. Eu ainda não tinha pensado em ter um curso, em conseguir ter 

uma casa ou isso… Então na gravidez tinha muitos medos... Que chegasse a passar fome com ele 

ou que alguma coisa pudesse acontecer… Pensava muito no futuro, no que podia acontecer.  

Apesar dos momentos complicados conseguia pensar no futuro? 

Pensar, pensar não era tão simples. Quando estava grávida não, depois que o meu filho nasceu sim. 

Quando estava grávida não era tão simples pensar mas p’ra mim, na minha cabeça… Foi uma coisa 

que era óbvia. Também desde o princípio pensei assim… Pronto… Pedi a Deus que me desse 

condições p’ra ter essa criança. Se a tivesse que era p’ra tê-la bem e que me desse condições p’ra 

criá-lo com dignidade… Como eu já disse… Era ter um trabalho, uma casa e ter condições.  

E tinha expectativas em relação a isso? 

Tinha expectativas sim e depois tive… Pronto, pessoas que me apoiaram… E que me ajudaram a 

pensar.  

 

      

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

 

Ah… Cá em Portugal, as pessoas que eu conhecia naquela altura… Alguns foram indiferentes, outros 

queriam que eu abortasse, achavam que era uma loucura ter um bebé e que eu não tinha capacidade 

p’ra ser mãe. O pai do meu filho, na altura, também queria que eu abortasse… Deixou-me, não é? 

Não quis saber. Os meus amigos também… Disseram-se que se tivesse a criança, não contava com 

eles. Do meu grupo de amigos não tive apoio. 

Foi uma decisão difícil, a de continuar com a gravidez sozinha? 

Foi… Foi difícil. A minha mãe não lhe disse nada… Porque ela coitada, está do outro lado do oceano, 

não lhe ia dizer aquilo que estava a passar naquela altura… 

 

 



Pensou no exemplo da sua mãe e dos seus irmãos? Foi importante para si? 

Sim, há coisas que faço associações embora haja coisas que não seja tão boa mãe, como a minha 

mãe (risos) mas sim acho que… Faço associações entre a minha família e o meu filho. E a relação 

que eu tenho com o meu filho também acho que é mais ou menos parecida. 

Tenta transmitir os seus valores ao seu filho? 

Sim, tento transmitir ao meu filho, valores, regras… Não é fácil porque é diferente, não é? Estou num 

país diferente e aqui os miúdos passam um dia inteiro na escola e não tanto tempo com os pais como 

quando eu fui educada. O meu filho não tem tanto contacto com o pai… Mas eu tento… O que eu 

posso, eu tento passar p’ra ele.  

 

 

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

crise? Como explica esta contradição?  

 

P’ra mim foi estranho logo no princípio chorei muito depois…  

Não se sentiu feliz com a notícia da gravidez? 

Não foi não sentir feliz foi… Tive medo, não é? E não sabia como é que o pai do meu filho, naquela 

altura, ia reagir e depois até conseguir apoio… Parecia que estava feliz mas depois tinha tanto medo. 

Depois foram acontecendo tantas coisas que acabei por ficar tão angustiada que já não conseguia 

sentir nada… Não estava feliz (silêncio).  

Foi possível ultrapassar os medos e a angústia que referiu ao longo da gravidez? 

Comecei a tentar… Também não estava a fazer nessa altura grande esforço p’ra isso. Estava 

chateada e estava infeliz. Tenho muita pena hoje em dia de não ter vivido aquele momento com 

maior alegria. De não ter tido calma e esperado que as coisas se resolvessem… Porque no fundo eu 

estava feliz, eu ia ser mãe e devia ter estado mais feliz… Aliás, se eu soubesse que teria o apoio que 

eu tive, se calhar teria ficado mais feliz antes, não teria sofrido tanto. Hoje penso que eu devia ter 

sofrido menos, devia ter pensado menos, devia ter… “Curtido” a minha gravidez com mais calma e… 

Mas, enfim, agora tenho que aproveitar o meu filho, não é?  

Hoje a situação é diferente? 

Hoje sim, hoje estou feliz, não é? Hoje estou feliz com o meu filho, é muito diferente. Aliás, quando 

ele nasceu, já foi diferente. Tem sido muito bom.  

 

 

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

 

Houve sempre uma ligação com a instituição… Até hoje há uma ligação com a instituição e já 

passaram quatro anos… Mais de quatro anos, quase cinco (risos). 

Como é que resume esse tempo? 

Como é que eu vou resumir? Eu tive a fazer uma formação de três anos, que não foi um curso pago 

pelo Estado, foi pago… Pronto. E tive sempre apoios. Tive apoios quer ao nível da escola que tinha 



de prestar equivalência ao 9º ano porque eu precisava fazer exames… Fui tendo pequenos apoios. 

Tive que cá deixar o meu filho (refere-se à instituição) na altura das aulas porque não tinha com quem 

deixá-lo e não tinha condições de pagar ama, teve de ser… Pronto. Agora que acabei o curso é que o 

meu filho já não vem mais p’ra aqui… Mas continuo a vir cá sempre que preciso. 

Sente que a instituição continua a ser importante para si? 

Sim, até porque ainda continuo cá com o meu filho. Ainda estou sozinha, nesse momento e, muitas 

vezes, já precisei só de falar, não é? Às vezes a “gente” está com a cabeça tão cheia, que não 

conseguimos pensar… E, nessas alturas, era importante falar com alguém e eu recorria à “tia F” ou à 

“tia M”. Não só quando estava grávida, mas depois de tê-lo e depois de ter saído daqui, já estava lá 

fora… Pronto, havia alturas que eu não conseguia pensar por mim, precisava que alguém me 

dissesse e depois quando… Quando diziam já as ideias acabam por aclarar. Ajudou muito. Eu sinto 

que cresci.  

Como teria sido se não tivesse estado numa instituição? 

Com certeza seria muito diferente em todos os sentidos. Aliás, nem sei como é que teria sido. Já 

pensei nisso muitas vezes… Mas não sei como teria sido. Realmente não sei. É, assim, uma 

formação de certeza não teria conseguido fazer e depois… Senti que não estava sozinha e isso 

também é muito importante. É muito triste a “gente” sentir que estamos sozinhos e quando temos um 

filho ou estamos grávidas, não somos só nós e isso ainda é muito mais difícil.         

 

 

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

 

É difícil descrever ser mãe… (risos). Não sei… É maravilhoso! É uma alegria muito grande, eu não 

sei… O meu filho é a coisa mais maravilhosa do mundo p’ra mim e espero que eu também seja p’ra 

ele, não é?! (risos) Mas não sei explicar, não sei definir. Há dificuldades, há birras e é difícil, não é? 

Ele tem que estar na escola e eu tenho que trabalhar porque eu preciso de dinheiro, como é óbvio, 

todos precisamos. Mas ao mesmo tempo precisa de atenção e precisa da mãe e precisa… Precisa de 

muita coisa, não é fácil. Ser mãe não é fácil. E educar? Também não é fácil, não é mesmo… É as 

birras e a “gente” ter de dizer “não pode”… Eles querem tudo e a “gente” não pode dar tudo. Não é 

fácil mas depois é muito bom. É maravilhoso… É o meu filho e eu amo-o muito (risos).  

Gostaria de dizer mais alguma coisa? 

Eu não sei bem… Mas penso que posso dizer que construi um caminho… O meu caminho… Acho 

que às vezes, se calhar, até não devia ter orgulho mas às vezes tenho (risos). Acho que desistir 

nunca é uma opção. Li uma vez isso nalgum lado… Desistir não é uma opção. E não é mesmo uma 

opção. Não devemos desistir, nem dos nossos filhos, nem dos nossos sonhos. Acho que há vezes 

em que temos que conciliar as coisas, que temos que desdobrar em dez e… Pronto, traçar um 

objectivo e ir até ao fim, mesmo que custe o que custar não podemos desistir de nada. Então dos 

nossos bebés é que nunca! Acho que a “gente” não pode desistir. As situações más acontecem e 

passam e, o tempo passa tão rápido que, às vezes, uma falha ou sei lá, por um momento a “gente” 

pensa e desiste. A “gente” pensa sempre em desistir mas… Eu não tenho experiência de desistir 



porque eu normalmente luto e tento conseguir sempre. Traço um objectivo e tento conseguir. Acho 

que se desistisse, acho que é um trauma pior. Acho que é horrível. Eu acho que eu dizia a uma 

pessoa que tivesse na minha situação… P’ra não desistir e que lutasse e procurasse ajuda. Acima de 

tudo isso. Porque ajuda existe e… Pedia uma coisa… P’ra não sofrer tanto, p’ra não chorar tanto, p’ra 

pensar menos, p’ra “curtir” mais a gravidez. E deixar ter calma, que as coisas depois chegam ao seu 

lugar. As coisas com o tempo ajeitam-se, sabe? É pensar no “próximo verão”. Pensar assim… “olha, 

p’ro ano o meu filho está cá e já vai ser diferente”. Acho que era o que eu dizia a uma pessoa que 

tivesse na minha situação.  

 


