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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 1 

 

 

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

 

Foi o facto de eu ser mãe adolescente, andar com más companhias e então o Tribunal achou melhor 

eu ir p„ra uma instituição. 

Que idade tinha na altura? 

Tinha treze anos quando engravidei.  

Como surgiu a gravidez? 

Aconteceu (risos). Foi um imprevisto... não esperava.   

Como é que reagiu na altura? Com quem é que vivia? 

Naquela altura vivia com a minha mãe e a minha mãe não tinha “mão em mim”. Ela sempre trabalhou 

p„ra me sustentar, pronto, e eu tinha a minha vida, andava na rua com os meus amigos, que eu 

achava que eram amigos. 

Não ia à escola? 

Não. Faltava muitas vezes à escola… Então… Aconteceu engravidar. Não estava planeado mesmo, 

e então… Quando isso aconteceu, fiquei bastante assustada… Não sabia o que é que havia de fazer 

com treze anos (risos). Foi um bocado complicado. 

Passou muita coisa pela sua cabeça nessa altura? 

Passou, só que a única coisa que não passou pela cabeça foi o aborto, mas naquele momento não 

sei… Não sei como explicar, já… Também já passaram alguns anos.  

E entretanto o Tribunal encaminhou-a para a instituição? 

Sim, antes de “andar” na Casa de Santa Isabel, tive na Casa da Luz que foi… É um acolhimento 

provisório, depois é que vim p„ra Casa de Santa Isabel.  

Estava grávida de quanto tempo? 

Devia estar de… Quatro, cinco meses de gravidez.  

Estava a vigiar a gravidez? 

Sim… Estava na Maternidade Alfredo da Costa… Era lá que ia às consultas.  

 

 

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

significado teve para si?  

 

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.  

Qual é o significado da expressão “a minha liberdade”? 

Oh… Andava na rua com os meus amigos até às tantas da manhã e essas coisas. Hmmm… Só que 

a instituição fez-me muito bem. Ajudou-me bastante, tanto que há muita coisa que eu agradeço 

graças à instituição. Porque eu, praticamente… Eu não sabia cozinhar (risos) e agora já sei! (risos) 



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), só que… Lá está… 

Consegui. Aprendi a ser mãe apesar de ter sido um bocado difícil e complicado, mas passou-se.  

Foi difícil e complicado porquê? 

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. 

 

 

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

não ser coincidentes. Qual é o seu testemunho? 

 

Eu enquanto estive 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).  

“O momento complicado” tinha a ver com o quê exactamente? 

Era com tudo, lá está, o motivo de estar numa instituição, de não poder sair com os meus amigos, de 

não poder estar com eles, não poder sair à noite. As pessoas com quem eu “parava” lá fora, antes de 

vir p„ra instituição, depois começavam-me a dizer “fica mais um bocadinho c‟a gente” e “fica”, “fica, vá 

lá …” e eu, lá está, depois acabava por ficar… A pressão era muita… Mas adorei, gostei bastante de 

“andar” na instituição, tanto que aprendi bastante com a instituição.  

Como é que ficou a situação?    

Ah… O meu filho foi p„ra adopção (silêncio). Foi p„ra Ajuda de Berço, quando saiu da Casa de Santa 

Isabel. Ficou lá, ainda por volta de um ano e qualquer coisa, só que depois… Tivemos a decisão do 

Tribunal em que a família estava toda proibida de o ver e foi p„ra adopção. Apesar de eu me ter 

tentado mexer, já ninguém me dá informações, nem no Tribunal nem na Santa Casa.  

Como lidou com a situação? 

Foi bastante complicado porque não estava à espera. É sempre complicado perder um filho (silêncio). 

É bastante complicado, só que… A vida continua e só espero que ele um dia mais tarde me procure. 

Como explica que a situação tenha terminado dessa forma? 

Aconteceu muita coisa na minha vida… Foi também por não ter condições adequadas p„ra ter o meu 

filho comigo. A minha mãe não tem capacidades p„ra tomar conta de uma criança porque já é uma 

pessoa idosa e tem os seus problemas. Ah… E nós não tínhamos as condições para poder tê-lo 

connosco.  

Na altura que saiu da instituição não levou o seu filho? 

Não, ele ficou lá ainda durante um tempo… Não sei quanto tempo.  



Tentou ir buscá-lo à instituição?  

Não. Eu ainda não era maior de idade. Eu saí da instituição devia ter os meus quinze, dezasseis 

anos. 

E o bebé tinha que idade?  

O bebé tinha um ano e qualquer coisa, ia fazer dois. Só que não voltei à instituição p„ra ir buscá-lo. 

Tentei falar sim, tentei falar com a “Tia F”, só que ela disse-me, como é óbvio, que eu não o podia 

levar porque não tinha as condições p„ro ter, e depois ela disse-me que ele ia ser transferido p„ra 

Ajuda de Berço. Na Ajuda de Berço, tentei de tudo. Falei com técnicos, falei com tudo… Só que, lá 

está, esta adopção do meu filho não foi… Eu digo que é uma adopção ilegal, porque eu falei com 

advogados e um processo de adopção em Portugal demora de cinco a seis anos e o meu filho no 

espaço de quatro meses foi adoptado.  

Como é que vê a forma como terminou a situação? 

Ah… P„ra todos os efeitos é como se eu tivesse abandonado o meu filho. Eu agora tenho consciência 

disso, só que há um tempo atrás, não tinha consciência daquilo que estava a fazer. Não sabia 

mesmo, não tinha noção daquilo que estava a fazer, e agora já tenho.  

Pensava que o poderia ir buscar de volta à instituição? 

Sim, o meu pensamento era “eu vou sair mas eu vou lá buscá-lo”. Era isso que eu pensava. Eu saí, 

mas não… Eu vou lá buscá-lo… Eu vou falar e vou lá buscá-lo. Só que nunca tive essa oportunidade 

de ir buscá-lo.   

 

 

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

 

Na altura que fui acolhida o meu objectivo era estudar e acabar a escola. 

Tinha que escolaridade? 

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. 

Porquê? 

Porque faltava à escola. Ao princípio é tudo muito giro, o primeiro período não se conhece ninguém, 

estamos na escola e aprendemos. Depois o segundo período já se começa a conhecer mais as 

pessoas da escola, aquelas que gostam de ficar no “cafezinho”, a conversar, em vez de ir para as 

aulas. Eu ficava com elas também, com as minhas colegas no café, a conversar, a ler as revistas e 

acabava por não ir à escola… Então já tinha chumbado por faltas e não fui mais.  

Esse objectivo não foi concretizado? 

Pois… Não foi. 

Que outros objectivos definiu para a sua vida? 

Ah… 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 e, antes de o ser, o meu medo era o parto (risos). Tinha uma paranóia 

com isso (risos), só que… 



Foi ultrapassada? 

Sim, pode dizer-se que sim. Com apoio, também, cá na casa ajudaram-me bastante a ultrapassar 

esse medo que tinha… A falar todos os dias sobre esse medo. 

Como foi possível, na altura com a sua idade, definir objectivos? 

Eu acho que é um bocado complicado, com treze e catorze anos nós ainda somos umas crianças e, 

lá está, é uma criança a tomar conta de outra criança. 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. 

E ser “mãe a sério” implica o quê? 

Oh… Muitas coisas… Dar aos filhos o que eles precisam, estar lá p„ro que eles precisam… Só que no 

meu caso isso foi difícil.  

 

 

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

de maternidade? 

 

Acho que não. O único medo que tive foi mesmo o parto, tinha a paranóia do parto, que vai doer e… 

Não sei… Só que, lá está, com as ajudas consegui ultrapassar esse medo. Também me sentia um 

bocado revoltada por estar numa instituição e estar fechada. Pensava “porque é que eu estou aqui e 

não estou com a minha família lá fora?”. Ah… Mas ao longo do tempo, depois fui-me habituando. 

Considera que o medo do parto condicionou o momento do parto em si? 

Não, não. 

E em termos futuros? As expectativas que tinha ao vir para a instituição? 

Sim, isso 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?”, “a minha 

mãe sabe tratar de mim, tenho os meus tios, tenho tudo, que me podem ajudar”, “mas porquê que 

tenho de ir p„ra uma instituição e não posso ficar com a minha família?”. Tanto que eu quando fui 

sentia-me bastante revoltada, só que… Agora já passou (risos).  

E hoje em dia consegue perceber os motivos que estiveram na origem do seu acolhimento? 

Sim. O facto de, eu grávida, andar na rua até às tantas da manhã, lá está, naquela altura como era 

uma menina tinha um bebé na barriga que pensava que era… Lá está, o “nenuco”. E então, andava 

na rua até às tantas horas, e 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.  

Quando fala em “má vida” pode explicar um pouco melhor? 

Hmmm… (risos). Oh… Com treze anos, grávida a fumar… E depois, não fumava só cigarros, também 

fumava outras coisas que não devia… Mas pronto… Isso faz parte do passado.  

 

 

 



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

 

Eu posso dizer que com a minha mãe praticamente… Eu não posso dizer que aprendo muito com a 

minha mãe porque não aprendo. A minha mãe, lá está, ela sempre trabalhou bastante p„ra me poder 

sustentar e eu… 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… E então, a minha mãe, lá 

está, tenho que ser eu a ensinar a minha mãe porque a minha mãe não sabe ler, a minha mãe tem 

muitos problemas de saúde, sempre foi uma pessoa com problemas de saúde desde que o meu pai 

faleceu e começou a piorar cada vez mais… Mas adoro a minha mãe, a minha mãe é a minha mãe! 

Ah… Acho que no meu caso a minha experiência teve a ver com a vida que eu levei. 

Pensa que o seu grupo de amigos e o contexto social em que estava inserida teve influência 

na sua gravidez? 

Sim… Sim… Influenciou porque, lá está, eu como tinha os meus amigos lá fora, isso teve 

interferência. O facto de eu sair com eles, deles me pediram “ah… anda c‟a gente”, “vens c‟a gente 

um bocadinho”, “vens sair”, “vens divertir-te”, “sais um bocado”, “distrais-te” e eu… Pronto… Eu ia 

porque, lá está, eu naquela altura era bastante influenciável, deixava-me ir, e então eles diziam-me 

“bora, bora”, e eu não hesitava. Era logo “vamos”… Nem pensava no meu filho. E lá ia eu… E saía… 

Fiz bastante “porcaria” (silêncio).  

Acha que esse comportamento pode estar relacionado com a forma como terminou o seu 

acolhimento? 

Sim… Também porque, lá está, eu naquela altura queria era sair, queria era tar com os meus 

amigos… Não queria estar “presa” numa instituição, porque não saía e achava que não tinha a minha 

liberdade. A minha liberdade era estar lá fora com os meus amigos, andar com eles a passear, a 

fazer essas coisas todas. E o meu filho acabou por ficar p„ra segundo plano porque eu naquele 

momento, lá está, como disse, não tinha noção das consequências. Não pensava. O meu 

pensamento era “vou sair mas eu venho buscá-lo”. Era o que eu pensava naquela altura… Era uma 

criança, praticamente, e pronto, agora é que vejo as consequências, agora é que tenho noção da 

“porcaria” mesmo que fiz.             

 

 

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

crise? Como explica esta contradição?  

 

Eu posso dizer que fiquei mais sensível durante a gravidez porque depois da gravidez não fiquei 

tanto. Depois foi normal. Agora deste meu filho (refere-se ao segundo filho) depois da gravidez, tive 

um princípio de depressão. Era derivado ao stress, ao facto de já ter perdido um filho e não sabia se 

também me iam tirar este… Porque eu p„ra sair da maternidade foi um bocado complicado porque eu 

tive este com dezassete anos… E foi um bocado complicado. Tinha sempre as assistentes sociais 

“ah e não sei quê…”, “se calhar tu não tens condições p„ra teres o teu filho e não sei quê…”. Só que 



eu dizia “não, eu tenho as condições p„ra ter o meu filho”, “já perdi um, só que p„ra este, tenho as 

condições”.  

E teve de fazer prova dessas condições? Como é que isso aconteceu?      

Tive, tive. Elas tiveram de ir lá a casa p„ra ver se eu tinha condições p„ra ter lá o meu filho. Naquela 

altura, o pai estava a trabalhar, os avós parte do pai também disseram que estavam lá p„ra ajudar, 

p„ro que desse e p„ro que viesse, e com um bocado de sorte, e graças a Deus consegui sair com o 

meu filho da maternidade. Esse era o meu pior medo. E então, depois derivado a isso tudo, e ao facto 

das assistentes sociais “andarem sempre em cima de mim” a fazerem-me perguntas e a 

pressionarem-me… Até que fui ao médico e ele disse-me que tinha que me acalmar porque estava 

com princípio de depressão. Disse p„ra eu pensar no meu filho porque isso não era nada bom p„ro 

meu filho, tanto que eu, naquela altura já estava a entrar um bocado na fase de que até o choro dele 

me irritava. Diziam-me qualquer coisa e começava logo a chorar (risos). Ah… Estava muito sensível, 

só que depois com as ajudas da família e os comprimidos, e isso tudo, ajudou-me a acalmar um 

bocado.    

 

 

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

 

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 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.     

Considera que esses hábitos criados foram importantes para a sua vida? 

Foram. Foram muito importantes. Naquela altura, eu não queria saber das regras p„ra nada (risos), 

não me importava, mas hoje em dia dou graças a Deus por ter aprendido isso.  

Consegue referir outros aspectos positivos ou negativos do período de acolhimento? 

Na instituição, dava-me bem com toda a gente e gostava de lá estar só que… A única… Ah… Como 

é que eu hei-de explicar? 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 porque, lá está, eu como era uma menina queria era sair, queria passear… Acho 

que se calhar, não consegui lidar com a vontade de querer muito a liberdade e ter um filho (silêncio).  

O que é mudou na segunda gravidez?  

Agora da segunda gravidez, lá está, eu já tive uma lição de vida, já perdi um filho e tento fazer tudo 

p„ra não perder outro. Lá está, eu naquela altura era uma menina e agora já cresci um bocado, já 

evolui, já… Ah… Tanto que eu penso “se o arrependimento matasse, eu estava morta!”… Porque eu, 

se fosse com esta idade, não fazia nada daquilo que fiz… Porque perder um filho é bastante doloroso 

(silêncio). 

Neste momento a situação é diferente? 

Sim, sim. Agora tenho é que pensar no meu filho e seguir com a vida p„ra frente. 



9. O que significa para si “ser mãe”? Entretanto foi mãe uma segunda vez… 

 

Hmmm… P„ra mim ser mãe é… É a coisa mais linda do mundo (risos). Não há palavras p„ra se 

descrever o que é ser mãe… Porque é uma coisa linda ter um filho a chamar-nos mãe e quando 

acorda “mamã eu quero isto”. Não há palavras… Ser mãe é… É tudo (risos). Mas também passo por 

dificuldades na vida, mas graças a Deus, ao meu filho nunca faltou nada e a mim já me faltou muita 

coisa p„ra poder dar ao meu filho… Mas não me arrependo de nada… Porque estou desempregada, 

só o meu marido é que está a trabalhar agora, e já passámos um momento bastante complicado na 

vida. O pai dele também adoeceu e tivemos que deixar a casa onde estávamos porque tínhamos 

praticamente quase a vida organizada e agora temos de começar do zero outra vez. 

Ser mãe nem sempre é uma tarefa fácil? 

Ser mãe é um desafio que a vida nos dá todos os dias e, lá está, são 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… Mas é a coisa mais linda 

do mundo (risos)… Apesar das dificuldades todas, eu olho p„ro meu filho e esqueço um bocado o 

mundo à minha volta… E isso é bom (risos).  

 

     

 


