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R Desse movimento que eu entretanto comecei a trabalhar na APF, entrei para a delegação e 

comecei lá a trabalhar. Entretanto ao mesmo tempo, cá na maternidade, eu acabei a especialidade e o 

Doutor Dória portanto pôs-me a fazer, a iniciar uma coisa que eu na altura não sabia muito bem como é 

que se fazia, nem se ia gostar ou não, que era a consulta de adolescentes grávidas. E pronto, uma coisa 

puxa outra e eu penso que realmente o estar na APF e contactar com outros técnicos de saúde e com 

pessoas de formação muito diversa, não é? Foi alguma coisa que foi contribuindo muito para eu ter, sei lá 

uma forma se calhar…que hoje em dia se calhar já não é tão nova, e já há muita gente que pensa assim, 

mas que também me ajudou a ver a medicina e a fazer medicina de outra maneira, não é? Não só em 

relação aos utentes mas em relação também às equipas, portanto eu comecei a valorizar muito o 

trabalhar em equipa, até porque por exemplo em relação à consulta de adolescentes grávidas e às vezes 

costumo dizer, se há alguma coisa que eu tenho feito, tem sido isso, tem sido um bocadinho construir 

equipas, percebe? 

 

E Foi aberto aqui na maternidade… 

 

R Em 1989. 

 

E Mas já havia antes da Maria José estar cá? 

 

R Não havia nada, portanto eu fui a primeira, o Doutor Dória encarregou-me de começar essa 

consulta e portanto eu na altura comecei sozinha e comecei a ver assim umas coisas, eu nem gostava 

muito, não tinha muito boa opinião dos adolescentes porque eu não recordava como uma… com saudade 

nem nada a minha adolescência não tinha sido uma altura da minha vida que eu tivesse gostado 

particularmente e, por outro lado, também não tinha assim muito boa opinião dos adolescentes e portanto 

deixe-me dizer que isto foi um presente envenenado, eu nunca dizia que não ao Doutor Dória porque era 

uma pessoa que eu respeitava muito e se ele me tinha posto lá, eu achava que tinha que cumprir aquilo 

que ele tinha dito e depois pronto realmente às vezes conhecer é cada vez gostar mais, ainda por cima 

eu rapidamente percebi que não conseguia fazer aquilo sozinha e portanto…achei que tinha que 

realmente pedir a colaboração de pessoas de outras áreas, nós tínhamos cá na maternidade um serviço 

social, tínhamos um departamento de Psicologia e portanto eu fui falar primeiro com a Psicologia, com 

uma das pessoas, com quem na altura achei que poderia trabalhar melhor e ela aceitou. Pronto, no fim 
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deste ano depois começamos também a trabalhar com o Serviço Social, com umas das assistentes 

técnicas e construímos um núcleo duro e durante muito tempo fomos nós as três, durante muito tempo 

não houve possibilidade de arranjar outra pessoa fixa para trabalhar em equipa, mas eu acho que aprendi 

imenso também, aprendi coisas que às vezes até no curso de medicina, que no curso de medicina nós 

não aprendemos. 

 

E No curso não lhe chamou à atenção isso, foi só depois como profissional?  

 

R Sim, sim foi só como profissional… 

 

E Não houve nenhuma abordagem no âmbito da formação às questões da sexualidade? 

 

R Não! Eu penso que neste momento que há às vezes alguma, não é? Depende um bocadinho, sei 

que neste momento os alunos de… os alunos do quarto e do sexto ano, que vêm cá fazer as aulas 

teóricas não são todos, são só alguns, da Faculdade de… ali de Santana, que há alguns professores que 

têm realmente a preocupação, de dentro do planeamento familiar abordar algumas questões da 

sexualidade, ou pelo menos perceber como é que a contracepção está ligada à sexualidade etc. … Mas 

naquela altura não, essas coisas eram coisas que não se falavam, eram coisas de somenos importância 

e que não… pronto que eram coisas menores, que não eram coisas absolutamente nada importantes. 

Tudo isso… foi depois que eu aprendi. 

 

E E como é que as adolescentes chegavam até aqui, como é que elas vinham aqui bater à 

porta? 

 

R Ao princípio vinham aqui bater à porta como as outras mulheres, vinham seguir a sua gravidez e 

portanto nessa altura eram encaminhadas para esta consulta, em vez de ficarem no contingente geral, 

pronto isso foi a primeira abordagem, não é? Depois eu recordo-me que nessa altura, isto foi uma coisa 

que no fundo teve um percurso que não foi assim todo ele linear… Portanto teve altos e baixos, eu 

lembro-me que uma das primeiras coisas que nós fizemos, foi que às vezes vinham cá adolescentes que 

chegavam ali assim ao balcão da secretaria e diziam que queriam abortar e normalmente essas 

adolescentes eram logo ajudadas, diziam isso aqui não se faz, isso não é para aqui, aqui é para ter bebés 

não é para fazer abortos e portanto todas essas adolescentes eram postas para nós, porque às vezes 

recebíamos uma outra de outra forma, ou através do serviço social, portanto mais encaminhadas através 

até de associações, ou de instituições, começámos a perceber que nós queríamos mesmo essas 

meninas e queríamos distinguir essas razões, porque algumas nem grávidas estavam, mas estavam em 

risco de engravidar e portanto nós queríamos falar com elas e queríamos iniciar a contracepção, se fosse 

essa a vontade delas. Outras, já estavam tão adiantadas que já nem se punha a questão do aborto. 
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Outras, no fundo estavam a ser pressionadas para abortar e outras iam mesmo fazer um aborto, mas nós 

achávamos que muito embora não o pudéssemos fazer de uma forma legal nessa altura, pelo menos 

poderíamos minimizar-lhes os riscos e, portanto, fazermos alguma… e, pelo menos, deixarmos-lhes o 

campo aberto para elas voltarem depois do aborto e portanto essa foi uma das nossas primeiras 

campanhas como equipa, foi dizer a toda a gente, aos nossos colegas, dizer aos porteiros, dizer a toda a 

gente que as meninas que queriam abortar eram para nós… pronto! Isto ao princípio foi até assim…  

algumas pessoas receberam isto até um bocadinho… o que é que elas depois querem fazer? E portanto 

nós tínhamos sobretudo que falar com elas, não é? E depois logo se via o que poderíamos… ou 

faríamos. 

 

E E houve alguma parceria com os centros de saúde, eles sabiam? 

 

R Parceria composta não, nunca houve, assim uma parceria isto foi uma das coisas que nós 

quisemos fazer, mas é difícil por várias razões, é difícil sobretudo até porque nós estamos a trabalhar, 

eles também estão a trabalhar e é impossível, porque nós não fazemos só isto, não é? É uma parte da 

nossa formação, mas houve sempre…portanto para já, nós de início recebia cá as adolescentes… assim 

que eles souberam que havia uma consulta começaram a despachar adolescentes, chegavam cá a dizer 

assim: “16 anos gravidez não vigiada, 17 anos gravidez não vigiada”… vinham logo para cá e portanto 

nós, uma das coisas que começamos a fazer e isso até através da ARS, foi alguns encontros com vários 

clínicos gerais da nossa área, não é? Portanto havia reuniões em Sete Rios, que eram mais ou menos de 

3 em 3 meses, em que nós íamos falar de “gravidez adolescente”, na altura íamos apresentar os dados 

que tínhamos da consulta, o que é que nós pensávamos ou quais é que poderiam ser os riscos maiores 

em termos clínicos, íamos falar muita da abordagem psicossocial, íamos motivá-los para eles encararem 

essas adolescentes de uma forma multidisciplinar e para tentarem por um lado que não viessem todas 

para nós, porque nós sabíamos sempre que aumentávamos muito o trabalho, diminuímos a sua 

qualidade e também porque muitas vezes era muito mais agradável para aquelas adolescentes e para a 

família, ser seguida na sua área do que ter de fazer várias incursões à maternidade, que os gastos para 

alguns agregados era mesmo complicado e com o incómodo, não é? E porque era sempre muito pior. 

Penso que alguma mudança houve, pelo menos em determinada altura, nós apelamos muito para as 

mais velhas ficarem nos centros e nós percebíamos perfeitamente que nos quisessem enviar as mais 

novas, isso notou-se, houve uma altura realmente em que isso se notou bastante, à medida que nos 

conheciam e sobretudo porque nós nos pusemos sempre muito na posição de sermos um recurso. Eles 

ficavam com as meninas e vigiavam-nas, etc. … mas se tinham uma dúvida telefonavam-nos, mandavam 

a menina, pronto podiam sempre fazer tudo até que fosse só para tirar uma dúvida e a gente às vezes 

fazíamos, observávamos ou em termos psicológicos, ou em termos físicos, aquilo que pedissem, 

mandávamos um relatório… e eles habituaram-se muito a falar. Depois houve um ganho muito grande 

que nós tivemos, foi quando finalmente conseguimos ter uma enfermeira e um tempo depois, além de 



     

4 
 

termos uma enfermeira, tivemos “a enfermeira”! Quer dizer realmente foi a enfermeira Hermínia que já 

está reformada, mas que ainda vem cá à maternidade às vezes, não é fazer voluntariado como ela diz, é 

fazer de enfermeira vá e que realmente eu acho que foi um ganho enorme para a consulta. Ela tinha e 

tem determinadas características que realmente faziam com que, não só atendesse muito bem as 

adolescentes, como dinamizasse muito bem a equipa. É muito engraçado porque eu acho que o 

dinamizar a equipa, não é que ela fosse muito empreendedora em coisas novas nem nada, mas era 

porque estabelecia muito bem o diálogo entre todos e sabia, portanto a consulta só funcionava naquela 

altura duas vezes por semana, mas ela sabia… havia sempre um elo de ligação nos outros dias todos, 

que era a Hermínia e que portanto qualquer menina que chegasse fora daqueles dias, antes da Hermínia 

estava completamente desenquadrada e tinham que ser enviadas para o dia da consulta, porque nós 

estávamos todas a fazer outras coisas e a Hermínia conseguia arranjar sempre um bocadinho para 

conter a crise, não é? Porque muitas vezes… elas começaram-nos cada vez mais a surgir, sabiam que a 

menina engravidava numa escola ou num bairro ou não sei quê…e diziam vai à maternidade, pronto as 

meninas vinham cá, eu acho que elas vinham e nem sabiam, nem era propriamente por causa de seguir 

a gravidez, era porque vinham cá, vinham falar, vinham resolver a crise, vinham tentar estruturar as 

coisas, não é? E portanto perante isso foi um ganho muito grande para a equipa e foi muito importante. 

Hoje consulta mantém-se, não é… 

 

E Pois era isso que eu lhe ia perguntar…                                         

 

R Isso foi outra coisa que realmente eu acho que… 

 

E Nunca desapareceu? Ela manteve-se sempre ao longo destes anos todos… 

 

R Nunca desapareceu, nós conseguimos que a consulta nunca desaparecesse e é muito 

engraçado porque nos primeiros anos houve várias vezes essa ameaça, portanto nessa altura ainda 

éramos só as três, depois quatro com a Hermínia e nós ouvíamos essa ameaça muitas vezes, porque 

não é necessária, ou porque é preciso para outras coisas, ou porque não há tempo, ou porque não sei 

quê… Eu acho que nós éramos muito determinadas e achávamos que às vezes fazíamos um trabalho 

importante, isto também quer dizer que se calhar muitas das adolescentes podiam não lucrar muito de 

nós estarmos cá ou deixarmos de estar, pronto acabou, mas para algumas nós achávamos que era 

importante lá estarmos e por outro lado, a gente fazia aquele trabalho com uma enorme alegria, com 

grande entusiasmo e com grande espírito de equipa e portanto conseguimos sempre que as coisas se 

mantivessem e não só… que aumentassem! Nós a partir de certa altura achámos que aquele trabalho era 

pouco e que queríamos seguir as adolescentes não só depois de o bebé nascer, porque às vezes elas 

voltavam para falar connosco, ou porque tinham ficado em acompanhamento no serviço social, ou na 

psicologia e nós percebíamos que miúdas em que as coisas tinham corrido bem durante a gravidez e que 
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inclusivamente nós às vezes achávamos que se calhar as tínhamos colocado numa redoma e que não as 

tínhamos preparado para a vida, depois de o bebé nascer surgiam os problemas todos, não é? A 

responsabilidade do bebé, a dificuldade de articular as coisas da vida com o bebé, depois as questões 

financeiras, a relação que entretanto desaparecia e portanto tudo isso nos fazia cada vez mais querer 

ficar com essas meninas. Pusemos ainda várias hipóteses à administração mas era sempre difícil, porque 

não havia depois maneira de pagar as horas por exemplo às enfermeiras e às auxiliares, às pessoas que 

eram precisas, etc. … Ainda metemos um projecto uma vez a uma instituição mas não ganhámos, eu 

acho que não sabíamos fazer projectos, portanto não conseguíamos valorizar aquilo e depois tivemos 

sorte… porque nós tínhamos, nalguns pontos da nossa actividade conhecido o Doutor Daniel Sampaio, 

que foi sempre muito simpático em relação à nossa consulta e o Daniel Sampaio, a Gulbenkian chamou-o 

porque queria custear alguns projectos e ele indicou-nos quais os projectos a custear e isso foi muito 

bom, porque nós abrimos um projecto que funcionava da parte da tarde e que era o projecto “Mais Vale 

Prevenir” e que nos permitiu continuar o acompanhamento em planeamento familiar e psicossocial das 

adolescentes grávidas, que tinham “engravidado connosco” e que tinham os bebés, mas também 

começar a receber adolescentes, que eram enviadas dos serviços de saúde, dos Centros de Saúde, ou 

de onde fosse. Portanto que vinham ter connosco através da urgência etc. … adolescentes, ou que 

tinham abortado espontaneamente ou provocado, não era importante, ou que queriam fazer um teste de 

gravidez, se elas vinham fazer um teste de gravidez é porque estavam em risco de gravidez mesmo que 

o teste fosse negativo e então começámos a fazer isso e portanto o projecto durou três anos e a nossa 

ideia também era conseguir que o projecto tivesse resultados suficientes, um trabalho que a 

administração considera-se suficientemente importante para depois não desaparecer e isso foi realmente 

alguma coisa muito bom foi nós termos dado continuidade, não é?  

 

E Entretanto entrou gente nova, a Doutora Maria José desligou-se ou continua ligada às 

pessoas? 

 

R Entrou gente nova, exactamente, eu não estou completamente desligada, elas continuam a 

achar que eu sou a coordenadora e isso faz com que me chamem quando há decisões mais complicadas 

a tomar, ou coisas fáceis para fazer, mas é evidente que já há alguns anos que, e isso eu acho que foi 

uma mais-valia, nós começámos a introduzir pessoas novas. Portanto o núcleo duro, como eu à 

bocadinho lhe chamei, começou a meter gente nova e eu também tive possibilidades de fazer isso, 

portanto muitas vezes a consulta de adolescentes começou a fazer parte do estágio obrigatório, portanto 

os exames tinham de passar por lá e nesta passagem nós também avaliávamos um bocadinho as 

meninas, não é? Quem avaliava era eu e a Hermínia, portanto às vezes ao fim eu dizia, então Hermínia e 

esta? Ai não Doutora, esta não, e pronto neste momento há outras duas colegas minhas que trabalham já 

mesmo na unidade, aliás uma delas cada vez mais, só porque ela não quer é que não está ainda à frente 

da Unidade de Adolescência, porque eu queria que ela estivesse, mas ela prefere ainda não estar 
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completamente, tudo bem, que é a Doutora Fátima Palma, pouco a pouco eu fui ficando um bocadinho 

mais atrás. Neste momento eu acho que isto foi muito importante começar e não acabar e ter crescido 

sempre de alguma maneira, obviamente que ao longo destes anos tem períodos bons e períodos maus, 

não é? Períodos em que há um crescimento muito grande e períodos em que há uma paragem, ou que é 

preciso que alguém de repente diga “não”, temos mesmo que recomeçar isto, ou que motivar outra vez as 

pessoas todas para estarmos. Mas por isso é que nós somos muitas, não é? Por isso é que as coisas 

funcionam assim dessa maneira. Neste momento, portanto a unidade de adolescência mantêm a consulta 

de grávidas adolescentes, tem duas de planeamento familiar, que neste momento tivemos de fazer outro 

esforço para re-incentivar, porque há muito pouca gente, neste momento há uma grande fatia de médicos 

fora da maternidade e portanto isso faz com que algumas consultas tivessem que fechar e portanto nós 

tivemos de ir buscar algumas internas para pelo menos uma vez por mês ir lá, também não queremos 

que sejam todas as internas, queremos que sejam pessoas que nós achemos que têm perfil para atender 

as adolescentes e temos uma coisa nova, que é a consulta de ginecologia infantil e de adolescente. 

Portanto não vêm para planeamento familiar mas vêm porque têm alterações ováricas, portanto alguma 

coisa que pode, pronto precisa de ser vista, não sei quê… 

 

E Tem ideia de outros hospitais, outras maternidades que recolocaram esse modelo, 

criaram também consulta, isto fez “escola”? 

 

R Nós não tivemos a primeira consulta aqui de Lisboa, a primeira consulta foi uma consulta que 

abriu e chegou a fechar, que foi a consulta da Doutora Idália Correia ali na Magalhães Coutinho, Santa 

Maria também já tinha tido uma consulta, a nossa foi a primeira consulta multidisciplinar e há alguns 

hospitais, por exemplo Coimbra, que depois da nossa abriu uma consulta, não é exactamente igual à 

nossa mas que funciona dentro de uma unidade polivalente e que é realmente multidisciplinar, eu acho 

que a nossa e as pessoas que contactaram com a nossa, por exemplo na Daniel de Matos e etc. 

…Começaram a perceber que havia vantagem em os técnicos se reunirem e trabalharem, porque é assim 

eu acho que a interdisciplinaridade é qualquer que para mim faz todo o sentido, eu acho que é uma das 

coisas que tem a ver com a modernidade pronto, só que continuo a achar que é extremamente difícil 

trabalhar realmente a interdisciplinaridade, porque isso não significa mandar a utente a cada sítio, não é? 

Quer dizer, implica as pessoas saberem um bocadinho do ofício de cada uma delas, embora cada uma 

seja, tenha mais competência em determinada área e deixar de haver um técnico que é mais importante 

que o outro, pronto isto às vezes é muito importante e é muito difícil para os médicos porque a nossa 

educação médica é exactamente para a gente achar que os médicos são mais importantes que os outros 

técnicos, não são? E portanto isto é outra coisa que eu acho que é muito gira e que nos revoluciona um 

bocadinho por dentro e que pode realmente e que é uma das coisas, que a gente depois começa a 

pensar as coisas de outra maneira por causa disso. Portanto no fundo na interdisciplinaridade o técnico 

mais importante é aquele que a utente, na altura, torna mais importante porque tem a ver com as 
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necessidades que tem… e isto é uma coisa que nós nas formações que fizemos, nos workshops que 

fizemos, nas coisas que escrevemos tentámos sempre passar e eu acho que esta mensagem de alguma 

maneira passou nalguns sítios, obviamente que… eu acho que hoje em dia e por exemplo mesmo cá na 

maternidade, as pessoas percebem mais isto que percebiam. Eu recordo-me, de início, que as pessoas 

não entendiam muito bem como eram as coisas, às vezes com os comentários que me faziam a mim 

como médica, assim do género de eu “às vezes não parecer médica”… e eu acho as pessoas deixaram 

de me dizer isso e eu acho que deixaram de dizer isso porque já não sentem necessidade de dizer e por 

outro lado, eu acho que nalguns locais, por exemplo há imensos sítios da maternidade onde antigamente 

não se considerava que uma psicóloga era importante e que hoje, quando se abre a consulta, ou quando 

as pessoas estão a modificar, agora vamos falar também com a psicóloga porque se calhar … as 

pessoas começaram a ter mais o hábito disso, eu não sei se isso fomos nós que mudámos, pode ser, 

porque às vezes a gente pensa, até em várias coisas às vezes estamos melhor por isto ou por aquilo, é 

um caminho que a própria sociedade faz. Vem de fora, vem de dentro, mas acho que às vezes o que 

custa é quebrar o hábito, não é? 

 

E E em relação a essas adolescentes, qual era o papel da escola e da família, não é? Ou a 

ausência da escola e da família, era mesmo verdade ou não? O que é que se passava com elas 

para engravidarem adolescentes, o que é que elas… 

 

R Eu continuo a achar que, a maior parte das adolescentes da nossa consulta e ainda hoje, 

engravida porque faz da maternidade um projecto de vida, a grande maioria das adolescentes… 

 

E Não é uma questão de informação, de falta? 

 

R Também há uma “má informação”, ou pelo menos, porque eu acho que “informação” já há muita. 

A grande maioria das vezes, quando a gente fazia um pequeno inquérito para saber a informação, elas 

tinham muita informação, algumas delas mal descodificada mas isso também acontece às mulheres mais 

velhas…Aliás é muito engraçado porque eu acho que a grande maioria das vezes e há um trabalho de 

investigação que mostra isto, a gente estuda muito os adolescentes… é uma maneira de não nos 

metermos naquilo e acharmos que são eles… porque depois há muitos trabalhos que mostram, por 

exemplo, que os riscos e os parâmetros de saúde sexual reprodutiva dos jovens reflectem muito os 

parâmetros da saúde sexual reprodutiva daquela sociedade e não são específicos dos jovens. Portanto 

eu acho que elas têm informação, hoje a maior parte delas já ouviu falar de uma data de coisas, poucas 

não a têm, é a minoria. Mas destas que têm informação, mais de metade delas têm “má informação”, mas 

mesmo assim a razão principal que faz com que uma adolescente engravide e queira ser mãe, tem a ver 

com não ter outros projectos de vida. Estar grávida e ser mãe parece um projecto de vida, ao alcance de 

qualquer uma, não é? Até porque ainda por cima as imagens, a mensagem que a sociedade envia da 
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maternidade é sempre uma mensagem muito boa, não é? É sempre uma mensagem muito boa, é uma 

mensagem de que é uma coisa muito boa de acontecer e de fazer, ainda por cima agora cheia de 

mulheres bonitas a engravidar, não é? A forma de se falar das mães, a forma de se tratar uma mulher 

enquanto está grávida, é qualquer coisa que pode ser extremamente aliciante nalguém que não encontra 

outro projecto, ou que não encontra outra forma de se valorizar. Por isso eu penso que ainda hoje esta é 

razão principal para uma adolescente engravidar. Eu uma vez fui fazer uma formação, aquilo decorreu na 

videoteca e estava lá eu e estava… eu como APF creio eu, e uma moça da “Ajuda de mãe”, psicóloga, 

salvo erro e depois a videoteca passou um pequeno vídeo educativo do Canadá muito giro, que se 

chamava Baby Blues. O filme passava-se desde que a rapariga pensava que podia estar grávida, as 

conversas todas que ia tendo com o namorado e com as amigas etc. … até ao dia em que fazia o teste e 

depois acabava aí o videoclip e depois era para nós conversarmos, se era positivo, se era negativo, o que 

é que elas achavam etc. … E eram alunos do 7º, 8º e 9º de uma Instituição e estavam a fazer o “ensino 

especial para miúdos já repetentes”, lembro-me que a certa altura quando acabámos ninguém dizia nada 

e depois nós perguntámos: então mas o que é que vocês acham? E uma delas disse: eu acho que era 

positivo. E é que sentiam ser positivo? E lembro-me que uma delas disse assim: “ É uma grande 

felicidade”! Eu acho que é isto que normalmente se liga a maternidade e as crianças e portanto é muito 

difícil para elas neste contexto todo, em que as mensagens que recebem não são claras…E ligarem tudo 

isto à responsabilidade de ter um filho, à mudança de vida que vão ter, à exigência de um bebé, etc. … 

Portanto eu acho que isso é uma coisa extremamente importante trabalhar durante a Educação Sexual. É 

realmente levar os adolescentes, os rapazes e as raparigas a perceberam exactamente o que é que é ser 

pai e o que é ser mãe. E isto ser dito não de uma forma, da forma verdadeira, não é? Eu às vezes digo-

lhes na brincadeira, sabem que os bebés são assim: é meia hora no baloiço e o resto é só, só trabalho! 

Eu acho que era muito importante na Educação Sexual eles perceberem exactamente isso. Em relação à 

escola, acho que há ainda uma coisa muito importante para ver, que vai muito ao encontro daquilo que eu 

disse, é que uma vez em 2000 nós fizemos um trabalho nacional, com mais ou menos as consultas todas 

que nós sabíamos que havia de gravidez adolescente, não foram todas até porque o Alentejo, por 

exemplo, não quis colaborar… e é pena porque o Alentejo é uma realidade diferente, mas a verdade é 

que mesmo em termos nacionais havia sítios muito marcados como era, por exemplo Santarém, mas em 

termos nacionais a grande maioria das adolescentes que engravidavam e continuavam a sua gravidez, já 

tinham deixado a escola quando o faziam, algumas abandonavam a escola depois, mas havia uma 

percentagem, no Ribatejo era 70% mas mesmo a nível nacional quase metade delas já tinham deixado. 

Depois falar com elas é complicado, porque quando a gente fala com elas, o que nos dizem é que não 

têm prazer em estar na escola. Isso já não tem nada a ver com gostar de estudar, ou terem um projecto, 

é não sociabilizam na escola, portanto não é o sítio onde vão encontrar os amigos, onde mesmo que não 

gostem de estudar, gostam de lá estar… E portanto a escola não correspondia a essa razão para elas, 

isso é alguma coisa importante em que a gente devia pensar…para que é que serve uma escola? O que 

é que uma escola tem de ser? Todos os anos sinceramente fico completamente doente quando sai o 
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ranking das escolas e fazem o ranking das escolas que levam meninos para a faculdade… e fico 

zangadíssima sempre, porque enquanto for assim e as escolas tiverem essa pressão, os professores 

tiverem essa pressão, eu acho que a escola não está a fazer aquilo que deve, que é integrar as pessoas 

todas e independentemente da função social que elas tiverem, dar-lhes dignidade, conhecimento e 

cultura! E acho que a escola às vezes é como se fosse um tubo de ensaio, experimentação, como é que 

os adultos se escondem dentro de mim, como é que nós nos escondemos dentro dos outros, como é que 

eu faço quando tenho os primeiros sucessos, os primeiros insucessos e etc. … E acho que pode ser, que 

é sempre uma realidade importantíssima na vida de qualquer… de nós, de cada um de nós enquanto 

crescemos etc. … e portanto acho que se devia pensar muito bem nisso, sabe?  

 

E Mas a verdade é que ao longo destes anos todos, uma das coisas que parece ter mudado 

muito pouco é exactamente, a questão da escola em relação a estas questões, nomeadamente 

mesmo às questões da educação sexual, portanto parece que caem lá as Leis mas nada se faz… 

 

R Mas sabe o que é que eu acho? Acho que se demitem em relação à Educação Sexual, como se 

demitem em relação a outras coisas que podem ter indirectamente a ver com a Educação Sexual, que é 

por exemplo as pessoas questionarem a autonomia, a autonomia do aluno, quer dizer a autonomia 

daquele jovem… ele pode não ser muito bom aluno mas já é capaz de fazer isto, já é capaz de organizar 

o seu tempo, isto nunca é uma coisa que é referida como um parâmetro importante na escola. Na escola 

pode não se aprender a ser abrilhante, ou ir para a faculdade, ou não sei quê, mas aprendem-se muitas 

coisas se se tiver esse cuidado… 

 

E Nessas conversas com adolescente, não notou de facto que eles falassem da escola de 

uma forma diferente, ela não mudou essa imagem que eles têm da escola, ou mesmo da família, 

também a família pronto, cada um espera que os outros façam e depois os miúdos ficam um 

bocado feitos uns aos outros e fazem essa educação entre eles. 

 

R Está-me a perguntar se os meninos dizem que já falam mais de Educação Sexual nas escolas? 

Eu acho que agora há mais adolescentes que aparecem a dizer que falaram disso na escola. Por acaso 

ainda a semana passada apareceu uma miúda, com que eu estava depois a falar-lhe e estávamos a falar 

de contracepção e ela sabia imensas coisas, mesmo as perguntas que fazia eram imensas coisas e eu 

disse-lhe, mas já sabe imensas coisas, aí ela disse porque lá na minha escola… A gente faz isto há vinte 

anos…portanto eu acho que neste momento fala-se muito mais na escola destas questões do que se 

falava noutros tempos … não sei é se se fala sempre bem, percebe o que quero dizer? 

 

E É uma dimensão ainda muito informativa, não é? 
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R Uma dimensão muito informativa e às vezes é uma dimensão muito… como é que eu hei-de 

dizer isto, muito… aí… 

 

E Da doença, do paradigma da doença, da prevenção da doença… 

 

R Da doença, está a perceber da prevenção da doença, não de usufruir, percebe? Eu acho que 

isso é um dos problemas que nós temos… 

 

E Falar de educação sexual neste momento é falar de doenças sexualmente 

transmissíveis…                                                                                                   

 

R Exactamente, mesmo os pais eu acho que a maior parte das famílias ainda fala dessas coisas 

porque tem muito medo, tem medo que elas apareçam grávidas, tem medo que eles se infectem, tem 

medo, está a perceber? Não é pelo “direito”…Por exemplo eu recordo-me que ao princípio de… e há 

colegas que não concordam nada comigo. Eu uma vez fiz isto ao pé de uma colega, que também 

trabalha com adolescente e ela ficou de boca aberta, porque eu digo muitas vezes aos adolescentes, 

porque é a minha convicção, digo muitas vezes às adolescentes por causa de irem tomar a pílula…E 

então agora, como é que eu vou dizer à minha mãe, posso dizer que é por causa do acne…E eu digo: 

mas pode não lhe dizer que toma a pílula. Eu explico-lhes: a vossa mãe quando souber vai ficar muito 

contente de vocês tomarem conta de vocês, estão a tomar conta de vocês próprios, mas vocês têm todo 

o direito de não lhe falar nisso, ela não precisa de saber que vocês tomam a pílula, percebe? Porque eu 

acho que é um direito deles, percebe? De falarem da sua sexualidade, percebe? Claro que se ela quiser 

dizer que é por causa do acne, diz o que quiser…eu não digo porque acho que estou a infantilizar aquela 

rapariga, está a perceber? E ela tem todo o direito a escolher, portanto tem direito à sua sexualidade e a 

escolher a expressão que tem daquela sexualidade, que pode ser ter relações sexuais, ou pode ser não 

ter relações sexuais…Este é outro problema que eu acho muito importante na Educação Sexual, é que 

muitas vezes se encare isto como um mal menor, isto é o jovem que tem relações sexuais é sempre de 

alguma maneira… num anúncio, num programa, mal encarado…o que é bom é não ter… Mas, já que se 

tem, o que é bom é usar preservativo e pílula, a contracepção ilegítima já é um bocadinho melhor, 

portanto estamos sempre a arranjar juízos de valor, está a ver? Não sei se é da nossa sociedade, 

provavelmente há outras, mas é muito engraçado, nós parece que acreditamos que há mundos perfeitos 

e devemos achar que nós próprios somos perfeitos e que já não cometemos erros, porque temos sempre 

a tendência para achar que o mundo deve ser assim, mas o mundo não pode ser assim, o mundo é feito 

de pessoas humanas, que cometem erros, que têm distracções, que fazem coisas que não devem, etc. 

… Portanto muitas vezes aquilo que nos compete também é dar o máximo de informação e o máximo de 

competência para as pessoas, neste caso os jovens e as jovens diminuírem os danos e diminuírem os 

riscos que correm, às vezes é só isto que a gente faz, é diminuir os riscos, não é? É óptimo usar o 
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preservativo sempre…Mas se a pessoa não quiser usar o preservativo, em vez de dez parceiros tiver só 

cinco, já está a reduzir os riscos, está a ver? Não é o ideal, obviamente que não é, mas o ideal… nem se 

chega lá, pronto nem toda a gente chega. 

 

E Em termos das políticas, o que é que acha? Os políticos falam disto quando, em que 

altura, quando é que acha que o discurso deles vem buscar estas questões? 

 

R Eu acho que o discurso deles, sempre foi um discurso muito cuidadoso, é muito cuidadoso, 

porque eles têm muito medo de dizer estas coisas claramente e querem sempre agradar a gregos e 

troianos e a nossa sociedade ainda tem um grande lóbi nas pessoas mais conservadoras. E portanto 

quando a gente está a pensar em ganhar votos, em ganhar apoios, em deixar passar uma coisa, isto é 

sempre uma boa moeda de troca, não é? Às vezes as coisas não são claramente ditas, está a perceber? 

Eu agora não me recordo de ninguém, mas pode ser que me lembre daqui a um bocadinho. Mas nota-se 

muitas vezes que há sempre uma concessão… 

 

E Pois e também se calhar esta questão para passar às leis para falar naquilo que é o medo, 

mesmo hoje falam muito na gravidez na adolescência não diminuiu, a taxa aumentou, é sempre 

nas questões problemáticas? 

 

R Exactamente, mas eu acho que se tem de pensar sempre em gravidez adolescente também, o 

que é que significa ser grávida adolescente, percebe? Em termos médicos os riscos não são muito 

grandes. O que interessa também é saber, por exemplo, o que é que a nossa sociedade é pelo facto de 

termos uma taxa de gravidez adolescente, o que é que ficou por fazer naquelas raparigas? Muitas delas 

até vão ser boas mães…mas a troco de quê?  Então o que é que deixou de acontecer por causa 

disso…E eu acho que são estas as perguntas a fazer e depois às vezes apresentam-se as coisas assim, 

como se fosse um grupo de risco, como se fosse ali que acontecesse, mas isto é uma coisa transversal 

que acontece em todo o sítio, nós às vezes costumamos… E depois é a educação, eu acho que a escola 

que é importantíssimo, a Fátima essa colega que trabalha comigo na consulta de adolescentes uma das 

vezes quando estávamos a fazer a revisão da consulta, disse-me ó Maria estás a ver, estás a ver, estar 

no 12º é um factor de protecção para a gravidez adolescente, porque tínhamos muito poucas miúdas que 

já estivessem no 3º ciclo…no Secundário estão as adolescentes que já têm um projecto de vida e 

portanto que não querem engravidar, percebe? E portanto, ou adiaram as suas relações sexuais, ou 

usaram contracepção, ou até engravidaram e foram fazer um aborto, está a perceber? Porque tinham 

outro projecto de vida… E portanto eu acho que e a educação, percebe? Isto não se safa só com a 

contracepção, tem de ser com outros projectos de vida, porque as pessoas podem fazer contracepção, 

podem ter a contracepção acessível, gratuita o mais rápido possível e se não tiverem motivação para a 

usar… é mais fácil ter um filho, porque alguma coisa hão-de fazer com ele, pode ser a esperança de ter 
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alguém que goste muito delas, a esperança de olharem realmente para elas de as levarem a sério, aliás 

nós temos provas disso…de adolescentes que tiveram bebé e que nós lhe pusemos por exemplo, 

implante, ou que pusemos a tomar a pílula e que vieram cá uma data de vezes, mas por exemplo, 

aquelas que puseram implante aparecem cá e nós às vezes temos de negociar com elas não lhes retirar 

o implante porque sabemos que elas vão engravidar de seguida se retirarem o implante, temos de 

negociar e às vezes até forçamos um bocadinho mas pronto… dizemos mais 6 meses só, não sei quê 

depois já vai ser um bocadinho maior, etc etc… e nalguns casos até temos de acabar por tirar o implante 

porque elas querem ter um filho, porque elas mesmo nos dizem que querem ter outro filho… e têm 15 

anos, têm 16 anos e tiveram um miúdo há uns meses, ou há um ano, percebe? Mas tem a ver com a 

forma como na comunidade delas, ou no grupo social onde elas se inserem se encara a reprodução, 

porque às vezes a reprodução é aquilo… 

 

E Culturalmente isso também tem a ver com alguma variação cultural? 

 

R Exactamente… 

 

E Africanas as mães? Africanas… 

 

R Não são africanas, isso é muito engraçado… 

 

E Não? É um mito? 

 

R Eu não sei se é um mito, pronto o que eu acho até da revisão que nós fizemos uma vez, é que 

aquilo tem muito mais a ver com a cultura e a cultura já é misturada. 

 

E Sim é verdade. 

 

R A cultura é completamente misturada, não é? Nós temos muitas miúdas brancas casadas com 

Cabo-verdianos e são amicíssimas das cunhadas, que são tudo miúdas, acho que têm mais a ver com 

aquele bairro e com aquela comunidade do que propriamente por serem brancas ou serem africanas, ou 

serem ciganas… As ciganas ainda é uma realidade diferente, embora eu ache que elas agora já estão a 

querer ter menos filhos, ainda têm muitos filhos mas querem ter menos filhos. Por exemplo aparecem já 

nas consultas de interrupção de gravidez. 

 

E Hum deve ser uma coisa…        

 

R Agora, por exemplo com a lei aparecem nas consultas de interrupção. 
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E Às escondidas ou …? 

 

R Normalmente não sabe toda a gente, mas sabe o marido, sabe o marido e eu acho que elas se 

sentem muito protegidas pelo facto do marido saber, o marido é quem as protege, não é? É a autoridade 

e portanto elas já com mais cobertura. Normalmente sabe o marido, às vezes também sabe a mãe delas, 

a sogra não sabe, portanto a família do marido não sabe…Normalmente faz, mas é muito engraçado, 

ainda me lembro também adolescentes e às vezes aqui há anos ou quinze, quando elas começavam a 

fazer as epidurais e depois pediam muito, mas não diga à minha mãe que eu fiz epidural. E outra coisa 

era os maridos ciganos assistirem aos partos, também era uma coisa invulgar….Eles assistiam mas 

depois diziam logo que não queriam que ninguém soubesse que eles tinham assistido, porque ali não era 

o lugar dos homens, não é? Mas isso já está a mudar…Está a mudar porque as pessoas mesmo assim 

os filhos delas já estão a estudar e isso deve trazer coisas para casa e é um bocadinho diferente já. 

 

E Eu daquilo que estive a ouvir também, dos centros de saúde e dos médicos que eu 

entrevistei uma das coisas que eu noto, eu não sabia, não é? Mas é assim os médicos 

considerados de saúde pública, os que tiraram são aqueles que fazem mais planeamento familiar 

e que aceitam melhor e que dinamizam melhor e continua a ser nos centros de saúde uma coisa 

que não é muito desejada, que se puder se evita, têm… 

 

R Por acaso não tinha ideia que eram os médicos, eu acho que há clínicos gerais, portanto 

médicos de medicina geral e familiar a fazer muito planeamento familiar, penso que é. Não sei… 

 

E Mas não se gosta, parece que é assim uma coisa menos bem querida…  

 

R Talvez, mas eu acho que os ginecologistas, grande parte dos ginecologistas também acham que 

o planeamento familiar é uma sub-especialidade, é uma coisa menor exactamente…. eles que é uma 

coisa que não tem grandes técnicas, acham que não é uma coisa inovadora, é preciso tempo, nem 

sempre é tão… pode ser um bocado frustrante, porque a gente pode estar com uma mulher x tempo a 

explicar-lhe não sei o quê e a mulher chega lá fora e faz tudo ao contrário. Portanto acaba por ser alguma 

coisa que pode ser assim um bocadinho frustrante, eu por acaso não tinha ideia que nos centros de 

saúde também achassem isso, até pensava que nos centros de saúde o clima era diferente, eu conheço 

clínicos gerais que fazem e gostam e fazem muito bem, agora o que eu acho é que a gente tem de mudar 

o que são consultas de planeamento familiar… 

 

E É que isto parece que houve um boom, as coisas foram aceites e as pessoas procuraram 

e agora está-se a assistir exactamente o contrário… 
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R Mas temos de mudar completamente, temos de mudar para os médicos e para os técnicos que 

querem fazer planeamento familiar e para as utentes. A consulta, repare o planeamento familiar não dói, 

não dói, portanto não pode ser uma consulta igual à outra e não pode implicar uma medicalização tão 

grande, porque às vezes as pessoas não precisam de uma consulta médica, precisam de alguém que 

saiba como se toma a pílula, quais é que são os efeitos secundários disto, ou que sabe inclusivamente só 

esclarecer uma dúvida, ou um mito em relação à fecundação, em relação a um método contraceptivo, por 

exemplo a pílula engorda? Donde vem a menstruação porque eu agora tenho um implante e agora a 

menstruação fica dentro de mim e apodrece, isto são coisas que as pessoas pensam e nem sempre são 

as pessoas socialmente mais, de estratos mais desfavorecidos às vezes são de mulheres até que sabem 

coisas e que estudaram e não sei quê… Mas uma coisa é o que eu sei com a cabeça outra coisa é o que 

eu sei com o coração, está a perceber? É assim eu sei que disseram-me isto, mas a barriga até me está 

a crescer é impossível que a menstruação não fique cá dentro. Portanto eu acho que as consultas de 

planeamento familiar deveriam ser completamente desburocratizadas e desburocratizadas não é só nos 

papéis, pronto, até acho muito bem que contabilize estas coisas com números, se é números que o 

Ministério quer para perceber que aquilo vale a pena, então ponham lá números, mas desburocratizadas 

no sentido de uma mulher vem ali a uma consulta de planeamento familiar não devia sair dali sem falar 

com um técnico, que pode não ser um médico, pode ser uma enfermeira, pode ser até sei lá… eu até 

admito que seja uma assistente social, uma psicóloga ou outro técnico destas áreas, que trabalhando em 

equipa tenha uma ligação fácil com outro técnico se tiver uma dúvida e que saiba o mínimo de coisas 

para sossegar aquela mulher, percebe? Por exemplo sei lá… “olhe eu está-me a acontecer isto e aquilo 

não tomei a pílula daqui a bocado ainda posso tomá-la”? “E então agora o que é que eu faço”? Isto tudo 

para quê? Por um lado para melhor a adesão à pílula, por outro lado as mulheres uma coisa que não dói 

e elas às vezes têm tanta coisa que fazer, é assim ou são atendidas naquele momento ou é difícil de 

dizer que venha cá daqui a três meses, daqui a três meses a prioridade delas pode já não ser o 

planeamento familiar, podem ter um filho doente, podem não poder faltar ao trabalho, como é que elas 

vão… Portanto eu acho que tem de se fazer do planeamento familiar uma coisa alegre do dia-a-dia, haver 

realmente maneira de facultar folhetos às mulheres, delas terem mini grupos onde se fala dos métodos 

contraceptivos, onde se “palpem”, está a perceber? Onde saibam o que é que lhes vão meter dentro do 

útero, o que é que elas podem meter e isto é muito importante, isto é por outro lado eu acho que as 

pessoas falam ainda e é verdade, às vezes, que não há suficientes pílulas nos centros de saúde, etc. … 

mas muitas vezes há coisas que não são bem aproveitadas. 

 

E E as pessoas parecem ter parado um bocado pela pílula, porque o resto das coisas que se 

inventaram, as pessoas desconhecem… 

 



     

15 
 

R E há métodos contraceptivos que têm sido absolutamente queimados, porque que nunca foram 

bem aceites. Por exemplo, o preservativo feminino que é uma alternativa ao preservativo masculino, é 

mais caro, agora há-de vir um que é mais barato que o primeiro mas a verdade é que há casais, que se 

calhar até tinham capacidade económica e teriam preferido usar o preservativo feminino que, para alguns 

homens e para algumas mulheres é mais simpático, mas nós os médicos e se calhar alguns enfermeiros, 

eu acho que às vezes os enfermeiros são mais abertos a estas questões, nós não nos abrimos nisto, 

quer dizer falar de planeamento familiar não é a mesma coisa que falar de coisas médicas, quer dizer a 

mim podem-me dizer que um método só tem indicações médicas e que o outro não tem, mas a mim sorri-

me melhor é o outro, está a perceber? Porque escolher contracepção e usar contracepção é muito mais 

do que dizer as indicações médicas que há…Portanto o que eu acho que temos de fazer do planeamento 

familiar outra vez uma coisa diferente, está a ver? E acho que é possível porque acho que 

inclusivamente, por exemplo agora… 

 

E Falamos sempre de mulheres, porque essa ainda é a realidade que temos, não falamos de 

homens porque esses então…                                                                                      

 

R Isso é outra questão, mas eu agora estava a dizer, a minha ideia é que é possível fazer outra 

coisa nova, porque por exemplo, agora com esta coisa das interrupções fez-se coisas novas e eu acho 

por aqui pela MAC mas não só, também acho por outras consultas que conheço, que tem havido alguns 

encontros das consultas de interrupção da gravidez e uma coisa que às vezes se nota, as pessoas estão 

desejosas de falar e de dizer como é que estão a fazer as coisas e o que é que lhes está a acontecer e é 

porque fizeram uma coisa de novo e porque muitas vezes não havia muitos recursos para as fazer e as 

pessoas tiveram que inventar a maneira de fazer. A lei permite e a regulamentação nesse caso, ficou 

bem feita e permite que os enfermeiros possam fazer consultas, portanto não tem de ser aquele sistema 

rígido da consulta e não sei quê, percebe? Portanto há pessoas que estão com competências novas, a 

fazer coisas novas que tiveram de aprender e estão divertidíssimas e empenhadíssimas e cheias de 

vontade de melhorar aquilo que estão a fazer, percebe? Portanto fazer isso no planeamento familiar era 

também uma maneira de motivar outra vez as pessoas. 

Essa questão que está falar dos homens é muito engraçada porque, pronto é evidente que houve razões 

para o mundo da saúde sexual e reprodutiva ser um mundo feminino, porque eram as mulheres que 

morriam, eram mulheres que sofriam na sua pele, eram as mulheres que eram ostracizadas socialmente 

por causa das questões de saúde sexual e reprodutiva, depois isso foi terrível porque fez com que este… 

quer dizer foi muito bom porque conseguiu diminuir a mortalidade materna e dignificar, e inclusivamente 

dignificar a mulher, mas por outro lado criou-se um universo completamente feminino, a grande maioria 

dos técnicos são técnicas, a linguagem é muito feminina, os gabinetes às vezes estão cheios de flores e 

de coisinhas que agradam muito às mulheres, ou pelo menos à maioria das mulheres mas pode não 

agradar aos homens e os homens têm entrado nisto sempre naquela coisa de vir acompanhar. 
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E Pois mas há coisas que são específicas deles, não é? O preservativo, por exemplo, é uma 

coisa nitidamente masculina e se eles não forem e não falarem sobre isso… 

 

R E isso também feito dos homens, acho eu, pessoas muito mais vulneráveis porque, nós as 

mulheres, temos um sítio onde vamos falar dessas coisas e prevenirmos, aprender e eles vão onde? 

 

E Eles vão onde? Isso é das coisas que também ainda não… está sem resposta. É uma 

questão que se calhar tenho de inventar uma de homens. Os homens vão ao sexólogo, ou seja é 

muito engraçado só vão quando sentem problemas e de alguma gravidade, então eles procuram e 

aí já é muito psicológico. 

 

R Quando são problemas de alguma gravidade têm sempre a ver com a penetração, não é? é 

principalmente com isso, caso contrário não… 

 

E Na lógica da sexualidade, eles não vão… 

 

R Tal e qual…mesmo em relação à gravidez é muito engraçado, porque eles acompanham muito 

as mulheres para isso, mas eu acho que a gente poucas vezes se apercebe como é que eles estão a 

viver a gravidez, não é? É de certeza diferente da maneira como as mulheres estão a viver, mais que não 

seja porque nas mulheres é uma coisa muito mais física, tem a ver com isto pronto se a minha forma está 

a mudar todos os dias e de uma maneira tão brusca, é diferente de eu continuar na mesma e só uma 

coisa ali a crescer ao meu lado. E portanto eu acho que agente tem de começar a perceber como é que 

os homens encaram estas questões todas e para isso eu acho que também é muito importante haver 

homens, eu acho que o género não é importante sempre no técnico, mas acho que, pela mesma razão 

que eu acho que às vezes consigo empatizar com as coisas das mulheres porque já as passei, já passei 

por elas, não é a única maneira de agente empatizar com alguém, de maneira nenhuma, nem acho que 

me aconteça isso, mas na verdade há coisas que a gente percebe, até a Carla sabe isso, não é? Às 

vezes percebe porque está mesmo a ver ali… Há coisas que os homens entendem de outra maneira. 

 

E E as mulheres reagem imenso quando vão a um ginecologista e é homem, não é? 

 

R Algumas gostam mais, confiam mais… eu acho que isso depende um bocado, há que mulheres 

confiam mais num homem. 
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E Estamos perto da sua hora tem que se ir embora, vou fazer-lhe duas perguntas finais. 

Primeiro é as vitórias, o que é que acha que ao longo destes trinta anos foram de facto vitórias 

nesta área e o que é que ainda falta fazer? 

 

R As vitórias foram, algumas coisas terem começado a ser encaradas como normais, por exemplo, 

fazer contracepção. Por exemplo, mesmo assim embora ainda não seja sempre, as mães mesmo 

aquelas mães que não são capazes de falar às filhas, neste caso de contracepção e que não lhes falam 

muito das coisas de sexualidade, perceberem que pelo menos a partir de certa altura e a certa altura 

depende um bocadinho… mas a partir dos 18, por exemplo, eu acho que já há consenso que as filhas 

têm direito a ter a sua vida sexual e que devem ser levadas a alguém que possa falar com elas, eu acho 

que para mim as vitórias são isto, é quando alguma coisa parece que houve uns que andavam sempre a 

dizer e outros não concordavam e de repente toda a gente diz e já ninguém sabe quem foi o primeiro. 

Pronto aqui está mais assegurado. 

 

E Eu, segundo percebo daquilo que diz essas coisas são mais da própria sociedade que as 

conquista, do que propriamente esta Lei ou daquela. 

 

R As Leis são importantes, por exemplo eu percebi melhor, que a Lei podia ser importante com 

esta do aborto, esta Lei foi uma vitória, esta Lei foi nitidamente uma vitória e por acaso eu acho que com 

esta Lei… 

 

E A primeira é de 83, não é? Creio a primeira tentativa, a primeira tentativa de fazer passar 

uma Lei deste tipo, não é? 

 

R A primeira foi… a primeira é de 86 e portanto deve ter sido em 85 ou assim, mas talvez tenha 

sido em 83 não sei… 

 

E Talvez as discussões tenham começado antes… 

 

R Exactamente, essa questão que estava a por das vitórias serem mais as pessoas que as Leis, 

eu acho que as vitórias são as pessoas, quer dizer as coisas só estão ganhas quando as pessoas as 

sentem suas, ou quando as pessoas fizeram a mudança, portanto é como se nós estivéssemos, uns já 

estão a subir, outros estão daquele lado e de repente há a mudança, não é? E eu acho que só se ganha 

nessa altura, mas é engraçado porque eu acho que senti com a Lei do Aborto, como uma Lei é 

importante. Senti que aquilo ao princípio comovia-me, estar a falar com um mulher e a ter que virar para o 

lado porque eu achava que ia começar a chorar… e chorava porquê?! Chorava primeiro porque me 

lembrava de todas as vezes em que eu tinha estado com uma mulher a falar em charada, ou a dizer que 
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não podia falar ali, ou a dizer tenha cuidado veja lá, não sei quê depois… ou a dar um número de telefone 

de uma parteira que eu conhecia e que achava que podia confiar mais que as outras, por trás da porta e 

com medo disto, ou com medo daquilo e chorava porque à medida que as semanas passavam, não 

foram meses, foram semanas e as mulheres chegavam e vinham cada vez mais com a cabeça levantada, 

chegavam ali e diziam, “o Doutora eu venho interromper a gravidez”, muitas eu não lhes pergunto nem 

lhes perguntava porque é que elas vinham, mas elas muitas vezes queriam dizer e contavam a sua 

historia e às vezes diziam mesmo, eu venho interromper esta gravidez, porque antigamente … eu não 

quero dizer que isto não sejam razões, mas sabia e sei que às vezes quando dão essas razões porque 

têm medo que eu não empatize tanto com as razões delas, porque eram despedidas, porque o marido 

não queria, por isto por aquilo e agora chegavam mesmo a dizer assim, olhe eu não vou ter esta gravidez 

porque eu já tenho uma filha, tive uma grande felicidade quando engravidei da outra filha e agora só me 

sinto triste, eu não quero ter esta gravidez, percebe? E eu acho que isto foi conseguido com a Lei, foi 

conseguido pelas pessoas perceberem que isto não dava prisão, que isto já não era sempre um crime, 

porque ainda é um crime na nossa Lei ainda é um crime…só não é um crime se for feito em 

determinadas circunstâncias, eu às vezes em casa pensava, que engraçado eu achava que a Lei que era 

quase só um “pró-forma” mas não é tirou alguma carga de cima das coisas, percebe? E permitiu mais 

abertura e mais veracidade às pessoas, também tem sido… eu acho que isto foi uma conquista. Eu 

pessoalmente claro até porque tive muito dentro do referendo e portanto… 

 

E Trabalhou para ele… 

 

R Trabalhei para ele e claro que acho que foi uma conquista, acho que nós trabalhámos, acho que 

merecemos mesmo porque trabalhámos, obviamente que antes de nós houve imensa gente que 

trabalhou e houve infelizmente também muita gente que morreu antes de ver esta vitória, nós já tínhamos 

aprendido com muita gente, mas portanto eu acho que as grandes vitórias foram essas, foi algumas 

coisas, por exemplo, o planeamento familiar é uma vitória, as pessoas entenderem o planeamento 

familiar e o direito à contracepção como uma coisa sua e como uma coisa consensual e um direito delas, 

eu acho que também é uma vitória. Acho que também é uma vitória, sou médica e acho isso, as pessoas 

cada vez mais porem questões, eu acho que isso é uma vitória, não lhe digo que gosto sempre disso 

porque eu às vezes tenho pouquinho tempo e as perguntas às vezes são difíceis de responder, não é? 

Portanto a gente apetece mesmo é não responder ou não sei quê… Mas de qualquer forma acho que 

isso tem sido uma vitória, as pessoas colocarem cada vez mais questões e as pessoas quererem estar 

bem, pronto acho que isso é uma vitória e acho que o referendo, que a Lei depois do referendo foi uma 

vitória. 

 

E E o que é que falta? O que poderia ser melhor? 
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R Olhe, acho que é muito importante essa questão dos homens, aliás é uma questão que nós de 

vez em quando também trabalhamos até cá na maternidade também já fizemos um trabalho sobre a 

gravidez adolescente no masculino e tudo e já está feito também outro que o António Manuel fez, 

também na mesma coisa e não sei quê, portanto a preocupação dos homens. É assim eu acho que em 

termos Legislativos se calhar não falta muito, acho que importa que as políticas sejam mais eficazes e 

para isso é preciso que as políticas tenham em conta a… sejam mais pragmáticas, tenham em conta as 

pessoas verdadeiras, está a perceber o que eu quero dizer? E as pessoas serem diferentes, está a ver? 

Se as políticas começarem a ser assim nomeadamente em relação à educação sexual, eu acho que isso 

depois também vai mudar as pessoas, está a ver? Porque eu tenho a noção, isto às vezes não tem a ver 

com esta área, até com áreas muito mais científicas, que às vezes há coisas que custam a entrar mas 

depois fazem-se, a imitação é um processo engraçadíssimo das coisas acontecerem, portanto se as 

pessoas começarem a não ter tantas contemplações, as pessoas têm de marcar objectivos e se aquele 

objectivo for suficientemente importante e se quiser chegar ali, eu acho que há uma altura que a gente 

não têm que recear não estar agradar a toda a gente ou não estar a ter em conta todos os grupos, porque 

aquele grupo é o grupo que agora precisa. Portanto é esse que precisa. Outra coisa que eu acho que é 

preciso em termos de educação sexual é desde as questões de género e também é as questões relativas 

à orientação sexual, percebe? É outra questão que eu acho que é muito importante as pessoas falarem, 

por variadíssimas razões porque, e eu vejo isso até em casa com os meus sobrinhos, porque fala-se 

muito pouco disso e não sei se as raparigas também são assim mas os rapazes, eu tenho lá em casa 

rapazes, não é? Ainda se assustam muito com estas questões da orientação sexual e como se assustam 

reagem muito agressivamente às questões, não é? Claro que lá em casa também é assim, depende do 

feitio de cada um etc. … mas acho ainda que há muita agressividade em relação a isso e eu tenho 

sempre muito medo destas agressividades mal controladas por eles próprios e também porque há imensa 

gente a sofrer escusadamente, por causa destas questões não serem abordadas de uma maneira clara, 

não é? 

 

E É, até há bem pouco tempo isso nem era considerado dentro da educação sexual, não é? 

 

R Exactamente, exactamente mas tem de ser, tem que ser porque acarreta muito sofrimento 

escusado, não é? E eu acho que o sofrimento escusado é uma perda de energia… E a perda de energia 

para outras coisas que são importantes fazer. Pronto acho que é essas coisas…  

 

E Quem é que tem feito coisas importantes nesta área, pessoas e organizações, quem é que 

acha que tem tido peso, tem sido marcante na nossa sociedade? 

 

R Olhe, eu acho que a Associação para o Planeamento da Família tem sido marcante nesta área, 

não acho só porque esteja lá mas porque tem sido marcante nesta área, acho que há uma associação 
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que ainda não tem grande impacto público, provavelmente por várias razões, mas que também está a 

tentar fazer um trabalho muito importante nesta área são “os Médicos pela Escolha”, eu não sei se 

conhece os “Médicos pela Escolha”, deve ter ouvido falar deles quando se fez o referendo…eu aliás 

estive no referendo pelos “médicos por escolha”, mas quem começou os “Médicos por Escolha” foram 

médicos muito jovens que não têm trinta anos ainda hoje e que só pelo facto de terem fundado a 

Associação Médicos por escolha foi uma quebra, quer dizer nunca os médicos “apareceram cidadãos”, a 

dizer que eram pela escolha, a terem um discurso anti-poder médico, a terem um discurso em relação à 

despenalização do aborto completamente a favor e que, portanto eles apareceram como uma associação 

depois converteram-se em movimento, mas continuaram a associação e estão a trabalhar em bairros 

carenciados em relação à Educação Sexual, eles ainda não têm muita capacidade … eu também sou 

sócia mas nem sempre tenho tanto tempo para o voluntariado nas duas associações, estou sempre mais 

na APF, eles não são muitos, há uma delegação maior em Lisboa e outra no Porto, mas realmente têm 

se preparado para fazer essas coisas e eu acho que é importante começar-se a falar neles, quem é que 

tem feito mais coisas importantes nesta área… eu acho depois há pessoas individuais que também têm 

feito coisas importantes nesta área… têm de ser de Lisboa? 

 

E Não, não já tenho ido nem imagina onde, já tenho corrido o país a ouvir pessoas…. 

 

R Há uma pessoa, por exemplo, no Algarve que é uma Professora que é a Fernanda Branco, que é 

Professora de Educação Cívica mas que esteve no Ensino Especial e esteve muito ligada às questões da 

Educação Sexual e que eu acho que ela deu um grande impulso e uma grande confiança para várias 

escolas no Algarve, começarem o projecto de educação sexual. 

 

E E ela está onde? Trabalha onde? Na Direcção Regional, não? 

 

R Não, não ela está numa escola, ela é de Portimão mas eu posso arranjar-lhe o contacto dela… 

 

E Isso era óptimo… 

 

R Quer que eu lhe mande depois por mail o contacto dela, para contactar com ela? Ok, eu faço 

isso. Com quantas pessoas mais é que quer falar? 

 

E Quem acha que seja importante… 

 

R Não, Não, não. 

 

E Eu depois escolho. 
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E Pois está bem, por exemplo dentro dos Médicos por Escolha, se lhe interessasse que é, mas eu 

acho que é um movimento que vai começar a ser, dentro de pouco tempo vai começar a ter mais 

visibilidade estas coisas também não começam do dia para a mão, e depois sabe como é, de um dia para 

o outro, no referendo mas depois as pessoas caem no entusiasmo por causa disso, mas há… o 

Presidente é o Vasco Freire que é médico de clínica geral, ele é interno aliás em Marvila, mas há também 

outra moça, que é vice-presidente que eu gosto imenso, eu gosto do Vasco mas eu gosto muito da Mara, 

que é a Mara Carvalho que é também é interna de medicina geral e familiar, que adora planeamento 

familiar e que, por exemplo, eu sei que neste momento lá no centro de saúde onde ela está, no centro de 

saúde da Amadora, a tutora já percebeu isso e está-lhe a dar um grande espaço para ela montar a 

consulta, aliás já está a fazer, que a Mara é uma pessoa com muita capacidade de concretizar as coisas 

e é ela também que está a organizar as tais sessões de educação sexual nos bairros aqui suburbanos, 

dentro dos Médicos por Escolha e pronto acho que já chega. Não sei a ajudei… 

 

E Muito, foi óptimo.  
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