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absolutamente seguro, as mulheres podiam separar a sexualidade da gravidez." E podiam partici
par na sociedade, no mundo, de um modo total
mente novo, contribuindo
para o seu desenvolvimento através do trabalho, dos estudos c das suas
propostas... e não apenas da capacidade biológica

tirante seis anos, Maria Filomena Mónica lomou
duas pílulas conlraceLivas
por dia: "A minha determinação em não engravidar era tal que eu não
me limitava a tomar uma." Foi um médico gineco
legista cm Oxford, no final dos anos 60 do século
XX, que sossegou a investigadora, convencendo-a
de que um único comprimido
por dia era suficiente e seguro. Na altura, já era mãe de dois filhos, e
o seu objetivo era prosseguir os estudos e concluir
o doutoramento,
como acabou por acontecer em
britânica.
1979, na universidade
Maria Filomcna Mónica nasceu cm 1943, cm
Lisboa, e foi nrãe enr 1963. Descobriu-se grávida,
ainda solteira, aos 19 anos. Primeiro nasceu-lhe
uma menina. Um ano depois teve um menino.
Hoje, garante que a pílula foi a coisa mais impor
tante que lhe aconteceu: "Olhando retrospetiva
mente, tenho a certeza de que a minha vida se alterou fundamentalmente
a partir do momento em
que comecei a tomar a pílula. A pílula permitiu às
mulheres mudarem as suas vidas, as suas relações
e o modo de lidar com o seu corpo. Alterou os cos
turnes, a sociedade, a economia, a visão que as mulheres tem de si próprias. Foi a coisa mais revolucionária do século XX."
A pílula modificou profundamente
a forma
socialmente.
como vivemos e nos organizamos
Mudou a vida cm família, também a qualidade de
vida das crianças, tornando-as desejadas, o o seu
efeito foi muilo além da conlraceção,
como lembra o psiquiatra Júlio Machado Vaz. "Há autores
que colocam a sua descoberta, enquanto aconte
cimento, à frente da explosão da bomba atómica,
não questionando,
claro, a tragédia que esta representou. Pela primeira vez, de um modo quase

para se reproduzirem.
De lodos os mamíferos, até por caminharmos
eretos, somos os menos autónomos nos primeiros
anos de vida. Uma gravidez dá início a um período
de 10 a 15 anos de dedicação a um ser. F isso, como
lembra o historiador Yuval Harari, estruturou a forma como nos organizamos desde o início.
Até ao aparecimento
da pílula, as mulheres
eram fundamentalmente
cuidadoras, e o seu raio
de ação pouco ia além do círculo familiar c doméstico. A pílula permitiu que a outra metade da
I lumanidade
pudesse ser ativa no mundo do trabalho, na economia, na política, na ciência, na
arte, que muitas mulheres pudessem, finalmente,
nos seus
pensar no seu próprio desenvolvimento,
estudos e na sua carreira, evitando casamentos
não desejados ou adiando os. Porque estudar ou
trabalhar, quando era possível e aceitável pela sociedade, significava quase sempre abstinência sexual e recusa de uma vida familiar. A pílula permitiu, pela primeira vez na história da Humanidade,
um controlo da natalidade massivo e eficaz e, logo,
o planeamento da vida e da existência familiar, so
ciai e económica. A sua descoberta também deu
origem a uma imparávcl revolução de costumes,
do prazer, separando o
ao criar a possibilidade
sexo da reprodução.
Sessenta anos depois, a condição da mulher nos
países onde existe planeamento familiar e possi
bilidade de contraecção oral é abismalmente diferente desse passado c de outros locais onde não há
informação nem medicação. Estudos efetuados nos
Estados Unidos concluíram que o acesso à pílula,
na juventude, dá às mulheres vantagens salariais
ao longo da vida c é um dos princisignificativas
pais f afores para a diminuição da desigualdade entre sexos. Mas a história da sua invenção também
diz muito sobre as forças que se ergueram conlra
ela desde o início, como foi o caso de muitos ho
com o modelo de sociedade
mens, confortáveis

patriarcal,
aprova

e

da Igreja Católica,

que até hoje nao

métodos de contraceção.
"

GERAÇÃO DE "PATETAS
Maria Filomena Mónica não engravidou por acidente. Engravidou por desconhecimento:
"As minhas netas quase nem acreditam no que me aconteceu. Faço parle de uma geração de patetas que
não sabia que aqvtele ato
que, no meu caso, foi
levava à gravidez. As meninas de
apenas um
certa classe social e da minha geração não tinham
qualquer educação sexual. Nem das mães nem da
escola. Eu tinha uma cunhada que achava que os
bebés nasciam pelo umbigo..."
Esta história, como sublinha a investigadora emérita do Instituto de Ciências Sociais, pare
ce medieval. Pertence a um mundo obscurantista
que se fazia sentir um pouco por todo o lado. Ma
ria Rodrigues, nascida no campo, também cm 1943,
era filha de agricultores c, tal como Maria Filomena Mónica, não sabia quais eram as possíveis consequências do ato sexual. Acabou por licar grávida
do namorado e casou-se à pressa. "É esquisito, mas
nós não falávamos sobre sexo. A única coisa que
dizíamos era: 'Aquele rapaz é uma brasa'", con
ta Maria Filomena Mónica. Com Maria Rodrigues
acontecia o mesmo. O sexo era-lhe complctamente
tal como a fisiologia do corpo. Pedesconhecido,
rante o aparecimento da menstruação, nenhuma
das mães tomou a iniciativa de falar com as filhas:
Maria Filomena Mónica compreendeu
o que era o
período através de uma amiga e Maria Rodrigues
em conversa com uma prima.
Descobrindo -se grávida, Maria Filomena Mónica nem às amigas se confessou. Limitou-se a
anunciar o casamento à mãe e restante família,
nunca contando a ninguém os motivos da decisão
apressada. Em 1965, Maria Rodrigues fez o mesmo.
Embora uma vivesse no campo c outra na cidade,
o mespartilhavam o mesmo desconhecimento,
mo segredo.
Sete meses depois do casamento, Maria Filomena Mónica foi sozinha para a clínica onde
a filha nasceu e disse a todos que a sua bebé era
prematura. Já Maria Rodrigues adiou a ida para o
hospital, em parte também por medo do parto. O

receio não era disparatado. A mortalidade materna era elevada. Dados da Pordata garantem que,
cm 1965, morriam 86,4 mulheres devido à gravidez ou após o parto por 100 mil nascimentos. Em
2017, o número havia baixado para 10,4, embora
tenha subido recentemente (sem que ainda se saiba porquê).
Muitas dessas mortes eram consequência
de
complicações duranle o parlo, da prálica de abortos e também de gravidezes sucessivas em mulhe
res com elevados ialores de risco ou em idade lardia. Ou seja, as mortes deviam se a gravidezes não
desejadas e Lambem a gravidezes que não seriam
recomendadas por motivos clínicos.
Hoje, a hislória desLas duas mulheres pode parecer irreal às netas c ate às filhas e filhos. Não c,
conludo, rara nem exclusiva a Porlugal. O relatório publicado, em 1976, pela norte americana
Shere Hite, que investiga em exclusivo a sexualidade feminina, demonstra o profundo desconhe
cimento das mulheres acerca do seu corpo e da
sua sexualidade, meia dúzia de anos depois de a
pílula se ler banalizado nos Eslados Unidos, embora a contraecção oral tenha sido um dos f afores
que contribuiu para a revolução sexual do final da
década de 60.
O caminho tem sido longo, ainda que os efeitos
sociais e económicos da pílula sejam benéficos para
todos. A história fez-se de batalhas sucessivas. Os
obstáculos foram, desde o início, mais morais c religiosos do que técnicos, e nalguns países os costumes ergueram-se como uma barreira durante muitos anos, como foi o caso do Japão, onde a contra
ccção oral só foi autorizada cm 1997.
Em Portugal, a pílula foi posta à venda em 1962,
quase ao mesmo lempo que noulros países europeus e dois anos depois dos Estados Unidos. A sua
utilização dependia de razões clínicas. Em Portugal, não podia ser prescrita como método anticon
cecional. Servia para aliviar as dores da menslruação e para regularizar os ciclos menstruais.
Aqui,
como nos Estados Unidos, usava-se a mesma 'desnos
culpa' que servira para lançar a investigação
anos 50. Por trás havia um objetivo demográfico.
Chamava-se conlrolo de nalalidade. O lermo nasceu na cabeça de Margaret Sanger, a mulher que

tudo fezpara alcançaresta descoberta. Foi ela, com
de outra mulher, a suíragista e
o apoio financeiro
milionária Katharine McCormick, que criou a possibilidade de o endocrinologista
Gregory Pincus e o
John Rock leslarcm a pílula em cerca
ginccologisla
de 900 mulheres porto-riquenhas,
depois de os cienlislas não lerem conseguido levar o esludo avante nos Estados Unidos.
O resultado oblido em Porlo Rico provou a eficácia da pílula como contracetivo,
mas alguns dos
seus cícilos secundários
foram, desde logo, ignorados. Em 1957, a pílula passou a poder ser visa
da em mulheres com menstruações severas, e em
1960 foi aprovada como contracetivo.
Hoje diz se
que os motivos de Margarel Sanger eram sobreludo eugenistas: cia queria evitar que certas pessoas
Não por acaso, e durante mui Los
se reproduzissem.
anos, a comunidade negra norte americana olhou
Em parte porque,
para a pílula com desconfiança.
em 1929, a própria Margaret Sanger tinha aberto
no Harlem uma clínica com o objetivo de controlar a natalidade.
No início da década de 60, a pílula ioi lançada
no mercado norte-americano
com o nome Enovid
do que aquelas que
e com muitas mais hormonas
são necessárias para evitar a gravidez: 10 mil microgramas
estrogénio.

de progesterona
de
e 150 microgramas
As pílulas de hoje têm cerca de 50 a 150

microgramas de progesterona e 20 a 50 microgramas de estrogénio.
Recentemente, em Inglaterra, foi defendida a
tese, por John Guillcbaud,
professor na Univcrsity College London, de que o ginecologista que de
senvolveu a pílula, John Rock, criou o descanso ao
fim de sete dias na toma desta para imitar a natureza, na esperança de que o Papa aceilasse o uso da
contraceção oral. Mas a verdade é que este descanso serve sobretudo
para diminuir a ansiedade das
mulheres sobre uma possível gravidez, ao dar lhes
um sinal de que não eslão grávidas, e para aliviar
alguns sintomas desagradáveis
provocados por uma
carga hormonal muito forte. Hoje, apesar de se ter
aliviado a carga hormonal, o intervalo entre cicios
continua a ser praticado por muitas mulheres, que
desconhecem
que esle descanso pode ser cvi lado e
que a toma ininterrupta não é nefasta, podendo até

diminuir
durante

o
a

desconforto

e a

dor que muitas

da Igreja sobre a sexualidade

sentem

ÁVIDA ENCOBERTA

o

Maria Filomena

te não aborda o assunto.

Mónica faz parte da primeira geração que Leve acesso à pílula, mas só a descobriu
do sevt segundo filho, em
depois do nascimento
1964: "Acho que devo ter lido sobre a pílula nal
gum lado." Correu de imediato ao medico a pedi-la, mas este, alegando que era católico, não quis
receitar- lha. A solução foi mudar de medico. Um
decreLo-lei, o n° 32.171, de 1942, não permilia a
venda de produtos que pudessem perturbar "de
algum modo a marcha fisiológica da gravidez",
sublinha Isabel Freire, autora do livro "Amor e
Sexo no Tempo de Salazar" (Esfera dos Livros,
2010) c socióloga, que se doutorou com a tese "A
Intimidade Afctiva c Sexual na Imprensa em Portugal (1968-1978)". A pílula, apenas prescrita para
fins terapêuticos, não podia ser comprada e vendida livremente. Ter acesso a ela dependia do mé
dico e das suas convicções.
Entretanto, do outro lado do Atlântico, 4 mi
lhões de mulheres já a usavam, em 1964, desafiando, no caso de serem católicas, as diretrizes da Igreja Católica — que até hoje não aprova outro método
nomeadamente nos
que não seja o da abstinência,
momentos mais fecundos, como o da ovulação. Já
os protestantes
sempre se mostraram pouco interessados

em vigiar estes assuntos, enquanto a Igreja
Anglicana se revelem favorável, desde logo, ao uso
dos preservativos

circular

e

diafragmas

que começaram

a

nos anos 30 do século XX.

VI reforçou
contracetiva,
ao condena Ia na encí
dica "Ilumanae Vitac". Para muitas mulheres, tal
'mandamento' não foi suficiente para acatar a restrição. E é por isso que Júlio Machado Vaz chama a
atenção para o impacto da pílula na dimensão da fé
católica, nomeadamente em Portugal: "A contrate
ção hormonal terá sido um dos temas cm que, provavelmente, se tornou cfaro que muitos católicos
consideraram que, na área dos cos Lumes, Linham
o direito de pensar pela sua própria cabeça, não seguindo aquilo que eram as diretrizes da hierarquia
católica." Sabendo disso, a estratégia de controlo
Face à pílula, em 1968, o Papa Paulo

a proibição

das mulheres

fez com

que alguns padres as questionassem sobre essa ma
teria no momento da confissão ou falassem sobre

menstruação.

assunto

nas missas:

"Hoje, a Igreja simplesmenSabe que cm grande parte
dos casos vai ouvir uma coisa que não lhe agrada,
seja a verdade ou a mentira."

Além do corte entre católicos e o Vaticano, a pílula representou um marco na redução do número
de mortes maternas. F foi por isso também que a
ginecologista
Purificação Araújo contou com a ajuda de muitos profissionais,
médicos e enfermeiras,
mesmo católicos, para iniciar, ainda ilegalmente,
vim programa de planeamento familiar antes da
década de 70. Muitas mulheres, recorda a gineco
logista, hoje com 95 anos, "tinham 10 ou 15 filhos".
Os olhos de Purificação

Araújo, responsável, entre
outras coisas, pela introdução do Teste de Papanicolau, brilham e logo traem a sua natural humildade quando refere os números que ajudou a alterar.
Fm 1975, a mortalidade materna era de 42,9 por 100
mil c a infantil de 38,9 por 100 mil. Fm 1995, era de

8,4 p0r 100 mil c de 7,4 p0r 100 mil, respeti vãmente. Os números representam
uma vitória pessoal de
Purificação Araújo numa batalha que não foi Irava da por muitos outros médicos.
Isabel Freire, na sua tese de doutoramento, en
controu muitos artigos na imprensa que assinala
vam a resistência dos médicos: "Há muitos artigos
a falar das barreiras que a pílula encontra entre os
nrédicos, e eu analisei apenas textos publicados a
partir de 1968, pelo que acredito que antes disso
muitos tenham sido censurados. Nota se na im
prensa uma evidente vontade de informar e de
bater a contraceção e a pílula, a partir de diversas
dimensões, a do probiema demográfico e social,
porque há iamílias com 15 crianças, mas também
a da saúde pública,
porque as mulheres têm filhos,
uns atrás dos outros, em condições não assistidas,
com riscos para a sua própria saúde... Muitas delas
fazem abortos sucessivos, com consequências gravíssimas, como a morte. Na época, os jornais íalam
em 100 a 150 mil abortos por ano." A investigadora
do Instituto de Ciências Sociais e do projeto Mulhe
res e Associativismo
em Portugal 1914-1974 destaca
então
o papel que a revista "Modas & Bordados",

dirigida por Maria Amónia Fiadeiro, tomou nesta
matéria. "Numa das reportagens de Maria Antónia
Fiadeiro, publicada a seguir ao 25 de Abril, há mu
lheres que dizem ter feito 10 a 15 abortos ao longo
da vida."
Com a pílula e a revolução, a sexualidade feminina começa a ser discutida. Fm 1976, a "Modas
& Bordados",
"a publicação claramente mais progressista da época", faz uma capa sobre a masturbação feminina. Mas também no Expresso, logo na
sua terceira edição, em 1973, se escreve contra a
"procriação não planificada, por agredir os direitos
da mulher c da criança, a quem c negado o afeto, as
e os direitos
condições mínimas de sobrevivência
do corpo social, causando explosão demográfica e
suprejudicando o progresso cconómico-social",
blinha Isabel Freire. O combate em Portugal pefa
é feito, sobretudo,
emancipação
pelas feministas,
como é o caso de Maria Antónia Palia e Maria An
tónia Fiadeiro, lembra Isabel Freire.
A resistência dos católicos e dos médicos acres"ArevisLa 'Modas & Bordados'
ce a dos homens:
publica muitos artigos, alguns deles importados,
que talam desta resistência masculina, provoca
da por preconceitos
morais." Ate ao aparecimento
da pílula, "o medo da gravidez era visLo como uma

íorma de limitar

as experiências

da mulher,"

refe-

re a socióloga.
A pílula torna-se

legal depois do 25 de Abril, c
planeamento familiar c autorizado. A resistência vai-se diluindo, também com a diminuição
do analfabetismo.
Sobre as mulheres continuam a
pairar efeitos secundários, o que faz com que a pílula represente um marco na história da indústria
farmacêutica, ao iniciar uma nova fase na relação
Pela primeira vez, e depois de
com o consumidor.
algumas manifestações realizadas nos Estados Uni
o

dos, a informação
acompanhou o medicamento,
deixando de depender exclusivamente
da relação

entre paciente

e

médico.

loje, a pílula está associada ao decréscimo do
risco de cancro. Num estudo feito ao longo de 40
I

anos concluiu-se

que as mulheres que tomavam
pílula tinham menos possibilidades de morrer
de qualquer causa do que as outras. Mas as mulheres sempre tiveram de enfrentar receios que os
a

homens recusaram, para separar o sexo da reprodução, enquanto a contraceção hormonal mascu
lina não avançou. "O que me dizem os meus cole

livre da pílula', porque alguma destas mulheres
tinham receio de consequências desagradáveis",

gas é que, em lermos técnicos,

Es! ando hoje banalizado o uso da pílula, a questão não é quantas mulheres a tomam, mas quantas
não lhe têm acesso. Estima se que são 222 milhões,

a situação

não seria

desafiante e, no entanto, não aconteceu", lembra
Júlio Machado Vaz. E é por isso que o psiquiatra diz
que, "embora a pílula lenha sido um enorme avanço para a liberdade das mulheres, há pessoas que
poderão considerar que foi um recuo. 0 peso esma
gador do planeamento familiar continua sobre os
ombros das mulheres, lanlo a nível da contraecção
hormonal como a nível do preservativo. As mulheres têm sido sistematicamente
empurradas para o
eslalulo de cuidadoras. Houve vanlagcns extraordinárias na conlraceção hormonal, mas, na minha
opinião, esta não alterou a situação de desequilíbrio
entre géneros. Continua a esperar se que sejam as
mulheres a tomaras medidas para evitar uma gravidez indesejada".
A pílula é provavelmente o medicamento sobre
o qual já se fez mais estudos, mas ainda há rnuifo
por descobrir a seu respeito. A Sociedade de Radiologia Norte -Americana (RSNA) anunciou, em dezembro passado, que encontrou um padrão ao nível
do hipolálamo das mulheres que tomam a pílula,

na medida em que este era mais pequeno do que
nas mulheres que não a tomavam. E a seguir fez um
estudo eomportamentai
que dava indicadores de
que as mulheres com o hipol álamo mais pequeno,
e com um tamanho mais próximo do dos homens,
seriam diferentes. Teriam um "cérebro mais mas
culino", seja lá o que isso for, embora não houvesse
alterações cognitivas.
De facto, "sabemos pouco", diz Júlio Machado
Vaz quando confrontado
com este estudo, para o
qual ainda não houve seguimento conhecido. "Há
uns anos, nem seria possível ter essas imagens cerebrais." Como psiquiatra, sublinha que as mulheres, tendo a menarca mais cedo e a menopausa mais
tarde, passam muitos mais anos expostas à pílula,
não se sabendo o que isso significa. "Não me ad
miraria que houvesse alterações." A verdade é que
a pílula é constituída
por hormonas sintéticas, que
imitam as nossas hormonas, e que as hormonas
têm um papel relevante. "Oiço muitas vezes dizer

quando chega a menopausa:

'Finalmente,

estou

conta Júlio Machado Vaz.

nomeadamente 53 milhões na África Subsariana e
na Ásia.
Rita Pinto Coelho é uma das netas de Maria Ei
lomena Mónica. Tem 25 anos e diz que a sua cdu
nenhuma". Uma
cação sexual foi "basicamente
equipa de uma empresa de pensos higiénicos foi à
escola dela: "Falou com a turma e depois dividiu a
em meninos e meninas, com as quais falaram sobre períodos." A visita, diz, deve ler acontecido por
volta dos seus 13 anos, e deve ter sido aí que ouviu
falar na pílula. Rita Pinto Coelho começou a tomar
a pílula na adolescência,
para regularizar a mense
truação, quando a mãe a levou ao ginecologista,
desde então diz que normalmente não pensa mui
Io no assunto. Acha que já não consegue imaginar
um mundo sem pílula, mas ás vezes o tema surge
nas conversas com as amigas, por causa dos efeitos
secundários:
"Tenho amigas que já trocaram duas
97 milhões

a ires vezes de pílula."

Nessas conversas, as amigas
também se revoltam: "Porque é que o ónus está nas
mulheres? É uma coisa chatinha. Sabemos que foi
por causa dos efeitos secundários nos homens que
Mas se
se não se avançou para a pílula masculina.
lermos a bula de uma pílula parece que não evoluiu
muito... que pode acontecer qualquer coisa." Ou
Iras vezes, as amigas pergunlam-se:
"Quem é que
seríamos sem a pílula, tendo em conta que a come
çamos a tomar tão novas? As flutuações de humor
são da pílula ou a pílula torna nos mais zombíes?"
A boa notícia, para muitas mulheres em idade fértil, pode ser a de que a pílula masculina está
mais próxima. Em 2019, a pílula hormonal masculina passou nos lesles iniciais de segurança humana.
Até agora, os homens temeram os eleitos secunda
ao nível da libido, mas des
rios, nomeadamente
Ia vez garanliram que não há a registar quaisquer
efeitos. Falta saber se a pílula masculina poderá es
tar na origem de alguma mudança ou revolução.

•

