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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 4 

 

 

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

 

O que se passou foi o facto de me ter separado... Eu engravidei do “M” e, na altura, o rapaz com 

quem eu vivia… Não aceitou muito bem a gravidez. Nós tivemos imensas discussões, nas quais 

chegou mesmo à agressão. Na altura, tive que sair de casa, ou seja, tinha sido agredida grávida e 

tive de sair de casa e pedir ajuda… E foi aí que fui acolhida na Casa de Santa Isabel.  

Estava a viver com quem nessa altura? 

Estava a viver com o pai dos meus filhos só que o “casamento” já não estava bem. Ultimamente 

havia imensas discussões e um dos motivos era também a gravidez que, na altura, não foi muito bem 

aceite. 

Porquê? 

Ah… Eu acho que não foi muito bem aceite porque nós também já não estávamos bem. Na altura, ele 

ficou com a ideia que eu tinha engravidado de propósito, p‟ra manter o casamento e… Se calhar até 

foi isso… Foi p‟ra manter o casamento, entre aspas, que já não estava bem… E então não foi mesmo 

aceite.   

Na altura estava grávida de quanto tempo? 

Estava grávida de cinco semanas.  

Já tinha começado a fazer a vigilância da gravidez?     

Não, não. Não tinha ido a nenhuma consulta. Só tinha feito um teste de farmácia e tinha confirmado 

que estava grávida.  

Como é que se deu a entrada na instituição? 

Eu saí de casa… E já tinha conhecimento através de umas senhoras, com quem tinha feito um curso 

e que acabaram por ficar minhas amigas… E na conversa com elas, disse que tinha sido agredida e 

que tinha que sair de casa, elas falaram-me logo na instituição. Liguei para esse número e marcaram-

me uma entrevista. Quando cheguei lá, já tinha uma das directoras da instituição para fazer a 

entrevista comigo. Acharam que era uma situação de risco e acolheram-me logo nesse dia.  

Quando entrou trouxe o seu outro filho. Que idade é que ele tinha? 

Quando entrei trouxe comigo o “D” que tinha um ano.     

 

 

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

significado teve para si?  

 

Ah… Teve… Teve um grande significado …(risos). Inicialmente… Inicialmente foi complicado mas… 

Porquê? 

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 entrar p‟ra uma instituição, onde se convive com mais pessoas, onde não é um 

espaço só nosso… Acabou por ser muito complicado. Inicialmente, houve muitas dificuldades, aliás 

houve sempre… Houve sempre dificuldades.  

Conseguiu ultrapassar as dificuldades? 

Sim. Foram ultrapassadas e algumas até foram positivas. Foi positivo ter essas dificuldades p„ra 

aprender com elas… (risos).       

Como é que foi possível? 

Com muita conversa, com muitos conselhos, com muitos exemplos, com muita ajuda das “tias” e das 

monitoras foi possível ultrapassar as dificuldades. Eu acho que nós, às vezes, também fazíamos com 

que essas dificuldades existissem (risos). Acho que, às vezes, também eram coisas da nossa cabeça. 

Aliás, fazíamos com que elas fossem piores do que aquilo que poderiam ser… Mas depois foram 

ultrapassadas.  

E isso dificultava o dia-a-dia? 

Dificultava bastante o dia-a-dia cá na casa.  

Que significado teve para si ter estado numa instituição? 

Ah… Deixou uma marca e foi positivo… Claro que quando saí da instituição pensei assim “não sei o 

que é que eu tive lá fazer”, “tive lá um ano, mas não sei o que é que mudou na minha vida”, mas 

hoje… 

Não foi imediato ver o resultado? 

Não, não foi. Mas hoje, cá fora todos os dias… Todos os dias falo da instituição. Todos os dias tenho 

atitudes que, na instituição eu achava que era ridículo, que não havia necessidade, que era um 

exagero das “tias”, das monitoras. E hoje, lá em casa, às vezes imponho essas regras. Aliás, os meus 

familiares, as pessoas que vivem comigo dizem sempre “mas tu não estás na instituição” (risos). Só 

que eu já me habituei porque acho que é o mais correcto. Por exemplo, os horários dos meus filhos 

dormirem continuam a ser os mesmos. Eles terem de comer a sopinha todos os dias também 

continua igual. Era uma coisa que quando eu morava só com o “D” não havia… Não havia horários 

p‟ro “D” dormir, não havia horários p‟ro banho. Se hoje há sopa, há. Se não há, ele come o segundo 

prato e não importa. Agora tem que haver isso obrigatoriamente. A roupa tem que estar organizada, 

também não havia… E tem que haver isso, até porque eles são dois e tem que haver organização. 

Eu acho que nesse aspecto foi positivo e mesmo p‟ra mim… Fazer os horários p„ra mim, saber que 

tenho que acordar cedo, que tenho que me organizar, que tenho que levar os meus filhos à creche, 

tenho que organizar uma casa… Tudo isso foi possível porque antigamente a minha vida não era 

assim… Nada disso era assim.  

 

 

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… Não estou a perceber muito bem… 



Por vezes a mulher engravida mas isso não significa que ela se torne obrigatoriamente mãe 

dessa criança…  

Pois… Às vezes isso não acontece.  

No seu caso, quando engravidou pensou imediatamente em ser mãe? Como é que foi? 

Vi-me logo mãe daquele bebé mas era o que eu via. Na realidade, não fui mãe daquele bebé. Aliás, 

depois tive os nove meses para perceber isso. Inicialmente, quando fiz o teste de gravidez, pensei 

“estou grávida, vou ser mãe outra vez”, “já sou mãe daquele bebé” mas isso não basta… Não basta 

só estar grávida e vou ser mãe e o bebé vai nascer.  

Como foi a sua reacção na altura? 

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”. Só que as coisas não foram 

assim. Pensei sempre só em mim e não nunca naquele bebé. Por isso é que eu digo, o facto de estar 

grávida não significa… Eu não fui mãe daquele bebé na gravidez. Na altura, usei sempre o facto de 

estar grávida e vou ter um bebé para benefício meu e não para benefício do bebé. Não posso dizer 

que durante a gravidez fui mãe daquele bebé… Até o facto de ter sido acolhida numa instituição era 

porque eu estava grávida. Era pelo bebé também, mas por mim, por estar grávida… Se eu batesse à 

porta da instituição sem estar grávida, se calhar não era acolhida. Na altura não pensei nisso. Pensei 

que era tudo por mim… Que era o facto de eu estar grávida.  

Como é que se deu a mudança? 

Quando nasceu o “M”.  

Foi logo após ele nascer? 

Não, foi pouco a pouco mas não foi muito lento. Acho que quando o “M”… Acho que foi mais quando 

eu percebi que mesmo depois do “M” ter nascido… Que eu percebi que, inicialmente, o pai do “M” 

não estava satisfeito com aquele bebé. Eu percebi… Afinal, tive nove meses a “usar” este bebé e não 

adiantou portanto, se calhar, é melhor deixar isso de lado e ser mesmo mãe deste bebé… Eu não 

vivi… Não tive aquelas emoções que tive do primeiro filho, quando ele deu o pontapé, quando ele se 

mexeu, de comprar a primeira roupa. Desta gravidez… Eu dizia às pessoas que aquilo não era novo 

mas é sempre uma emoção. Independentemente de ser a segunda, a terceira ou a quarta gravidez… 

Mas do “M” não tive essas emoções todas durante a gravidez. Não houve aquela coisa “o meu bebé 

está a mexer”, “vou fazer uma ecografia”, “o meu bebé engordou”, “o meu bebé não engordou”. Era 

completamente tudo natural… Era só o facto “estou grávida, estou grávida”… Mas depois mudei isso 

(risos).  

 

 

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

 

Na altura pensei… Quando entrei na instituição pensei “bem, agora vou ter um bebé”, “vou ter que 

acabar os estudos”, “vou acabar os estudos” e “vou trabalhar”. 

 

 



Refere-se a que ano de escolaridade? 

Ao 9º ano. Acabar o 9º ano. E vou… E vou arranjar um trabalhinho para conseguir ter um espaço p‟ra 

mim, para criar os meus dois filhos e para estar com eles. Na altura, o meu objectivo era esse. Não 

era ir viver com um familiar ou com o pai dos meus filhos. Era mesmo ter o meu próprio espaço, 

acabar os estudos, arranjar um emprego e… E ser independente, que era uma coisa que eu até à 

data não tinha sido.  

E era preciso o que referiu, um trabalho e uma casa? 

Sim, para ser independente era. Era preciso acabar os estudos, um trabalho e casa que eu até à data 

não tinha nada disso. Por isso era… para ser independente era só preciso isso.  

Considera que estava emocionalmente estável para suportar o que referiu?  

Ah… A instituição teve um papel importante porque eu não estava estável… E a instituição apoiou 

bastante.  

Pode explicar melhor? 

Eu não estava organizada… (risos). Estava perdida… Não sabia bem o que queria. Eu acho que… 

Essa coisa de estudar, arranjar casa e ir viver com os meus filhos era o que eu queria… Mas era mais 

o que as directoras da casa diziam que era o ideal para mim. Diziam “agora que o bebé nasceu vais 

organizares a tua vida”… Mas eu não estava muito p‟ra aí virada. Se tivesse um trabalho tinha. Na 

altura, antes de ter o “M” tinha começado os estudos e depois que o “M” nasceu nunca mais me 

preocupei em regressar aos estudos… Tiveram que ser elas dos estudos a ligar p‟ra mim, p‟ra eu 

poder voltar. Não estava… Não estava muito p‟ra aí virada. P‟ra mim estar a estudar, não estar a 

estudar, estar a trabalhar, não estar a trabalhar… Não havia motivação… Mas depois não queria 

estar na instituição mas sabia que não podia estar fora da instituição…   

Como é que justifica isso? 

Ah… Eu não estava bem… Não estava bem comigo própria… Não me sentia bem.  

Porquê? 

Tinha a ver com o pai dos meninos… Com a minha vida… 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. Já se passou um ano e ainda me lembro disso perfeitamente como se fosse hoje. 

Logo aí perdi vontade de tudo… Olhava p‟ro “M” e pensava… Não sabia o que pensava. Olhava p‟ra 

ele e não via… Já não o via com aquela alegria toda. Estava revoltada. Na altura, fiquei revoltada 

com a casa, fiquei revoltada com as “tias” porque… Na altura achei… Achei que aquilo tinha sido… 

Que as “tias” já sabiam e que eu é que não sabia e fiquei magoada. Não conseguia olhar p‟ras outras 

mães porque já sabiam que o pai do meu filho tinha pedido um teste de paternidade. Achava que as 

monitoras estavam sempre a comentar sobre isso… Às vezes até podiam não estar mas dava-me a 

sensação que por onde eu passava elas falavam sobre aquilo. Aquilo tudo deixou-me completamente 

magoada e de rastos.  

Como é que se deu a mudança? 

O que me deu força depois foi quando saiu o resultado do teste. Eu já sabia que era positivo, só que 

há sempre aquele medinho… Já sabia que era positivo. Eu disse sempre que era positivo mas… 



Tinha sempre aquele medinho. Não sei que medo é. Não consigo explicar esse medo… Mas havia 

sempre esse medo. Depois quando saiu o resultado… Na altura, disse “agora vou dar a volta por 

cima”. Costuma dizer-se “agora vou dar a tal bofetada sem mão”, “agora já posso andar de cabeça 

erguida”, “já que deu positivo não preciso andar aí com a cabeça p‟ra baixo”. 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… 

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).                                    

Como explica essa perda de controlo? 

Quando já tudo estava encaminhado… Acho que a “gente” nunca… Acho que as pessoas… Bem, no 

meu caso, acho que a “gente” nunca está bem… (risos). Achamos sempre que, por mais que 

estejamos bem… nunca estamos bem. E eu estava bem. Estava bem com as “tias” e tinha o 

essencial. Ia de fim-de-semana p‟ra casa, fui passar o Natal, o Ano Novo, tinha o meu trabalho, 

estava a acabar os estudos mas de repente achei que… Que não era o suficiente e então resolvi 

fazer com que as coisas... Eu acho que fui eu que estraguei… Fui eu que estraguei tudo e… Depois 

meti-me em algumas confusões e aquilo desmoronou tudo outra vez (silêncio). Depois as “tias” 

ficaram outra vez de “pé atrás” e era aquela sensação da confiança ter sido novamente abalada. 

Custou muito p‟ra consegui-la e foi novamente abalada. Depois era 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.            

Por iniciativa própria? 

Por iniciativa própria.  

De forma organizada? 

Não… Não. Não foi de um modo organizado porque depois de ter saído da Casa de Santa Isabel nos 

primeiros meses a minha vida foi uma confusão. Saí da Casa de Santa Isabel sem ter um espaço, 

sem ter uma casa, sem ter condições, sem ter dinheiro. Não tinha condições nenhumas. Os primeiros 

meses depois foram muito complicados. Tive uns dias em casa de uma prima e depois já não 

consegui ficar lá mais tempo. Tive que ir p‟ra casa dos meus irmãos, mas depois na casa dos meus 

irmãos era sempre imensa confusão e… Foram dias muito complicados. Depois não conseguia 

arranjar trabalho, o RVCC foi deixado p‟ra trás e… Era muito complicado.  

Saiu de um local onde tinha estabilidade para viver novamente na instabilidade? 

Pois… Na confusão… (risos). Ou seja, fui p‟ra confusão… (risos). Fui p‟ra uma confusão pior daquela 

quando entrei na casa. Foram meses complicados mas mesmo assim fiz essa má escolha.  

 

 

 

 



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

de maternidade? 

 

Durante a gravidez tive medo de nunca mais sair daqui… (risos). De nunca mais sair da instituição!  

Porquê? 

Porque achava que… Achava que não ia conseguir. Eu sei que fugi da instituição. Quer dizer, saí 

daqui fugida… Mas tirando isso, até há mães que saem da instituição sem serem fugidas. Mas eu 

achava que não. Achava que isso comigo nunca ia acontecer. Achava que nunca ia ter a estabilidade. 

Achava que não era capaz… Achava que não ia ter as coisas necessárias p„ra sair da instituição mas 

na prática tinha tudo… (risos). Não sei… 

É contraditório o que está a dizer? 

É… (risos). 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. Não sei… Mas acho que havia esse medo. Eu achava que, o facto 

de ter vindo p‟ra uma instituição, era meio caminho andado p„ra ficar sem os meus filhos. Sempre tive 

essa ideia e tive os nove meses de gravidez com esse medo.  

Essa ideia não tem muito sentido? 

Pois… (risos). Agora vejo que não.  

Teve outros medos? 

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.  

Como correu o momento do parto? 

Foi bastante fácil… (risos). Houve medo até ir p‟ra sala de partos. Houve sempre aquele medo mas… 

Nunca percebi que ia ser diferente do “D” porque foi provocado como o do “D”, chegou ao mesmo 

tempo de gestação como do “D”, com a diferença que o “M” ia ser maior. Então, o medo ainda era 

maior por esse motivo. Os médicos dizem que, pelo facto do “M” ter sido maior, ajudou um bocado 

porque era o segundo filho. O “M” era maior e, então, na hora do “M” nascer foi completamente fácil. 

Recuperei muito mais rápido do que quando tive o “D”, que ainda tive alguns dias muito debilitada.  

Tem falado dos medos e em relação às expectativas? 

Sim… Eu também dizia “espero um dia sair daqui” e “espero um dia ter a minha casa”. Por um lado, 

havia o medo de ficar sem os meus filhos e, por outro lado, havia a vontade de ter a minha vida. De 

ter a minha vida organizada. 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”. 

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. Eu estava 

a sair de um casamento, entre aspas, e achava que tinha de ir p‟ra um sítio onde eu tomasse conta 



de mim. Não queria sair da instituição e voltar ao mesmo. Tive muito esse medo e isso acabou por 

acontecer, não é?  

 

 

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

 

Teve influência sim. Por exemplo, em relação ao “M” o facto de ter estado na instituição e ter os 

exemplos das outras mães e ajudas das monitoras foi bastante gratificante… Posso ver o 

desenvolvimento do “M”, e o que se passou com o “M” que não se passou com o “D”, que era 

completamente diferente. Houve aquela ajuda das monitoras na gravidez e na maternidade. Tirando o 

facto de eu ter os meus problemas, durante a gravidez, também tinha aquela paz que consegui ter. 

Aquela estabilidade através da ajuda. Tive que ter a ajuda das outras pessoas. Não foi uma coisa que 

eu dissesse… “Não preciso de ajuda e consigo fazer isto tudo sozinha” porque isso não dá. Não se 

consegue fazer isso tudo sozinha. 

Em termos familiares houve alguma pessoa da família que teve especial importância durante a 

gravidez? 

Sim. Houve a minha mãe. 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… Mas isso foi só mais tarde. Eu fiquei 

afastada da família e dos amigos quando soube que estava grávida do “M”. Inicialmentem não houve 

uma proximidade. Só nos voltámos a reencontrar depois do “M” ter nascido.  

Como é que se deu esse reencontro? 

Ah… Deu-se… Por curiosidade… Saudades minhas… Curiosidade da parte deles em quererem estar 

comigo, com o “D” e também conhecerem o “M”… E também com a ajuda das directoras da casa… 

Achavam que era positivo reencontrar-me com a família principalmente com a minha mãe.   

Esse reencontro foi importante para a maternidade? 

Foi… Foi depois do meu bebé ter nascido… Foi muito importante para a maternidade.  

 

 

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

crise? Como explica esta contradição?  

 

Bem… Eu senti alturas em que estava bem mas muito rapidamente ficava em baixo, deprimida, triste 

e chorava… Exemplos… Às vezes, se uma das “tias” me fizesse um elogio “hoje tiveste bem” ou 

“hoje estás mais animada”, aquilo fazia-me sentir bem mas muito rapidamente passava. Não sei… 

Tinha a ver com o quê?   

Oh… O elogio não se mantinha… (risos). 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. É a única explicação que eu vejo… (risos). Achava que 

era mais chato receber elogios porque tanto podia receber um elogio hoje e, depois, amanhã 

dizerem-me “já estás outra vez menos bem”… (risos). Hmmm… Não sei bem… É complicado.      

 

 

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

 

Ah… No meu projecto de vida teve muita. De um modo geral, no meu projecto de vida teve muita 

coisa boa. Eu, só não conclui o que pensei para o meu projecto de vida, por culpa minha porque tive 

imensa ajuda. Tive imensas portas abertas p‟ra concluir o que era o meu projecto de vida. O período 

de acolhimento… O ano que tive na casa… Ah… Tive fases muito boas em que consegui construir… 

Porque eu era o pilar. Eu era a base e consegui construi-las. 

Consegue dar exemplos das fases boas? 

Ah… Momentos bons? Os momentos em que… Resolvi organizar-me. Os momentos em que voltei 

aos estudos, que comecei a trabalhar, que resolvi ser mãe a sério do “D” e do “M”… Hmmm… Que 

aceitei a ajuda das “tias” e das monitoras… Que me afastei das confusões porque também andava 

sempre metida em confusões… (risos), das intrigas, das mentiras. Esses momentos foram positivos e 

foram bons.  

E o reverso da medalha, o outro lado? 

O outro lado… Era estar metida em confusões, estar metida nas mentiras é… Era querer ser rebelde. 

Viver uma rebeldia que era desnecessária (silêncio). 

E nesse lado menos bom também consegue ver coisas positivas?    

Sim. Aprendi, aprendi… Que estando a cometer esses erros podia perder o que era mais importante 

p‟ra mim… Que eram os meus filhos. Era a coisa que eu mais tinha medo… Mas era eu que fazia 

com que isso acontecesse (silêncio). Depois percebi que ninguém estava ali p‟ros tirar. Mesmo 

depois de eu fazer as asneiras todas, as “tias” zangavam-se comigo mas estavam sempre ali, 

dispostas a ajudarem-me p‟ra eu não os perder, e não me perder a mim mesma. 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.  

Qual o balanço que faz dos meses que esteve em instituição? 

O balanço é positivo. É bastante positivo mesmo com as coisas menos boas. Mesmo naquelas 

alturas, em que as “tias” me davam nas orelhas (risos), mesmo naquelas alturas, em que as 

monitoras ralhavam comigo… Mesmo nessas alturas é bastante positivo. Eu hoje vejo que foi 

importante ter estado na instituição… Vejo olhando p‟ra educação dos meus filhos.  

Sozinha teria sido diferente? 

Teria. Estava completamente perdida. Aliás, eu quando entrei na instituição, já estava perdida. O “D” 

também estava perdido e agora é completamente diferente. Agora as pessoas olham… Podem ainda 

não elogiar-me a mim mas olham p‟ros meus filhos e olham p‟ra mim… E dizem que eu sou boa mãe. 

Olham p‟ros meus filhos e vêem que eles são crianças saudáveis. São crianças felizes e isso tudo 

tem a ver com a instituição porque eu sozinha não teria conseguido.  



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

 

Ah… É muito difícil de responder… (risos). O que é que significa? Ah… É óptimo ser mãe! Não há 

assim uma palavra que defina. É um misto de sentimentos tão bons, tão bons que não há assim nada 

que eu consiga dizer “isto é o que significa ser mãe”. Todos os dias nós temos experiências 

diferentes e todos os dias eles dão-nos coisas diferentes e ensinam-nos coisas novas. Eu posso estar 

a dizer “é óptimo ser mãe” e, por exemplo, hoje os meus filhos estão bem, estão contentes e estão os 

dois na escola… Mas amanhã podem estar melhor ainda… Por isso não há assim nada que eu possa 

dizer que possa definir isso mas… É óptimo.  

Que sentimentos são esses a que se refere? 

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. Quando eles estão doentes, quando temos que fazer a alimentação deles, dar 

banho, quando vamos passear com eles ao jardim… Tem a ver com tudo isso… Tudo isso é positivo. 

Acaba por ser positivo. 

 


