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DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Idade na admissão 21 anos 

Grau de instrução 12º ano 

Estatuto ocupacional Estudante 

Estado civil Solteira 

Nacionalidade Cabo-verdiana 

Local de residência Urbano 

 

 

 

DADOS OBSTÉTRICOS 

Tempo de gravidez 3º Trimestre 

Vigilância da gravidez Não 

Paridade Primípara 

Filhos anteriores ao acolhimento (idades) 0 

 

 

 

DADOS REFERENTES AO ACOLHIMENTO 

Origem do pedido de acolhimento Própria 

Duração do acolhimento 15 meses 

Encaminhamento após saída Autonomização 

 

 



TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 2 

 

 

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

 

Bem… O que se passou p„ra eu vir parar aqui foi que eu engravidei. Não foi planeado em nada mas 

aconteceu e, eu não tinha onde ficar, não tinha p„ra onde ir, estava numa situação um pouco 

caótica… Aquilo era mais que difícil e apareceu essa oportunidade. Ah… Achei que devia aproveitar 

porque eu queria ter um lugar p„ra ficar e também cuidar da minha filha, por isso vim. Foi bom porque 

aprendi várias coisas. 

Tinha alternativas em vez de vir para a instituição naquele momento? 

Quer dizer… Na altura apareceram outras alternativas como viver com amigas mas achei que não era 

bom porque não queria estar a depender das minhas amigas. Eu não tinha subsídios, não tinha nada. 

Não trabalhava, era só estudo, então não podia estar ali a viver com amigas e ter uma filha… Eu não 

podia viver com duzentos e cinquenta euros. Era muito pouco e eu não podia viver com isso. 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.  

Na altura estava grávida de quanto tempo? 

Já estava grávida de sete meses. 

Estava a vigiar a gravidez? 

Não… (risos). Não foi vigiada até entrar na instituição... Porque eu escondi (risos).   

Porquê? 

Ah… Porque foi um pouco complicado… Eu na altura não queria engravidar. Isso aconteceu. E então, 

quando aconteceu, foi como se fosse um “balde de água fria” que jogaram em mim. Eu tinha planos, 

tinha projectos, então… Estava meio que atrapalhada… Os meus familiares não compreenderam 

muito bem a situação, não ficaram do meu lado e eu fiquei praticamente sozinha… 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… 

Acabei por vir.  

E isso fez com que não fosse vigiar a gravidez desde o início? 

Pois, fiquei com um pouco de medo… Até porque no princípio, os meus tios também não sabiam da 

gravidez, nem eu (risos)… Porque eu descobri um pouco tarde e quando descobri, tive medo da 

reacção deles, de contar. Estava ali a depender deles, não tinha subsídio, não tinha nada e ainda por 

cima tinha que levar mais uma “boca”. 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… Mas pronto… Tinha que ser.          

Estava a trabalhar na altura? 

Não, eu só estava a estudar mesmo e foi difícil porque tive de parar. Era um sonho de uma vida… 

Quer dizer, sempre lutei por isso e queria muito mesmo fazer esse curso. Queria porque queria ter 

uma formação, queria poder trabalhar, ter um emprego digno e ajudar os meus pais e pronto… 



Acabei “riscando” um pouco esse sonho do mapa mas pronto, p„ra mim, só adiou porque não vou 

desistir. Isso não faço nunca.  

 

 

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

significado teve para si?  

 

Bem… No princípio foi um bocadinho complicado porque eu nunca tinha vivido numa instituição 

antes, e então as regras e viver com isso… Pronto, todo o mundo tem regras, mas não é como 

estarem ali todo o mundo a dizer “não, não, não faças isso” ou “tens de fazer isto assim, assim…”. É 

complicado viver… Entrar no ritmo e viver com isso, mas pronto, como eu queria ter uma vida melhor 

tinha que adaptar aquilo. Fiz o máximo p‟ra ao menos, mesmo que eu não concordasse, aceitasse e 

ir p„ra frente. Eu fui “empurrando com a barriga” e pronto (risos).  

Com momentos mais complicados, mais difíceis? 

Pois, há sempre, alturas em que… Dá vontade de jogar tudo p‟ro alto e ir embora mas… 

E o que é que fez com que não “deitasse tudo pelo alto e fosse embora”? 

O amor à minha filha, “tia”. É claro! (risos). Não dá mesmo… Foi maior… Valeu tudo isso… Olhar p„ra 

minha filha, ver o sorriso dela, olhar p„ra mim, chamar de mãe… É tudo de bom, “tia” (risos)… Isso 

paga tudo o que eu já sofri.  

Ter estado numa instituição foi uma experiência positiva para si?      

Foi sim. Foi positiva, foi importante… Pronto sempre me considerei um pouco responsável mas claro, 

há sempre coisas em que vai passando, mas pronto… Estar aqui contribuiu para que eu crescesse 

mais, fosse ainda mais responsável, ter noção daquilo que eu queria… Então foi bom.     

 

 

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? 

 

“Tia”, eu acho que isso é relativo porque eu não queria engravidar naquela altura em que eu 

engravidei, mas pronto aconteceu, eu fiquei um pouco atrapalhada no princípio com a ideia de… 

“Tudo vai mudar eu vou ser mãe e agora?”, “como é que vai ser?”… “Eu estou sozinha, mas pronto”. 

O tempo foi passando e eu fui-me adaptando às coisas e quando eu fui mãe… Isso depende. Eu no 

meu caso, acho que isso depende de pessoa p„ra pessoa, porque há pessoas que não encaram isso 

como algo positivo, mas p„ra mim ver a minha filha é… 

Acha que pode ter a ver com o quê?  

“Tia”… (risos).  

Disse que depende de pessoa para pessoa. No seu caso como foi?  

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. 

Portanto para si estar grávida e depois tornar-se mãe daquela criança é sempre coincidente? 

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.       

 

 

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

 

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.  

Para isso foi importante ter estado numa instituição? 

Foi… É um pouco difícil a entrada numa instituição mas depois que saímos daqui realizadas é 

gratificante.  

Os objectivos foram cumpridos?  

Foi… Tenho a minha filha comigo, tenho o meu trabalho, 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)… 

Pronto… Não era isso que eu sonhava. Sonhava mais, mas no momento está bom (risos).         

 

 

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

de maternidade? 

 

Teve sim, porque antes eu tinha imenso medo. Pensava “como é que eu ia criar a minha filha?”, 

“como é que vai ser?”, “se eu ia dar conta?”… E ainda há… Porque há sempre o medo de não estar à 

altura, de falhar mas… Eu vou tentando dar o meu máximo, o melhor p„ra que eu seja uma boa mãe. 

Esses medos influenciaram o seu desempenho enquanto mãe? 

Ah… Quer dizer… Fazem parte. 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.  

E em relação às expectativas?  

Expectativas… Tenho sempre (risos). Quero o melhor p„ra mim e consequentemente o melhor p„ra 

minha filha, só que, pronto, na minha situação é um bocadinho difícil porque… 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”… Mas eu vou tentando chegar lá 

(risos). Porque… Fazer o quê? Tem que ser “tia”. A minha filha está em primeiro lugar. Eu tenho 

expectativas mas um dia vou chegar lá.  



Conseguiu integrar as expectativas e os medos na sua maternidade? 

Sim. Não afectaram porque o que eu estou a viver agora tem que ser. A minha filha está em primeiro 

lugar e eu não quero afastá-la de mim, quero tê-la perto de mim, porque eu podia fazia algo que… 

Muitos imigrantes daqui fazem que é mandar o filho p‟ra terra e ficar aqui a fazer a vida. Eu podia 

fazer muito bem isso e continuar a minha vida, quer dizer, estudar e fazer o que eu queria, mas… 

(risos)… O amor que eu sinto pela minha filha não dá. Não consigo ficar longe dela, então tenho que 

encarar isso e seguir p‟ra frente… Eu vou fazer o que eu posso e o que devo. E é isso, “tia” (risos).  

 

 

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

 

Bem… Agora baralhei “tia” (risos).  

Acha que o meio cultural, familiar e social teve alguma influência na gravidez e maternidade? 

Se influenciou de alguma maneira? 

É assim… Quanto à família, por um lado foi bom, por outro nem por isso. O meu pai no princípio ficou 

um pouco… Não “engoliu” a história. Teve um tempo até que nem falava comigo mas pronto… 

Depois foi compreendendo e agora damos super bem, como sempre… (risos). A minha mãe sempre 

teve do meu lado, graças a Deus, porque eu também não ia suportar ter a minha mãe contra mim.       

Isso foi importante para si?  

Pois, a minha mãe e o meu irmão sempre tiveram do meu lado e isso foi bom porque a minha família 

tem muito peso na minha vida. É importante p‟ra mim. Por outro lado, estar aqui (refere-se a 

Portugal), estar a viver com os tios foi um pouco complicado porque o meu tio é uma pessoa que… É 

o meu sangue, é meu tio mas desde sempre, desde lá em Cabo Verde não éramos assim tão ligados 

e acho que foi isso que não funcionou. Não éramos tão ligados um ao outro. Era mais ligada à minha 

tia e aos meus primos mas pronto cheguei aqui e… Estar longe é uma coisa, e estar ali a viver lado a 

lado, na mesma casa é outra coisa. Depois eu não trabalhava porque a minha residência não dava 

p„ra trabalhar, estava ali e enquanto o curso não começava tinha que viver deles. Mesmo quando o 

curso começou eu recebia pouco, não dava p„ra contribuir com muito, então contribuía com aquilo 

que eu podia e as coisas… Eu não sei porque se houvesse conversas, me chamassem e me 

dissessem qualquer coisa… Conversávamos e chegávamos a uma conclusão. Eu até percebia o 

porquê de tudo o que se passou. Mas nunca houve uma conversa e eu não sei se fiz algo de errado. 

Devo ter feito ou então na cabeça deles acharam que eu fiz. Guardaram aquilo e foi acumulando, foi 

acumulando e chegou ao ponto que chegou. Mas nunca me chamaram p„ra ter uma conversa e dizer 

“olha isso não está bem, aquilo não está bem …”. Então chegou um ponto em que acabou explodindo 

e ficámos na situação que ficou. Quanto aos amigos… Foi bom, “tia”. Graças a Deus, as minhas 

amigas sempre tiveram do meu lado, me apoiaram quando podiam.  

E a escola teve um papel importante durante a gravidez? 

Teve, teve, porque me ajudaram bastante, compreenderam a minha situação e facilitaram em tudo o 

que eles podiam, então teve sim. Tive bastante apoio.                 

 



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

crise? Como explica esta contradição?  

 

Bom, no meu caso eu diria que foi… (risos). Foi um pouco diferente porque eu nem tive a 

oportunidade de aproveitar a gravidez... Foi sim, uma experiência única, como é obvio, mas não 

aproveitei de maneira … Como dizer?... Positiva. P„ra dizer… Eu adorei estar grávida. Tinha tantos 

problemas que até esquecia dessa parte, era tantos problemas que a minha cabeça estava mais p‟ra 

lá do que p‟ra cá, mas… Foi bom… Agora que eu tenho a minha filha foi bom (risos). 

Foi um período complicado mas ao mesmo tempo não deixou de ser uma boa experiência? 

Pois… Foi uma experiência única e rica sim, claro.   

No seu caso foi um pouco ao contrário, o período mais difícil foi no início e só depois é que 

desfrutou da gravidez? 

Pois… Só no final é que acalmou um bocadinho e comecei a viver a gravidez… Porque no princípio 

era só o facto mesmo de eu estar grávida, sentir aquilo, ver aquilo… Estava longe de ser… Não 

conseguia mesmo. As dificuldades eram muitas e não dava p‟ra viver a gravidez.  

 

 

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

 

Na gravidez teve pouco, não é?... Porque eu cheguei aqui e cinco dias depois a “M” nasceu, mas… 

foi bom, “tia”. 

Porquê? 

Ah… Porque… Olha porque eu não tinha p‟ra onde ir (risos). Eu tinha que ter um lugar p‟ra ficar e me 

acolheram. Foi mais do que suficiente. Viver com as pessoas daqui, conviver com as pessoas que 

trabalham aqui e que viviam aqui, com as outras miúdas então… Foi bom. Havia sempre confusões, 

isto mais aquilo, uma hora ou outra que uma acabava se chateando com a outra, mas foi bom. Aqui 

eu me sentia em família porque embora… As pessoas são todas estranhas. Chegamos aqui e 

convivemos porque vivemos na mesma casa temos que conviver mas de uma forma geral… P‟ra mim 

era como uma família. Era aqui a minha casa, as pessoas que viviam aqui conviviam comigo, 

estavam aqui comigo, embora eu tenha a minha maneira de ser e ficava um bocadinho isolada no 

meu canto… É a minha maneira de ser, sou assim mas eu me sentia bem (risos).  

Consegue referir aspectos positivos e negativos do período em que esteve na instituição? 

Bem… Eu entrei aqui e depois tive a minha filha… Chegou um ponto em que eu tive de deixar de 

estudar porque eu tinha mesmo que trabalhar, não é?... Foi complicado entender isso (risos). Era um 

sonho e queria mesmo continuar mas não dava, claro. Não tenho cá ninguém e eu tinha que trabalhar 

p‟ra poder sustentar a minha filha e poder fazer a minha vida lá fora.  

Mas não desistiu de estudar? 

Não, claro que não! Aquilo está pendente mas um dia vou lá e pronto… (risos). Aprendi muitas coisas 

aqui. Aprendi com as pessoas daqui, aprendi a cuidar da minha filha, eu não sabia nada, aprendi a 

cuidar dela.  



Que “muitas coisas” são essas? Pode dar alguns exemplos? 

Ah… (Risos)... 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…  e foi isso, “tia” … 

(risos).     

Considera que foram aspectos importantes? 

Claro que sim, “tia”. Eu antes saía lá fora e era difícil… Não sou pessoa de… Muita gente me acha 

arrogante e que eu não dou muito com as pessoas, mas não é assim. Eu tenho a minha maneira de 

ser um pouco complicada. Eu não consigo chegar aqui e começar a falar com pessoas e estar tudo 

bem. Eu estou ali a observar a pessoa e depois é que eu vou lá. Agora não. Agora eu estou lá fora, 

falo com todo o mundo, me dou super bem, já chego aqui e conheço uma pessoa hoje e me dou 

super bem… E isso foi bom… Eu acho que foi muito bom. Muitas vezes a “tia”… Quer dizer “me dava 

na cabeça” porque eu estava no meu canto sozinha… Dizia que eu vivia no meu mundo sozinha, mas 

eu ia tentando… Ia tentando me aproximar… Mas isso custou muito porque eu não estava 

acostumada a isso e de repente ter de mudar, não é? Mas foi bom, “tia”. Foi importante p„ra mim.       

 

 

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

 

Ah… É tudo de bom, “tia” (risos). Ser mãe é maravilhoso! Sinto uma alegria enorme em ser mãe! 

Embora às vezes tem tanta dor de cabeça (risos) mas… Tirando essas burocracias… É maravilhoso! 

Ter os nossos filhos, ali ao pé de nós, estar a brincar connosco, só um sorrisinho deles é… É 

maravilhoso. É a única coisa que eu posso dizer. Ser mãe é tudo de bom. Eu não entendo muitas 

mães que não ligam a isso mas p‟ra mim é maravilhoso e pronto… É isso (risos).  

 


