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DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Idade na admissão 23 anos 

Grau de instrução 6º ano 

Estatuto ocupacional Desempregada 

Estado civil Solteira 

Nacionalidade Cabo-verdiana 

Local de residência Urbano 

 

 

 

DADOS OBSTÉTRICOS 

Tempo de gravidez 2º Trimestre 

Vigilância da gravidez Sim 

Paridade Multípara 

Filhos anteriores ao acolhimento (idades) 1 (3 anos) 

 

 

 

DADOS REFERENTES AO ACOLHIMENTO 

Origem do pedido de acolhimento Outra instituição 

Duração do acolhimento 8 meses 

Encaminhamento após saída Autonomização 

 

 



TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 8 

 

 

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

 

Então… Vim p‟ra instituição porque fiquei sozinha… Tinha uma avó e vivia com ela, numa casa da 

câmara, mas ela faleceu e, eu fiquei sem poder pagar as contas, a renda de casa e essas coisas 

todas… E, depois, tinha um filho de quatro anos e tudo se complicou. Ainda p‟ra mais grávida de mais 

um rapaz… Então vim pedir ajuda porque não tinha também documentos, era ilegal e vim p‟ra aqui 

p‟ra pedir ajuda.  

Porque é que a situação se complicou? 

Porque tinha contas p‟ra pagar e como não tinha documentação, não tinha trabalho, não tinha como 

pagar as contas, a creche do “R” e essas coisas todas… Então, decidi vir pedir ajuda porque vi que 

não conseguia… A família também não ajudava em nada. Estava sozinha e vim pedir ajuda.  

Na altura estava grávida de quanto tempo? 

Hmmm… Sem certezas… Acho que estava de quatro meses. 

Estava a vigiar a gravidez? 

Sim, estava a ir às consultas no centro de saúde. 

A gravidez foi planeada? 

A segunda não. Não foi de todo planeada, aconteceu num momento difícil mas também levei normal 

a gravidez. 

Como é que reagiu quando soube que estava grávida? 

Fiquei surpresa… Fiquei triste no momento mas nunca pensei em abortar nem nada… Sempre dizia 

que ia dar a volta à situação.  

Porque é que se sentiu triste? 

Porque o pai do meu filho não se encontrava cá. Tinha viajado p‟ra ir arranjar um trabalho melhor em 

França. Vi-me sem o pai do meu filho, sem a minha avó, sem as pessoas que estavam junto comigo e 

eu fiquei assim um bocado desamparada.         

 

 

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

significado teve para si?  

 

Ah… A primeira gravidez foi normal. Foi uma gravidez que eu quis, tanto eu como o pai quisemos e 

foi tudo normal. A segunda, para além de não ser planeada, aqui na instituição foi um bocado difícil… 

Lidar com as pessoas, lidar com as regras, lidar com tudo. Nunca tinha estado numa instituição. 

Sempre disse que ia ser fácil porque dou-me com toda a gente… E, até foi fácil. Só que chega uma 

altura em que uma pessoa só pensa em ter o seu sítio, o seu espaço e quer-se ir embora.  

 

 



Que significado teve a instituição para si e para a sua vida? 

Foi muito bom num aspecto porque ajudaram-me em tudo que eu planeei. Que eu e a instituição 

planeámos p‟ra mim desde o princípio… Que era continuar a escola, tirar os documentos, arranjar 

creche p‟ros miúdos, trabalho… Isso tudo eu consegui cá, com ajuda da instituição. Por isso estou 

muito contente. 

A experiência de ter sido mãe pela segunda vez estando numa instituição foi uma experiência 

diferente?  

Não… Acho que foi normal. Não é por estar numa instituição que a gravidez ia correr diferente da 

primeira mas estava um bocadinho mais ansiosa p‟ra chegar ao fim da gravidez. Isso com certeza.  

Ansiosa pelo nascimento do bebé? 

Sim. Ansiosa pelo nascimento do bebé… Mas de resto… Foi tudo normal. É como se tivesse numa 

casa, só que temos várias pessoas, outras maneiras de fazer as coisas, nunca é como queremos 

mas… Foi normal.  

 

 

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?  

 

Eu imaginei-me sempre mãe, apesar das dificuldades. Nunca quis mal… Desejei e foi normal. Desde 

o momento que soube que estava grávida… Aí já tudo é diferente. É óbvio que não fazemos as 

coisas que queremos mas… Quando se é mãe, pelo menos eu falo por mim… Quando se é mãe, 

seja aqui na instituição, seja lá fora, tem que se ser mãe, não é? 

Para si estar grávida implica tornar-se mãe? 

Exactamente.  

Mesmo que isso implique uma mudança? 

Exactamente. Aliás, eu vim p‟ra aqui por causa dos meus filhos porque se não fosse por eles eu não 

vinha. Vim p‟ra dar uma vida melhor e conseguir ter as coisas que eu sempre quis. Por isso é que eu 

vim p‟ra aqui porque senão não vinha.  

 

 

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

 

A partir do momento que entrei aqui já vinha com os meus objectivos traçados, que era continuar os 

estudos, acabar o 9º ano porque estava na escola, arranjar os meus documentos… Que se calhar era 

o factor principal. 

“Arranjar os documentos” refere-se ao quê? 

Era tratar da residência que não tinha… Pôr-me legal no país. Depois era arranjar trabalho e ter uma 

casa. Eram esses os objectivos quando eu entrei aqui. 

 

 



Conseguiu alcançar esses objectivos? 

Consegui… Todos (risos). Só a escola é que ainda não terminei e nem sequer consegui ir este ano… 

Mas estou com fé (risos). 

Porquê? 

Muito trabalho e não tenho tempo p‟ra conciliar tudo… Mas vou… Ficou um bocadinho p‟ra trás mas 

não vou desistir. Vou terminar o 9º ano.   

Considera que a instituição foi importante na concretização desses objectivos que referiu? 

Se não tivesse estado na instituição não teria conseguido. Certamente que não, sem dúvida. Só vindo 

p‟ra aqui é que consegui tratar de tudo porque eu já tive lá fora, já tentei de várias maneiras e nunca 

consegui. Vindo p‟ra aqui tudo se tornou mais fácil. Não sei porquê… Mas tudo se tornou muito mais 

fácil. 

 

 

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

de maternidade? 

 

Medos não tive… Nenhuns… Nada mesmo… Não tive medo do parto, não tive medo de nada. Nunca 

tive medo e não tenho muitas expectativas. As expectativas que eu tenho são aquelas… É ter a casa, 

é ter um trabalho, conciliar com a creche dos miúdos e isso tudo. São essas as minhas expectativas. 

Ter um bom trabalho. Agora medos não tive… Porque não sou de me lamentar e chorar pelos cantos. 

Sou de ir à luta por isso não tive.  

Em que medida as dificuldades que teve no início condicionaram a sua gravidez?     

Foi difícil… Mas foi difícil porque eu também não tinha… Não era legal no país. Tenho a certeza que 

se fosse legal, tudo seria muito mais fácil e se calhar nem vinha p‟ra uma instituição. Tendo em conta 

que eu não tinha residência e não tinha como tratar dos papéis porque pediam “n” coisas foi mais fácil 

vir. Quer dizer… Não foi fácil vir p‟ra instituição mas vi-me obrigada a vir p‟ra instituição… Mas não 

tive medos, não tive nada.  

Durante o tempo que viveu na instituição passou por fases mais positivas e outras menos 

positivas. Como é que lidou com essas fases? 

Houve misturas… No princípio estava toda contente, estava alegre, era toda sorridente. No princípio 

foi tudo muito fácil. Mas os meses foram passando e estar longe da pessoa que se gosta, que é o pai 

do meu filho, estar longe da minha família e ver eles lá fora e não me ajudarem… Tudo se tornou 

mais difícil p‟ra mim. Foi difícil lidar com isso.  

Sentia-se sozinha? 

Sentia-me sozinha sim. Aqui tenho muitas pessoas, tenho as mães que são boas pessoas, as 

monitoras, as “tias”… Todas ajudam mas é óbvio que me sentia sozinha, não tendo a família por 

perto. E a pessoa que se gosta mais ainda, tudo se torna mais complicado. 

 

 

 



Como foi possível dar a volta à situação? 

Ah… Vivendo um dia de cada vez e tentar lidar com as coisas… Tentar lidar com tudo naturalmente, 

tendo dias que isso não era possível porque toda a gente tem os seus dias maus e eu tive alguns 

maus. 

O que é que a fez não desistir nesses “dias maus”? 

O que me fez não desistir foram os meus filhos, o “R” principalmente, o “A” quando nasceu… E a 

vontade de… Eu vou ser muito sincera, o que não me fez desistir mais rápido ou sair daqui mais cedo 

foi a casa, a instituição. Por ter-me acolhido da maneira que me acolheu. Eu nunca quis sair de mal 

com as pessoas que me acolheram. Tentei sempre ponderar, ponderar e não sair de forma 

precipitada porque houve momentos que me apeteceu sair e desaparecer. Nos momentos mais 

difíceis tive vontade de largar tudo p‟ra trás e ir-me embora, mas pensando no que a instituição me 

fez, no apoio, na forma como me acolheu… Pensei e continuei. Tentei lidar até ao dia que vi que 

conseguia tratar das coisas sozinha e estava em condições p‟ra poder sair.  

Quando diz “pensando no que a instituição me fez” e na “forma como me acolheu” refere-se 

ao quê exactamente?  

A instituição deu-me muita coisa … Mas parecendo que não…. É difícil viver numa instituição. É 

difícil, não é fácil… Mas também temos os nossos momentos mais relaxados. Nós brincamos, nós 

rimos, nós cantamos, nós dançamos. Deu para viver a gravidez. As monitoras também às vezes 

ajudam, as “tias” ajudam, fizemos muitas coisas. Para além de me ajudar em tudo o que disse 

também… Tivemos oportunidade de ver o Papa, muitas mães daqui tiveram oportunidade de serem 

crismadas, oportunidade dos filhos serem baptizados cá … Tudo isso é muito bom. Tivemos comida, 

roupa p‟ros miúdos, fraldas, toalhitas, essas coisas todas… E, isso, também ajudou um bocadinho.  

 

 

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

 

Ah… Os exemplos todos que eu tenho são mesmo da educação que a minha avó me deu, não é 

pelos amigos, nem pela mãe, nem pelo pai… Porque nunca vou atrás do que os amigos fazem ou 

que as primas fazem ou o que a mãe ou o pai faz. 

Quando engravidou lembrou-se da sua avó? 

Lembrei-me porque estava sempre a pedir bisnetos… (risos). A minha avó estava sempre a pedir 

bisnetos meus (risos). Não das minhas irmãs ou de outras netas, mas meus estava sempre a pedir. 

Não sei se é porque estava a partir e queria muito ver um bisneto meu mas pedia com muita 

frequência um filho meu. Tudo o que eu sei hoje e que eu tento passar, tento não, digo mesmo aos 

meus filhos, foi a minha avó que me ensinou. Em relação à gravidez, em Cabo Verde não é diferente 

da gravidez cá em Portugal. É tudo igual tirando umas coisas ou outras que nós, cabo-verdianos, 

temos a mania que sabemos mais umas coisas do que outras. Mas há umas diferenças. Há coisas 

que nós dizemos, que cá em Portugal, por exemplo é… Não é nada. Não significa nada, são coisas 

ditas. Não servem de nada mas para nós é muita coisa.  

 



Pode dar algum exemplo? 

Por exemplo, a minha avó dizia que nunca se pode baptizar dois rapazes, dois irmãos juntos porque 

um há-de morrer mais cedo do que o outro. Sempre me dizia isso e nós todos tentamos não baptizar 

dois irmãos ao mesmo tempo e seguir o que a avó dizia. Por acaso, isso vai acontecer comigo (risos). 

Por acaso, tenho dois rapazes e não vou baptizar os dois no mesmo dia. Vou baptizar um primeiro e 

só depois o outro.  

Pretende seguir o que a sua avó lhe transmitiu? 

Algumas coisas sim, há outras que eu vejo que não há razões… Mas há coisas que têm sentido e eu 

sei que têm e vou tentar incutir isso nos meus filhos. 

A sua avó foi uma figura importante na sua vida? 

Sim, foi. A minha avó era o meu exemplo… Foi muito importante p‟ra mim. 

 

 

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

crise? Como explica esta contradição?  

 

Também passei por isso sim… Alguns dias passei. Não passei a gravidez toda mas passei alguns 

dias triste e mais em baixo e, não foi pelo facto de eu estar grávida, que passei por isso. Foi pelo 

facto de eu estar grávida sozinha cá… Sabendo que há pessoas que gostam de mim e não podem 

estar ao pé de mim e não me podem ajudar da maneira que eu queria.  

Está a referir-se a quem? 

Ao pai do bebé. A ausência dele é que me fez sentir assim um bocado triste, não foi a gravidez em si. 

A gravidez correu tudo muito bem e eu não tenho nada a dizer. Ansiedade tive muita p„ro pai dele 

voltar rápido mas medos e tristeza, isso não senti nunca. 

A ansiedade tinha a ver com o quê exactamente? 

Com a vinda do pai do “A” antes dele nascer. Ele até chegou assim a tempo, só não chegou a tempo 

de assistir ao parto… Mas estava cá nesse momento, não ao pé de mim, mas já tinha chegado a 

Portugal.  

Como é que lidou com a mistura de sentimentos vivida durante a gravidez? 

Eu acho que até foi fácil... Primeiro porque tive apoio, segundo porque sou muito confiante não me 

vou abaixo com muitas coisas. Acho que as dificuldades fazem parte da vida e tem que se saber lidar 

com isso. Isso vai acontecer sempre. Não é só na gravidez é durante a vida toda. Mas há mulheres e 

conheço algumas, que se vão abaixo com esse tipo de coisas mas eu não, não me vou abaixo… Pelo 

menos tento não ir.  

E depois do nascimento do bebé como tem lidado com as dificuldades? 

Agora muito bem. Tenho que encarar… Estou lá fora, por isso tenho que lutar p„ra dar. Se sei que o 

dinheiro que eu tenho é pouco e, tenho que pagar as minhas contas e, a creche dos miúdos, então, 

esse dinheiro vai servir p„ra isso. Nunca vou deixar de pagar a creche ou as contas de casa ou a 

renda ou isso tudo, p„ra comprar umas calças ou uma camisa tanto p„ra mim como p„ros meus filhos. 

Isso, eu não vou fazer. Mas se sobrar alguma coisa não me importo de comprar coisas, primeiro p„ros 



meus filhos e, depois, se der p„ra mim. Sempre foi assim e sempre vai ser… Lidar com esse tipo de 

coisas, com as dificuldades a vida toda, por isso é saber lutar e gerir as coisas. 

 

 

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

 

A avaliação que eu faço é… Foi muito bom. Se não tivesse vindo p„ra instituição se calhar nada disso 

que se está a passar agora era possível. Se calhar não. Não era possível mesmo. Foi muito bom 

mesmo com os seus altos e baixos mas no aspecto todo… No geral foi muito bom. Se não fosse a 

instituição, não sei... Não tiro o valor de nada. Foi tudo muito bom. Há momentos mais difíceis, mas 

tudo desde o mais difícil até uma fase mais boa, tudo foi muito bom. Não tenho razões de queixa.  

E para os seus filhos também teve importância? 

O “A” como é pequenino não sentiu lá muito mas o “R” no princípio não sentiu muita diferença mas 

depois… Lá p„ro fim… Ele pode não ter sentido mas eu como mãe senti muito a diferença.      

Em quê por exemplo? 

Não sei se é por estar aqui dentro… Não sei… Mas ficou muito teimoso, não ouvia as pessoas, não 

ouvia as mães, não ouvia as monitoras, não ouvia as “tias”, não ouvia nada. Mas estou a tentar lidar 

com isso… Teve uma fase de rebeldia mas também é normal. Dizem que na idade dele é muito 

normal questionar a autoridade… Estou a tentar gerir isso (risos). 

 

 

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

 

É muito bom! Para além das dificuldades todas… Ser mãe é uma coisa única e acho que todas as 

mulheres deviam passar por isso. Primeiro porque ninguém tem o direito de ficar sozinho a vida toda. 

Tem sempre que ter alguém por perto e, isso quando se é novo, nunca se vai sentir mas quando 

começar a “apanhar a idade” toda a “gente” vai pensar “porque é que eu não tive filhos?” ou “porque 

é que eu não fiz isto e fiz aquilo?”. Por isso, é bom que sejam mães porque é muito bom. Dá trabalho 

mas é muito gratificante ser mãe. Nem sempre é fácil… Não é fácil educar, não é fácil dar tudo o que 

eles querem, não é fácil dizer não, não é fácil dizer sim, muitas vezes, mas é muito bom ser mãe. É 

isso que é ser mãe. É também tentar lidar com os problemas dos filhos, tentar lidar com os problemas 

da vida, pelo menos falo por mim. Quem não for mãe, já a minha avó dizia, não é ninguém porque só 

quem é mãe, é que sabe realmente o que é dor, o que é passar por dificuldades e essas coisas 

todas. Isto a minha avó sempre dizia, portanto, eu acho que também é verdade. 

O que é que gostava de dizer a outras mulheres que estejam numa situação igual à que viveu? 

Primeiro de tudo eu sempre… Eu pelo menos falo por mim… Se estão a precisar de alguma ajuda e 

mesmo que tenham que vir p„ra uma instituição, que o façam porque realmente há altos e baixos mas 

há coisas muito boas… Não passando por cá, ninguém vai saber lidar com esse tipo de coisas. Em 

segundo, eu saí daqui também porque há pessoas mais necessitadas do que eu neste momento, que 

precisam de mais tecto do que eu. Essa também foi uma das razões. Estando cá, não estando bem 



comigo mesma e, já tendo a situação mais ou menos estável p„ra poder sair, decidi sair e dar lugar a 

outra pessoa mesmo que isso não seja… Mesmo que isso não tenha sido o correcto da minha parte 

mas foi assim que eu sempre pensei. Se há um sítio p„ra eu ficar e, eu estou a ocupar um lugar… 

Então saio e dou lugar a outra. Se precisarem de ajuda realmente não hesitem em procurar porque é 

muito bom. O que importa é não desistir, isso é verdade.  


