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DADOS OBSTÉTRICOS 

Tempo de gravidez 3º Trimestre 
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Duração do acolhimento 2 anos 

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

 

Eu engravidei de um relacionamento que… Um relacionamento falhado (risos). Entretanto, quando 

soube que estava grávida… 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.  

Que idade tinha na altura? 

Tinha dezanove, tinha dezanove anos. Só que naquela aldeia pequena toda a gente fala. Entretanto 

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.  

Estava grávida de quanto tempo? 

Ah… Já estava de sete meses.  

E não estava a vigiar a gravidez? 

Não, nunca vigiei a gravidez (risos). Entretanto nunca tive problemas. Depois fui p‟ro hospital porque 

a minha irmã achou que eu não estava bem porque fiquei vários meses fechada em casa sem sair. A 

minha irmã achou que eu não estava bem e levou-me p‟ro hospital obrigada… (risos). Eu não queria 

ir. 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). Uma criança 

dentro de mim. Entretanto, uma assistente social do hospital ajudou-me na procura de uma instituição 

e foi quando então eu encontrei esta instituição. Vim p‟ra cá porque fiquei mesmo sem nada… Não 

tinha mesmo p‟ra onde me virar.  

Não tinha alternativas? 

Não. Não tinha família… Não tinha trabalho, não tinha casa.        

 

 

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

significado teve para si?  

 

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.  

Porquê? 

Ah… Porque não tinha ninguém à minha volta e não estava habituada a isso. Estava habituada a ter 

alguém perto de mim, p‟ra me ajudar a cuidar do meu primeiro filho, e deste segundo eu não tinha 



ninguém. Estava completamente sozinha e tinha muito medo porque só pensava “agora vou ter de 

começar tudo do zero com uma criança nos braços”… E quando eu vim cá p‟ra casa, p‟ra instituição 

via as outras mães… Isso foi muito difícil, foi mesmo muito difícil… (risos).  

Foi difícil a entrada na instituição? 

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. Só quando tive o meu filho, quando eu realmente 

tomei noção, que ia ser mãe porque eu durante os sete meses de gravidez, eu estava sempre a 

esconder… Faz de conta que não estava grávida, fazia de conta que não estava… Mas quando eu 

realmente dei conta que estava mesmo grávida, e que ia ter um filho… Acho que foi a primeira vez 

que eu fui mãe. Eu do meu primeiro filho não foi assim, não foi. 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.  

Isso aconteceu já na instituição? 

Já na instituição sim.  

E foi importante para si? 

Foi porque aquilo que eu era antes de vir p‟ra instituição… Sou agora completamente diferente… 

(risos). Eu, com o meu primeiro filho, não tinha aqueles cuidados como tenho agora com o meu filho 

porque tinha sempre alguém ao meu lado… Com o meu filho sou só eu e ele… Ele está sempre 

comigo. Eu acho que sinto quando ele está mal ou ele sente quando eu estou mal. É completamente 

diferente. Ele fez-me amadurecer muito.  

Que significado teve para si vir para a instituição?  

Eu realmente não sabia como é que funcionava, não tinha a pequena noção. Depois com o tempo ao 

falar com as pessoas que faziam parte da instituição, percebi que iam ajudar-me a começar do zero, 

não é? Eu pensei “eles vão ajudar-me a ser mãe”, “vão ajudar-me a criar um lar p‟ro meu filho” e 

também “vão ajudar-me a ser mais mulher”, “a ser uma boa mãe”. Foi isso que eu percebi quando vim 

p‟ra cá, mas durante algum tempo foi difícil, foi muito difícil.                 

 

 

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? 

 

Ah… Em relação à gravidez… Eu realmente não estava mesmo preparada p‟ra ser mãe, não estava. 

Eu não aceitava de maneira nenhuma. Eu tinha na minha cabeça que não ia ser mãe outra vez.  

Apesar de estar grávida? 

Sim, apesar de estar grávida. 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 só que… 

 

 



O que é que a fez mudar? 

Foi quando eu entrei nesta instituição… Porque realmente 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?”. À 

medida que o “S” ia crescendo, eu ia vendo as outras mães cuidarem dos filhos, e percebi que 

também ia conseguir. Se elas conseguem sozinhas, eu também hei-de conseguir! Foi isso que eu 

percebi. Depois… Quando ele nasceu foi… Foi realmente um milagre (risos). 

 

 

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

 

Ah… Assim as primeiras coisas que me vieram à mente foi… Foi eu voltar p‟ro Alentejo… Mas 

entretanto, as coisas mudaram porque lá no Alentejo não há trabalho. Sim, eu tenho lá os meus 

amigos mas não tenho trabalho.  

Como é que pensava esse regresso ao Alentejo? De que forma estava planeado? 

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, e cá em Lisboa foi muito mais fácil. 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.  

E voltar a estudar? 

Sim, sim … Não é bem estudar… Entretanto consegui completar o 9º ano porque só tinha feito o 8º 

ano e consegui completar o 9º ano, através do RVCC. Aquilo são módulos, em que é só fazer testes, 

e vêem se nós estamos aptas ou não… E, então, fiz isso. Como eram poucas horas por semana 

consegui fazer de acordo com o horário do meu filho. Depois ele foi p‟ra creche e foi quando eu 

consegui arranjar um trabalho para conseguir levar a minha vida p‟ra frente. P‟ra conseguir fazer a 

minha vida fora da instituição.  

O que aprendeu ao longo do tempo de instituição foi útil quando saiu? 

Sim, sim foi bastante útil.  

Pode dar exemplos? 

Ah… Exemplos? Por exemplo… 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. Também ajudaram-me na 

educação do “S” porque eu também não sabia nada. Eu, com a minha primeira filha tive pessoas 

mais velhas que me ajudaram nisso… Eu praticamente não fui mãe da minha primeira filha. Agora do 

“S”, do meu segundo filho, já 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 e foi isso… 

(risos). Ensinaram-me este tipo de coisas.                  

 

 



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

de maternidade? 

 

Sim. Eu ao princípio… Quer dizer, no final da minha gravidez sentia muito medo porque estava na 

expectativa de “será que vou conseguir?”, “será que não vou conseguir?”… Porque nós não sabemos 

o que é que nos vai acontecer a seguir. Nós com um filho nos braços pensamos “o que é que vai ser 

agora?”… Foi mesmo… Tive muito medo, muito medo mesmo.  

Pode dar alguns exemplos? 

Ah… Tinha medo de não conseguir cuidar do meu filho. Eu pensava “o que é que eu vou fazer p‟ra 

conseguir que esta vida continue?”, “que o meu filho continue?”, “o que é que eu vou fazer?”… Era 

esse medo que eu tinha. “Tenho uma criança nos braços, o que é que agora vou fazer?”.  

E em paralelo tinha expectativas? 

Sim… Entretanto, depois isso passou e comecei a pensar eu tenho que… Tenho que realmente… 

Fiquei alegre quando ele nasceu. Fiquei muito contente… Chorei porque tinha medo porque eu, como 

nunca fui ao médico, tinha medo que ele tivesse algum problema e senti muita alegria quando ele 

nasceu, muita mesmo. 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?”… E então esses medos vinham-me sempre à 

cabeça.  

Influenciaram ou não a gravidez?  

Sim… Um pouco… Até que depois realmente… Caí em mim e disse “tenho que levar esta gravidez 

p‟ra frente porque muita gente consegue, porque é que eu não hei-de conseguir, não é?”. 

A instituição teve um papel importante nesse sentido? 

Foi muito importante… Foi o aspecto mais importante da minha vida… (risos). Eu acho que sem a 

instituição, eu não sei o que seria da minha vida… Não sei mesmo. Não sei o que é que seria.  

 

 

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

 

Ah… Eu enquanto estava grávida escondia de toda a gente e a minha avó foi-me muitas vezes 

visitar… Então… Eu via a forma como a minha avó… Como a minha avó nos tratava… Sempre muito 

bem. E então, isso influenciou-me muito porque nós também tínhamos regras. A minha avó também 

tinha muitas regras e era muito mau (risos). Eu, às vezes, chateava-me com a minha avó por causa 

disso, mas as regras é sempre bom e hoje aplicou-as no “S”. Hoje aplicou-as no meu segundo filho. 

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. Depois que eu saí do pé dela foi… Depois 

quando eu fiquei sozinha… Foi um desastre. Não havia regras, não havia nada. Então foi um 

desastre… Mas hoje vejo a minha avó como um modelo.  

 

 



E em termos sociais, o contexto em que vivia, de que forma condicionou a gravidez? 

Ah… Na zona onde eu vivia toda a gente se conhecia, e lá ninguém conhecia instituições… Ninguém 

sabia, nem eu própria sabia. Não sabia que me podiam ajudar. Só depois de ir p‟ro hospital é que 

fiquei a saber. 

Acha que o facto de viver num local pequeno, onde as pessoas se conhecem, pode ter levado 

a fechar-se em casa? 

Sim, sim. Fechei-me em casa p‟ra ninguém me ver (risos). Porque uma gravidez nota-se, não é? Ao 

fim de uns meses nota-se, e quando se começou a notar, eu tive de me esconder em casa p‟ra 

ninguém me ver. P‟ra ninguém me apontar o dedo e dizer “olha ela está grávida”… Porque eu sentia 

vergonha. Sentia vergonha e não queria que ninguém falasse em mim e foi isso que desencadeou a 

minha vinda p‟ra instituição.  

Se não tivesse vindo para a instituição a situação teria sido diferente? 

Sim, sem dúvida. Não sei como… Mas realmente teria sido diferente.    

 

 

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

crise? Como explica esta contradição?  

 

Durante a minha gravidez eu também senti isso. Eu tive… A maior parte da minha gravidez tive em 

depressão… Tive no hospital internada mesmo em depressão e só no final é que comecei a ver que 

ia ser algo positivo p‟ra mim… Que ia mudar a minha vida, ia mudar a minha maneira de ser, a minha 

maneira de pensar. Só que… Realmente foram dias de horrores mas também foram dias de muita 

alegria, a minha gravidez... 

Como lidou com esses sentimentos opostos? 

Ah… Pois… Esses momentos de horrores foi quando estive fechada em casa porque… Tive mesmo 

em depressão. Eu não saía, não via ninguém, eu não comia, eu não fazia nada, estava ali isolada. 

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 fazer-me mudar, estava a começar a fazer-me mudar porque eu não era assim. 

Não era nada assim daquilo que sou hoje …(risos).        

 

 

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

 

Ah… O meu período de acolhimento na instituição ao princípio foi… Durante o período foi… Houve 

momentos muito difíceis… Houve momentos muito difíceis mas também houve momentos de muita 

alegria.  

Pode dar alguns exemplos de momentos difíceis e momentos de alegria? 

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. Então havia regras. Não 

podia ser assim. Ah… 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. 

Foram momentos realmente difíceis, esses, mas aprendi com eles e consegui aceitá-los. Os 

momentos de alegria foi quando eu consegui fazer o 9º ano, foi quando o meu filho nasceu, foi 

quando eu consegui arranjar um trabalho e foi quando eu consegui arranjar uma casa… E mais?! 

Para além de outros, claro! Quando o meu filho começou a andar …(risos), também foi cá dentro da 

instituição, também quando ele foi p‟ra creche… Foram realmente momentos de alegria.           

Esses momentos foram pequenos degraus no seu projecto de vida? 

Sim foram mesmo… 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).  

 

 

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

 

Ah…P‟ra mim o que significa ser mãe é… O que significa ser mãe é… Nós termos dentro de nós um 

ser humano que vai… Que vem cá p‟ra fora, p‟ro mundo e nós temos que ensiná-lo a viver neste 

mundo com regras também… O que vai ser muito difícil...(risos).  Mas ser mãe significa… Eu não sei 

explicar (risos). Só sei dizer que é bom porque o meu filho, ele… Há coisas que ele me vem 

perguntar que nem os adultos me vêm perguntar! Ele é ingénuo, não é? Ele é uma criança pequena, 

ele é ingénuo mas ele vem-me perguntar coisas que eu fico… Não sei… Não sei explicar. Por 

exemplo, ele sente quando eu estou triste. Eu não mostro mas ele sabe quando eu estou triste. Ele 

vem ter comigo e faz-me festinhas… (risos). Não sei… Eu acho que ser mãe é realmente uma 

responsabilidade. O “nós” estarmos a criar uma vida, que eu acho que é uma coisa muito importante, 

porque nós todos somos seres humanos, não é? E alguém tem de vir de cima p‟ra nos guiar, não é? 

Então… Ser mãe, eu acho que é isso… Porque não há, não há outro sentimento no mundo igual a 

este. Não há mesmo. É completamente diferente. Eu não sei explicar. Não tenho palavras porque só 

mesmo quem é mãe é que sabe. Só quem é mãe e consegue criar um filho sozinha… Porque o pai 

do meu filho nunca teve qualquer relação com ele e… “Nós” criarmos um filho sozinhas… É muito 

difícil sim, mas também eu acho que é a coisa melhor que pode haver. Eu hoje vejo isso (risos).          

 


