Representações Sociais da Gravidez: A Experiência da Maternidade em Instituição

INTRODUÇÃO
O presente estudo resulta de um trabalho de investigação acerca das representações sociais da
gravidez e maternidade de oito mulheres acolhidas em instituição. Pretende-se analisar em que
medida as representações sociais inerentes à gravidez podem determinar ou condicionar um projecto
de maternidade, tendo como base a realidade de mulheres que viveram a gravidez e pós-parto em
acolhimento institucional. A escolha do tema prendeu-se com motivações pessoais, profissionais e
com a relevância social da problemática analisada, aliada ao desejo de compreender o lugar e o
significado de uma experiência tão importante tanto na vivência prática como na identidade feminina.
O estudo explora os significados e impactos da gravidez e maternidade e, em particular, a forma
como as mulheres acolhidas em instituição articulam e gerem tais processos em termos identitários.
Outro objectivo prende-se com o compreender como as dinâmicas sociais podem influenciar a
concepção de “ser mãe” e que factores poderão comprometer um projecto de maternidade. No caso
das mulheres que viveram a gravidez e pós-parto em instituição, sugere-se analisar e descrever o
modo como estas integram, elaboram e vivenciam as mudanças inerentes à gravidez, assim como os
sentimentos, comportamentos, expectativas e medos que cada uma possui, no seu interior, antes e
após o período de acolhimento.
Tendo como base a convicção de que é necessário dar voz aos protagonistas dos fenómenos que se
pretendem estudar, esta investigação pretende constituir-se como um contributo para a compreensão
e análise de um fenómeno que, apesar de pessoal e privado, pode ser problematizado enquanto
processo de aprendizagem, negociação e de adaptação com múltiplas ramificações a significados e
processos sociais mais amplos.
Considerando que a gravidez é concebida como um período de experiências ricas, cheio de
expectativas e simbolismos, pode simultaneamente potenciar um período de crise e de maior
vulnerabilidade pessoal. Se por um lado, a gravidez corresponde a uma fase feliz da vida da mulher e
do homem, através da qual ambos ascendem a uma desejada parentalidade, muitas outras são
caracterizadas por vivências ou acontecimentos de vida que as marcam como períodos complexos e
difíceis.
Várias são as situações em que o desejo de ter um filho e o desejo de ser mãe, não são coincidentes,
não existindo sequer um projecto de maternidade definido, o que faz com que em muitos casos a
distância entre gravidez e maternidade seja enorme. Por outro lado, o contexto cultural da
maternidade é hoje verdadeiramente complexo. Passou-se de uma predominância da família
alargada, para a família nuclear e desta para a família monoparental. A maternidade é, aqui, discutida
e

conceptualizada,

numa

abordagem

interaccionista,

como

fenómeno

onde

convergem

representações e práticas de natureza pessoal, familiar, cultural e social.
A partir da análise em profundidade dos discursos das mães entrevistadas, pretende-se compreender
como estas integram, elaboram e vivenciam as mudanças inerentes à gravidez, e como é que os
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sentimentos, comportamentos, expectativas e medos são geridos e articulados antes e após o
período de acolhimento. Essa gestão e articulação nem sempre se afigura de forma simples e linear,
já que se reconhece a importância e o peso que factores como, por exemplo, a família e o meio
cultural adquirem na identidade feminina e na construção das representações sociais da maternidade.
São explorados os significados e impactos da gravidez e, em particular, a forma como estas mulheres
se posicionam perante critérios e condutas valorizados, no contexto de acolhimento e de
maternidade, dominantes na sociedade. Na sequência da revisão da literatura efectuada e após a
realização de entrevistas foi possível vislumbrar a ambiguidade de sentidos associados a um marco
determinante na vida de uma mulher – a maternidade, ao qual se associa o facto de se encontrarem
acolhidas em instituição. Os testemunhos, contradições e paradoxos de uma experiência marcante
mas igualmente penosa para estas mulheres.
O presente trabalho está organizado em duas partes que procuram descrever de forma estruturada e
sequencial todo o percurso da investigação.
A Parte I – Enquadramento Teórico – debruça-se sobre a revisão da literatura com o intuito de
conhecer as principais abordagens sobre a gravidez e maternidade, bem como a experiência da
maternidade em instituição. Desta forma, no Capítulo 1 – A Gravidez e a Maternidade – os conceitos
psicológicos de gravidez e maternidade são abordados, fazendo uma breve alusão às adaptações
fisiológicas e psicológicas da mulher à gravidez, assim como às representações sociais da gravidez e
factores determinantes. O Capítulo 2 tem por título – A Experiência da Maternidade em Instituição –
cuja finalidade é elucidar acerca do acolhimento institucional em Portugal, com referência às várias
respostas de acolhimento existentes, analisando com maior pormenor a instituição na qual se
inserem as mulheres entrevistadas neste estudo. É ainda explanada a questão da gravidez de risco,
na qual se procura identificar os potenciais grupos de risco e a forma como estes vivem a experiência
da maternidade.
A Parte II – Investigação Empírica – designa a informação obtida através da investigação e encontrase dividida em dois capítulos. No Capítulo 3 – Metodologia – é apresentada a metodologia apontada,
são enumerados os métodos escolhidos, os participantes seleccionados, os procedimentos
empregues e os instrumentos utilizados. Depois de descrita a metodologia utilizada, o Capítulo 4 –
Apresentação e Análise dos Dados – debruça-se sobre a apresentação dos resultados que espelham
qualitativa e quantitativamente as vivências das mães enquanto acolhidas em instituição. Pretende-se
reflectir e avaliar o impacto da maternidade na experiência e identidade das mulheres estudadas,
procurando compreender a forma como ela se relaciona com as restantes dimensões da identidade
feminina. Finalmente, na Conclusão sistematizam-se os aspectos mais relevantes da pesquisa, dos
quais se poderão destacar a complexidade do fenómeno e a necessidade premente de novas e
inovadoras estratégias de intervenção que vão de encontro às reflexões elaboradas, podendo, de
igual forma ser um dos fundamentos para outras investigações.
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO

CAPÍTULO 1 – A GRAVIDEZ E A MATERNIDADE
1.1. Uma primeira abordagem ao objecto de estudo

No contexto do ciclo de vida da mulher, a gravidez e a maternidade, surgem como duas realidades
distintas, quer na dimensão temporal, quer na dimensão vivencial. Por vezes confundidas e
interpretadas como sinónimas inseridas na realidade que é ser mãe sustentam na sua interligação
todo um processo geracional de vida.
Segundo Mendes (2002), a gravidez na sua dimensão temporal refere-se a um período de
aproximadamente 266 dias ou 38 semanas de gestação, que medeia entre a concepção e o parto. Ao
longo deste período, que encerra também a confirmação da identidade sexual da mulher, destaca-se
todo um processo de natureza fisiológica adaptativa ao desenvolvimento do novo ser humano,
acompanhado na dimensão vivencial por adaptações psicológicas próprias. “Daí que a gravidez se
constitua como um momento particular de retorno a si própria, de investimento maciço no próprio
corpo, na sua imagem, no que nele contém: vida” (Leal, 1990: 365). A maternidade, por sua vez,
inscreve-se dentro da dinâmica da sociedade, num momento historicamente construído, no qual a
influência de padrões culturais, das representações sociais, crenças e valores se apresentam como
determinantes na sua concepção.
No âmbito da cultura cristã-ocidental, como refere Mendes (2002), a maternidade é delimitada em
termos temporais a um projecto a longo prazo, requerendo em termos relacionais, o envolvimento e
partilha necessários à prestação de cuidados que permitam um desenvolvimento saudável e
harmonioso do recém-nascido. A maternidade requer que, para além do desejo de engravidar e ter
um filho, se deseje e se assuma ser mãe (Leal, 1990). Deste ponto de vista, o projecto de
maternidade tem início muito antes da mãe se encontrar, de facto, grávida. Assim, se compreende a
interligação, anteriormente referida, entre a gravidez e a maternidade, onde a primeira é considerada
uma etapa intermédia e, igualmente ponto de viragem da segunda, entendida esta última como uma
fase do desenvolvimento do ciclo vital da mulher.
Ser mãe/pai é ser agente de continuidade entre as gerações mas é também ser simultaneamente
capaz de assegurar descontinuidade, os limites e a diferença entre as mesmas gerações (Canavarro,
2006). Ter filhos permite transmitir heranças, desde a genética, às de costumes, valores e
significados mas permite de igual modo, num contexto de intimidade, aceitar a diferença da
individualidade. A própria gravidez e sobretudo a maternidade vivem-se no desequilíbrio entre estar
junto, assegurar continuidade, proteger e estar separado, promover a descontinuidade e a autonomia
(Mendes, 2002; Canavarro, 2006)).
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Não é possível referir os significados e a importância da gravidez e maternidade sem os enquadrar
numa perspectiva histórica e sócio-cultural. Embora a sua importância e vivências tenham variado
com o correr do tempo e com os contextos sócio-culturais, em quase todas as épocas e, em quase
todas as culturas, ocupam um lugar de destaque (Kitzinger, 1996). Para Pinto-Correia (1999) cit. por
Canavarro (2006) esse facto deve-se, em grande medida, à reprodução como possibilidade de
preservação da espécie e à continuidade de uma cultura específica. Quando uma mulher engravida e
tem filhos entra num domínio que ultrapassa a sua experiência pessoal e se liga ao colectivo
(Kitzinger, 1996). No entanto, a forma como o tempo, a cultura e a sociedade percepcionam a
maternidade tem grande impacto na experiência da gravidez e maternidade da mulher como pessoa
única, como se verá ao longo do estudo.

1.2. Os conceitos psicológicos de gravidez e maternidade
De um modo geral, pensa-se na gravidez e na maternidade como acontecimentos de vida. O “está
grávida” ou “já foi mãe”, são expressões utilizadas frequentemente mas que apenas remetem para o
ponto de partida de ambos os percursos.
A gravidez transcende o momento da concepção tal como a maternidade transcende o momento do
parto. Mais do que acontecimentos com durações temporais diferentes, a gravidez e a maternidade
são processos, do ponto de vista psicológico, dinâmicos, de construção e desenvolvimento
(Canavarro, 2006). Embora os conceitos de gravidez e maternidade se encontrem muitas vezes
associados, representam realidades distintas que, do ponto de vista físico é possível não serem
coincidentes (veja-se o caso das mães adoptivas), do ponto de vista psicológico, a possibilidade de
divergência nas suas vivências pode facilmente ocorrer (Mendes, 2002). O facto de uma mulher se
encontrar grávida, não assegura necessariamente a posterior realização adaptativa das tarefas
maternas (Canavarro, 2006). Segundo Leal (1990: 365), “a maternidade requer que mais do que
desejar ter um filho se deseje ser mãe”.
A gravidez é um processo que corresponde a um período de tempo, que medeia a concepção e o
parto, de cerca de 40 semanas de gestação, bem definido temporalmente (Canavarro, 2006). A
maternidade é um processo que ultrapassa a gravidez, sendo considerado um projecto a longo prazo,
um projecto para toda a vida (Canavarro, 2006). Embora a maternidade assuma uma maior
visibilidade nos primeiros anos de vida da criança, tendo em conta a necessidade de prestação de
inúmeros cuidados para o seu crescimento harmonioso, a dádiva de amor, interesse, partilha e
responsabilidade permanece ao longo dos anos (Leal, 1990).
Sempre que existe um projecto adaptativo de maternidade, a gravidez é uma época que, do ponto de
vista psicológico, permite a preparação para ser mãe, através do ensaio cognitivo de papéis e tarefas
maternas, ligar-se afectivamente à criança, iniciar o processo de reestruturação de relações para
incluir o novo elemento, incorporar a existência do filho na sua identidade e, simultaneamente,
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aprender a aceitá-lo como pessoa única, com vida própria (Canavarro, 2006: 19). Os nove meses do
período de gestação favorecem a construção do projecto de maternidade e a sua consolidação de
forma progressiva.
Colman e Colman (1994) falam da gravidez como sendo simultaneamente uma transformação
biológica, social e pessoal que põe o indivíduo em contacto com o processo arquetípico, isto é, com
os sentimentos, os comportamentos e os significados que residem no interior da natureza humana,
pelo que a gravidez pode ser uma experiência gratificante e confusa. Brazelton e Cramer (1993)
lembram que a gravidez acaba por reflectir toda a vida anterior ao momento da concepção.
São vários os autores (Maldonado, 1985; Brazelton e Cramer, 1993; Colman e Colman, 1994;
Cordeiro, 2005) que referem o período gravítico como uma fase de transição, de mudança, que
conduz a um equilíbrio instável e exigente do ponto de vista psicológico. Sendo uma fase de
mudança aos níveis hormonal, físico, emocional, familiar e social será, obviamente exigente em
termos de mecanismos de defesa necessários para uma melhor adaptação à mudança. O modo
como todas estas mudanças são integradas, elaboradas e vivenciadas relaciona-se directamente
com a estrutura da personalidade da mulher, com a rede de suporte conjugal, familiar e social, com o
desejo e significado da gravidez e, inevitavelmente, com o projecto de maternidade (Correia, 1995,
2000).

1.3. A gravidez e a maternidade: de experiência natural a realidade socialmente construída

Autores como McMahon (1995); Chávez (1999); Woodward (1997) cit. por Monteiro (2005) fazem
referência à inexistência de trabalhos que tratem o tema da maternidade na perspectiva dos próprios
sujeitos que a vivem, as mulheres. Segundo estes, falta uma perspectiva das próprias mães acerca
da gravidez e da sua vivência da maternidade, sendo este um fenómeno bastante discutido, porém
sujeito a enraizados processos de mistificação e banalização sociais. Esta falta da perspectiva e
vivência das mulheres-mães poderá estar relacionada com a ambiguidade de que se revestem as
representações sociais deste fenómeno. Por um lado, a gravidez e maternidade são considerados
como fenómenos extraordinários e, por outro, como banais entendendo tratar-se de uma tendência
natural e biológica da mulher (Monteiro, 2005).
De uma forma dominante, tradicional e até convencional, a maternidade tem sido vista como uma
experiência “natural”, comum às mulheres e decorrente de uma predisposição biológica e natural para
procriar. Neste sentido, a maternidade representa a realização da própria essência feminina, sendo
vista, essencialmente, como um dado biológico e instintivo da mulher que possui um conjunto de
competências inatas para ser mãe e que dessa forma, dá cumprimento ao seu destino biológico
(Leal, 1990; Canavarro, 2006). Esta naturalização e, consequente, banalização da maternidade estão
na origem da sua desvalorização social, remetendo-a para a esfera privada e pessoal. O ser mãe
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representa um facto identitário do ser mulher mas, em muitas situações, não tem contribuído para
uma valorização social do estatuto da mulher (Canavarro, 2006).
Propõe-se neste estudo contrariar esta visão do senso comum, a qual tem constituído um obstáculo
ao próprio trabalho científico sobre a maternidade. Como refere Monteiro (2005), o contributo das
perspectivas sociológicas revela-se fundamental uma vez que elas vêm problematizar esta
conceptualização naturalista e essencialista da maternidade, revelando o seu carácter social e o
modo como os seus significados são construídos social e culturalmente.
Fazem-no, por um lado, rejeitando uma perspectiva funcionalista que enfatiza a socialização na
interiorização de papéis sociais e, por outro, privilegiando uma abordagem que focaliza a perspectiva
dos próprios sujeitos, o modo como estes produzem relacionalmente a sua identidade, por relação
aos significados culturais mais vastos (Monteiro, 2005). Uma tal abordagem permite compreender
como esta experiência, mediada por mitos e representações que contribuem fortemente para a sua
idealização, intervém no processo de construção identitária. Trata-se de entender a maternidade
como experiência e não, como parte natural, predestinada da vida das mulheres. Compreender como
é vivida e experienciada por mulheres acolhidas em instituição com contextos socioculturais,
económicos e familiares diversos é, pois, objectivo do presente estudo.
No âmbito das teorias interaccionistas e construtivistas a conceptualização da identidade é vista
como um processo de construção activa pelos sujeitos (Monteiro, 2005). O mesmo quadro teórico
permite equacionar a importância que neste processo tem a estrutura social, nomeadamente o
sistema simbólico, que cultural e historicamente determina os significados e representações da
maternidade, e da própria experiência feminina. Esta construção social do próprio significado da
maternidade e da categoria social feminina constituem um conjunto de constrangimentos a ter em
conta na vivência subjectiva das mães, revelada nos seus discursos e práticas, como se verá na
análise dos dados deste estudo.
O carácter social da maternidade é provado pela variabilidade histórica e social do seu significado
revelada, por exemplo, na evolução das tecnologias reprodutivas e da biogenética, geradoras de
controversos discursos éticos, sociais e jurídicos (Monteiro, 2005). Como defende Ferreira (1999) cit.
por Monteiro (2005), as alterações trazidas pelas novas biotecnologias, ao nível das representações e
concepções acerca da maternidade e paternidade, ilustram o seu carácter social e cultural. Essas
alterações reflectem, um romper das tradicionais fronteiras entre o biológico e o social.

1.3.1. Adaptações da mulher à gravidez

A gravidez constitui um desafio à adaptação da mulher enquanto pessoa, quer do ponto de vista
físico quer do ponto de vista psicossocial. Por um lado, no seu espaço intrapessoal, no qual se
projectam as suas ansiedades e expectativas e, por outro, no seu espaço interpessoal, onde se
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definem novas representações sociais, novas expectativas e atitudes (Gomes Pedro, 1985). Neste
contexto, a gravidez constitui então, uma das fases determinantes da identidade sexual da mulher.
Bibring et al., cit. por Gomes Pedro (1985) defendem que a gravidez é um período de profunda
transformação essencial ao crescimento e à integração maturativa da mulher, evidenciando a
importância das variações individuais de acordo com cada personalidade, com o grau de ajustamento
ao início da gravidez e, ainda, com o enquadramento do seu suporte familiar.
Como referem Colman e Colman (1994: 31), “universalmente as mulheres vivem a gravidez como um
acontecimento tanto psicológico como físico”, uma vez que as mudanças na imagem corporal,
secreções hormonais e as expectativas sócio-culturais são inevitavelmente difundidas na dimensão
psicossocial da grávida, enquanto as mudanças na identidade vão a par com as mudanças no corpo
e papéis sociais. Autores como Mercer (1996) e Cordeiro (2005) fazem corresponder a esta
experiência um trabalho suplementar para a mulher, o de se adaptar às suas novas tarefas, uma vez
que a gravidez para além de representar o período gestacional da criança, é igualmente o período
gestacional da construção do papel materno (Rubin, 1992: 315).

1.3.1.1. Adaptações fisiológicas: principais manifestações somáticas

A gravidez desencadeia no organismo materno uma série complexa de adaptações fisiológicas que,
no seu conjunto e interdependência, asseguram condições adequadas para o crescimento e
desenvolvimento do embrião/feto e asseguram o bem-estar materno (Mendes, 2002). Essas
adaptações fisiológicas resultantes da adaptação à gravidez envolvem de forma global o organismo
materno, modificando de modo mais ou menos evidente o funcionamento dos diversos aparelhos e
sistemas em virtude de modificações metabólicas, bioquímicas, hormonais e anatómicas. Daqui
resultarão sinais e sintomas de expressão e intensidade variáveis que, no seu conjunto, constituem
as conhecidas manifestações somáticas de gravidez. Estas têm, tendencialmente, uma distribuição
temporal própria, sendo que o quadro sintomático associado à gestação apresenta aspectos
característicos de cada trimestre.
Deste modo, apontam-se, de forma sumária, algumas dessas manifestações somáticas que têm lugar
ao longo da gravidez, descritas por Ziegel e Cranley (1985), Burroughs (1995), Knuppel e Drukker
(1996) e Reece et al. (1996).

Primeiro Trimestre

As manifestações somáticas mais habituais no primeiro trimestre estão relacionadas com as
adaptações que ocorrem ao nível do sistema gastro-intestinal, do sistema urinário e das glândulas
mamárias, como resultado dos efeitos da acção hormonal da progesterona e estrogénios.
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Deste modo, o quadro de manifestações somáticas mais comuns neste trimestre pode resumir-se do
seguinte modo: aparecimento de fadiga, cansaço fácil e sonolência, náuseas e vómitos, aumento da
frequência urinária, aumento de secreções vaginais, aumento de peso e tensão mamária associada a
desconforto.

Segundo Trimestre

Enquanto alguns sintomas característicos do primeiro trimestre, como as náuseas, os vómitos e a
sonolência tendem a diminuir e desaparecer, outras manifestações podem tornar-se mais notórias,
tais como: obstipação, baixa tendencial da tensão arterial, hiperpigmentação na face e na aréola,
aparecimento de estrias gravídicas nomeadamente em áreas do corpo que sofrem distensão
(abdómen, coxas e zona mamária), aumento da secreção sebácea, ocorrência de cãibras e
lombalgias. Apesar da ocorrência destes sintomas, este trimestre é habitualmente considerado o mais
calmo, com uma vivência mais equilibrada destacando-se a descoberta por parte da grávida dos
primeiros movimentos fetais.

Terceiro Trimestre

No último trimestre de gravidez o grande volume uterino é o factor que condiciona a maioria dos
sinais e sintomas. Ocorrem frequentemente: a pirose (azia) e o enfartamento, a sensação de
dificuldade respiratória, o aparecimento ou agravamento de varizes, o edema dos membros inferiores.
São igualmente frequentes a fadiga e o desconforto físico, bem como dificuldades em adormecer e
repousar.

1.3.1.2. Adaptações psicológicas

Nas últimas quatro décadas a gravidez tem sido estudada como um período de desenvolvimento
psicológico e social de extrema importância. Rossi, cit. por Reeder, Martin e Koniak (1995) no seu
estudo sobre transição para a paternidade, sugeriu que a paternidade e a maternidade deveriam ser
consideradas como etapas de transição de papéis no contexto do ciclo vital da família, onde a
gravidez é entendida como mais uma etapa do desenvolvimento com tarefas próprias adequadas a
essa fase do ciclo vital da família.
Relvas (1996: 81) refere que um dos aspectos relevantes nesta fase é a consciencialização para a
aprendizagem do estatuto de parentalidade, passando esta pelo “jogo ao nível do desejo, do
imaginário, da expectativa (…) sobre o que é ser pai, sobre o que é ter um filho, sobre o que será
esse filho, sobre o que ele poderá dar ou tirar ao casal e à família”. Como sublinha a autora (ibidem),
“para se ser pai ou mãe (…) aprende-se com os próprios pais observando o modelo parental que
fornecem e, mais tarde, imaginando o bebé que se vai ter e a forma de se relacionar com ele: as
alegrias e satisfação que dará, mas também, as dificuldades e problemas que suscitará”.
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Este último passo é acelerado ao longo dos nove meses de gravidez, ao longo dos quais a realidade
do bebé assume contornos irreversíveis no contexto familiar, tornando-se importante no
estabelecimento da ligação da grávida com o filho que está a gerar.
Neste sentido, a grávida irá desenvolver e integrar diversas adaptações psicológicas, em simultâneo
com o normal desenrolar das adaptações fisiológicas que acompanham, numa sequência
cronológica, o crescimento e desenvolvimento do novo ser humano. Estas adaptações psicológicas
integradas num conjunto de tarefas permitem que a mulher se aceite “como um ser que traz dentro de
si outro ser, que em relação a si é potencialmente diferente autónomo e do qual se vai separar”
(Justo, 1986: 12), incorporando a ideia de um novo elemento na sua esfera pessoal, familiar e social.
São essas adaptações psicológicas e respectivas tarefas inseridas num contexto de “normalidade” da
vivência da gravidez que, seguidamente, se descrevem numa sequência de três fases,
correspondentes, sensivelmente, no plano cronológico, aos três trimestres de gravidez:


Primeiro Trimestre – denominado de fase de integração (Colman e Colman, 1994); fase de
aceitação (Brazelton e Cramer, 1993); ou fase de confirmação da gravidez (Burroughs, 1995);



Segundo Trimestre – denominado de fase de diferenciação (Colman e Colman, 1994); fase
de individualização (Brazelton e Cramer, 1993); ou fase de incorporação/diferenciação fetal
(Burroughs, 1995);



Terceiro Trimestre – denominado de fase de separação (Colman e Colman, 1994); fase de
preparação para o nascimento (Brazelton e Cramer, 1993); ou fase de transição de papel
(Burroughs, 1995).

Primeiro Trimestre

É a partir da vivência, consciente ou inconsciente, da gravidez que tem início a ligação da mãe ao
filho que está a gerar. Nesse momento, é compreensível que comportamentos de ambivalência
afectiva surjam em relação à aceitação do feto, à maternidade e às mudanças que o novo estado
implica. Os autores consultados, Ziegel e Cranley (1985), Justo (1990), Brazelton e Cramer (1993),
Colman e Colman (1994), Burroughs (1995) e Lederman (1996) referenciam a “ambivalência” como a
atitude que caracteriza o primeiro trimestre de gravidez, ou seja, a simultaneidade de dois
sentimentos opostos, a aceitação e a rejeição da gravidez.
Independentemente do desejo e/ou planeamento da gravidez, o reconhecer que a concepção ocorreu
de facto, faz com que a mulher, numa fase inicial, se sinta ambivalente entre o desejo e o receio da
gravidez. Deste modo, podem surgir emoções contraditórias de alegria, apreensão, ansiedade, assim
como sintomas somáticos nomeadamente, perturbações no sono, fadiga, náuseas e vómitos. Assim,
a presença de sintomas de natureza somática, vivenciada de modo particular por cada mulher,
determinada que está a influência da interacção dos factores físicos e psicológicos na etiologia destes
pode, em maior ou menor grau, sugerir uma das dimensões da adaptação da mulher à gravidez
(Mendes, 2002).
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De um modo geral, a grávida manifesta nas primeiras semanas de gestação preocupação com as
transformações do seu corpo e equaciona as mudanças que vão ocorrer na sua aparência física
(imagem corporal) e nas suas capacidades fisiológicas, quer para suportar a gravidez, quer para
retomar o esquema corporal anterior (Justo, 1990). Este último receio, para além do aspecto
objectivo, poderá assumir “(…) um significado simbólico mais profundo. O medo de ficar modificada
como pessoa pela experiência da maternidade, de não poder mais recuperar a identidade anterior e
transformar-se numa outra pessoa, com mais perdas do que ganhos” (Maldonado, 1985: 38).
Lederman (1996) refere a este respeito que é importante distinguir a influência dos factores culturais
dos psicológicos, na aceitação das mudanças transitórias que vão ocorrer no corpo da mulher. A
influência cultural predominante nas sociedades ocidentais, onde impera um culto pelo corpo
associado a uma imagem longilínea pode, temporariamente, influenciar a ambivalência da grávida no
que toca ao seu actual esquema corporal. No entanto, como referem Colman e Colman (1994), a
adaptação à imagem corporal vai-se modificando no decorrer da gravidez, evoluindo em paralelo à
identificação do feto em crescimento e desenvolvimento como parte individualizada e integrante de si
própria.
A ambivalência afectiva experienciada pela grávida poderá ser ultrapassada em grande medida pelo
apoio e aceitação da gravidez por parte da rede familiar próxima, bem como pela confirmação
definitiva do estado de gravidez. Estes dois aspectos são determinantes para que a mulher, nesta
fase, aceite e integre a gravidez em si (Ziegal e Cranley, 1985; Soifer, 1991; Brazelton e Cramer,
1993; Colman e Colman, 1994). Este processo de aceitação e integração da gravidez assume
extrema importância para o desenvolvimento da ligação com o filho e, embora predomine no primeiro
trimestre, continua frequentemente para além desse tempo sendo um processo contínuo (Colman e
Colman, 1994).

Segundo Trimestre

Ultrapassada a ambivalência (aceitação/rejeição) que caracteriza o primeiro trimestre, a grávida entra
numa etapa adaptativa, marcada pela percepção crescente das modificações corporais e da
presença do feto o qual, através dos seus movimentos, vem agora demonstrar a sua presença. Esta
vivência reflectida, denotando uma mudança de atitude sobre a “autonomia fetal”, marca uma viragem
importante no processo psicológico da gravidez, uma vez que constitui o ponto de partida para a
diferenciação psicológica mãe-feto, que se traduz na aceitação pela grávida do feto como ser
separado, distinto de si própria (Justo, 1990). Alcançar esta percepção é fundamental no processo de
formação da ligação materno-fetal e na preparação para o nascimento e a separação física do parto
(Rubin, 1975).
Neste período, considerado o mais estável do ponto de vista emocional (Maldonado, 1985), a grávida
torna-se particularmente sensível ao seu estado actual, interessando-se por encontrar um estado de
sintonia, vulgarmente denominado de “estado de graça”, entre o seu comportamento e o do feto,
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sendo este facilitado pela vivência fantasmática e imaginária que a grávida experiencia em relação ao
seu filho (Colman e Colman, 1994, Brazelton e Cramer, 1993). É a partir deste momento que a
grávida começa a conversar com o feto, fazendo “festinhas” na barriga, afagando e dando
“palmadinhas” (Justo, 1990).
Para Leff (1980) o estabelecimento da comunicação verbal e táctil da mãe para com o filho constitui
um indicador externo de que a dinâmica do processo de familiarização entre ambos se está a
concretizar, envolvendo, por sua vez, a capacidade da mãe fantasiar acerca de várias características
do seu filho, tais como o sexo, o nome, o rosto ou o temperamento. Para além destes aspectos, pelo
facto da mulher já sentir o feto como um ser diferenciado de si, ela vai interpretar os movimentos
fetais atribuindo-lhes características pessoais.
Assim, o feto pode ser sentido como “carinhoso” ou “delicado” se os seus movimentos forem
entendidos como suaves, ou atribuir-lhe características de agressividade, se os movimentos forem
sentidos como impressão de sobressalto e temor (Maldonado, 1985). Brazelton e Cramer (1993)
referem que, no âmbito das representações cognitivas maternas, a idealização das grávidas sobre as
suas competências para cuidar do filho surgem também nesta fase e têm como “pano de fundo”,
segundo estes autores, a relação na sua infância com a própria mãe ou com a figura de referência
que a substituiu.

Terceiro Trimestre

O último trimestre da gravidez é considerado o período de preparação para a separação, que se
concretiza com o parto. Desta forma, começa a antecipar o processo pelo qual se vai desligar da
gravidez, o trabalho de parto. Ao desconforto provocado pelas dimensões do útero associam-se as
representações cognitivas acerca das dores, sofrimento e morte que, eventualmente, poderão
acontecer durante o nascimento. Autores como Maldonado (1985), Brazelton e Cramer (1993),
Colman e Colman (1994) e Lederman (1996) referem que neste período o nível de ansiedade
aumenta, sobretudo, com a proximidade do parto e com a perspectiva de mudança de estilo de vida
após a chegada do recém-nascido. Este período é também caracterizado por alguns sentimentos
ambivalentes, a vontade de ter o filho e terminar a gravidez coexiste com o desejo de a prolongar
para adiar a necessidade de novas adaptações exigidas pelo bebé.
Deste modo, a preparação para o parto passa não só por uma consciencialização dos sentimentos de
perda em relação a alguns privilégios adquiridos ao longo da gravidez, como também pela iniciação
ao estabelecimento da ligação mãe-filho. Tarefas como a preparação e escolha do enxoval, da casa,
a escolha do nome, os planos para cuidar do filho intervêm neste processo de individualização, uma
vez que ajudam a grávida a personificar o feto evitando que este se torne um estranho no momento
do nascimento (Rubin, 1975).
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Leff (1980) salienta que o processo de elaboração interna da separação, e consequente
individualização, tem início no momento em que a grávida crê que o feto pode sobreviver fora do seu
espaço intra-uterino. No entanto, conviver simultaneamente com esta realidade e com a necessidade
de preservar o feto até ao momento do parto conduz a um estado de incerteza em relação não só ao
querer que a gravidez termine, mas também acerca da viabilidade do feto, constituindo uma situação
de grande vulnerabilidade emocional para a grávida (Justo, 1986).

1.3.2. Transição para a maternidade na gravidez

Emergindo como um período de tempo vital do crescimento e desenvolvimento da personalidade, o
período gestacional marca assim o início de uma nova fase no ciclo vital da mulher e no ciclo vital da
família, transitando definitivamente a mulher para o ciclo maternal. Este envolve não só adaptações
biofisiológicas como também adaptações psicossociais de preparação da mulher para a maternidade.
A gravidez surge deste modo como um marco, como uma viragem que vai exigir uma reordenação de
papéis e funções por parte da mulher e da sua rede familiar.
Rubin (1975), Justo (1990), Colman e Colman (1994) e Cordeiro (2005), são alguns dos autores que
consideram o período gestacional como uma “crise” de desenvolvimento ou maturacional, de acordo
com as profundas transformações e consequentes adaptações que este período inexoravelmente
envolve na vida da mulher e da família. A gravidez é, potencialmente, uma experiência de mudança e
renovação, enriquecimento e desafio (Mendes, 2002). Perante tal envolvência mediada também por
um sentido de profunda atenção, consciência e preocupação, a grávida vai adquirir novos
conhecimentos e competências durante o período gestacional fundamentais na transição segura para
a maternidade, caminhando deste modo para uma integração efectiva no seu papel de mãe.
As tarefas adaptativas maternas, as quais a grávida vai progressivamente desenvolver durante o
período gestacional foram primeiramente descritas por Bibring, Dwyer, Huntington e Valenstein
citados por Mercer (1996). O desenvolvimento destas tarefas foi clarificado com os estudos realizados
por Rubin (1975: 152) que enfatizou o facto de as mesmas serem elaboradas e transformadas antes
e após o nascimento de modo a formar “a matriz qualitativa dos cuidados maternos, contexto em que
as actividades específicas relacionadas com os cuidados a prestar à criança são colocadas em
prática.”
Rubin (1975) compara o estado de gravidez com as características de todo o trabalho criativo, uma
vez que durante este período a grávida vivencia um estado de alta atenção no que respeita ao mundo
da criança, voltando-se, numa força convergente, para o interior desse mundo. É a partir dessa
atenção que a grávida toma consciência que ocorrerão mudanças definitivas à medida que vai
interiorizar a necessidade de transformar o seu “eu”, para um “eu” desconhecido num mundo a
explorar na reformulação da sua identidade. Rubin (1984: 4) refere que “a reorganização mental que
a grávida vai desenvolver durante o período gestacional não ocorre linearmente por pequenas etapas
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ao longo do tempo, mas por um processo de espiral, um alargamento na procura de habilidades e
experiência em determinados pontos de vista.”
Parte desse trabalho em mediar, ajustar, adaptar, construir e planear meios que permitam garantir
uma transição segura para a grávida e para a criança no mundo exterior envolve, fundamentalmente,
o explorar, estudar, aprofundar e avaliar qualidades das relações humanas, dos valores humanos, da
essência e do significado afectivo dos comportamentos interpessoais. O desenvolvimento de uma
identidade maternal é activamente tecida, como refere Rubin (1984: 4) “na envolvência das tarefas
maternas, com relevo na importância do apoio da família da grávida bem como de outras pessoas
significativas para ela”. O trabalho a realizar durante a gravidez, no contexto da realização das tarefas
maternas, refere-se a uma integração estruturada do sistema do “self”, do sub-sistema mãe-filho e do
subsistema familiar.

1.3.3. Tarefas de desenvolvimento

A gravidez e a maternidade são consideradas um período de desenvolvimento, tal como outros
períodos de desenvolvimento que compõem o ciclo de vida, e que se caracterizam pela necessidade
de resolver tarefas desenvolvimentais específicas a viver uma crise própria (Canavarro, 2006). A
noção de crise está associada à mudança e ao stress, como refere Boss, cit. por Canavarro (2006).
Contrariamente ao que é veiculado no senso-comum, stress não implica necessariamente sofrimento
ou níveis de funcionamento mais baixos, implica sim, necessidade de reorganização. E, se
ultrapassado (que significa as tarefas desenvolvimentais correspondentes serem cumpridas com
sucesso), pode permitir o acesso a níveis de funcionamento superiores, no sentido da resolução de
anteriores problemas desenvolvimentais.
Têm sido feitas tentativas de estabelecer associações entre as tarefas de desenvolvimento que
caracterizam a gravidez e pós-parto e o desenvolvimento cronológico da gravidez e puerpério
(Mendes, 2002). Embora seja consensual, a existência de correspondência entre as dimensões,
tempo cronológico e tarefa desenvolvimental, esta não é linear. Existem tarefas que se prolongam
para lá do período considerado, outras cujo início não coincide necessariamente com o começo do
período em causa e ainda pelo facto do timing na resolução das tarefas de desenvolvimento variar de
mulher para mulher.
A grelha elaborada que se encontra no Quadro 1, permite clarificar as tarefas de desenvolvimento
que caracterizam cada fase da maternidade, associadas ao desenvolvimento cronológico da gravidez
e do puerpério, de acordo com Canavarro (2006).
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Quadro 1 – Tarefas desenvolvimentais da gravidez e puerpério

Ciclos de Vida

Gravidez

Desenvolvimento cronológico
da gravidez e puerpério

Tarefas de desenvolvimento

1º Trimestre

Tarefa 1: Aceitar a gravidez

2º Trimestre

Tarefa 2: Aceitar a realidade do feto
Tarefa 3: Reavaliar e restruturar a relação com os pais

3º Trimestre

Tarefa 4: Reavaliar e restruturar a relação com o
cônjuge/companheiro
Tarefa 5: Aceitar o bebé como pessoa separada

Puerpério

(cerca de seis semanas)
Tarefa 6: Reavaliar e restruturar a sua própria identidade
para incorporar a identidade materna
Tarefa 7: Reavaliar e restruturar a relação com o(s)
outro(s) filho(s)

Tarefa 1: Aceitar a gravidez

A primeira tarefa a cumprir é aceitar a realidade da gravidez. Independentemente, do desejo e/ou
planeamento da gravidez, o reconhecimento que a concepção ocorreu, faz com que, numa fase
inicial, a mulher se sinta ambivalente entre o desejo e o receio da gravidez. A ambivalência é a
atitude que mais caracteriza os primeiros tempos de gravidez (Rubin, 1975; Brazelton e Cramer,
1993; Burroughs, 1995; Colman e Colman, 1994; Lederman, 1996; Mercer, 1996). Ambivalência em
relação a acreditar na viabilidade da própria gravidez; ambivalência em relação à aceitação do feto;
ambivalência em relação às mudanças que o novo estado implica e em relação à própria
maternidade. Para ultrapassar esta ambivalência, em muito contribui a confirmação definitiva do
estado de gravidez (confirmação médica ou através de teste de gravidez) e a aceitação de apoio, por
parte dos familiares mais próximos. Nesta altura, tem início o processo de identificação materna. A
grávida procura referências nos modelos maternos conhecidos, especialmente na sua própria mãe,
sobre a forma de se comportar e de se preparar, a si própria e à família, para a chegada do novo
elemento (Mendes, 2002). Este processo de aceitação e integração da gravidez é fundamental para
que a mulher possa progredir nas tarefas subsequentes.

Tarefa 2: Aceitar a realidade do feto
Ultrapassada a ambivalência (aceitação/rejeição) relativa à gravidez, “numa primeira fase, esta é
vivida como “apenas uma mudança no corpo da mulher (…) psicologicamente a futura mãe não pode
e não precisa de se relacionar com o bebé como sendo outra coisa senão uma parte de si própria”
(Colman e Colman, 1994: 178). Do ponto de vista das fantasias, a mãe concebe o bebé como parte
de si e a sua atenção encontra-se centrada nas transformações do seu corpo.
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Progressivamente, a representação do bebé torna-se mais autónoma e realista, sendo este processo
activado ou acelerado através da sensação real da presença do bebé dentro de si, pela percepção
dos movimentos fetais, e pelo confronto com os registos ecográficos.
Esta fase marca uma viragem importante no processo psicológico da gravidez, pois constitui o ponto
de partida para a diferenciação mãe-feto, que se traduz na aceitação do feto como entidade
separada, como um indivíduo distinto de si própria. Conseguir ter esta representação cognitiva é
fundamental para a ligação materno-fetal (Mendes, 2002), para a preparação para o nascimento e
para a separação física do parto (Rubin, 1975, 1992). É também a partir desta altura que as grávidas
intensificam as fantasias relacionais com o bebé, começam a ensaiar cognitivamente as primeiras
tarefas de prestação de cuidados e são capazes de fantasiar características próprias da criança como
o aspecto físico, o temperamento e o nome (Brazelton e Cramer, 1993; Colman e Colman, 1994).

Tarefa 3: Reavaliar e restruturar a relação com os pais

Esta tarefa prende-se com a reavaliação da relação passada e presente com os próprios pais. Tendo
em conta que o modelo de família que a generalidade possui é o que é representado pela família
onde se cresce, a mãe funciona como principal modelo de comportamento materno para a mulher
(Canavarro, 2006). A partir do segundo trimestre, uma parte significativa dos processos psíquicos da
mulher é ocupada pelo processo de reavaliação do relacionamento com os pais, sobretudo com a
mãe durante a infância e adolescência (Colman e Colman, 1994).
A representação que a mulher tem dos seus próprios pais é muito importante pelas expectativas que
tem do seu comportamento no papel de avós, pela necessidade de reavaliar a relação que
estabeleceu com eles, nas suas facetas mais gratificantes e mais dolorosas e para se acomodar ao
papel materno, incorporando o que considera positivo e assumindo a diferença no que considera
mais negativo (Canavarro, 2006). Para que a mulher se sinta confortável com a sua identidade e
papel materno é necessário que, numa primeira etapa, consiga integrar as experiências positivas e
negativas que teve como filha, isto é, aceitar o que considera ter sido o bom desempenho dos pais e
aceitar igualmente, como pessoas limitadas por uma história pessoal que são, as suas falhas e
fracassos (Colman e Colman, 1994; Canavarro, 2006). Quando anteriormente não foi realizada esta
tarefa de reavaliação da relação com os pais e a relação actual é dominada por sentimentos de
rejeição ou de aceitação idealizada, sem confrontação com experiências concretas, a gravidez surge
como uma oportunidade para resolver ou agravar conflitos desenvolvimentais passados (Canavarro,
2006).
Por vezes, durante a gravidez, mas sobretudo após o nascimento do bebé, com o pretexto de apoio
no desempenho de tarefas várias pode surgir alguma confusão entre pais e avós sobre os papéis a
desempenhar, os quais devem ser bem diferenciados. Não obstante, os próprios pais possam ter um
importante papel pedagógico e de suporte, no sentido de “ensinar os filhos a serem pais”, este deverá
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ser sempre breve e transitório, cabendo à mulher renegociar uma forma de equilíbrio entre o apoio e
a autonomia (Canavarro, 2006; Relvas e Lourenço, 2006).

Tarefa 4: Reavaliar e restruturar a relação com o cônjuge/companheiro

Com o estádio da gravidez, o casal prepara-se para integrar o novo elemento na sua relação.
Sobretudo no caso do primeiro filho, o companheiro que habitualmente era percepcionado como
parceiro romântico, passa também a ser investido da identidade de “pai”, aquele com quem a mulher
vai partilhar grandes responsabilidades. Papéis e identidades não se formam num processo
somatório, em que novos são acrescentados aos já existentes. A chegada de novos papéis e
funções, implica a sua integração num todo pré-existente, com a consequente reestruturação dos
mais antigos (Canavarro, 2006).
As mudanças conjugais necessárias à entrada de uma criança na família dependem da forma de
organização prévia de um casal, devendo este ajustar a sua relação no plano afectivo e de rotina
diária (Colman e Colman, 1994). As formas de o fazer são inúmeras, sendo necessário flexibilizar a
aliança conjugal para formar a aliança parental (Canavarro, 2006). Esta aliança deve possibilitar a
partilha e articulação do desempenho de tarefas domésticas e de cuidados, a tomada de decisão
sobre aspectos importantes da vida e sobretudo permitir suporte emocional (Colman e Colman,
1994). Isto é, ser sensível às necessidades do outro, comunicar o que é necessário, partilhar
experiências e ajudar o outro a lidar com acontecimentos desconhecidos, muitas vezes, fontes de
ansiedade. Canavarro (2006) refere que, à ideia muito veiculada no senso comum, do filho como
salvador do casamento, a investigação e a clínica contrapõem a noção do bebé como prova de
resistência ao relacionamento conjugal. Este tempo de risco, se ultrapassado com sucesso, pode
constituir-se como um momento privilegiado de desenvolvimento pessoal, conjugal e familiar.

Tarefa 5: Aceitar o bebé como pessoa separada

O último período de gravidez é considerado como o período de preparação para a separação, que se
concretiza no parto. É um período caracterizado por aumento de ansiedade devido à antecipação do
parto (Mercer, 1996), um acontecimento desconhecido, no caso das primíparas, ou percepcionado
como não totalmente controlável, no caso das multíparas, e onde se dá o confronto com o bebé real.
É também uma época marcada por alguns sentimentos de ambivalência, a vontade de ver o filho e
terminar o período de gravidez, coexiste com o desejo de a prolongar, para adiar o momento do parto
e as novas exigências que o nascimento do bebé acarreta (Colman e Colman, 1994).
Assim que o bebé nasce, a mãe é confrontada com uma multiplicidade de decisões a tomar e de
comportamentos a encetar. Nesta fase, o grande desafio desenvolvimental é ser capaz de interpretar
e responder ao comportamento do bebé. Se há ocasiões que a nível fisiológico e emocional as
necessidades do bebé e da mãe são convergentes, outras há em que tal não acontece. Assumir que
a criança é dependente mas que simultaneamente precisa de autonomia, conseguir flexibilizar a
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forma de estar ligada de acordo com as suas necessidades, protegendo-a numa altura e aceitando,
noutras os seus ímpetos de autonomia, são aprendizagens importantes que a mãe tem de fazer
(Mendes, 2002). A principal tarefa consiste em aceitar que, embora a existência do bebé possa ser
gratificante para a mãe, ele existe para além dela e deve ser aceite enquanto pessoa separada, com
características e necessidades próprias (Canavarro, 2006).
Tarefa 6: Reavaliar e restruturar a sua própria identidade (…para integrar a identidade materna)

Esta tarefa sintetiza um pouco todas as anteriores mencionadas. Integrar na sua identidade o papel,
função e significado de ser mãe (Rubin, 1984) é o grande desafio entre a protecção e a autonomia do
filho; a dádiva e o espaço de si própria. Implica reavaliar as perdas e ganhos que a maternidade
introduziu e aceitar as mudanças implicadas por este novo estádio, adaptando-se de acordo com a
sua identidade prévia (Mendes, 2002). Por exemplo, para mulheres cuja prioridade ao longo da vida
se centrou em aspectos profissionais e o seu estilo de vida não incluía tarefas domésticas, após o
nascimento do bebé sentem receio de serem conotadas com os papéis femininos tradicionais. Por
outro lado, muitas outras sentem-se bastante confortáveis no papel de “mães a tempo inteiro”, mas
este facto poderá fazê-las sentir socialmente inaceitáveis.
As experiências que a maternidade pode acarretar são inúmeras mas implicam, sempre, necessidade
de integrar experiências passadas com exigências presentes (Canavarro, 2006). Confrontar-se com
as dúvidas e ambivalências sentidas, no imediato pode causar emoções disruptivas e mal-estar, mas
a longo prazo, pode igualmente tornar as pessoas mais satisfeitas com a sua vida, mais aptas para
lidar com problemas futuros e resistentes a adversidades.

Tarefa 7: Reavaliar e restruturar a relação com o(s) outro(s) filho(s)

Esta tarefa deverá ser acrescentada às anteriores no caso das mulheres que não são primíparas e
que já têm outros filhos. À partida, uma mulher que espera o segundo ou terceiro filho, tem uma
família mais complexa do ponto de vista relacional e, neste aspecto, a tarefa de assumir a identidade
materna para incluir a nova criança é mais exigente (Lederman, 1997). As multíparas iniciam
habitualmente a gravidez, manifestando ansiedades diferentes das referidas pelas mulheres que vão
ser mães pela primeira vez. Mais do que na relação com o bebé, a sua atenção centra-se no receio
de abortar; de iniciar trabalho de parto pré-termo; nos sintomas físicos da gravidez como fadiga,
perturbações do sono e restrições físicas (Mercer, 1996).
Lederman (1997), ao investigar um grupo de mulheres grávidas do segundo filho, identificou três tipos
de preocupações básicas: (1) a capacidade física para cuidar de duas crianças em simultâneo; (2) os
sentimentos de culpabilidade, ao antecipar a reacção do primeiro filho ao nascimento do irmão; e (3)
a capacidade para amar duas crianças de forma igual. É importante que a mulher integre a ideia de
mais um filho, como outra pessoa separada, não o assimilando à identidade de outros filhos; se
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confronte e diminua as preocupações referidas; e que, simultaneamente, ajude os outros filhos a
prepararem-se para a chegada do irmão (Mercer, 1996).

1.4. Gravidez e maternidade: representações

Como refere Canavarro (2006) a forma como agimos e sentimos dependem das representações
esquemáticas que possuímos da realidade. Qualquer teoria cognitivista, das mais racionalistas às
mais construtivas, atribuiria estabelecendo diferentes primados, uma associação entre as crenças
básicas sobre a gravidez e maternidade e a decisão de engravidar, o comportamento durante a
gravidez e, posteriormente, o comportamento materno. A experiência da maternidade é variável mas
depende em grande medida do significado que lhe é atribuído. Deste modo, importa conhecer as
representações, ou seja o conteúdo dos esquemas cognitivos sobre a gravidez e maternidade para
melhor compreender o comportamento, seja ele adaptativo ou não, da mulher grávida ou da mulher
que é mãe.

1.4.1. Factores determinantes

As representações com que cada mulher caracteriza a gravidez e a maternidade dependem de
diversos factores, muitos deles em constante mudança. Canavarro (2006) fala em três tipos de
factores: (1) genéticos, (2) históricos e sócio-culturais e (3) desenvolvimentais.

Factores genéticos

Autores como McCrae e Costa, 1994; Perris, 1994; Soufre, Egeland e Kreitzer, 1990, cit. por
Canavarro (2006: 21) consideram que os factores genéticos dizem respeito a “influências
constitucionais, conceptualizadas como tendências básicas que incluem capacidades perceptuais ou
cognitivas, características físicas, assim como traços da personalidade”. No que toca às
características físicas, anatómicas e funcionais, embora representem factores que, no caso específico
da gravidez, se tornam pré-requisitos ou condições necessárias à sua ocorrência, não são de forma
nenhuma, condições suficientes para uma maternidade adaptativa. Insere-se neste âmbito a questão
do “instinto maternal” ou da maternidade como motivação feminina, sendo recorrente a utilização de
expressões como “instinto”, “impulso”, “necessidade”, “tendência”, “despertar do relógio biológico”
associadas às palavras gravidez e maternidade.
Canavarro (2006) refere que, no senso comum, muitas vezes se continua a caracterizar a
maternidade como “natural” e “instintiva” porque muitas mulheres sentiram, sentem e sentirão que ser
mãe é fundamental para a sua realização pessoal. Para aquelas que vivem num contexto social que
valoriza a maternidade e que se sentem confortáveis com a identificação com a figura materna, o
desejo de ter e de cuidar de uma criança pode ser tão forte que dê a sensação de ser qualquer coisa
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inata. Como salienta Tobin (1999) cit. por Canavarro (2006) o comportamento materno não está nos
genes, uma vez que as mulheres não nascem com a necessidade de ser mães dentro delas, nascem
sim, se tudo se desenvolveu normalmente, com a capacidade de reprodução. Neste sentido, apenas
esta capacidade é biologicamente oferecida embora, no entanto, não seja o essencial para que uma
mulher deseje ter uma criança ou seja capaz de ser mãe.
Por outro lado, a noção de maternidade como “natural” e “instintiva” não ajuda as mulheres a
conceptualizar a maternidade como um processo de decisão, o qual deve implicar desenvolvimento
pessoal e auto-conhecimento. Nomeadamente para as mulheres que não sentem a maternidade
como um apelo especial, esta concepção sugere-lhes apenas que a sua forma de sentir é “antinatural” e que qualquer coisa de errado se passa com elas. Entender o desejo e a capacidade de
maternidade como critérios de definição de mulher “normal” poderá conduzir a equívocos,
confundindo normalidade com convencionalidade. “Normal” não tem que necessariamente reflectir
uma norma estatística. Por exemplo, ser casado e ter filhos é convencional, mas a tentativa de
conformação com esta norma não faz com que as pessoas se sintam “normais”, pelo contrário, as
pessoas podem mesmo apresentar sintomatologia depressiva e ansiosa motivada por esse facto.
Assim, o sentido de normalidade para cada pessoa deverá ser aquilo que a fez sentir melhor consigo
própria, usufruindo com mais qualidade dos diversos momentos do seu ciclo de vida.

Factores históricos e sócio-culturais

A época histórica e a organização sócio-cultural onde cada mulher específica se encontra inserida,
têm grande importância na forma de percepcionar a gravidez e maternidade. Foi na Era Moderna que
o desenvolvimento da ciência permitiu e, posteriormente, os meios políticos e industriais
democratizaram, o acesso aos métodos anticoncepcionais (Colman e Colman, 1994). Este facto
possibilitou a separação entre sexualidade e reprodução, permitindo à mulher um maior controlo
sobre o seu corpo e, consequentemente, sobre a sua vida de modo geral. As consequências deste
acontecimento, do ponto de vista sociológico e psicológico são várias, sendo uma das que teve maior
impacto, a possibilidade da mulher ingressar em carreiras profissionais que anteriormente lhe
estavam interditas (Canavarro, 2006). Actualmente, a veiculação da imagem da mulher que tem
maior visibilidade é a que é feita pelos meios de comunicação, sendo uma imagem multifacetada
comportando e valorizando características e papéis intelectuais, profissionais, físicos, relacionais,
sociais e maternos.
O avanço científico permitiu o crescente controlo e monitorização tecnológica do desenvolvimento e
nascimento do bebé, o que tornou cada vez mais possível escolher entre engravidar ou não, entre
prosseguir com a gravidez ou não, levantando diversos dilemas éticos e morais. Outros aspectos,
como a flexibilidade de valores e regras de comportamento sobre relações íntimas e realização
pessoal contribuem igualmente para aumentar o número de possibilidades de vida de uma mulher.
No entanto, há ainda muitas mulheres que, mesmo pertencendo ao mundo ocidental industrializado,
por uma enorme precariedade económica, social e cultural, não dispõem de informação que lhes
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permita optar antes de o seu corpo decidir. Para outras mulheres, pertencentes ao universo de
pessoas com opções, o contexto sócio-cultural e a sua própria história de desenvolvimento, podem
contribuir para a construção de crenças básicas não adaptativas sobre o que é que uma mulher deve
ser, fazer e sentir, que não lhe permitem utilizar plenamente a sua potencial liberdade.

Factores desenvolvimentais
Os factores desenvolvimentais dizem respeito à história do indivíduo, ou seja, “aos marcadores das
suas experiências e aprendizagens ao longo de ciclo de vida” (Canavarro, 2006: 25). Dentro do
contexto relacional sobressaem algumas relações específicas pelo seu peso na formação de
significados sobre a gravidez e a maternidade. A relação estabelecida com a própria mãe (ou com a
pessoa de referência que desempenhou o papel materno) tem especial importância. Segundo Soares
(2006), enquanto principal figura de vinculação, a forma como a mãe lida com a sua filha enquanto
bebé e depois criança, constitui uma base para a criação de expectativas sobre o comportamento dos
outros, para a construção do conceito de si própria e para a sua própria auto-regulação emocional.
Por outro lado, a sua própria mãe é, para cada mulher, o primeiro e principal modelo de
comportamentos e afectos maternos. A forma como a mãe vive a sua vida e cuida da filha, permite
comunicar-lhe verbal e não verbalmente, o que é ser mãe e como é que uma mãe sente e se
comporta. Deste modo, pode dizer-se que relacionar-se é influenciar e que, quanto mais próxima for a
relação, maior será a sua potencial influência (Rutter, 1995 cit. por Canavarro, 2006).
De entre os factores relacionais, destacam-se igualmente as relações próximas e o relacionamento
conjugal/marital. Para além da possibilidade de poderem ser importantes elementos na restruturação
de modelos relacionais (quando a experiência relacional com a mãe, durante a infância, não foi uma
experiência positiva), estas relações podem constituir-se como importante fonte de apoio social. Do
mesmo modo, a existência de suporte social durante a gravidez e a maternidade tem sido associada
à adaptação da mulher e à qualidade dos cuidados que presta à criança durante esse período, sendo
que a percepção da possibilidade de apoio afectará as representações de gravidez e maternidade
(Canavarro, 2006).
Por outro lado, a decisão de gravidez e os primeiros cuidados maternos continuam a ser vivenciados
maioritariamente no contexto de uma relação conjugal/marital. Para além do papel de suporte à
mulher, os homens têm também representações e tarefas de desenvolvimento a cumprir enquanto
pais. Neste contexto, é importante ter em conta, não apenas as representações de paternidade para
o homem (Colman e Colman, 1994) mas também, as que para ele assumem a gravidez e a
maternidade, as quais podem ser revestidas de significados positivos ou negativos. Por último,
destaca-se a profissão exercida como factor determinante destas representações valorizando a
dimensão pessoal que comporta. A forma e a dimensão que a profissão ocupa no projecto de vida de
cada mulher relacionam-se com factores como a pressão social, as necessidades económicas e a
realização pessoal em diversas vertentes de acordo com a especificidade de cada mulher.
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Estes contornos profissionais influenciam as representações sobre gravidez e maternidade de duas
formas principais (Canavarro, 2006). A primeira, relaciona-se com a percepção da organização
prática de vida (maternidade e actividade profissional), pelas exigências de tempo e investimento
pessoal que implicam, podem representar tarefas difíceis de conciliar. Por outro lado, sobretudo em
situações em que a profissão exercida implica um elevado grau de instrução, a percepção de si
própria pode comportar a valorização de dimensões intelectuais, de responsabilidade e utilidade
comunitárias. Por sua vez, estas poderão ter que ser articuladas com a percepção da gravidez e
maternidade como valorização de dimensões mais fisiológicas (estar grávida, dar à luz e amamentar),
de responsabilidade e utilidade mais restritas.

1.4.2. Representações cognitivas da mulher na transição para a maternidade
No âmbito das representações cognitivas surge, no contexto da gravidez, o conceito de “bebé
imaginário”/“bebé imaginado”, o qual segundo Lebovici cit. por Rosenblum (1997), circunscreve-se no
espaço imaginário pré-consciente construído por representações passadas latentes e activadas pelas
encenações durante a gravidez. O “bebé imaginário”/“bebé imaginado” faz parte integrante da história
pessoal de cada um dos pais, permitindo-lhes a encenação do seu papel na interacção com o bebé e,
desta forma, a orientação no desenvolvimento da sua parentalidade (Rosenblum, 1997). Como refere
Estevão (1995: 196), “os bebés imaginários devem ter um lugar no equilíbrio interpessoal que se
constitui na família, onde a sua representação fantasmática permite a antevisão do futuro na relação
entre os pais e o bebé”. Ao longo da gravidez, a relação mãe-filho vai-se construindo a partir das
representações cognitivas maternas, onde o “bebé imaginário”/“bebé imaginado” desempenha um
papel determinante na edificação dessa relação.
A representação cognitiva materna será facilitada e enriquecida quando existe uma partilha e
cumplicidade com o pai da criança, sobretudo nas situações em que o nascimento do bebé é um
projecto de ambos e não apenas de um (Mendes, 2002). A forma como a mãe imagina o bebé, em
função do seu projecto inicial bem como, do de toda a família, influencia profundamente as suas
interacções com a criança real.
A expressão das representações cognitivas maternas depende de factores como a personalidade da
mulher, o modo como se adapta à situação que está a vivenciar, a imagem que interiorizou da sua
mãe e de si própria enquanto mãe e “mãe ideal”, as expectativas que foi edificando durante a sua
vida no contexto familiar e no meio social a que pertence. É no desenvolvimento e na articulação
dessas representações imaginárias que se inscreve a transição para a maternidade (Rubin, 1984).
Esta transição para a maternidade delimita-se ao período de tempo durante o qual a mulher, ainda
antes de o bebé nascer, interioriza gradualmente a gravidez e o desenvolvimento do feto em si,
através da capacidade de antecipação e de preparação durante o período pré-natal. Destaca-se o
último trimestre, no qual a mulher aprende, pratica e desenvolve comportamentos relativos ao papel
materno, nomeadamente cuidados essenciais a prestar ao recém-nascido (Rubin, 1975).
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Importa referir que cada mulher não possui apenas uma representação de gravidez e maternidade.
Numa determinada época do ciclo de vida, as representações são sempre múltiplas embora com
pesos diferentes e, ao longo da vida, são sempre dinâmicas, sujeitas a processos sucessivos de
reformulação, no confronto e interacção com a experiência e a reconstrução de representações sobre
outros temas. Essa multiplicidade implica, na maioria das vezes, a coexistência de representações
contraditórias que é necessário integrar para que a experiência possa ser adaptativa (Canavarro,
2006).
À excepção do primeiro tópico que se enuncia de seguida, no qual as referências dizem respeito à
atribuição de significados a aspectos fisiológicos associados à gravidez, as restantes anotações
reportam-se às representações de gravidez e maternidade enquanto projectos convergentes e como
tal abordados de forma global, muitas vezes designados como representações associadas a ter e
cuidar de um filho, isto é, a ser mãe.

Gravidez e controlo do corpo

Para a maioria das mulheres, o aparelho reprodutor feminino e a sinalização mensal da sua
existência através da ovulação, conjuntamente com sinais exteriores do seu género, são dimensões
incorporadas

na sua auto-imagem

positiva (Colman e Colman, 1994).

A fertilidade é,

consequentemente, muitas vezes perspectivada como a prova de ter um corpo que funciona
normalmente, capaz de cumprir todas as funções que lhe estão reservadas, sendo a gravidez
considerada um teste à funcionalidade do corpo feminino.
No entanto, é importante considerar o número de mulheres para quem engravidar representa também
deixar de ter controlo sobre o seu corpo (Tobin, 1999). Sobretudo para as mulheres que encaram um
corpo grávido como fisicamente pouco atraente, existe o medo de uma vida a desenvolver-se dentro
de si, distorcendo a sua imagem física, fazendo-a engordar e produzir leite, modificando a sua
capacidade de sedução e vida sexual (Canavarro, 2006). Um mecanismo que, uma vez accionado,
não é possível deter nem conhecer os resultados finais, fazendo com que muitas mulheres se
questionem e sintam ansiosas em relação ao seu corpo e a sua forma física.

Maternidade e relacionamento conjugal/marital

Embora as famílias monoparentais sejam hoje uma realidade proeminente, a grande maioria das
crianças continua a nascer no contexto de relações íntimas entre um homem e uma mulher, a maioria
das quais apresenta uma estabilidade temporal que permite falar em relacionamento conjugal/marital
(Canavarro, 2006). Neste contexto, a associação entre relação conjugal/marital e o nascimento de um
bebé é feita pela grande maioria das pessoas, podendo o nascimento de um filho assumir o
significado de materialização e projecção de um encontro, no contexto de uma relação íntima (Relvas
e Lourenço, 2006).
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Na perspectiva de uma abordagem familiar da gravidez e maternidade, o nascimento de uma criança
pode assumir vários significados que dependem da qualidade da relação conjugal/marital. Assim,
uma gravidez e o nascimento do bebé podem ser a concretização e testemunho: de um grande amor
e entendimento; de relações conflituosas; de um desencontro; ou funcionar como uma “ponte” que
permite o encontro de ambas as partes.
No caso da relação conjugal ser fraca ou sobretudo conflituosa, a capacidade de percepcionar um
filho como indivíduo autónomo com características próprias, que necessita simultaneamente de
protecção e de autonomia, é uma tarefa desenvolvimental de maternidade com exigência acrescida.
Por outro lado, a percepção do investimento emocional e de tempo que a gravidez e a maternidade
implicam, pode ser entendido como um “roubo” à relação conjugal/marital estabelecida. O receio de,
com o nascimento de um bebé, não conseguir encontrar equilíbrios conjugais satisfatórios é
manifesto em muitas mulheres. Nestes casos, a maternidade pode adquirir uma representação de
perda de uma determinada organização conjugal ou da sua exclusividade (Relvas e Lourenço, 2006).

Maternidade e família de origem

A palavra-chave que este tópico sugere é continuidade, ou seja a possibilidade de continuidade de
uma família (Canavarro, 2006). Como referido anteriormente, os filhos são a oportunidade de
transmissão de heranças diversas: genéticas, de costumes, valores e significados, de bens materiais
e apelido de família. De um ponto de vista funcional, o período de gravidez e, sobretudo o período
após o nascimento do bebé, pelos imensos cuidados que requere permite muitas vezes aproximar a
rotina diária da família nuclear da das famílias de origem. O nascimento de uma criança pode adquirir
assim um significado de unificação familiar e geracional.
Importa referir que as implicações adaptativas das representações não são unívocas nem lineares,
dependem da forma como se articulam entre si e com outras temáticas, e também do confronto com
situações específicas (Canavarro, 2006). Deste modo, um bebé, perspectivado como fonte de
unidade familiar e geracional, não quer dizer que não possa traduzir conflitos e competição familiar e
geracional.
O nascimento de uma criança implica a ligação irreversível entre duas famílias biológicas e o
aparecimento de laços de parentesco (avós, tios, primos, sobrinhos), independentemente do percurso
dos pais, mesmo quando este inclui a separação, o divórcio ou até a morte. Com a vinda de um bebé,
sobretudo no caso do primeiro filho/neto/bisneto/sobrinho, cada geração avança: os filhos passam a
ser também pais, os pais passam também a ser avós, os avós passam também a ser bisavós, os
irmãos passam também a ser tios. Este salto geracional, habitualmente perspectivado como
continuidade e esperança, sobretudo em relação aos mais velhos, pode também significar
envelhecimento (Relvas e Lourenço, 2006).
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Maternidade e relacionamento com o filho

Gravidez e maternidade assumem-se como a representação de um encontro, um encontro especial
com contornos únicos, cujo significado é construído tendo por base as experiências de vinculação
durante a infância e adolescência (Canavarro, 2006). A gravidez e maternidade adquirem muitas
vezes o significado de um desafio à capacidade de se dar, de se descentrar de si própria, pela
relação de dependência física que a gravidez e os primeiros meses de maternidade sugerem de
imediato (através da amamentação), e pelas implicações que acarretam no estabelecimento de
prioridades para assegurar o bem-estar da criança, envolvendo áreas como alimentação, sono,
relacionamento interpessoal, profissão ou interesses pessoais (Soares, 2006). Este desafio tem
aspectos positivos para algumas mulheres, permitindo-lhes pensar na realização pessoal como forma
de dádiva; para outras, é entendido como a obrigação de servir, a responsabilidade de ter alguém
completamente dependente de si.
Uma outra representação muito comum à concepção de gravidez e maternidade é a possibilidade de
viver uma relação simbiótica e fusional, uma relação completa (Colman e Colman, 1994). Pela
dependência intrínseca que o bebé tem da mãe durante a gravidez e os primeiros meses de vida
surge, por vezes, associada à maternidade, a possibilidade de viver uma relação sobre a qual é
possível ter controlo.

Maternidade e experiências existenciais

Para Canavarro (2006) a designação de experiências existenciais inclui aspectos religiosos,
humanos, e em relação à própria vida. Convicções religiosas podem determinar a representação da
gravidez e maternidade, como a “aceitação de um destino superiormente oferecido”, como um “dom”.
Por outro lado, a percepção de um mundo adverso do ponto de vista económico, político e até
ecológico, pode estar subjacente à caracterização da maternidade como uma responsabilidade
excessiva. Uma visão integradora do homem e a valorização da sua dimensão biológica pode ser
uma justificação para excessivas responsabilidades pessoais sobre a decisão de maternidade,
associando-a sobretudo à reprodução e encarando-a como “natural”, por permitir a preservação e
continuidade da espécie. À semelhança do significado de continuidade, associado à família de
origem, referido anteriormente, igualmente numa vertente individual, ter filhos pode significar
continuidade, isto é, projecção e reparação pessoal no futuro, através da possibilidade de transcender
a dimensão temporal (Relvas e Lourenço, 2006).
A combinação e peso de representações de gravidez e maternidade traduzem-se na existência de
diferentes perfis de mulheres face à maternidade: mulheres para quem ser mãe faz parte do seu
projecto de vida; mulheres para quem ser mãe é um dos aspectos mais importantes do seu projecto
de vida; mulheres que receiam ser mães; mulheres que não desejam ser mães e mulheres para
quem ser mãe é o único aspecto importante do seu projecto de vida. Importa referir que as
implicações comportamentais e desenvolvimentais destes significados e perfis não são lineares,
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podendo dizer-se que nenhum deles é funcional ou disfuncional em si mesmo. Traçam-se em função
da interacção dos factores mencionados e a sua função adaptativa depende da articulação e do
confronto com situações específicas.
No entanto e, de modo geral, pode dizer-se que quanto mais rígidas (pouco sensíveis à mudança) e
absolutas (com dificuldade de articulação e integração com outras) são as representações e,
consequentemente, os perfis mencionados, maior o risco desenvolvimental e psicopatológico que
comportam (Canavarro, 2006). Por exemplo, para muitas mulheres maternidade é também
continuidade, pessoal, conjugal e familiar, mas são exactamente essas representações que levam
outras mulheres a não assumir e respeitar os seus contornos e os dos filhos como pessoas únicas e
separadas, não lhes permitindo um espaço de autonomia, criando relações dependentes e pouco
satisfatórias.
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CAPÍTULO 2 – A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE EM INSTITUIÇÃO
2.1. Acolhimento institucional: enquadramento normativo e objectivos

O acolhimento institucional é uma das medidas de promoção e protecção em funcionamento que tem
como objectivo a promoção dos direitos e a protecção das crianças e jovens em situação de perigo,
de forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral. As medidas de promoção e
protecção previstas no Artigo 35.º da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP)
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podem ser executadas em meio natural de vida ou em regime de colocação institucional, de acordo
com a sua natureza.
As medidas de acolhimento, que importam ao presente estudo, podem assumir as seguintes
configurações:
1. Acolhimento familiar – alínea e) do referido artigo;
2. Acolhimento em instituição – alínea f) do referido artigo;
3. Confiança a instituição com vista a adopção – alínea g) do referido artigo.

Compete às Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, bem como aos Tribunais de Família e
Menores a aplicação das referidas medidas, podendo as duas primeiras serem aplicadas por ambas
as entidades. Por sua vez, a medida de confiança a instituição com vista a adopção é de competência
exclusiva do Tribunal. Por motivos relacionados com a amostra deste estudo (grávidas/mães
acolhidas em instituição) será dado maior destaque à medida de acolhimento institucional, em
especial aos Centros de Apoio à Vida, sem prejuízo das restantes duas.
O acolhimento institucional prevê a colocação da criança e/ou jovem aos cuidados de uma instituição
com instalações e equipamento de acolhimento permanente; com uma equipa técnica e educativa
qualificada; e que proporcione condições que permitam a educação, o bem-estar e desenvolvimento
num ambiente tão próximo quanto possível ao das famílias.
O acolhimento institucional tem como objectivos:
1. Garantir a satisfação de todas as necessidades básicas das crianças/jovens acolhidas;
2. Assegurar um ambiente familiar, um acompanhamento individualizado da criança/jovem e a
manutenção de relações afectivas com os adultos e as outras crianças/jovens;
3. Promover o acesso a serviços educativos, de saúde e de recreação, enquanto cidadãos de
pleno direito;
4. Estimular, sempre que não exista decisão judicial em contrário, a manutenção do
relacionamento entre a criança/jovem e a sua família de origem;

1

Lei n.º 147/99 de 1 de Setembro.
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5. Assegurar o funcionamento de um quadro de pessoal estável, com número, formação pessoal
e profissional adequada;
6. Assegurar o funcionamento de mecanismos de prevenção, controle e detecção de situações
de abuso e desrespeito pelos direitos fundamentais das crianças/jovens acolhidas.

2.2. Caracterização das respostas de acolhimento

O acolhimento institucional pode ser efectuado através da colocação em Unidades de Emergência,
Centros de Acolhimento Temporário (CAT), Lares de Infância e Juventude (LIJ) e Centros de Apoio à
Vida (CAV). Segue-se, uma breve descrição, do modo de funcionamento e dos destinatários, a que
cada resposta social se dirige.

Unidades de Emergência

Trata-se de uma resposta social de acolhimento que consiste na disponibilização permanente de
camas em CAT ou em LIJ ou ainda o acolhimento exclusivo em Casa de Acolhimento de Emergência.
Destinam-se a crianças e jovens dos 0 aos 18 anos que se encontram em situação de perigo muito
grave, ficando em risco a sua vida se o acolhimento não for assegurado de imediato. O acolhimento
funciona durante vinte dias e o encaminhamento imediato pode consistir no regresso à família, no
acolhimento em CAT, em LIJ ou outras soluções que se venham a revelar como as mais adequadas.

Centros de Acolhimento Temporário

Destinam-se a crianças e jovens dos 0 aos 18 anos cuja natureza e a gravidade da situação ponha
em causa a sua segurança, saúde, formação ou desenvolvimento e sempre que o contexto sóciofamiliar em que se encontram não permita a realização do diagnóstico objectivo da situação e a
planificação da intervenção mais adequada. A duração do acolhimento pode ir até seis meses e a
intervenção é assegurada por uma equipa técnica multidisciplinar, responsável por elaborar o
diagnóstico célere da situação, indispensável à definição do respectivo projecto de vida.

Lares de Infância e Juventude

Destinam-se a crianças e jovens até aos 18 anos que transitória ou definitivamente não possam estar
integrados nas suas famílias de origem. Trata-se de uma resposta de acolhimento prolongado, a qual
através de uma equipa técnica e educativa assegura os meios necessários ao desenvolvimento
físico, psicológico, social, escolar e até profissional de cada criança/jovem que acolhe.
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Centros de Apoio à Vida
2

Previstos na Lei n.º 32/2002 de 20 de Dezembro e, posteriormente, regulamentados pela Portaria n.º
3

446/2004 de 30 de Abril , os CAV constituem uma resposta social que visa proporcionar condições de
apoio e de acompanhamento a mulheres grávidas ou com filhos recém-nascidos, favorecendo o
desenvolvimento de uma maternidade digna e responsável.
Destinam-se especificamente às grávidas ou puérperas com filhos recém-nascidos que se encontram
em situação de risco emocional ou social, em particular nas seguintes situações: ausência de
enquadramento familiar; fragilidade emocional; circunstâncias ou comportamentos que ponham em
perigo a sua saúde ou do bebé; ou condições socioeconómicas que conduzem a uma vulnerabilidade
ou afectem a sua estabilidade familiar.
A actividade desenvolvida pelos CAV compreende diferentes tipos de intervenção, designadamente:
1. Atendimento;
2. Acompanhamento;
3. Acolhimento.

A sua intervenção rege-se pelos princípios da integridade, da identidade e da dignidade da mulher,
bem como da sua privacidade. Tem como objectivos: proporcionar condições que favoreçam o
normal desenvolvimento da gravidez e do recém-nascido; a promoção da responsabilidade parental;
e a autonomia da mulher, mediante condições que facilitem a aquisição ou reforço de competências
pessoais, sociais e profissionais, com vista à reintegração familiar, inserção escolar ou profissional e
consequente autonomização.
Nas situações de acolhimento, o período de permanência na instituição é determinado, caso a caso,
tendo em conta a situação e as necessidades da utente, não devendo ser superior a dois anos. Este
período pode, excepcionalmente, ser alargado sempre que os pressupostos inerentes ao projecto de
vida de cada mãe não se encontrem devidamente consolidados. A concretização destes objectivos
exige uma cooperação e articulação eficazes entre os CAV e as diferentes entidades vocacionadas
para a prestação dos apoios adequados às necessidades da população-alvo, em especial nas áreas
da segurança social, da justiça, da educação e da saúde. Os CAV destacam-se como uma medida de
fundamental importância para a normal evolução da gravidez, do nascimento e do desenvolvimento
do recém-nascido constituindo uma forma de apoio à família e à maternidade.

2
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Lei que aprova as bases gerais do sistema de segurança social.
Portaria que define as condições de criação, organização, instalação e funcionamento dos CAV.
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2.2.1. O caso da Associação Ponto de Apoio à Vida
4

O Ponto de Apoio à Vida (PAV) é uma associação de solidariedade social que trabalha com grávidas
em situação de dificuldade, seus filhos e suas famílias. Com o seu início em 1998, o PAV dispõe de
um Gabinete de Atendimento Externo (GAE), situado no Lumiar e de uma casa de acolhimento
temporário – Casa de Santa Isabel (CSI), junto ao Rossio, em Lisboa.
No GAE é assegurado o atendimento e o acompanhamento às mulheres grávidas que a ele recorrem,
nomeadamente ao nível social, psicológico e de inserção escolar/profissional ao longo da gravidez e
pós-parto. Para tal, é definido em conjunto com cada mulher um projecto de vida, que visa promover
e desenvolver as competências maternas, pessoais e sociais, consubstanciado através de formações
regulares nas áreas dos cuidados maternos, da afectividade e da sexualidade e ainda dos direitos e
deveres sociais.
Na CSI as mulheres são acolhidas ainda grávidas ou com o bebé recém-nascido, dependendo da
situação em que se encontram. São mulheres cujo enquadramento familiar ou a sua ausência justifica
retirá-las do meio em que vivem, por este constituir perigo para a própria e/ou bebé. As mães são
continuamente acompanhadas e formadas por uma equipa técnica multidisciplinar, com vista a
poderem, enriquecidas pelo nascimento do seu bebé, construir um projecto de vida realista.
Para além do apoio social e psicológico assegurado a cada mulher, pretende-se igualmente promover
e desenvolver competências maternas, pessoais e sociais, bem como formar em áreas como os
cuidados maternos, a afectividade e a sexualidade e em actividades que promovam as relações interpessoais. É privilegiada a relação mãe-bebé e são envolvidos os elementos da família ou aqueles
que na sua ausência a substituem, na definição e concretização de um projecto de vida, que visa a
reintegração familiar e/ou a autonomia das mulheres com os seus filhos. Por se tratar de uma
instituição que acolhe, exclusivamente, mães e crianças, sempre que nenhuma destas duas
alternativas é possível (reintegração familiar ou autonomização), as crianças são encaminhadas para
CAT mediante decisão judicial.
O dia-a-dia tem como base uma vivência familiar, em que todas as mulheres participam em tarefas
domésticas e rotinas necessárias ao seu bem-estar, como por exemplo, a confecção de refeições, o
tratamento de roupa, a limpeza e organização de uma casa ou a gestão do orçamento familiar. São
também as mães que asseguram os cuidados básicos dos respectivos filhos, apoiadas pela equipa
técnica que supervisiona as suas tarefas e actividades.
Na CSI a felicidade constrói-se com gestos simples e de todos os dias. Estes pequenos gestos
permitem às mães que se encontram acolhidas com os seus filhos, viver a gravidez e a maternidade
de forma adequada, com esperança e serenidade.
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Nesta casa é proposta uma “vida nova” através da experiência de uma maternidade mais digna e
mais responsável. Toda a intervenção do PAV, seja em contexto de atendimento (GAE) ou de
acolhimento (CSI), assenta na base da formação integral das suas utentes, enquanto mães e
mulheres.

2.3. A maternidade vivida em instituição: experiência em grupos de risco

2.3.1. Noção de gravidez de risco

Considerando a gravidez como uma fase psicologicamente exigente (Leal, 1990), procura-se reflectir
como ela será vivida se, ao estado gravítico se acrescem outros factores, também eles geradores de
vulnerabilidade psicológica. Enquadram-se neste contexto factores que podem ser prévios ou
decorrentes da gravidez; factores que podem relacionar-se com a saúde física e/ou psicológica da
mulher, situações estas que caracterizam uma gravidez e maternidade de risco.
Correia (2005) distingue dois tipos de risco: o risco médico, que se associa a patologias físicas que
emergem ou se agravam durante a gravidez podendo vir a ter consequências na mulher e/ou no feto,
bem como interferir no parto (exemplo: diabetes, hipertensão); e o risco psicológico que apela ao
plano das vivências da gravidez em termos internos (desejos, fantasias, integração em projecto de
maternidade). Aqui incluem-se as características de personalidade da mulher, a história e significado
da gravidez em termos individuais, familiares ou sociais (exemplo: adolescentes, situações de luto). O
risco médico e o risco psicológico podem também surgir associados, nos casos das grávidas
toxicodependentes ou seropositivas; ou contrariamente, podem ser causa e/ou efeito um do outro. A
conjugação de ambos poderá ser um quadro bastante complexo, exigindo à mulher capacidade de
integração, elaboração e adaptação a um conjunto de questões de natureza física e psicológica.
Importa referir um outro tipo de risco, também ele associado à gravidez: o risco social. O contexto
sócio-familiar em que a grávida se insere é determinante para a gravidez e maternidade. Factores
como a disfuncionalidade familiar (situações de conflito ou ruptura), a ausência de suporte familiar, o
abandono do pai do bebé, a situação de ilegalidade, o desemprego, o absentismo escolar, a
precariedade habitacional, entre outros poderão condicionar o normal desenvolvimento da gravidez,
não só do ponto de vista clínico, como ao nível emocional. Estes factores não surgem de forma
isolada, pelo contrário, estão interligados o que se explica pelo facto do aparecimento de um deles
desencadear os restantes conduzindo aos tipos de risco referidos, associados à gravidez. Deste
modo, ao falar de gravidez de risco importa entender o conceito na sua abrangência e não de forma
isolada, isto é, tendo em consideração os diversos factores que estão na sua origem para uma eficaz
intervenção.
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2.3.2. Identificação de grupos de risco

Entende-se importante referir alguns grupos considerados de gravidez/maternidade de risco (médico,
psicológico e social) quer pela sua prevalência no contexto actual, como é o caso da gravidez na
adolescência, quer pela sua quantidade numérica em expansão, casos de gravidez em situações de
toxicodependência e gravidez em mulheres seropositivas (Correia, 2005).

Gravidez e toxicodependência

Na sociedade actual a toxicodependência é um fenómeno de enorme dimensão, tornando-se
particularmente preocupante no mundo feminino levantando a questão da gravidez/maternidade em
mulheres toxicodependentes. Este é um grupo onde se sobrepõem riscos médicos inerentes ao estilo
de vida, aos tipos de consumos e aos efeitos das drogas no desenvolvimento fetal e riscos
psicológicos associados ao “não projecto” de gravidez/maternidade; à instabilidade afectiva
individual/conjugal e familiar predominantes. Para a criança que vai nascer, existe não só risco para a
saúde física pelo contexto materno e, frequentemente ausência de cuidados pré-natais, como um
indicador de risco relacional (Correia, 2005).
Para Guerreiro (2001), a natureza e a extensão do risco da grávida consumidora de drogas pode
variar de acordo com factores como o tipo de droga, as dosagens consumidas, a atitude perante a
gravidez, a relação com a família e o companheiro, o ambiente social (suporte social) e o estado de
saúde da mulher. Grande parte das gravidezes acontece de modo não planeado e são identificadas
tardiamente. Sá (2004) refere que, numa fase inicial, a gravidez pode apresentar uma negação da
presença do bebé dentro de si, numa relação paradoxal de oscilação entre desejar/não desejar o
filho, na ambivalência da aceitação/rejeição.
Do ponto de vista psicológico, um aspecto predominante nestes casos, relaciona-se com a função
narcísica da gravidez. Para muitas mulheres o desejo de um filho relaciona-se directamente com o
desejo de um “salvador dos consumos”, sendo atribuída à gravidez a solução mágica para os
problemas de toxicodependência (Correia, 2005). Rosenblum cit. por Correia (2005) salienta que o
desejo de uma criança, numa gravidez acidental, significa que a mulher tenta encontrar, no exterior, a
vontade que não encontrou dentro de si para pôr fim aos consumos. O grupo das grávidas
toxicodependentes constitui um exemplo de como a gravidez e maternidade são realidades distintas
com vivências psicológicas bem diferenciadas (Leal, 1990).
Se durante a gravidez foi possível uma boa aceitação e um prazer pela atribuição da função narcísica
ao bebé, a maternidade vem mostrar que tem exigências próprias, apela a uma relação que não
constitui um prolongamento de si própria contribuindo para que se perca o encantamento e a magia.
Este quadro afectivo pode ainda ser afectado nos casos em que o pai do bebé é também ele
toxicodependente, situação que acarreta inevitáveis repercussões na relação conjugal e parental
(Guerreiro, 2001; Correia, 2005). Correia (2005) destaca como tendência habitual nestes casos, a
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propensão para as crianças serem progressivamente delegadas aos familiares, pelas dificuldades
sentidas em suprir as necessidades dos bebés. A dificuldade no exercício da parentalidade está
directamente relacionada com o característico funcionamento psíquico e consequentes repercussões
deste no estilo de vida adoptado em função dos consumos.

Gravidez e HIV

O comportamento sexual e reprodutivo de uma mulher com diagnóstico de HIV necessita de ser
pensado e reflectido quanto às opções possíveis, para as quais contribuem factores como a cultura,
as convicções religiosas, a situação psicossocial e económica, bem como o tipo de relações afectivas
(Bedimo, 1998 cit. por Correia, 2005). São escassos os estudos acerca da vivência psicológica da
grávida seropositiva, no entanto, não é difícil entender a contradição do que se entende e associa à
gravidez: criação, gestação, nascimento (Leff, 1997) com o que se associa ao HIV: incerteza, receio,
doença incurável, morte (Correia, 2005). Trata-se, pois, de um contexto físico e emocional, onde a
vida e a morte coexistem de forma paradoxal onde se misturam emoções, complexos e contraditória
(Pinto, 1995).
Para Cabral (1999) a coexistência de uma gravidez numa mulher seropositiva deverá ser entendida
de diferentes formas de acordo com três quadros distintos possíveis: (1) conhecimento da
seropositividade no decorrer da gravidez quando da realização de análises de rotina; (2)
conhecimento da seropositividade prévio à gravidez e planeamento desta; (3) conhecimento da
seropositividade e ocorrência de uma gravidez não planeada.
Com base na experiência clínica, Correia (2005) enumera alguns sentimentos comuns às mulheres
grávidas com diagnóstico de HIV, através de análises de rotina para a gravidez. Para além do choque
inicial coexiste: isolamento e medo de rejeição do seu grupo de suporte; traição e/ou culpa
relativamente ao seu parceiro sexual; dúvidas e incertezas quanto ao tratamento; ambivalência em
relação à gravidez (trata-se de uma gravidez de risco, com consequentes eventuais riscos de
repercussão no bebé); dúvidas quanto ao futuro reprodutivo (optar ou não por ter o bebé; optar ou
não por uma laqueação tubária); e menor valia quanto à capacidade materna.
Cabral (1999) refere que em estudos que comparam grávidas seropositivas com grávidas saudáveis
se encontram algumas diferenças significativas no que concerne à vivência psicológica da gravidez.
Assim, enquanto numa grávida saudável se subentende o desejo de um filho num contexto de
surgimento de uma nova vida, numa grávida seropositiva, há a dor de perspectivar a possibilidade de
se tornar uma “mãe perigosa” porque portadora de “morte”. Por outro lado, se uma grávida saudável
constrói um imaginário de filho saudável, a seropositiva fá-lo-á num contexto diferente, imaginando
um filho potencialmente doente, o qual será temido e, em relação ao qual, poderão surgir sentimentos
ambivalentes (Pinto, 1995; Cabral, 1999). Estes sentimentos podem ter consequências na qualidade
da relação com o bebé, a qual poderá apresentar comportamentos que oscilam desde os
excessivamente protectores até à ausência de participação na vida do filho (Correia, 2005).
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Apesar das interferências relacionais que estas mães podem apresentar pelas preocupações no que
se refere ao segredo e aos riscos de estigmatização, Sherr (1996) cit. por Correia (2005) defende que
outras enfatizam os aspectos positivos da parentalidade, isto é, a alegria do bebé e o seu
desenvolvimento podem funcionar como um sentido para a vida e uma redução do sentimento de
isolamento.

Gravidez na adolescência

A gravidez na adolescência, não sendo um fenómeno recente, tem vindo a merecer nos últimos anos
particular interesse no âmbito do seu entendimento e abordagem tendo como objectivo a
possibilidade de perspectivar a sua prevenção dado que se associa, frequentemente, a problemas
sociais, não desejados nas sociedades industrializadas. Actualmente, a sua compreensão assenta
numa abordagem multifactorial (Correia, 2000; Sá, 2004), com a necessidade de enquadrar a
gravidez e maternidade na adolescência num contexto específico uma vez que se trata de uma fase
particular do desenvolvimento.
Se na nossa sociedade e na nossa cultura, a adolescência aparece como uma fase caracterizada por
confusões, contradições e ambivalências lidadas e geridas na procura da construção identitária, todo
este processo poderá agravar-se com o surgimento de uma gravidez (Correia, 1995) já que, também
este é um período que para além das exigências físicas apela à reestruturação e reajustamentos
psicológicos (Sá, 2004). Neste contexto, considerar uma gravidez na adolescência pode ser
considerar um redobrado esforço de adaptação interna e uma dupla movimentação de duas
realidades que convergem num único momento: estar grávida e ser adolescente (Correia, 1995;
2000).
Várias podem ser as causas ou motivações, de ordem mais ou menos consciente, que levam a uma
gravidez precoce mas, inevitavelmente, quando confrontada com a notícia, a adolescente terá que
tomar uma decisão: prosseguir a gravidez e ficar com o bebé; prosseguir a gravidez e dar o bebé
para adopção; ou não prosseguir com a gravidez (Correia, 1995). Qualquer das decisões pressupõe
uma profunda reflexão, uma tarefa exigente e adulta para a qual a adolescente nem sempre está
preparada. O desequilíbrio emocional é frequente e apela aos apoios da família, muitas vezes ela
própria também em choque, do namorado, dos amigos, da comunidade e da escola (Correia, 1995;
2000). Para Sá (2004), independentemente da decisão tomada, as exigências psicológicas a que a
adolescente fica exposta podem resumir-se em: lidar com sentimentos de pecado e culpa/vergonha
(vida sexual, gravidez); esforço de ajustamento à gravidez e expectativas em relação à maternidade;
e perda prematura da condição de adolescente.
Também ao nível da adolescência enquanto fase do ciclo de vida e na própria família, Correia (2000)
enumera algumas alterações psicossociais quando surge uma gravidez precoce: (1) transformações
na relação da adolescente consigo própria, na relação desta com os pais e destes com a filha; (2)
consequente redefinição de papéis familiares; (3) alteração na relação com o pai do bebé; (4)
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modificação da relação com os amigos, colegas; (5) abandono da escola; (6) necessidade de
ingresso precoce no mundo do trabalho.
Das leituras efectuadas (Correia, 1995, 2000; Sá, 2004; Canavarro e Pereira, 2006) é possível
agrupar um conjunto de elementos característicos do viver psicológico da adolescente grávida:


Habitualmente trata-se de uma gravidez não planeada mas que pode progressivamente
tornar-se aceite; o bebé antes do nascimento tem uma função narcísica, preenchendo um
sentimento de vazio afectivo, característico do mundo interno das adolescentes;



Consequentemente, existe dificuldade em imaginar o bebé e considerá-lo como um ser
individual, separado de si própria, com exigências e necessidades específicas;



O imaginário de ser mãe aparece como indicador da ausência do projecto de maternidade
e/ou vida consistentes;



Em muitos casos, a gravidez condiciona a relação com o pai do bebé, surgindo um
casamento ou uma união de facto como uma exigência social e /ou familiar;



A família, sobretudo os pais, representam muitas vezes uma fonte inicial de ansiedade e
medo quando do confronto com a notícia da gravidez. O choque e a zanga são reacções
habituais, sendo frequentes as crises familiares, apelando à necessidade de adaptação e a
reajustes relacionais;



Na sequência destes reajustes surge, frequentemente, uma mãe/futura avó com um reavivar
da sua própria experiência de maternidade (nalguns casos uma reparação desta) e, em
simultâneo, desejo de substituição da filha no exercício das suas funções. Esta solicitude
pode desencadear na adolescente uma forte ambivalência em relação à sua mãe.

Em suma, pode dizer-se que, para a compreensão deste fenómeno, deverá ser tido em consideração
o contexto sociocultural em que a grávida se insere, as suas próprias características, bem como das
suas famílias e redes de apoio e as diferentes transacções que entre todos se vão estabelecendo.
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PARTE II – INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA
3.1. Objectivos e opções metodológicas

Tendo como objectivo dar às mães a oportunidade de falarem acerca da sua experiência como mães
e mulheres que viveram a gravidez acolhidas em instituição, todo o desenho desta pesquisa foi
traçado em termos qualitativos. Desde o início que se pretendeu um estudo qualitativamente rico que
permitisse uma abordagem das representações sociais da gravidez e da experiência da maternidade
em instituição.
A investigação qualitativa é uma estratégia metodológica destinada a abordar e compreender a
realidade social e, nesta perspectiva, tem a mesma justificação teórica que outras estratégias,
nomeadamente a metodologia quantitativa (Amaro, 2006b: 161). A metodologia qualitativa é
geralmente utilizada quando a ênfase do estudo é colocada mais no significado do que na medição
de um particular fenómeno (Amaro, 2006). É especialmente útil “quando mais do que medir um
fenómeno, se pretende compreendê-lo ou captar dimensões ou atributos que são por vezes bastante
importantes, mas que têm pequena expressão numérica” (Amaro, 2006b: 162).
Como refere Silverman (1997: 100), acredita-se que “(…) a pesquisa não pode fornecer o efeito
reflexo de espelho do mundo social que os positivistas defendem, mas pode fornecer acesso aos
significados que as pessoas atribuem às suas expectativas e mundos sociais”. Este é, efectivamente,
o objectivo principal desta pesquisa, ou seja, o de perceber o significado da experiência da
maternidade, vivida por mulheres que estiveram acolhidas em instituição, bem como detectar e
analisar a persistência de modelos de significados dominantes e a sua apropriação por cada uma das
mulheres alvo do estudo.
Mais do que obter percentagens e correlações estatísticas importa compreender as representações
sociais da gravidez e a experiência da maternidade em instituição, assim como os significados e
impactos de tal experiência (objectivo geral). Interessava, pois, encontrar resposta para um conjunto
de questões levantadas genericamente a partir das leituras realizadas, nomeadamente: o saber como
é que as mulheres integram no seu discurso identitário o dado da experiência da maternidade em
instituição; como é que o conjugam com outros elementos, como as expectativas ou os medos a ela
associados; e quais os dilemas, os ajustamentos e estratégias de adaptação que daí resultam
(objectivos específicos).
Pretendeu-se escutar acerca do modo como um grupo específico de mulheres vivencia a sua vida em
instituição, como relatam essa experiência, e não como ela é escrita. Deste modo, a realização de
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entrevistas afigurou-se como o instrumento mais adequado para as contactar e ouvir aquilo que
tinham para dizer e contar.
Este contar ou relatar individual interessa ao estudo pois ele espelha o contexto social das
representações e significados partilhados em que decorre. Ao falarem de si e ao revelarem os
significados que atribuem aos acontecimentos, as mulheres entrevistadas foram dando conta do seu
mundo social, do modo como ele integra a produção de sentido e de significados. Ao transmitirem o
significado pessoal e subjectivo da maternidade, elas reflectem o significado social da maternidade.
As entrevistas deixam transparecer o permanente jogo ou dialéctica entre o vivido, o realizado, a
consciência do esperado, as expectativas, a pressão do exterior sobre as suas opções individuais. A
entrevista proporciona uma auto-reflexão e auto-avaliação, por referência ao contexto social (Guerra,
2006).
Com base, na convicção de que a experiência individual das mulheres traduz e reflecte os
significados e representações sociais envoltas na gravidez e maternidade, foi elaborado um conjunto
de questões e de instrumentos teóricos de análise para compreender e interpretar as suas reacções e
adaptações a essas representações. As reflexões teóricas, bem como os estudos abordados na fase
exploratória da pesquisa, forneceram um conjunto de noções e pistas de investigação que se
revelaram de elevada utilidade. A partir dele foi possível esboçar um modelo de análise, que se
apresenta de seguida (Quadro 2), e que constitui, segundo Quivy e Campenhoudt (1998) um
procedimento charneira entre o esforço teórico e o esforço empírico, contribuindo para a coerência
dos projectos de intervenção.
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Quadro 2 – Modelo de análise
CATEGORIAS

SUB-CATEGORIAS

Factores conducentes
Acolhimento
Alternativas
Vigilância
Cuidados com a gravidez
Não vigilância
Aspectos positivos

Significado da experiência
de maternidade em
instituição

Aspectos negativos

Efeitos

Gravidez e maternidade
coincidente
Gravidez vs maternidade
Gravidez e maternidade não
coincidente

Propostos e concretizados
Objectivos projecto de vida
Propostos e não
concretizados
Expectativas

Representações sociais
Medos

Experiência pessoal de
gravidez

Período de experiência rica

Período de crise

Mara Mota

INDICADORES
- Psicológicos
- Sociais
- Familiares
- Económicos
- Grupo de amigos
- Família
- Isolamento
- Nível clínico
- Associada ao esconder a gravidez
- Associada ao isolamento
- Crescimento pessoal
- Exemplo de outras mães
- Ligação com a instituição
- Apoio
- Deslocalização do país ou região
onde vivia
- Resistência ao acolhimento
- Sempre que houve uma gravidez
anterior
- Mudança de comportamento
- Como salvação da relação conjugal
- Factores culturais
- Relação natural
- Factores sociais
- Influência da herança familiar
- Gravidez não desejada e não
aceite
- Não adaptação à gravidez
- Nível escolar
- Nível profissional
- Nível social
- Nível habitacional
- Nível da maternidade
- Nível escolar
- Nível profissional
- Nível habitacional
- Positivas
- Negativas
- De não sair da instituição
- Perder o filho
- Ansiedade
- Parto
- Futuro
- Maternidade
- Mudança de vida
- Desfrutar a gravidez
- Dúvidas acerca da paternidade
- Problemas associados à gravidez
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CATEGORIAS

SUB-CATEGORIAS

Aspectos positivos

Avaliação do período de
acolhimento

Aspectos negativos

Maternidade

Significado

INDICADORES
- Relação com o outro
- Aproximação com a família
- Estabilidade
- Interiorização de regras e horários
- Aprendizagem
- Alcançar objectivos definidos
- Aprender com aspectos negativos
- Crescimento filho
- Saída prematura da instituição
- Privação da liberdade
- Priorizar objectivos
- Dificuldade em manter a
estabilidade
- Dificuldade em cumprir regras
- Misto de sentimentos
- Responsabilidade
- Desafio
- Não traduzível em palavras
- Alegria
- Dificuldades

3.2. Constituição da amostra

A primeira questão colocada em termos de operacionalização da pesquisa qualitativa foi a de saber
que mulheres entrevistar. Com a certeza de que deveriam ser mães que viveram em instituição,
porém e, ainda que a maternidade seja uma experiência comum a todas elas, o facto é que um
conjunto de factores diferenciadores (idade, escolaridade, número de filhos, situação familiar,
conjugal e profissional, entre outros) torna esse grupo num universo heterogéneo. A opção utilizada
foi a de determinar o grupo a entrevistar de acordo com os objectivos de pesquisa propostos,
procurando controlar a diversidade e heterogeneidade aludidas, sem prejudicar a representatividade.
A amostra foi recolhida de entre o universo de utentes da Casa de Santa Isabel, casa de acolhimento
para grávidas da Associação Ponto de Apoio à Vida, em Lisboa. Apesar de a entrevistadora conhecer
a realidade da instituição, dado que nela trabalha como técnica, foi solicitada a ajuda dos seus
responsáveis na selecção das eventuais mulheres a contactar para as entrevistas.
Consideraram-se os seguintes critérios de inclusão:


Mães que viveram/ainda vivem a gravidez em acolhimento institucional, entre 2004 e 2010;



Mães residentes no concelho de Lisboa, após a saída da instituição;



Mães que mantêm contacto e/ou acompanhamento com a instituição (após a saída);



Mães com idades compreendidas entre os 13 e os 25 anos de idade.

De acordo com os critérios referidos e dada a dificuldade em contactar algumas mães que estiveram
acolhidas no período mencionado, seleccionou-se um grupo de oito mulheres para integrar o estudo.
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Este número pareceu revelar-se suficiente, ainda que aberto a possível alteração no decurso do
trabalho de campo face a novas necessidades sentidas, ou a situações de saturação dos dados. As
oito mães foram previamente contactadas telefonicamente e informadas acerca do estudo e seus
objectivos. A receptividade em integrá-lo foi total, bem como a disponibilidade para a realização das
entrevistas.
Pelo facto da entrevistadora ser técnica da instituição, os contactos decorreram numa base informal,
tendo havido um esclarecimento prévio dos termos em que iria decorrer a entrevista, o que permitiu
alcançar mais facilmente a confiança entre entrevistadora e entrevistadas. Em nenhum dos casos, as
mulheres faziam parte dos contactos ou conhecimentos pessoais da investigadora, mas apenas, do
seu âmbito profissional, elemento de suma importância devido ao carácter íntimo e confidencial de
alguns dos assuntos abordados.

3.3. Técnicas e procedimentos de recolha de dados: entrevista semi-directiva e análise
documental

O presente estudo é de natureza qualitativa, com recurso ao estudo de caso, uma vez que é
propósito estudar as representações sociais da gravidez, no caso de mulheres que viveram a
experiência da maternidade em instituição. Merriam (1988) cit. por Carmo (2008: 235) “resume as
seguintes características de um estudo de caso qualitativo: particular – porque se focaliza numa
determinada situação, acontecimento, programa ou fenómeno; descritivo – porque o produto final é
uma descrição “rica” do fenómeno que está a ser estudado; heurístico – porque conduz à
compreensão do fenómeno que está a ser estudado; indutivo – porque a maioria destes estudos tem
como base o raciocínio indutivo; holístico – porque tem em conta a realidade na sua globalidade”.
Em estudo de caso utilizam-se diferentes técnicas de recolha de dados tais como: observação, a
entrevista, a análise documental e o questionário. Uma rigorosa análise de dados é fundamental em
qualquer investigação e na situação de um estudo de caso qualitativo o investigador deverá proceder
à análise dos dados à medida que procede à sua recolha. O produto final é uma descrição “rica” e
rigorosa do caso que constitui o objecto de estudo (Carmo, 2008).
Como técnicas de recolha de dados recorreu-se a entrevistas semi-directivas e à análise documental.
A entrevista semi-directiva foi eleita como técnica prevalecente, caracterizada por ser objectiva,
focalizada e com objectivos delineados, permite aceder à auto-reflexividade dos entrevistados, aos
seus sentimentos, identidades e significados. Através destes significados encontra-se a presença
significativa da cultura e da forma como ela é apreendida pelos entrevistados, o que permite, por sua
vez, captar a relação entre organização social e a experiência vivida (Bardin, 2009). A entrevista
semi-directiva ou semi-estruturada é cada vez mais reconhecida como um instrumento privilegiado
para olhar a realidade social por dentro, a partir do seu interior (Quivy e Campenhoudt, 1998).

Mara Mota

39

Representações Sociais da Gravidez: A Experiência da Maternidade em Instituição

Como tal, afigurou-se como um excelente modo de captar as representações e significados das
mulheres que viveram a experiência da maternidade em instituição, bem como as construções de si
em relação ao mundo social que as envolve e rodeia. A inovação e virtuosidade da entrevista reside
na sua abertura e flexibilidade, isto porque apesar de existir um traçado que é proposto, de o
investigador saber acerca do que quer ouvir, é dada ao entrevistado a oportunidade de construir o
seu próprio discurso (Guerra, 2006).
No caso desta investigação, o traçado proposto foi intencionalmente objecto de estruturação,
atendendo a que o tema em questão poderia dar azo a exposições bastantes demoradas por parte
5

das entrevistadas. No guião da entrevista elaborado procurou-se englobar e organizar uma série de
questões que, mantendo o ideal da flexibilidade, permitissem controlar eventuais desvios em relação
aos objectivos teóricos traçados. A linguagem utilizada no guião foi cuidada e adaptada tendo em
conta as baixas habilitações literárias das mulheres entrevistadas. As questões são abertas para
permitir uma análise flexível e em profundidade do fenómeno em estudo. No entanto, outras questões
surgiram e foram formuladas, pelo que as questões inicialmente abertas tenderam a tornar-se mais
focalizadas e orientadas.
As respostas dadas pelos entrevistados são resultado do seu próprio sistema de pensamento, dos
seus processos cognitivos, do seu sistema de valores e de representações, das suas emoções e da
sua afectividade (Guerra, 2006)). A principal dificuldade que o investigador poderá sentir neste tipo de
análise prende-se com a presença de um paradoxo que se relaciona com a existência de pessoas na
sua unicidade (Bardim, 2009). O entrevistador, que possui a sua unicidade, ao comparar os dados
recolhidos do entrevistado, aquilo que ele sente e o que é na sua essência, procura alcançar o social
através da singularidade individual (Bardim, 2009). Para responder a este paradoxo procedeu-se a
uma grelha de análise categorial (categorização), na qual se privilegia a repetição de frequência dos
temas abordados em todas as entrevistas, assim como os significados inferidos das categorias.
A aplicação das oito entrevistas decorreu durante o mês de Outubro de 2010. Elas foram precedidas
por um contacto prévio entre a entrevistadora e cada uma das mulheres entrevistadas no sentido não
só de marcar dia, hora e local de realização, mas também de lhes dar a conhecer o enquadramento e
os objectivos do estudo, assim como a importância da sua colaboração. Foi igualmente solicitada a
todas as participantes, autorização para a gravação áudio da entrevista.
Blanchet (1987) cit. por Monteiro (2005) engloba estes contactos e informações iniciais naquilo que
designa como “contrato inicial de comunicação”. Neste contrato comunicativo devem ficar bem
esclarecidos, os objectivos da entrevista, bem como a importância da experiência da pessoa
contactada para a realizar.

5

Cfr. Anexo I.
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No contacto telefónico inicial isso foi feito, enquadrando-se devidamente a entrevista na realização de
6

um estudo académico, assegurando-se a confidencialidade e o anonimato , discutindo-se acerca da
escolha do local mais conveniente, face à duração prevista da entrevista. A sua realização teve lugar
na Casa de Santa Isabel por se revelar o local de mais fácil acesso para todas as entrevistadas, nos
horários mais convenientes para estas. A esse respeito procurou-se assegurar um ambiente de
tranquilidade, sem pressões externas nem ruídos perturbadores.
O controlo da validade de um estudo qualitativo não se alcança com certezas estatísticas, como se
pressupõe em estudos quantitativos, mas sim com a saturação dos dados que vão sendo captados e
interpretados. Esta saturação permite captar o universo social e comparar os casos entre si,
construindo ou validando o modelo de análise elaborado (Guerra, 2006). Também neste estudo, o
encontrar de regularidades nas respostas das entrevistadas indicou, passo a passo, o caminho certo
para avançar, do mesmo modo que a saturação de alguns dados começou a confirmar o fim da
realização das entrevistas.
Por sua vez, a análise documental, apresenta-se como um método de recolha e de verificação de
dados, o qual visa o acesso às fontes pertinentes, escritas ou não, fazendo parte integrante da
heurística da investigação (Albarello et al., 1997). Neste estudo, a análise documental incidiu sobre a
consulta dos processos individuais de cada mãe com vista a completar informação que não foi obtida
através da realização das entrevistas, nomeadamente dados sócio-demográficos, dados obstétricos e
7

dados referentes ao acolhimento , com vista a caracterizar a amostra recolhida. Para tal, foram tidas
em conta variáveis como a idade, a duração do acolhimento, as habilitações académicas, a profissão,
a nacionalidade e o número de filhos. As vantagens associadas a cada uma das duas técnicas de
recolha de dados mostram que ambas, apesar de diferentes, podem com frequência, completar-se
mutuamente valorizando e enriquecendo o estudo.

3.4. Tratamento de dados e análise de conteúdo

A análise de dados qualitativos pressupõe a organização do material recolhido e o estabelecimento
de relações de similaridade entre conceitos que parecem associar-se ao mesmo fenómeno
(codificação). O processo de codificação é o processo através do qual se atribui nome a um objecto
discursivo, no sentido de tornar possível a comparação e agrupamento de objectos com
características semelhantes (Bardin, 2009). A codificação permite criar um conjunto de categorias, ou
seja, de conceitos abstractos que agrupam discursos, objectos, opiniões e acções.

6

7

A confidencialidade e o anonimato acima referidos estão garantidos neste estudo por alterações nos vários
elementos identificadores das mulheres, como seja o seu nome, o nome dos filhos ou o nome de familiares ou
técnicos referidos por si.
Cfr. Anexo II.
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As categorias são examinadas, reexaminadas e modificadas ao longo de todo o processo e auxiliam
a criação de conceitos (Patton, 2002). A associação de cada conceito a uma categoria não só é
provisória, como não é exclusiva, isto é, o mesmo conceito pode associar-se a outros para integrar
diferentes categorias. Assim, o nome atribuído à categoria conceptual deverá ser mais abstracto, de
forma a compreender os conceitos mais específicos que com ela se relacionam (subcategorias). Um
dos princípios que caracteriza este método e que está na base de qualquer procedimento, desde os
procedimentos de codificação aos de integração, é o método de comparação constante. Toda a
informação recolhida através das respostas das entrevistadas vai sendo comparada com os dados
que suscitaram questões.
Neste estudo recorreu-se ao programa de software NVivo9 de análise qualitativa de dados, o qual
permite classificar, ordenar e organizar informações com maior rigor e rapidez, bem como analisar as
relações entre os dados. O programa assegura também que todos os casos relacionados com um
determinado fenómeno sejam incluídos na análise. A apresentação que se segue ilustra o carácter
aberto e flexível desta pesquisa, norteada que é pelo desejo de compreender e descobrir, mais do
que verificar e confirmar quantitativamente. Apresentando e analisando discursos pretende-se ilustrar
o universo social, familiar e interaccional em que as entrevistadas se movem e, no qual constroem os
seus significados, eles próprios interaccionais e mutáveis.
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
4.1. Caracterização geral da amostra

Apresentam-se, neste ponto, os dados sociais e demográficos das mães entrevistadas. A informação
presente nos quadros que se seguem tem por referência o período em que cada mãe esteve acolhida
na instituição.

Da análise do Quadro 3 constata-se que no conjunto das mães entrevistadas, o grupo etário mais
representativo é o dos 21-23 anos (cinco mães), seguido do grupo das adolescentes (duas), uma das
quais bastante jovem (14 anos) e a restante com 19 anos. Quanto ao grau de instrução verifica-se um
nível médio baixo com maior incidência para o 3º ciclo, ainda que incompleto (quatro), seguindo-se o
2º ciclo (duas). Das restantes, destaca-se uma jovem com apenas o 4º ano e uma outra que detém o
12º ano.

Relativamente ao estatuto ocupacional, a situação de desemprego assume maior relevo (cinco),
sendo as restantes três estudantes. Ao considerar-se o estado civil, observa-se a completa ausência
de casamentos, isto é, todas as mães que compõem o presente estudo são solteiras, encontrando-se
uma delas a viver em união de facto, aquando do acolhimento.

As jovens são na sua maioria de nacionalidade estrangeira (cinco), oriundas de Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) como é o caso de Cabo Verde, Angola, S. Tomé e Príncipe e
também Brasil. Apenas três mães são de nacionalidade portuguesa. O local de residência anterior ao
acolhimento situa-se, na esmagadora maioria, em zona urbana (sete) havendo apenas uma oriunda
de zona rural.
Quadro 3 – Distribuição da amostra de acordo com dados sócio-demográficos
Entrevista

Idade na

Grau de

Estatuto

admissão

instrução

ocupacional

1

14 anos

4º ano

Estudante

Solteira

Portuguesa

Urbano

2

21 anos

12º ano

Estudante

Solteira

Cabo-verdiana

Urbano

3

19 anos

7º ano

Desempregada

Solteira

Portuguesa

Rural

4

21 anos

6º ano

Desempregada

União de facto

Portuguesa

Urbano

5

17 anos

7º ano

Estudante

Solteira

Angolana

Urbano

6

22 anos

8º ano

Desempregada

Solteira

S. Tomense

Urbano

7

21 anos

7º ano

Desempregada

Solteira

Brasileira

Urbano

8

23 anos

6º ano

Desempregada

Solteira

Cabo-verdiana

Urbano
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Quanto à distribuição pelo tempo de gravidez, é possível observar no Quadro 4 que os grupos
predominantes são os do 1º e 2º trimestres (com três mães cada), seguindo-se o grupo do 3º
trimestre, com duas mães.

No que toca aos cuidados relativos à vigilância da gravidez, observam-se duas mães que referem
não ter efectuado vigilância médica, sendo que as restantes seis o fizeram. Em relação à paridade,
metade do grupo de mães é primípara, isto é, nunca tinham estado grávidas e nunca tinham sido
mães, e as restantes quatro são multíparas, o que indica que já haviam sido mães anteriormente. No
grupo das multíparas, as idades dos filhos anteriores situam-se no 1 e 3 anos.
Quadro 4 – Distribuição da amostra de acordo com dados obstétricos
Entrevista

Tempo de

Vigilância da

Paridade

Filhos anteriores ao

gravidez

gravidez

1

2º Trimestre

Sim

Primípara

0

2

3º Trimestre

Não

Primípara

0

3

3º Trimestre

Não

Multípara

1 (3 anos)

4

1º Trimestre

Sim

Multípara

1 (1 ano)

5

1º Trimestre

Sim

Primípara

0

6

1º Trimestre

Sim

Multípara

1 (1 ano)

7

2º Trimestre

Sim

Primípara

0

8

2º Trimestre

Sim

Multípara

1 (3 anos)

acolhimento (idades)

No que respeita à distribuição das mães de acordo com dados referentes ao acolhimento, observa-se
no Quadro 5, que são outras instituições maioritariamente a solicitar o acolhimento das mães (cinco
situações), seguindo-se dois casos em que a própria pediu para ser acolhida em instituição e uma
situação em que o Tribunal solicitou o acolhimento de uma jovem menor de idade.

Relativamente à duração do acolhimento, predominam as situações cujo período de permanência na
instituição se situa entre um e dois anos (cinco situações), seguindo-se aquelas em que o
acolhimento tem uma duração menor a um ano (três situações). O encaminhamento após a saída da
instituição é variável, existindo situações de saída por autonomização (quatro), por fuga da mãe
(duas) e por regresso à família nuclear (uma). De realçar que uma das mães encontrava-se ainda
acolhida na instituição, no momento da sua participação neste estudo.
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Quadro 5 – Distribuição da amostra de acordo com dados referentes ao acolhimento

Entrevista

Origem do pedido

Duração do

Encaminhamento após

de acolhimento

acolhimento

saída

1

Tribunal

2 anos

Fuga

2

Própria

15 meses

Autonomização

3

Outra instituição

2 anos

Autonomização

4

Outra instituição

1 ano

Fuga

5

Própria

1 mês

Regresso à família nuclear

6

Outra instituição

10 meses

Ainda se encontra acolhida

7

Outra instituição

17 meses

Autonomização

8

Outra instituição

8 meses

Autonomização

4.2. Discursos em torno do conceito de maternidade: os desafios e exigências de «ser mãe»
“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...” (ent. n.º 5)

As palavras desta mulher transmitem a ideia de que a experiência de ser mãe vai muito para além da
noção generalizada de tratar-se de algo natural, parte de um conjunto de características femininas
pré-programadas e adquiridas. Ela apresenta-se, como um processo altamente desafiante e exigente,
que nem todas as mulheres encaram com facilidade, sem receios, nem como um “mar de rosas”,
como é o caso do exemplo seguinte.
“… Nós naquele momento não sabemos, não temos cabeça para nada, pensamos «ah... um bebé que aí vem é
um bebé e, pronto, vamos tentar tratá-lo da melhor maneira». Só que não temos consciência daquilo… Do que é
ser mãe, ser mãe a sério.” (ent. n.º 1)

Esta experiência parece assumir nos dias de hoje uma nova complexidade. Ser mãe, hoje, afigura-se
algo diferente do que era há uns anos atrás; os desafios são outros e maiores. Se, a estes desafios
se juntar o facto da mulher se encontrar acolhida numa instituição, a dificuldade na tarefa de ser mãe
é duplamente acrescida. Vejam-se os exemplos que se seguem.
“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.” (ent. n.º 8)
“Foi complicado porque eu já tinha tido outro filho. Já tinha tido uma outra gravidez e outro filho e tinha uma vida
lá fora. Nunca tinha vivido numa instituição. Tinha uma vida lá fora e, de repente, sair daquela minha vida e
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entrar p‟ra uma instituição, onde se convive com mais pessoas, onde não é um espaço só nosso… Acabou por
ser muito complicado…” (ent. n.º 4)

As mulheres ouvidas neste estudo referiram-se à experiência da maternidade em instituição como um
processo de aprendizagem que passa por várias fases e etapas, de acordo com o projecto de vida de
cada uma. Para todas elas, a instituição representou a possibilidade de adquirir ou consolidar várias
competências, de entre as quais se destacam as competências parentais.
“Aprendi muitas coisas aqui. Aprendi com as pessoas daqui, aprendi a cuidar da minha filha, eu não sabia nada,
aprendi a cuidar dela.” (ent. n.º 2)
“… A instituição fez-me muito bem. Ajudou-me bastante… Aprendi também a ser mãe porque eu com treze
anos… P„ra mim aquilo ia ser como se fosse o «nenuco». Eu naquela altura tinha era idade p„ra brincar com
«nenucos» (risos).” (ent. n.º 1)
“Cozinhar, por exemplo… O que mais?... Cuidar da minha filha, eu já disse… Aprendi a conviver mais com as
pessoas, que eu era um pouco mais fechada no meu canto…”. (ent. n.º 2)
“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 agora! (risos). Agora, ninguém me engana! Estou satisfeita, estou orgulhosa
de mim própria, de chegar até aqui porque não é fácil estar na instituição.” (ent. n.º 6)

O célebre “instinto maternal”, expressão tão usada pelo senso comum para ocultar o real
desenvolvimento de competências e de trabalho da mulher na reprodução, não foi referido por
nenhuma das entrevistadas, como justificação para a ligação afectiva que existe entre uma mãe e um
filho. Contrariamente, algumas delas negaram a relevância desse mesmo “instinto maternal” na sua
experiência concreta como mãe.
Como salienta Tobin (1999) cit. por Canavarro (2006) o comportamento materno não está nos genes,
uma vez que as mulheres não nascem com a necessidade de ser mães dentro delas, nascem sim, se
tudo se desenvolveu normalmente, com a capacidade de reprodução. Neste sentido, apenas esta
capacidade é biologicamente oferecida, embora no entanto não seja o essencial para que uma
mulher deseje ter uma criança ou seja capaz de ser mãe.
“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 eu 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.” (ent. n.º 7)

Ao longo das entrevistas tornou-se claro, que aquilo que as mães fazem com os seus filhos, as
competências maternas que apresentam, são algo de aprendido e desenvolvido na interacção com a
criança, tendo, porém, como referência central modelos transmitidos por “outros”, reconhecidos como
referência nesta dinâmica. É, neste aspecto, que o acolhimento em instituição se apresenta como
determinante no processo de maternidade e igualmente estruturante nas vidas das entrevistadas.
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“Tornei-me mais madura… É que realmente caiu em mim que eu ia ter uma criança, que eu ia cuidar sozinha.
Era uma vida que eu ia cuidar sozinha.” (ent. n.º 3)
“… Aquilo que eu era antes de vir p‟ra instituição… Sou agora completamente diferente… (risos). É
completamente diferente. Ele fez-me amadurecer muito.” (ent. n.º 3)
“… Ajudaram-me na educação do “S” porque eu também não sabia nada… Foi preciso eu aprender muitas
coisas, tinham mesmo que ser regras… Agradeço mesmo por isso porque senão se calhar nunca saberia tratar
do meu filho… (risos).” (ent. n.º 3)
“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.” (ent. n.º 7)
“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.” (ent. n.º 7)

É esta necessidade de ir aprendendo, de ir tentando soluções numa dinâmica de tentativa-erro
(desencadeadora de enormes ansiedades, inseguranças e sentimentos de culpa) que leva a que as
entrevistadas apresentem o “ser mãe” como uma tarefa difícil e desafiante. Como todo o processo de
aprendizagem também este não está isento de dificuldades, erros, hesitações, dúvidas quanto aos
resultados futuros das opções e práticas realizadas. Algumas entrevistadas revelaram ter noção clara
de que neste processo há certezas e dúvidas, sucessos e erros, aproximações e afastamentos de um
modelo considerado ideal, ou de algo que é desejado por todas – o ser uma “boa mãe”.
“O objectivo era conseguir ser uma boa mãe e isso consegui, só que… Até estar com o meu filho. Até estar com
o meu filho acho que fui uma boa mãe, graças à instituição. Porque o meu medo era não conseguir ser mãe…”
(ent. n.º 1)
“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.” (ent. n.º 8)
“Passa-se por muitas dificuldades, muitas necessidades, muitas complicações às vezes… Mas tudo é possível.
Eu acho que é preciso ter força de vontade.” (ent. n.º 5)
“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.” (ent. n.º 6)
“Ser mãe é um desafio que a vida nos dá todos os dias e, lá está, é os sacrifícios… É uma pessoa querer dar-lhe
aquilo que ele quer e não temos p„ra lhe dar… É ele ver uma coisa, quer aquilo e eu não lhe posso dar… É
complicado, depois é a educação… É complicado…” (ent. n.º 1)
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O Gráfico que se segue, Gráfico 1, resume os indicadores encontrados ao longo das entrevistas, para
o significado da categoria “maternidade”.

Gráfico 1 – Indicadores do “Significado” relacionados com a categoria “Maternidade”
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Na sequência do que vem sendo comentado, as “dificuldades” (N=12) e a “alegria” (N=12) surgem
como os indicadores mais vezes referidos. Ao descreverem a maternidade através de sentimentos
que traduzem alegria as mães, simultaneamente, referem viver dificuldades no contexto de seu
exercício. Seguem-se os indicadores “não traduzível por palavras” (N=8), o “desafio” (N=6) e a
“responsabilidade” (N=5), estes dois últimos referidos em relação à questão da educação no âmbito
da maternidade. Leiam-se mais alguns exemplos.
“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.” (ent. n.º 7)
“São sentimentos que têm a ver com alegria e com dificuldades também… Porque não é só alegrias ser mãe.
Era bom que fosse (risos). Mas não. Não é só alegrias. Tem a ver com a alegria e com as dificuldades também.”
(ent. n.º 4)
“É muito difícil sim, mas também eu acho que é a coisa melhor que pode haver.” (ent. n.º 3)
“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.” (ent. n.º 8)
“É óptimo ser mãe. Não há assim uma palavra que defina.” (ent. n.º 4)
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Ao fazerem uma avaliação crítica acerca do desempenho enquanto mães, reconhecendo falhas e
dificuldades, revelam que as exigências e o desafio são grandes. Ou seja, o que se considera ser
uma “boa mãe” é moldado social e culturalmente e o nível de exigência parece hoje ser mais elevado
do que anteriormente. Como refere Canavarro (2006) a experiência da maternidade é variável mas
depende em grande medida do significado que lhe é atribuído. As representações com que cada
mulher caracteriza a gravidez e a maternidade dependem de diversos factores, muitos deles em
constante mudança. Canavaro (2006) fala em três tipos de factores: (1) genéticos; (2) históricos e
sócio-culturais e (3) desenvolvimentais, desenvolvidos no ponto 1.4.1. deste estudo.
Como diversos estudos demonstraram (Hays, 1996; McMahon, 1995; Everingham, 1994, cit. por
Monteiro, 2005) o papel de “ser mãe” pode variar segundo o modo como o modelo de cuidados da
criança está socialmente institucionalizado. A esse respeito, duas das entrevistadas referiram que
uma das suas dificuldades provém do facto de não existirem modelos prédefinidos, e de ninguém
lhes ensinar, apesar de, na realidade, esse modelo existir e existirem também agentes sociais que
têm a função de o irem transmitindo e de irem avaliando o grau de perfeição do desempenho das
mães.
“Eu não posso dizer que aprendo muito com a minha mãe porque não aprendo… Andava sempre a «vadiar»,
pronto, como se diz. Tinha treze anos e nunca parava em casa. Nunca tive aquela pessoa que me punha de
castigo, que me dissesse «hoje ficas aí», «hoje não sais», «hoje não vês televisão»… Nunca tive, pronto… Uma
boa educação…” (ent. n.º 1)
“A minha mãe nunca me soube dar a educação adequada e, então, lá na instituição, com as regras que tinha fui
aprendendo.” (ent. n.º 1)
“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.” (ent. n.º 5)

Contrariamente, outras mães referiram-se à influência da herança familiar, como um elemento de
especial importância no desempenho do papel de “ser mãe” elegendo a figura da própria mãe ou da
avó como central nas suas vidas. Segundo Soares (2006), a própria mãe é, para cada mulher, o
primeiro e principal modelo de comportamentos e afectos maternos. A forma como a mãe vive a sua
vida e cuida da filha, permite comunicar-lhe verbal e não verbalmente, o que é ser mãe e como é que
uma mãe sente e se comporta. Deste modo, pode dizer-se que relacionar-se é influenciar e que,
quanto mais próxima for a relação, maior será a sua potencial influência (Rutter, 1995 cit. por
Canavarro, 2006). Vejam-se, alguns exemplos.
“Enquanto estava grávida, eu pensava muitas vezes… «Eu quero ser como a minha avó». A minha avó
conseguiu cuidar de mim enquanto eu estive com ela... Hoje vejo a minha avó como um modelo.” (ent. n.º 3)
“A minha mãe, as minhas irmãs, a avó dos meus filhos da parte do pai… Aprendi com todas elas. A experiência
delas, elas partilharam comigo. Eu aceitei e vi que eram experiências positivas, que também eram uma boa
ajuda…” (ent. n.º 4)
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“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.” (ent. n.º 8)
“A minha avó era o meu exemplo… Foi muito importante p‟ra mim.” (ent. n.º 8)

Como refere Monteiro (2005) existe um modelo idealizado de maternidade, que é historicamente
contextualizável, que determina o papel das mulheres como cuidadoras e educadoras das crianças e
“guardiãs”, por essa via, do seu destino. Segundo esta ideologia o desenvolvimento da criança, que
tem lugar e valor centrais na família nuclear, exige uma dedicação intensiva e sistemática, por parte
de uma figura particular, a mãe, que a deve cuidar, proteger e preparar para o futuro de acordo com
padrões estabelecidos, considerados convenientes.
No caso das oito mulheres entrevistadas, a gravidez surge de forma não planeada e, em alguns
casos, não é inicialmente desejada, acabando estas mulheres por assumirem, sozinhas, o papel de
mãe, sem o apoio por parte do pai da criança, numa lógica de monoparentalidade. Como foi possível
compreender, nos seus discursos cruzam-se os significados subjectivos de cada uma, com a própria
organização social, ou o modo como esses significados são influenciados e condicionados social e
culturalmente.
Não obstante a diversidade sociocultural e socioeconómica, existem modelos de significados
partilhados e mesmo dominantes que determinam as representações e as acções das mulheresmães. Esses significados emergem nas experiências e práticas destas mulheres e assumem
particular relevo nos seus discursos. Como se sabe, nos discursos constrói-se uma identidade, uma
identidade que se considera valorizada e potenciadora de reconhecimento e estima social. Este
modelo de maternidade coloca às mulheres um elevado grau de exigências, constituindo o “tornar-se
mãe” num desafio a vencer, ou ir vencendo, ao longo de várias etapas.

4.3. Viver a gravidez e maternidade em instituição: diferentes perspectivas

Como é que as oito mulheres que integram o estudo se enquadram neste modelo de maternidade,
que impactos resultam de uma experiência de gravidez e maternidade vivida em contexto
institucional, e como é que gerem e articulam as representações sociais inerentes à sua condição de
grávida/mãe constituem as grandes questões genéricas que nortearam esta investigação, como se
pode verificar no Modelo de Análise apresentado no ponto 3.1. De seguida, procura-se dar conta,
através da análise das categorias encontradas, das linhas de argumentação e construção de
respostas, que se destacaram nos discursos das entrevistadas, em relação a temas ou dimensões
das suas experiências enquanto mães acolhidas em instituição.

Mara Mota

50

Representações Sociais da Gravidez: A Experiência da Maternidade em Instituição

4.3.1. Categoria “Acolhimento”
Figura 1 – Árvore da categoria “Acolhimento”
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Pela análise da Figura 1, é possível observar os factores conducentes e as alternativas encontradas
face à situação de acolhimento. Do total de referências efectuadas em relação aos factores
conducentes (N=32), sobressaem os de natureza económica (N=9) e social (N=9), ambos interligados
entre si. Das várias situações referidas pelas entrevistadas, destaca-se a condição de desemprego ou
a escassez de recursos e a situação de ilegalidade no país, que por sua vez desencadeia uma
situação precária ao nível sócio-familiar e habitacional potenciadora de conflitos familiares. De referir
ainda factores de ordem familiar (N=7) e psicológica (N=7), como as situações de isolamento,
ausência de suporte familiar, não-aceitação da gravidez por parte da família e os estados depressivos
também eles subjacentes a um pedido de ajuda, no caso, um pedido de acolhimento.
Esta análise vai ao encontro dos três tipos de risco (médico, psicológico e social) associados a uma
gravidez, questão abordada no ponto 2.3.1. deste trabalho. Como referido anteriormente, não é
simples dissociar, numa gravidez de risco, os vários tipos de risco a ela associados dado que estes
factores não surgem de forma isolada, pelo contrário, estão interligados o que se explica pelo facto do
aparecimento de um deles desencadear os restantes (Correia, 2005). Deste modo, falar de gravidez
de risco pressupõe entender o conceito na sua abrangência e não de forma isolada, isto é, tendo em
consideração os diversos factores que estão na sua origem para uma melhor intervenção. Seguemse alguns exemplos ilustrativos.
“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…” (ent. n.º 7)
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“… 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…” (ent.
n.º 8)
“Como eu fiquei um mês internada no hospital, fiquei sem trabalho… Não tinha dinheiro p‟ra pagar a renda de
casa porque vivia sozinha naquela altura, não tinha trabalho e fiquei sem nada. Fiquei sem casa, fiquei sem
trabalho, fiquei sem nada. Fiquei apenas com uma criança… (risos).” (ent. n.º 3)
“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…” (ent. n.º 8)
“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).” (ent. n.º 5)
“Foi o facto de eu ser mãe adolescente, andar com más companhias e então o Tribunal achou melhor eu ir p„ra
uma instituição.” (ent. n.º 1)
“O facto de eu grávida andar na rua até às tantas da manhã… Também andei um bocado na má vida, entre
aspas… E fazia as coisas que, lá está, uma mãe com um filho na barriga não faz e… Então, foi por isso.” (ent. n.º
1)

No que toca às alternativas existentes em relação ao acolhimento destacam-se três indicadores: o
“grupo de amigos” (N=1), a “família” (N=3) e a situação de “isolamento” (N=7). Para as entrevistadas,
as alternativas referidas, nalguns casos possíveis de se concretizar, como as hipóteses “grupo de
amigos” e “família”, não se revelaram as mais desejáveis, pela sua fraca consistência e fragilidade
perante a situação em que cada uma das grávidas se encontrava. Noutros casos, a inexistência de
alternativas, sejam elas de ordem diversa, revelou-se o factor primordial que originou o pedido de
acolhimento (situações de isolamento, estados depressivos ou fragilidade emocional). Apresentamse, de seguida, alguns exemplos.
“Na altura apareceram outras alternativas como viver com amigas mas achei que não era bom porque não queria
estar a depender das minhas amigas… Então o que é que aconteceu? Ah… Achei que era melhor vir p„ra cá e
assim era um empurrão p„ra levar a minha vida p‟ra frente.” (ent. n.º 2)
“Quando fui p‟ra instituição tinha a possibilidade de ir p‟ra casa de um dos meus irmãos ou de um dos meus
tios… Mas se não fui p‟ra lá foi porque achava que era uma responsabilidade minha.” (ent. n.º 4)
“Eu estava totalmente sozinha… Sentia-me «zero». Sentia-me «um nada».” (ent. n.º 6)
“Isolei-me e não tinha apoio psicológico.” (ent. n.º 6)
“Tive mesmo em depressão. Eu não saía, não via ninguém, eu não comia, eu não fazia nada, estava ali isolada.”
(ent. n.º 3)
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Para estas mulheres, o acolhimento em instituição, enquanto medida de promoção e protecção
revelou-se a resposta mais adequada face à situação de risco em que se encontravam, na medida
em que proporcionou condições de apoio e acompanhamento ao longo da gravidez e pós-parto,
favorecendo o desenvolvimento de uma maternidade digna e responsável. Esta solução encontrada
insere-se nos objectivos de intervenção dos CAV, aspecto desenvolvido no ponto 2.2. do presente
estudo.

4.3.2. Categoria “Cuidados com a gravidez”
Figura 2 – Árvore da categoria “Cuidados com a gravidez”
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Como se pode observar na caracterização geral da amostra (ponto 4.1.), do total das oito mães
entrevistadas, seis efectuaram vigilância médica da gravidez, e as restantes duas não o fizeram.
Analisando a categoria “Cuidados com a gravidez”, do total de referências encontradas (N=13),
destacam-se duas situações distintas: a “vigilância” (N=7) e a “não vigilância” (N=6). Os casos de não
vigilância encontram justificação nas situações relacionadas com o esconder a gravidez (N=4) e nos
casos de isolamento (N=2), ambas as justificações relacionadas entre si, como se pode observar no
Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Indicadores da “Não vigilância” relacionados com a categoria “Cuidados com a gravidez”
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De entre as justificações apresentadas para a “não vigilância” encontra-se o medo em relação à
situação de gravidez que, por sua vez, condiciona a vigilância médica, com início, nalguns casos
tardiamente e, noutros, sem ter lugar até à entrada na instituição. Destacam-se, ainda, as situações
de isolamento, casos de mães de nacionalidade estrangeira que se encontram em Portugal sozinhas,
sem apoio da família e com dificuldades acrescidas no acesso aos serviços de saúde e, igualmente,
uma situação de isolamento relacionada com o medo de assumir a gravidez no contexto rural em que
a entrevistada se encontrava inserida. É possível constatar alguns excertos ilustrativos da “não
vigilância” médica da gravidez.
“Não… (risos). Não foi vigiada até entrar na instituição... Porque eu escondi (risos).” (ent. n.º 2)
“… Fiquei com um pouco de medo… Até porque no princípio, os meus tios também não sabiam da gravidez…
Tive medo da reacção deles, de contar… Não sabia qual é que ia ser a reacção e não foi boa, claro, e então, não
fui vigiar. Também se eu no princípio fosse vigiar eles iam saber logo que eu estava grávida e aí eu não queria
porque eu tinha aquele medo…” (ent. n.º 2)
“Ah… Porque foi um pouco complicado… Eu na altura não queria engravidar… Era tudo ao mesmo tempo na
minha cabeça. Era uma confusão enorme… E, então, pronto, como eu estava sozinha aqui (refere-se a Portugal)
e não conhecia muitas coisas aqui, não conhecia muitos lugares…” (ent. n.º 2)
“… Eu trabalhava no campo e, no Alentejo, normalmente no campo, não aceitam mulheres grávidas. Só que na
altura era o único trabalho que tinha naquele momento… Tive de esconder a gravidez… Depois quando o
trabalho do campo acabou, eu fiquei sem trabalho e fui p‟ro hospital porque descobriram que eu estava grávida.
Eu tinha escondido a gravidez de toda a gente.” (ent. n.º 3)
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“Eu vivia numa aldeia pequena em que toda a gente se conhecia, e como eu já tinha uma filha… Eu tinha medo
que as pessoas me apontassem o dedo por estar novamente grávida, era nova e sem o pai da criança ao pé de
mim.” (ent. n.º 3)

4.3.3. Categoria “Significado da experiência de maternidade em instituição”
Figura 3 – Árvore da categoria “Significado da experiência de maternidade em instituição”
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A Figura 3 representa a categoria “Significado da experiência de maternidade em instituição”, na qual
se encontraram um total de referências de N=42. Definiram-se como indicadores: os “aspectos
positivos” (N=28), os “aspectos negativos” (N=9) e os “efeitos” (N=5). Os aspectos positivos da
experiência da maternidade em instituição, mais referidos pelas entrevistadas, foram: o “apoio”
(N=13), a “ligação com a instituição” (N=7), o “exemplo de outras mães” (N=4) e o “crescimento
pessoal” (N=4).
Apesar de enunciarem “aspectos negativos”, todas as entrevistadas foram unânimes em referir
“aspectos positivos” no seu período de acolhimento, de entre os quais se destacam o “apoio” não só
no sentido de concretizar objectivos inerentes ao projecto de vida de cada uma, como também nas
situações de maior fragilidade emocional, casos de isolamento e estados depressivos. Para estas
mulheres o acolhimento e o apoio recebido traduziu-se numa “ligação com a instituição” que se tem
mantido, mesmo após a saída, como manutenção dos laços estabelecidos. Também o “exemplo de
outras mães” acolhidas e a possibilidade de tomarem conhecimento de situações de mulheres que
vivenciaram problemáticas idênticas às suas constituiu uma mais-valia para o acolhimento. Por fim, o
“crescimento pessoal” (“tornar-se mais madura”) foi também mencionado como aspecto positivo
relacionado com a mudança de comportamento como efeito do acolhimento.
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O Gráfico que se segue mostra os indicadores referentes aos aspectos positivos do significado da
experiência da maternidade em instituição e, logo de seguida, apresentam-se alguns excertos
ilustrativos.
Gráfico 3 – Indicadores dos “Aspectos positivos” relacionados com a categoria “Significado da
experiência de maternidade em instituição”
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“… Estar aqui contribuiu para que eu crescesse mais, fosse ainda mais responsável, ter noção daquilo que eu
queria… Então foi bom.” (ent. n.º 2)
“Tornei-me mais madura… É que realmente caiu em mim que eu ia ter uma criança, que eu ia cuidar sozinha.
Era uma vida que eu ia cuidar sozinha.” (ent. n.º 3)
“… Via à minha volta mães mais novas do que eu… A cuidarem dos filhos, e então percebi «porque é que eu
também não posso ser assim?»… «Se elas conseguem sozinhas, eu também hei-de conseguir!»” (ent. n.º 3)
“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).” (ent. n.º 7)
“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.” (ent. n.º 5)
“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.” (ent. n.º 7)
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“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.” (ent. n.º 5)

De acordo com o Gráfico 4, como aspectos negativos foram mencionados indicadores como a
“deslocalização do país ou região onde vivia” (N=2), a “resistência ao acolhimento” (N=3) e as
situações “sempre que houve uma gravidez anterior” (N=4).
Gráfico 4 – Indicadores dos “Aspectos negativos” relacionados com a categoria “Significado da
experiência de maternidade em instituição”
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Analisando os indicadores referidos constata-se que o factor isolamento se encontra associado aos
aspectos negativos enunciados, nomeadamente, nas situações das mães que se encontravam
deslocadas do seu país de origem ou da região onde viviam quando foram admitidas na instituição.
Este factor constituiu uma dificuldade acrescida em termos de integração e adaptação ao
funcionamento institucional, nalguns casos traduziu-se numa “resistência ao acolhimento”, aliado às
situações em que existia uma “gravidez anterior” àquela que determinou a ida para a instituição.
Situações em que a mulher viveu uma gravidez anterior, noutro contexto e noutras condições,
funcionaram como termo de comparação revelando-se um obstáculo na adaptação à maternidade em
meio institucional. Observem-se alguns exemplos, de seguida.
“Sim, foi porque eu saí do meu meio. Eu vivia no campo e vim p„ra cidade. Foi uma grande mudança. Eu tinha lá
os meus amigos todos e vim p‟ra um sítio onde não conhecia nada e foi muito difícil habituar-me porque não
conhecia mesmo nada.” (ent. n.º 3)

Mara Mota

57

Representações Sociais da Gravidez: A Experiência da Maternidade em Instituição

“Porque não sou de Portugal, não tinha cá família, não tinha a minha mãe por perto, nem ninguém.” (ent. n.º 7)
“Pronto, além de ter dificuldades, acho que me isolava um bocadinho… Eu mesma isolava-me um bocadinho e
isso não facilitava a integração.” (ent. n.º 5)
“… Também me revoltou um bocadinho o Tribunal mandar-me p„ra uma instituição, pensava «mas porquê que
me manda p„ra uma instituição e eu não posso ficar com a minha família?»… Tanto que eu quando fui sentia-me
bastante revoltada…” (ent. n.º 1)
“Esta segunda gravidez foi completamente diferente da primeira. Da primeira tinha muita gente à minha volta e
praticamente tive sempre ajudas a criar o meu primeiro filho. Do segundo tive sozinha… Completamente
sozinha… Realmente foi muito difícil conseguir aceitar esta gravidez.” (ent. n.º 3)

Para além dos aspectos positivos e negativos, descritos pelas entrevistadas, foi possível perceber
“efeitos” da sua experiência de maternidade em instituição, nomeadamente ao nível da mudança de
comportamento. Para estas mulheres, o período de acolhimento possibilitou a aquisição de
competências básicas, de entre as quais se destacam as sociais, pessoais e maternas e, de igual
modo, a possibilidade de pensarem a “longo prazo” definindo objectivos concretos, incluindo o filho
nos seus projectos de vida.
A existência de suporte social durante a gravidez e a maternidade tem sido associada à adaptação da
mulher ao estado gravítico e à qualidade dos cuidados que presta à criança, sendo que a percepção
da possibilidade de apoio afectará as representações de gravidez e maternidade (Canavarro, 2006).
Ainda que a experiência do acolhimento não venha a ser bem sucedida, esta revela-se importante, na
medida em que representa uma oportunidade de mudança na concretização de objectivos
facilitadores de uma maternidade saudável. Apresentam-se alguns exemplos.
“Na altura mudei por completo. Passei a ser mais organizada. Era completamente desorganizada… (risos). Tinha
sempre o meu quarto desorganizado e de repente resolvi organizar-me. Organizar o quarto e dar-me bem com
as mães, fazer as tarefas, e dar-me bem com as «tias»… Depois comecei a ir passar os fins-de-semana a casa,
voltei ao RVCC… E depois começou assim tudo a correr muito bem de repente…” (ent. n.º 4)
“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…” (ent. n.º 7)

4.3.4. Categoria “Gravidez vs maternidade”
Como é possível verificar, relativamente à categoria “Gravidez vs maternidade” (N=60) destacaram-se
duas situações distintas: a “Gravidez e maternidade coincidente” (N=35) e a “Gravidez e maternidade
não coincidente” (N=25).
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Figura 4 – Árvore da categoria “Gravidez vs maternidade”
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De uma forma dominante e tradicional, a maternidade tem sido vista como uma experiência “natural”,
comum às mulheres e decorrente de uma predisposição biológica e natural para procriar. Neste
sentido, a maternidade representa a realização da própria essência feminina, sendo vista,
essencialmente, como um dado biológico e instintivo da mulher que possui um conjunto de
competências inatas para ser mãe e que dessa forma, dá cumprimento ao seu destino biológico
(Leal, 1990; Canavarro, 2006). Nesta sequência, para as mães em que a “gravidez e maternidade é
coincidente” esta situação pode ser explicada pela “relação natural” (N=6) que existe entre ambos os
estados (estar grávida e ser mãe), independentemente das dificuldades sentidas.
A “influência da herança familiar” (N=15) revelou-se igualmente preponderante, enquanto modelo
orientador a seguir no processo de gravidez e maternidade. A relação com a mãe ou com a pessoa
de referência que desempenhou o papel materno tem especial importância na formação e
significados sobre a gravidez e maternidade (Canavarro, 2006; Soares, 2006). Também “factores
culturais” (N=4) e “factores sociais” (N=8) foram referidos. No caso dos primeiros, foi mencionada a
influência de valores e ideias veiculadas na cultura dominante do país de origem ao qual cada uma
das mães pertence, assim como preconceitos e estereótipos. A escola e o grupo de amigos surgem
como os factores sociais mais abordados. A gravidez e a maternidade foram ainda coincidentes,
enquanto “salvação da relação conjugal” (N=2), com a gravidez a ser assumida como uma tentativa
de conciliação do casal perante uma situação de crise. Analisem-se os excertos que se seguem.
“Eu imaginei-me sempre mãe, apesar das dificuldades. Nunca quis mal… Desejei e foi normal. Desde o
momento que soube que estava grávida…” (ent. n.º 8)
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“Claro que faz sentido, mesmo que não queremos a gravidez, mesmo que não planeamos, não era isso que
queríamos… O filho aconteceu, o filho não deve pagar por isso. Eu acho que o filho não deve pagar por isso, nós
temos que assumir o nosso papel e pronto… E foi isso que eu fiz.” (ent. n.º 2)
“Eu criei no seio de uma família muito pobre mas a minha mãe nunca nos abandonou. A minha mãe sempre
lutou ali e nos deu tudo, tudo o que ela podia e o exemplo da minha mãe… Credo! É um sentimento que eu não
sei explicar. Eu não conseguia abandonar a minha filha. Lutava por ela até à morte se fosse preciso. Não
conseguia mesmo… Mesmo que eu não tivesse nada ia lá à luta. P‟ra mim nada justifica abandonar um filho.”
(ent. n.º 2)
“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.” (ent. n.º 7)
“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.” (ent. n.º 8)
“Enquanto estava grávida, eu pensava muitas vezes… «Eu quero ser como a minha avó». A minha avó
conseguiu cuidar de mim enquanto eu estive com ela… Hoje vejo a minha avó como um modelo.” (ent. n.º 3)
“… 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.” (ent. n.º 6)
“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.” (ent. n.º 8)
“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.” (ent. n.º 8)
“Na altura quando fiz o teste e deu positivo pensei «estão os meus problemas todos resolvidos», «estou grávida
e agora vai voltar tudo ao mesmo e vai tudo correr bem».” (ent. n.º 4)

No entanto, embora os conceitos de gravidez e maternidade se encontrem muitas vezes associados,
representam realidades distintas e, do ponto de vista psicológico, a possibilidade de divergência nas
suas vivências pode facilmente ocorrer (Canavarro, 2006). Deste modo, o facto de uma mulher estar
grávida, não assegura a posterior realização adaptativa das tarefas maternas. Como refere Leal
(1990: 365) a maternidade “requer que mais do que desejar ter um filho se deseje ser mãe”. Ora, o
desejo de ter um filho e o desejo de ser mãe, não são desejos sempre coincidentes e, muitas são as
situações, em que a distância entre gravidez e maternidade é enorme. Por um lado, verifica-se que
existem mulheres em que a possibilidade e capacidade reprodutora não oferece nenhum tipo de
problema mas nas quais o projecto de maternidade está ausente ou diminuído (Leal, 2005).
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Neste estudo, para algumas das entrevistadas a “gravidez e a maternidade não é coincidente”,
sobretudo nos casos em que, para além da gravidez não ter sido planeada, também “não foi desejada
nem aceite” (N=10) facto que, por sua vez, poderá ter contribuído para uma “não adaptação ao
estado gravítico” (N=15). A juntar a estes factos encontra-se a situação de fragilidade emocional e o
fraco suporte social e familiar. Apresentam-se alguns exemplos ilustrativos.
“Eu não aceitava de maneira nenhuma. Eu tinha na minha cabeça que não ia ser mãe outra vez.” (ent. n.º 3)
“… Só que a minha cabeça não conseguia. Dizia «isto não é verdade», «isto não é verdade», «eu não vou ser
mãe outra vez», «não vou, não vou, não vou». Não tinha mesmo desejo de ter este filho…” (ent. n.º 3)
“… Quando eu descobri que estava grávida foi uma coisa horrível. Foi uma coisa do outro mundo. Eu não queria
de maneira nenhuma estar grávida.” (ent. n.º 5)
“Queria tudo menos isso… Não queria estar grávida...” (ent. n.º 6)
“Chorei muito... Comecei a pensar que também não queria abortar mas também não queria o bebé.” (ent. n.º 7)
“Em relação à gravidez… Eu realmente não estava mesmo preparada p‟ra ser mãe, não estava.” (ent. n.º 3)
“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...” (ent. n.º 5)
“Eu não estava, como eu já disse atrás, não estava totalmente preparada p‟ra ser mãe dessa vez.” (ent. n.º 6)
“Não estava preparada p‟ra ser mãe naquela altura e naquelas condições. Não tinha condições nenhumas p‟ra
ter o filho.” (ent. n.º 7)

4.4. A experiência da maternidade em instituição: da definição à concretização de um projecto
de vida
4.4.1. Categoria “Objectivos projecto de vida”
A Figura seguinte (Figura 5) representa os “objectivos do projecto de vida” (N=48) descritos pelas
entrevistadas, que se dividem em duas sub-categorias: a dos objectivos “propostos e concretizados”
(N=32) e a dos objectivos “propostos e não concretizados” (N=16).
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Figura 5 – Árvore da categoria “Objectivos projecto de vida”
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Os objectivos do projecto de vida “propostos e concretizados” pelas entrevistadas, acabam por estar
relacionados entre si, uma vez que uns determinam e sustentam outros. Veja-se, por exemplo, a
vontade de ter uma casa ou quarto próprio (“nível habitacional”: N=9), que possibilite alguma
independência, a qual só é possível mediante a obtenção de um trabalho que permita fazer face às
despesas inerentes. Por sua vez obter um trabalho (“nível profissional”: N=7), no caso de mulheres
estrangeiras em situação de ilegalidade no país, é uma tarefa acrescida de dificuldades, sendo
facilitada nas situações em que é possível a legalização, objectivo de “nível social” (N=7).
Para algumas mães, e tendo em conta a sua idade, os objectivos passaram pela continuação e
conclusão do percurso escolar ou a formação profissional (“nível escolar”: N=4) numa área de
particular interesse, em paralelo com o desenrolar da gravidez. Também a maternidade (“nível da
maternidade”: N=5) se revelou um objectivo proposto e concretizado, com destaque para o desejo
frequentemente referido de pretender “ser mãe” e uma “boa mãe” mesmo perante várias
adversidades, assim como a vontade de que a família aceitasse a gravidez. Seguem-se alguns
exemplos.
“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).” (ent. n.º 5)
“Fiz um curso de cabeleireira, que era o que eu gostava e que eu 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
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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.” (ent. n.º 7)
“Desde que eu entrei aqui, tudo o que eu queria, tudo o que eu batalhei que fosse p„ra frente, era sempre ter a
minha casa, ter o meu trabalho, organizar a minha vida e pronto… E o resto está com Deus. Graças a Deus
consegui… Mas também fiz por isso.” (ent. n.º 2)
“… Tenho a minha casinha, quer dizer, não é a minha casa, é um quarto, mas é a minha casa porque é ali que
eu vivo e estou bem (risos)…” (ent. n.º 2)
“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.” (ent. n.º 5)
“O objectivo era conseguir ser uma boa mãe e isso consegui, só que… Até estar com o meu filho. Até estar com
o meu filho acho que fui uma boa mãe, graças à instituição.” (ent. n.º 1)
“Claro que um dos meus objectivos era fazer com que os meus pais aceitassem a minha gravidez.” (ent. n.º 5)
“Sacrificar-me por eles (refere-se aos filhos) estarem bem, só isso.” (ent. n.º 6)
“… 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.” (ent. n.º 8)

Nos casos de objectivos “propostos e não concretizados” sobressaem as situações de abandono
escolar (“nível escolar”: N=8) ou por opção própria ou em detrimento de um trabalho remunerado e as
dificuldades associadas à obtenção de um trabalho (“nível profissional”: N=6) e, por consequência, de
uma habitação (“nível habitacional”: N=2). É de referir que, as mulheres cuja concretização dos
objectivos propostos não foi possível, viram o seu projecto de vida também ele condicionado uma vez
que este se encontrava dependente da realização de aspectos inicialmente previstos, enquanto
objectivos a alcançar. Numa das situações o projecto de maternidade ficou também condicionado,
dado que a mãe abandonou a casa de acolhimento por iniciativa própria (fuga) deixando o filho
entregue aos cuidados da instituição. Vejam-se os excertos seguintes.
“Eu enquanto tive na instituição acho que fui uma boa mãe, só que entretanto, lá está, como estava a passar
uma fase complicada da minha vida, estava habituada a ter a liberdade e quando vim p„ra instituição era
totalmente diferente… Nessa altura depois não sei o que é que me passou pela cabeça que… Decidi começar a
sair da instituição e o meu filho ficou. Comecei a sair primeiro à noite com umas colegas e havia alturas que
voltava. Houve ainda duas ou três vezes que voltava, só que depois houve o dia em que não voltei mais…Deixei
o meu filho na instituição (silêncio)... Derivado às companhias que eu tinha e também como estava a passar um
momento complicado, não pensei duas vezes... E não pensei no meu filho (silêncio).” (ent. n.º 1)
“Tinha o 4º ano. Era ir p„ra escola ou tentar arranjar trabalho. Ainda andei na escola durante um tempo só que
também depois acabei por desistir.” (ent. n.º 1)
“Bem… Em primeiro arranjar um trabalho e depois arranjar uma casa para conseguir estar com o meu filho.
Tentei… Tentei fazer isso mas foi muito difícil… Mas era isso que eu tinha em mente. Era ter um trabalho,
entretanto com o trabalho arranjar uma casa onde pudesse estar com o meu filho.” (ent. n.º 3)
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4.4.2. Categoria “Representações sociais”
Na figura que se segue, Figura 6, encontra-se a categoria “Representações sociais” (N=45), que se
divide nas sub-categorias: “medos” (N=30) e “expectativas” (N=15).
Figura 6 – Árvore da categoria “Representações sociais”
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Para algumas mães formar “expectativas” durante a gravidez não se revelou uma tarefa fácil, uma
vez que se encontravam ausentes do seu país ou região de origem, sozinhas e frágeis do ponto de
vista emocional, o que condicionou um olhar para o futuro numa perspectiva positiva (“expectativas
negativas”: N=5). Contrariamente, para outras, a maternidade e o acolhimento em instituição
representou uma possibilidade de mudança nas suas vidas, na medida em que funcionou como um
ponto de partida para uma vida organizada e autónoma (“expectativas positivas”: N=10). Sugere-se a
análise dos seguintes excertos ilustrativos.
“Eu também dizia «espero um dia sair daqui» e «espero um dia ter a minha casa».” (ent. n.º 4)
“Tinha imensa vontade de sair da instituição e de não voltar à mesma situação. Eu dizia sempre «já que vim p‟ra
instituição não vou p‟ra casa dos meus irmãos, se um dia tiver de sair de lá» ou «não vou p‟ra casa do pai dos
meus filhos». «Quero ir para um espaço meu».” (ent. n.º 4)
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"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).” (ent. n.º 6)
“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.” (ent. n.º 7)
“Como já disse, eu estou aqui sozinha, estou fora do meu país, não tenho cá família p„ra me ajudar com a miúda,
então o meu objectivo, a minha expectativa fica um pouco assim… «Além»…” (ent. n.º 2)
“Pensar, pensar não era tão simples. Quando estava grávida não, depois que o meu filho nasceu sim.” (ent. n.º
7)

Foram vários os “medos” referidos pelas entrevistadas, de entre os quais se destaca o medo da
“maternidade” (N=9), isto é, de não conseguir “ser mãe” e, em paralelo, de ser uma “boa mãe”
associado ao factor idade, muito presente no caso das mães adolescentes, e à educação, com o
medo de “errar”, de não estar à altura de educar uma criança. Surgem também exigências e desafios
relacionados com o “futuro” (N=6); a incerteza em relação às suas capacidades para fazer face à
maternidade; o medo do “parto” (N=5) relacionado com ideias pré-concebidas e com a possibilidade
da criança nascer com algum tipo de anomalia, no caso em que houve uma tentativa de aborto inicial;
e a “ansiedade” (N=5) relacionada com os três medos referidos anteriormente (maternidade, futuro e
parto).
Curiosamente, foram referidos, o medo de “perder o filho” (N=3) e o medo “de não sair da instituição”
(N=2). O primeiro, associado a uma lógica de pensamento que coloca a instituição como entidade
responsável pelas situações em que as crianças são separadas dos pais e, o segundo, compara a
instituição a uma “prisão” fazendo a analogia à ideia que se trata de um local de difícil saída. Os
excertos que se seguem ilustram alguns dos medos referidos pelas mães.
“Foi complicado pela minha idade e pelo facto de ter medo de não conseguir ser mãe… De não ser uma boa
mãe p„ro meu filho.” (ent. n.º 1)
“Há sempre medo. É o meu primeiro filho, eu estou aqui sozinha, não tenho ninguém, há sempre o medo de eu
falhar, há sempre o medo de não estar à altura… Mas eu tento ao máximo afastar esse medo e fazer com que
tire o lado positivo dele. Fazer o melhor que eu posso.” (ent. n.º 2)
“Então na gravidez eu tinha muitos medos... Que chegasse a passar fome com ele ou que alguma coisa pudesse
acontecer... Pensava muito no futuro, no que podia acontecer.” (ent. n.º 7)
“O meu medo era o parto (risos). Tinha uma paranóia com isso (risos).” (ent. n.º 1)
“Tive medo do parto, por exemplo. Do «D» tinha tido um parto muito complicado e o «D» nasceu um bebé
pequenino e do «M» o médico sempre disse que o «M» era um bebé muito grande. Eu pensei, se o «D» que era
pequenino tive um parto complicado, do «M» vai ser complicadíssimo e então tive muito medo.” (ent. n.º 4)
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“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.” (ent. n.º 6)
“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.” (ent. n.º 6)
“… Estava um bocadinho mais ansiosa p‟ra chegar ao fim da gravidez.” (ent. n.º 8)
“Depois também tive muito medo de perder os meus filhos. Tive os nove meses de gravidez a pensar qual é que
seria o dia que me fossem chamar ao gabinete e dizer «vais ficar sem os teus filhos». Tive imenso medo.” (ent.
n.º 4)
“Durante a gravidez tive medo de nunca mais sair daqui… (risos). De nunca mais sair da instituição!” (ent. n.º 4)

Como referido anteriormente, por uma série de motivos, as mães são vistas e assumem-se como as
principais responsáveis pelos seus filhos. Isto acontece não apenas em termos de cuidados práticos
e imediatos da criança, mas também em termos de resultados educativos e comportamentais – a
formação pessoal e social do futuro adulto (Canavarro, 2006). Paralelamente, um dos aspectos desta
responsabilidade materna que mais medo provoca nas mulheres é o da educação. Por esse mesmo
motivo, quando interrogadas acerca dos medos sentidos, grande parte das entrevistadas referiu o
medo da educação, associado ao que consideram mais difícil no “ser mãe”.
“Tinha muitos medos, muitos medos mesmo. Tinha medo de não conseguir ser mãe e educá-lo… Medo de não
ser capaz.” (ent. n.º 7)
“Tinha medo de não conseguir cuidar do meu filho. Eu pensava…«Tenho uma criança nos braços, o que é que
agora vou fazer?».” (ent. n.º 3)
“… Eu tinha imenso medo. Pensava «como é que eu ia criar a minha filha?», «como é que vai ser?», «se eu ia
dar conta?»… Porque há sempre o medo de não estar à altura, de falhar…” (ent. n.º 2)
“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… 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.” (ent. n.º 6)

O peso desta responsabilidade, tanto quanto ao presente como ao futuro da criança, conduz as mães
a dilemas, a opções difíceis, a terem de seleccionar comportamentos e respostas adequados ao
comportamento dos filhos, tarefa para a qual existem mais dúvidas do que certezas. No caso das
entrevistadas, a incerteza de saber se serão ou capazes de se tornarem “boas mães” condicionou as
suas expectativas. Esta dificuldade parece resultar de um confronto ou uma necessidade de
conjugação (muitas vezes, paradoxal e contraditória) entre a necessidade de pensar em objectivos
futuros que viabilizem um projecto de vida e o medo e a incerteza de ser ou não capaz de os
concretizar.
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A maternidade é, pois, uma tarefa orientada e avaliada de acordo com padrões cientificamente
definidos e veiculados (Leal, 2005; Monteiro, 2005). Num período em que ser mãe, criar e educar
uma criança se revelam missões tão exigentes, o amor e dedicação maternos por si só não bastam,
este trabalho tem de ser guiado e orientado. Como se pode ler no excerto seguinte, a entrevistada
refere, por mais que goste do filho, há conhecimentos que ela não possui e tem de procurar junto de
fonte segura.
“Sentia também muita ansiedade enquanto ele era pequeno. Por mais que eu gostasse dele, estava sempre com
medo, a pensar «será que vou conseguir cuidar dele?», «será que vou ser uma boa mãe?», «não vou ser uma
boa mãe?»” (ent. n.º 3)

O compromisso e afectos maternos são, portanto, insuficientes, tendo a mulher necessidade de
seguir uma série de parâmetros que enformam um modelo de maternidade adequado e que são
fornecidos pelas figuras de referência ou por peritos (educadoras, médicos, pediatras, psicólogos,
entre outros) ou outras entidades com competência para o efeito (serviços ou instituições que actuem
na área da informação, protecção e apoio à gravidez e maternidade). Todo o processo de “tornar-se
mãe” não é um processo isolado e privado; pelo contrário, a mãe sozinha não consegue podendo
sentir-se insegura, tendo de recorrer a quem saiba, baseando o seu desempenho em informação e
ensinamentos fidedignos, de confiança.
Deste modo, para uma variedade de níveis de exigência, dúvidas e medos por parte das mães,
deverão estas ter acesso a um conjunto de suportes de saber, com vista à sua informação e
subsequente redução de ansiedades. É neste sentido que os CAV, enquanto resposta de
acolhimento institucional, visam proporcionar condições de apoio e acompanhamento a mulheres
grávidas, favorecendo o desenvolvimento de uma maternidade digna e responsável, contribuindo
deste modo, entre outros aspectos, para reduzir ansiedades e desmistificar medos associados à
gravidez e maternidade.

4.4.3. Categoria “Experiência pessoal de gravidez”
A Figura 7 apresenta a árvore referente à categoria “Experiência pessoal de gravidez” (N=38), na qual
se distinguem dois períodos distintos, vividos pelas entrevistadas durante a gravidez: o “período de
experiência rica” (N=10) e o “período de crise “ (N=28).
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Figura 7 – Árvore da categoria “Experiência pessoal de gravidez”
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O “período de crise”, com maior número de referências por parte das mães, encontra justificação pelo
facto de estas atravessarem “problemas associados à gravidez” (N=26), de ordem variada, levando
nalguns casos a estados depressivos e de isolamento, os quais não favorecem a normal adaptação à
nova condição de mãe. Foram também referidas as “dúvidas acerca da paternidade” (N=2) como um
indicador do período de crise, pelo facto de suscitar desalento e tristeza face à desconfiança por parte
do pai da criança.
O período gravítico tem sido descrito como um período de experiências muito ricas, potencialmente
crítico ou de crise desenvolvimental (Erickson, 1959, cit. por Leal, 2005), o que significa que acarreta
uma alteração no equilíbrio interior (Leal, 1999) e, inevitavelmente, uma maior vulnerabilidade
pessoal. Também as entrevistadas referiram que, durante a gravidez oscilaram entre períodos de
alegria e felicidade e outros de tristeza e crise, muitas vezes relacionados com o fraco suporte familiar
e social, bem como o estado de fragilidade emocional em que se encontravam. Seguem-se alguns
exemplos.
“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.” (ent. n.º 6)
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“Inicialmente, quando tive o «M», tive logo um choque que foi quando o pai dele pediu o teste de paternidade.
Logo aí perdi as forças todas. Mesmo que tivesse algumas, logo aí tinha perdido tudo porque aquilo foi… Foi um
choque e fiquei muito em baixo.” (ent. n.º 4)
“A maior parte da minha gravidez tive em depressão… Tive no hospital internada mesmo em depressão… Foram
dias de horrores…” (ent. n.º 3)
“Sentia-me um bocadinho sozinha, triste… 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…”
(ent. n.º 5)
“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.” (ent. n.º 7)

Apesar de viverem situações adversas, algumas mães fizeram referências à gravidez como um
“período de experiência rica”. Pelo facto de se encontrarem acolhidas em instituição, com
possibilidade de serem apoiadas foi possível perspectivarem uma “mudança de vida” (N=4) e,
simultaneamente, após uma fase de adaptação, “desfrutarem da gravidez” (N=6) vivendo de forma
calma e serena as várias fases adaptativas aos nove meses de gestação.
“Aqui, na instituição, já no final da minha gravidez foi quando eu aprendi outra vez a ver as pessoas. Foi quando
eu realmente percebi que estava grávida e ia ser mãe… Que ia ser um momento de alegria porque isto ia fazerme mudar, estava começar a fazer-me mudar porque eu não era assim. Não era nada assim daquilo que sou
hoje …(risos).” (ent. n.º 3)
“Só no final é que acalmou um bocadinho e comecei a viver a gravidez…” (ent. n.º 2)
“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).” (ent. n.º 5)
“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.” (ent. n.º 8)

Como tem sido referido, a experiência da gravidez e maternidade envolve um conjunto de
transformações na vida das mulheres, quer a nível subjectivo e identitário quer em termos práticos e
relacionais. Por isso McMahon, 1995 (cit. por Monteiro, 2005), fala da maternidade como um tempo
de “resocialização” ou de “socialização adulta”, referindo-se a uma profunda transformação moral nas
auto-concepções das mulheres. Segundo esta autora, o ser mãe dá sentido à própria existência,
permitindo a maturidade e o alcance de uma identidade sólida e consolidada.
Mas as revelações das entrevistadas acerca da gravidez e maternidade são, como se referiu,
contraditórias e até paradoxais, já que elas se traduzem tanto em ganhos como em perdas, em
aquisições e em privações, num período de experiência rica e num período de crise.
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O indicador mais referido do “período de crise”, diz respeito aos “problemas associadas à gravidez”,
sejam eles da mais variada natureza e, como tal, à partida incapacitantes para a vivência do normal
decorrer da gestação. Contrariamente, como indicadores referentes ao “período de experiência rica”
foram mencionados a “mudança de vida” e o “desfrutar a gravidez”, o que permite concluir que,
apesar de, na gravidez a mulher poder viver um período de crise, este pode ser ultrapassado e
entendido como natural de acordo com a situação específica de cada uma.

4.4.4. Categoria “Avaliação do período de acolhimento”
Figura 8 – Árvore da categoria “Avaliação do período de acolhimento”
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Como é exposto na Figura 8, nos seus discursos, as entrevistadas apresentaram os que pensam ser
os principais “aspectos positivos” (N=44) e “aspectos negativos” (N=21) resultantes da avaliação do
período de acolhimento na instituição (N=65).
No que toca aos “aspectos positivos”, como se mostra no Gráfico que se segue (Gráfico 5), a
“aprendizagem” (N=8) surge como o indicador mais vezes referido pelas mulheres; logo seguido do
“crescimento do filho” (N=7) justificado pelo acolhimento em instituição como um elemento facilitador
para tal. Seguem-se, a “interiorização de regras e horários” (N=6), o “alcançar objectivos definidos”
(N=6) e o “aprender com aspectos negativos” (N=6). De realçar este último indicador, pela
capacidade de algumas mães reconhecerem aspectos menos positivos como potenciadores da
mudança e, simultaneamente, parte integrante do processo de crescimento e aprendizagem de cada
indivíduo. Foram ainda referidos a “estabilidade” (N=4), a “aproximação com a família” (N=4) e a
“relação com o outro” (N=3) como aspectos positivos do período que viveram em instituição. Seguemse alguns exemplos ilustrativos.
“Ah… O que eu posso dizer é que na instituição aprendi bastante porque quando eu fui p„ra instituição, lá está,
eu era uma criança, eu não sabia cozinhar, eu não sabia ser mãe… Não sabia nada, praticamente. A minha mãe
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nunca me soube dar a educação adequada e, então, lá na instituição, com as regras que tinha fui aprendendo.
Aprendi a cozinhar, aprendi a ser uma boa mãe, aprendi a ser dona de casa e foi óptimo porque senão, hoje não
fazia o que faço.” (ent. n. 1)
“Eu hoje vejo que foi importante ter estado na instituição… Vejo olhando p‟ra educação dos meus filhos.” (ent. n.º
4)
“… O «T» já está na creche… Também quando chegou cá era um «bichinho» agora está um «homem feito»
(risos). 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…” (ent. n.º 6)
“Enquanto eu estive cá dentro havia muitas regras. Lá fora eu vivia sozinha e não havia regras nenhumas (risos).
As regras foram muito difíceis de aceitar mas foram boas p‟ra saída cá da casa, cá da instituição. Sem elas
talvez a minha vida não tivesse mais ou menos estável, como está agora, porque em tudo é preciso haver
regras.” (ent. n.º 3)
“Como por exemplo, às vezes apetecia-me comer fora de horas, mas não. Havia regras e tinham que ser
cumpridas. Nós tínhamos que comer àquelas horas e hoje vejo isso no meu filho. Porquê? Porque ele também,
de vez em quando, quer comer às horas que lhe apetece e, entretanto, eu digo-lhe que não, que não pode ser.
Vejo isso porque eu também já fui uma criança aqui na instituição …(risos) e aprendi a ser assim …(risos).
Então, hoje aplico isso no meu filho.” (ent. n.º 3)
“Aprendi a conviver mais com as pessoas, que eu era um pouco mais fechada no meu canto…” (ent. n.º 2)

Gráfico 5 – Indicadores dos “Aspectos positivos” relacionados com a categoria “Avaliação do período
de acolhimento”
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Como “aspectos negativos” do período de acolhimento (Gráfico 6) foram identificados, com igual
número de referências, a “dificuldade em manter a estabilidade” (N=6) e a “saída prematura da
instituição” (N=6). Aliado a estes dois indicadores encontra-se a fraca capacidade de resiliência por
parte de algumas mães que revelaram dificuldade em manter a estabilidade adquirida, acabando por
abandonar a instituição de modo prematuro, sem estarem reunidas as condições necessárias para
uma autonomização. Foram ainda referidos como aspectos negativos a “privação da liberdade” (N=4),
a “dificuldade em cumprir regras” (N=3) e o “priorizar objectivos” (N=2), como se exemplifica de
seguida.
“Ao princípio, foi um bocado complicado porque lá está, eu tinha a minha liberdade e, estando numa instituição,
isso ia «cortar» totalmente a liberdade toda que eu tinha.” (ent. n.º 1)
“… A única barreira que havia ali era mesmo eu não poder sair porque de resto… Sentia falta da liberdade que
tinha e naquele momento isso era a minha prioridade. Era muito importante p„ra mim… Acho que se calhar, não
consegui lidar com a vontade de querer muito a liberdade e ter um filho (silêncio).” (ent. n.º 1)
“Bem… O lado mais difícil era quando… Nós normalmente quando temos um filho ao princípio queremos…
Queremos sair ou queremos estar com outras pessoas… Então havia regras e nós tínhamos de cuidar do nosso
filho. Em primeiro lugar o nosso filho e então… Às vezes… Eu não conseguia (silêncio). Eu queria sair mas só
que… Esquecia-me do meu filho.” (ent. n.º 3)
“E depois começou assim tudo a correr muito bem de repente… Ah… Mas depois de repente desfaleceu tudo
outra vez… (risos). Foi complicado… Estava a correr tudo bem e de repente… Perdi o controlo de tudo outra
vez… (risos).” (ent. n.º 4)
“Bem, no meu caso acho que a gente nunca está bem… (risos). Achamos sempre por mais que estamos bem…
Achamos sempre que nunca estamos bem. E eu estava bem.” (ent. n.º 4)
“Eu acho que as minhas atitudes também eram de momentos. Acho que até conseguia ser uma rapariga
organizada, ser responsável mas não sei o que é que me fazia não o ser. Então havia alturas em que eu era
organizada com responsabilidade, ou seja, era tudo como deve ser mas muito rapidamente aquilo passava.
Cansava-me de ser organizada. Cansava-me de ser responsável.” (ent. n.º 4)
“Depois aquela desconfiança que estava toda a «gente» a falar de mim… E toda a «gente» de «pé atrás» em
relação a mim acabou por me deixar outra vez em baixo e depois… Já não consegui mais. E, entretanto, saí da
Casa de Santa Isabel. (…) Fui p‟ra uma confusão pior daquela quando entrei na casa. Foram meses
complicados mas mesmo assim fiz essa má escolha.” (ent. n.º 4)
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Gráfico 6 – Indicadores dos “Aspectos negativos” relacionados com a categoria “Avaliação do
período de acolhimento”
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Uma das conclusões mais relevantes desta análise é, sem dúvida, a da auto-avaliação sempre
modesta, quando não mesmo negativa, dos seus desempenhos durante o período de acolhimento,
como o atesta o Gráfico 6, e que chama a atenção para o lado menos reconhecido socialmente da
experiência da maternidade em instituição – o das “perdas”, das dúvidas e inseguranças tantas vezes
sentidas pelas mulheres e tão dificilmente confessadas e reconhecidas. Não obstante o poder
mistificador do acolhimento institucional sobre o conceito social de “ser mãe”, a realização das
entrevistas permitiu verificar que a experiência materna das entrevistadas foi bem mais difícil do que
esperavam, implicando grandes sacrifícios e desilusões.
No entanto, a esmagadora maioria afirmou que, face às expectativas que haviam criado e às
dificuldades que encontraram, as revelações práticas da maternidade em instituição tenderam a ser
positivas. Como foi possível verificar em alguns dos indicadores inerentes aos “aspectos positivos”, a
“aprendizagem”, o “aprender com aspectos negativos”, a “interiorização de regras e limites”, a
“estabilidade” ou a “aproximação com a família” foram os grandes responsáveis pela avaliação
positiva. Vejam-se os seguintes exemplos.
“Os momentos mais difíceis que eu passei aqui na instituição, hoje aplicou-os comigo também, e com o meu
filho. Realmente não os quis aceitar, na altura, foram muito difíceis mas realmente hoje vejo que foi muito bom
…(risos).” (ent. n.º 3)
“Depois consegui perceber esses erros. Consegui aprender com esses erros mesmo pela parte negativa.
Consegui aprender com eles e foi importante p‟ra organizar a minha vida.” (ent. n.º 4)
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“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.” (ent. n.º 5)
“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…” (ent. n.º 6)
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CONCLUSÃO
Ao longo deste estudo acerca das representações sociais da gravidez, especificamente, a
experiência da maternidade em instituição foi possível confirmar algumas ideias analisadas na
revisão bibliográfica, mas fundamentalmente descobrir dimensões do fenómeno, as quais permitiram
compreender a complexidade e diversidade que caracteriza esta experiência identitária feminina e o
modo como ela reflecte e, simultaneamente, se reflecte na situação social daquelas que a vivem.
A análise da experiência da maternidade em instituição permitiu concluir que o impacto da gravidez e
maternidade vividas no referido contexto, em vez de se traduzir num processo de acomodação a um
leque de estereótipos e expectativas de papel esperadas, era isso sim sujeito a todo um processo de
construção e negociação que percorre o período de acolhimento e, através do qual, a mulher faz
sentido de si e da sua experiência nos contextos relacionais e sociais que enquadram a sua vivência.
Ao interpretar as narrativas das oitos mulheres que, embora na mesma fase do seu ciclo vital,
partilham características contrastáveis em termos de história de vida, procurou-se constatar a
heterogeneidade e pluralidade de vivências e experiências de maternidade face ao modelo valorizado
e dominante socialmente – “ser uma boa mãe”. Reconhecendo o peso que factores como a cultura, a
família e as relações sociais têm na determinação do significado individual e social atribuído ao “ser
mãe”, pretendeu-se ouvir o ponto de vista da própria mulher num processo do qual ela é protagonista
e não mera espectadora.
Os discursos das entrevistadas possibilitaram a clarificação de algumas das ideias consideradas
relevantes na revisão bibliográfica realizada e que serviu de mapa condutor na operacionalização da
pesquisa. Nesse âmbito destacam-se algumas conclusões relacionadas com as representações
sociais da gravidez e a experiência de viver a maternidade em instituição, isto é, o modo como estas
mulheres reportam as suas práticas e auto-reflexões, bem como o modo como avaliam as suas
consequências.
A maternidade é, de facto, uma experiência promotora de um conjunto de transformações que
marcam tanto a vida prática como a identidade das mulheres que a vivem, encontrando-se o seu
significado associado a representações e condutas socialmente determinadas. Ela constitui um
momento existencial em que a mulher é sujeita a um processo de reconfiguração da sua identidade,
tanto para si própria como para os outros. Esta reconfiguração desenvolve-se num confronto
permanente entre expectativas, constrangimentos e possibilidades, numa dinâmica muitas vezes
geradora de sentimentos e avaliações ambivalentes e contraditórios.
O impacto ou o peso da experiência da maternidade vivida em instituição foi traduzido nas entrevistas
pela ideia de desafio, um desafio para o qual as mulheres não se sentiam preparadas e cujas
expectativas prévias não se revelaram realistas. Por esse motivo, a maternidade, mais do que um
dado adquirido e previamente inscrito na condição de ser mulher, foi afirmado pelas mulheres como
um processo de aprendizagem, no qual vão procurando e realizando um conjunto de informações,
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desenvolvendo um conjunto de aprendizagens promotoras de novas competências, e avaliando as
suas performances maternas.
A maternidade surge, desta forma, como um processo de aprendizagem activo e dinâmico, marcado
tanto por aquisições, como por dúvidas, ansiedades e frustrações. Todas as entrevistadas a definiram
como uma tarefa difícil, como um desafio no qual procuram colocar a sua dedicação no sentido de se
aproximarem do modelo de maternidade e, simultaneamente, de feminilidade, que sentem ser o
dominante. A par da gravidez e maternidade como período de experiência rica e período de crise,
também o acolhimento institucional, foi referido como um desafio difícil nas suas vidas, gerador de
sentimentos contraditórios ora de culpa ora de frustração, de realização e competência.
Todas elas revelaram reconhecer que as exigências e os constrangimentos que condicionam, hoje
em dia, o processo de “aprender a ser mãe”, aliados às diversas problemáticas que caracterizam as
suas histórias de vida, o tornam mais difícil de vencer. No entanto, ficou igualmente claro que a
experiência de gravidez e maternidade vivida dentro de uma instituição, não é radicalmente diferente,
daquela que é vivida no seu exterior, assume sim uma especificidade própria dadas as circunstâncias
e o contexto social em que cada mulher se encontra inserida.
A “opção” (caso de um pedido de ajuda) ou a “necessidade” (encaminhamento efectuado por um
serviço) de viver a maternidade numa instituição, é vista pelas entrevistadas, como uma enorme
responsabilidade, muitas vezes geradora de conflitos internos, medos e ansiedades relacionados com
o desempenho futuro do papel de mãe. Isto porque reconhecem que a criança tem valor e, é
merecedora de cuidados e de investimento, o que contribui para a tendência de a colocarem no
centro de todas as preocupações. Nas reflexões que fizeram, as mulheres entrevistadas, de uma
forma genérica, reconhecem a centralidade que os filhos têm nas suas vidas. E é em nome do bemestar destes que se promove, acompanha e estimula o seu desenvolvimento, e que se fazem
sacrifícios, tanto físicos como financeiros.
Apesar de descreverem a maternidade como uma experiência gratificante, única, “não traduzível em
palavras”, as mulheres entrevistadas não deixaram de referir as dificuldades sentidas no desempenho
do seu papel enquanto mães, diversas vezes associadas à responsabilidade e peso da educação.
Deste modo, os sentimentos de culpa e de frustração tornam-se particularmente salientes quando se
referiam ao modelo educativo e relacional que desenvolvem com a criança. Deram conta,
concretamente, das dificuldades que sentem em disciplinar e manter uma relação de autoridade,
matéria que consideram mais difícil e de resultado mais incerto na maternidade.
A aprendizagem da maternidade não é, porém, um percurso que a mulher faz sozinha. Uma
constatação a que foi possível chegar é a que se refere à importância para estas mulheres, do
acolhimento institucional na sua experiência. Essa importância parece resultar da necessidade da
mulher desenvolver toda uma aprendizagem intensiva, aquisição ou consolidação de várias
competências, essenciais no seu desempenho enquanto mãe.
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Ainda que, como se demonstrou ao longo do estudo, o pedido de ajuda por parte de uma mãe em
dificuldade e o recurso a um serviço ou uma instituição vocacionados para o efeito, sejam
instrumentos privilegiados das mulheres na sua aprendizagem do “ser mãe”, foi possível verificar que
as várias fases da maternidade determinam a forma como o fazem. Momentos ou etapas
diferenciadas motivam um pedido de ajuda também ele diferenciado, permitindo constatar padrões
temporais correspondentes a fases diferentes na procura de ajuda (primeiro, segundo e terceiro
trimestres da gravidez e a fase do pós-parto). Se todas as etapas da maternidade são acompanhadas
por elevadas doses de ansiedade e de receios, quanto ao desempenho de uma maternidade
adequada, propiciadora de um normal desenvolvimento da criança, cada uma delas é marcada por
exigências e níveis de intensidade específicos, que determinam variações na forma e no conteúdo
dos conselhos e das ajudas procuradas.
Mesmo que a experiência do acolhimento institucional continue a condicionar as opções e a vida das
mulheres acolhidas, pela dinâmica de funcionamento própria a que obriga, os seus discursos
chamaram à atenção para a importância da instituição como possibilidade de aprender a ser mãe e
simultaneamente de realização pessoal. A instituição parece ter entrado nas suas vidas, não como
um elemento secundário e complementar, mas sim como um elemento estruturante na definição do
projecto de vida destas mulheres. A sua importância vai muito para além do período concreto de
acolhimento. A aprendizagem efectuada e o trabalho por elas levado a cabo, não é entendido apenas
como uma necessidade, mas é visto como um factor de libertação e autonomização, de inserção
social e de maternidade plena.
Não obstante as dificuldades associadas ao acolhimento, nomeadamente a perda de autonomia e de
liberdade, esta aprendizagem aparece para as entrevistadas, predominantemente, como um factor de
motivação e de satisfação intrínseco. Os sentimentos de realização, de independência (ainda que
relativa), de auto-confiança, de estar em contacto com o mundo contribuem para a construção de
uma identidade positiva, uma maternidade confiante e uma revalorização de si que, provavelmente,
não alcançariam caso não tivessem estado acolhidas na instituição.
A mensagem clara resultante dos seus discursos foi a de que a maternidade vivida em instituição foi
uma experiência que, apesar de todas as dificuldades e contradições que encerra, confere às
mulheres uma estabilidade e uma auto-imagem de poder e gratificação enquanto agentes capazes de
contribuir para uma mudança qualitativa na sua situação relacional e social. Apesar de termos como
“abdicação”, “sacrifícios” ou “dificuldades” terem surgido ao falarem de si e do modo como avaliam o
período de acolhimento, nas entrevistas as mulheres transmitiram sentimentos de competência, de
valor e de motivação.
Ao assumirem a maternidade e o acolhimento como processos de aprendizagem, com altos e baixos,
elas foram-se reconhecendo como “vencedoras” atendendo à situação inicial em que se
encontravam, construindo, dessa forma, uma auto-imagem positiva e valorizada. Ainda que uma das
entrevistadas não tenha saído da instituição com o filho, tendo este acabado por ser encaminhado
para a adopção, os discursos analisados não são de mulheres acomodadas e limitadas a uma
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situação de “desigualdade” por se encontrarem numa instituição, mas revelam em si sinais de autoconfiança e poder.
Ao contrário de alguns discursos estereotipados que sustentam supostas angústias sentidas pelas
jovens que se encontrarem em regime de acolhimento institucional, o facto é que nas declarações
destas mulheres ficou claro que, pelo menos em termos ideais, as dimensões gravidez/maternidade e
acolhimento em instituição não colidem, mas antes se complementam como elementos estruturantes
nas suas vidas e catalisadores para a mudança.
A maternidade alcança-se com investimento pessoal, desejo de aprender e motivação constantes,
situação que não é diferente no caso de uma mãe acolhida em instituição, apenas se reveste de
características próprias de acordo com as condições de cada mulher.
Por tudo isto, as entrevistas disseram mais acerca do modo como ser mãe se inscreve actualmente
no significado pessoal e social do ser mulher. Permitiram compreender que o significado simbólico de
ser mãe, estando acolhida numa instituição, proporciona um caminho de realização e afirmação de
competências, de poder consciencializador fundamental à mudança. Por outro lado, encerra estas
mulheres num círculo ainda “vicioso” de reprodução de uma identidade feminina marcada por uma
lógica exclusiva de cuidados, dedicação e amor aos filhos.
Ao terminar este estudo levantam-se algumas curiosidades, que poderiam dar origem a futuros
trabalhos de exploração dos significados da maternidade. Uma delas prende-se com o desejo de
conhecer com maior profundidade o papel do pai das crianças na vida destas mulheres, muitas vezes
ausente ou simplesmente inexistente. Perceber até que ponto ele influencia ou condiciona o
desenrolar da gravidez e o processo de maternidade, podendo ou não contribuir para a estabilidade e
construção do projecto de vida de uma mulher. Numa sociedade em que, por um lado, os homens
que são pais reclamam cada vez mais uma nova imagem e, espera-se, novas práticas de
paternidade, outros existem que, apesar de também serem pais se demitem da sua função, não
assumindo qualquer responsabilidade ou relação com as crianças.
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