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Prefácio escrito a quatro mãos

Halana Faria1

Cláudia Rodrigues2

Conhecer o trabalho de Casilda Rodrigañez através do 
convite da Editora Luas foi uma grata surpresa. A autora, 
nascida em Madrid em 1945, bióloga de formação, femi-
nista e co-fundadora da Associacion Antipatriarcal, propõe 
conexões possíveis entre a produção de uma sexualidade 
reprimida pelo sistema patriarcal e o parto doloroso. Mui-
to temos discutido sobre como o modelo de atenção ao 
parto focado na intervenção pode ser violento, causar dor 
e traumas. Sabemos que transformar esse cenário requer 
uma profunda mudança de modelo para que mulheres e 
bebês vivenciem parto e nascimento com amor e respeito.

Casilda traz novos elementos para essa cena: desde 
nossas pelves e nossos úteros enrijecidos sem adicionar 
culpa, abrindo caminhos de consciência corporal para 
uma vivência saudável de nossas sexualidades e, conse-
quentemente, do parto.

Os primeiros três capítulos de “Pariremos com Prazer” 
chega para desmistificar conceitos e concepções enraigadas 

1 Mãe da Dora e médica ginecologista ligada ao Coletivo Feminista Sexua-
lidade e Saúde. Mestra em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública/
USP com uma dissertação sobre Autonomia no parto. Apaixonada por 
acompanhar mulheres em seus diferentes ciclos de vida. Arrisca alguns 
palpites no @ginecologiafeminista.

2 É jornalista e terapeuta reichiana com formação em Experiência Somática 
e Educação Somática Existencial. Atende em Porto Alegre/RS. Escreve 
sobre seus pensamentos, leituras e experiências no blog http://buenaleche-
-buenaleche.blogspot.com/
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e desmistificar a famosa frase “Parirás com Dor”. Faz jus 
ao título de maneira prática, racional, à luz da ciência, 
enfatizando que o eixo do desejo em nossos corpos é o 
útero, ou seja, que o útero é um órgão sexual. Rodrigañez 
apoia-se em estudos de diferentes áreas do conhecimento: 
dos obstetras Leboyer – Nascer Sorrindo – e Read – Parto 
sem Medo –, resgata estudos da sexologia do século passado 
e da arqueologia. Por meio de pinturas em cerâmica ilustra 
sua teoria sobre as condições que provocaram a cisão entre 
a vivência de um parto indolor em sociedades tradicionais 
e a sua experiência de dor na atualidade.

O mito do parto com dor se desconstrói a partir da com-
preensão fisiológica do corpo feminino, mamífero absoluta-
mente preparado para expulsar o feto maduro. Ao pontuar 
a adaptação dos músculos uterinos ao bipedismo, Casilda 
Rodrigánez derruba a falácia de que, por termos nos tornado 
bípedes, estreitamos a pelve, reduzindo a aptidão para parir.

Sua hipótese é que seria a dança entre o sistema simpáti-
co, dos músculos com fibras circulares, e o parassimpático, 
de disposição longitudinal, que estabeleceria um parto com 
prazer. Porém, a cristalização do medo pode transformar 
essa dança em luta, em prisão no sistema nervoso simpá-
tico, que, se por um lado é útil para assegurar freios a uma 
ejeção violenta, por outro pode causar demora excessiva 
e, consequentemente, dolorosa na dilatação.

Uma parturiente que observa e acompanha os movimen-
tos uterinos sem assustar-se demasiado não sentirá dor, mas 
prazer, tanto quanto e tão semelhante como quando busca 
o ápice sexual, apenas deixando-se levar pela intensidade 
das sensações involuntárias que levam ao orgasmo.

Casilda Rodrigáñez consegue desmistificar a dor do 
parto não por compará-la às dificuldades orgásticas das 
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mulheres, mas por demonstrar que é o útero e não a 
vagina o nosso grande, poderoso e elástico órgão sexual. 
Seriam as contrações uterinas que nos levam ao orgasmo, 
exatamente as mesmas contrações que expulsam o feto.

Para desmitificar o “parirás com dor”, Rodrigáñez mergu-
lha na história da repressão ao prazer feminino que se inicia 
precocemente na infância das meninas desde os primórdios 
da civilização. E é lá, nos primórdios, que temos registros 
de danças autoeróticas circulares de mulheres nuas e pin-
turas em cerâmica que demonstram o quanto já tivemos 
pelves soltas e úteros mais elásticos, orgásticos, pouco antes 
de a civilização patriarcal transformar o sexo em tabu e a 
sexualidade feminina em bruxaria – sexualidade esta que 
necessitava ser atacada, reprimida com severidade, uma 
rigidez que afetou nossos úteros. Ela nos fornece outra 
imagens como ondas, peixes e polvos para resgatar uma 
narrativa positiva e poética sobre nossos corpos.

Rodrigáñez traz ao seu primoroso texto Wilhelm Rei-
ch, que já havia afirmado ainda nos anos 1940 que úteros 
espásticos levam cerca de 40 horas para dilatar, enquanto 
úteros flexíveis dilatam em 4, 5 horas. São muitos os fatores 
que podem ser responsabilizados pela repressão de nossos 
desejos e expansão orgástica. Nossos desejos são reprimidos 
em nome de uma organização social, de tal forma que, ain-
da que tenhamos adquirido notáveis sucessos na luta pela 
liberdade dentro do patriarcado, falhamos miseravelmente 
na consciência sobre nossos úteros. Cada vez mais adoecidos 
em todos os nossos ciclos de vida, fadadas a menstruações, 
partos e menopausas dolorosas e sintomáticas. Mulheres 
ignorantes e alienadas dos seus corpos tornam-se presas 
fáceis para um sistema médico que foca na construção de 
supostos desvios com o intuito de medicalizar.
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O fato de as mulheres serem capazes de ter infindáveis 
orgasmos desde tenra idade até os últimos dias da velhice, 
além de conter, reter ou retirar precocemente os filhos dos 
homens de seus corpos, talvez tenha sido a alavanca funda-
mental do estabelecimento do patriarcado, mas Rodrigáñez 
não propõe a guerra das invejas entre falo e útero. Ela refuta 
com categoria o romantismo espiritual que nos roubou a 
cena da atenção aos nossos corpos. Durante milênios abri-
mos mão de focar e exercitar uma capacidade de prazer 
abundante em nome da subserviência ao que os homens 
imaginaram ser o prazer masculino, que não foi muito mais 
do que reprimir a espantosa potência orgástica feminina.

Este livro afirma com veemência que não só podemos 
deixar de ter uma dor desnecessária para parir, como 
podemos nos libertar da violência interiorizada que inibe 
nosso prazer desde a infância por meio da negação de 
nossas sensações mais vitais.

Entre as sensações vitais de que abrimos mão, mais 
recentemente está a da maternidade vivida como calvário, 
escravidão, carga que traz doenças na maturidade devido 
ao afastamento precoce dos nossos bebês, a quem somos 
ligadas pelo útero do início ao fim de nossas vidas.

O bem-estar com nossos bebês, em quantidade e qua-
lidade de vida, depende da flexibilidade desse órgão 
amoroso, sexual, capaz de expulsar quando cresce ao 
máximo de sua capacidade de acolhimento, voltando 
ao seu tamanho original ainda mais elástico e capaz de 
produzir orgasmos ainda mais potentes.

Para Casilda, o parto só deixará de ser doloroso quando 
resgatarmos a integração do corpo até aqui fragmentado, 
com respeito e tomada de consciência sobre a potência da 
sexualidade feminina em “uma cultura que reconheça e 
saiba nomear o pulsar do útero como o pulsar da vida”.
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Nota da Editora Luas  
(tradução brasileira)

Por que lançarmos, neste exato momento, textos 
sobre o corpo feminino visto sob a perspectiva delas: 
das mulheres? Não há dúvidas a respeito da violência e 
dos profundos males causados pela cultura patriarcal; 
nem há dúvidas, principalmente para nós, mulheres, 
de como estamos desconectadas do nosso corpo, nossa 
natureza e potenciais. Este livro fala sobre isso e mais. 
Fala sobre resgate: resgatar o conhecimento de si e da 
sua natureza, desinvestir de aspectos de uma cultura 
misógina e resgatar experiências, símbolos e estados de 
prazer, que exaltam nossa potência, força e natureza. 
A partir daí, não sabemos o que vai acontecer, nem 
controlaremos as reverberações – o controle é criação 
do patriarcado, dos que anseiam o Poder. O movimen-
to atual das mulheres é este: olhe para si mesma e se 
conheça. Informe-se, observe-se e compartilhe. Que 
assim seja. 

*

Para esta edição, seguem as seguintes observações:
*Os trechos marcados em negrito e itálico estão na 

edição original, destacados pela autora, por isso manti-
vemos nesta tradução.

*Muitos dos livros, entrevistas e artigos comentados 
pela autora não têm traduzidos no Brasil ou podem não 
estar mais disponíveis nos sites indicados.
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*Optamos por manter as imagens originais da edição 
disponibilizada pela autora em seu site oficial – muitas 
delas conseguimos escurecer, para melhor visualização, 
outras não, porém, optamos por colocá-las mesmo assim.
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Nota desta edição  
(Ediciones Crimentales S.L., Madrid, 2009)

Esta edição de maio de 2009 inclui também Parto Or-
gásmico: Testemunho de mulher e explicação fisiológica, 
um texto escrito a respeito do documentário Orgasmic 
Birth, the best-kept secret difundido pela associação 
norte-americana de mesmo nome (www.orgasmicbirth.
com), cujo trabalho está propondo uma contribuição 
decisiva para a recuperação do parto.

Esse novo texto, escrito para contrariar explicações 
enganadas difundidas na imprensa sobre os partos orgás-
micos registrados, inclui novos dados e novas explicações 
que podem ser encontradas no texto Pariremos con placer. 
Em vez de incluir as novas partes desta edição revisada 
de Pariremos con placer, preferi incluir o texto novo de 
forma integral juntamente com os anteriores. 

La Mimosa, maio de 2009.
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“Durante séculos, a maioria dos úteros tem sido es-
pásticos, e por isso os nascimentos têm sido dolorosos.”

Wilhelm Reich
Carta a A.S. Neil, março de 1956 (1)

“As crianças não têm satisfeitas suas necessidades 
emocionais, sua expressão da vida emocional, antes do 
nascimento e depois dele. Elas se frustram antes do nas-
cimento, pelo frio, pelo que chamamos de anorgonose, 
ou seja, morte biológica, útero contraído.

(…)
A menos que a medicina, a educação e a higiene social 

consigam instaurar um funcionamento bioenergético nes-
sa população, de modo que o útero não fique contraído, 
que o embrião cresça em corpos em perfeito funciona-
mento, que os mamilos não se afundem e os peitos das 
mães se mantenham sexual e bioenergeticamente vivos, 
nada mudará… Nada! Nenhuma constituição, nenhum 
parlamento, nada poderá impedi-lo. E eu repito: nada. 
Nada fará com que a coisa melhore. Não se pode impor 
a liberdade aos empobrecidos sistemas bioenergéticos 
das crianças.”

Wilhelm Reich em Reich fala de Freud (1952) (2)

“A ação e utilidade da matriz é conceber e formar com 
um prazer extremo”.

Ambroise Parè em A anatomia (1575) (11)
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1. Sobre a função fisiológica  
natural do útero

Frederick Leboyer (3) disse que o que até agora era 
conhecido como contrações uterinas adequadas são, 
na realidade, câimbras, contrações altamente patoló-
gicas, pois o útero deveria se distender suavemente, 
com um movimento rítmico e ondulante ao longo de 
seus feixes de fibras musculares, de cima para baixo, e 
tão suave e devagar como a respiração de um animal 
dormindo tranquilamente. É, como diz Leboyer, o 
ritmo suave e calmo, e também cego e todo-poderoso 
do mundo visceral.

O obstetra inglês Grantley D. Read (1933) (4) tam-
bém chegou à mesma conclusão. Depois de vários anos 
de prática obstétrica, começou a pensar que a dor do 
parto poderia ser algo patológico, e, para confirmar essa 
hipótese, realizou diversas investigações. Entre outras, 
realizou um estudo sobre a dor, sobre a distribuição e 
sensibilidade específica dos receptores dela (nocicep-
tores), o que confirmou que a dor forma um sistema 
de defesa destinado a nos alertar de alguma agressão 
ou disfunção de algum órgão ou sistema (por isso, por 
exemplo, temos mais sensibilidade para a dor na parte 
dianteira do corpo do que nas costas, com o objetivo 
de proteger as vísceras). Read assegura que um corte 
com o bisturi no útero não causa dor, e que, por outro 
lado, dói muito tudo o que seja a disfunção da disten-
são muscular, que teria que se evitar em um parto fi-
siológico e normal. Esse estudo, juntamente com sua 
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convicção de que não existe processo fisiológico que, 
em condições normais de saúde, cause dor, foi confir-
mando suas primeiras suspeitas. Ele também realizou 
um estudo com aborígenes africanas, observando que, 
de fato, o parto natural não causa dor (5). Em sua tese 
de doutorado, Claudio Becerro de Bengoa, do hospital 
Gregorio Marañon, de Madrid, afirma que “o dogma 
do parto doloroso, perigoso e penoso, como tem surgido 
no transcorrer de nosso desenvolvimento cultural, cria 
um medo de expectativa responsável pelas dores e por 
muitas das complicações que surgem daí” (6). Em uma 
entrevista ao jornal El País (7), dr. Becerro afirmou que 
“nas civilizações primitivas ou tribais nas quais não exis-
tem divindades ou nas quais a religião não tem tanta 
importância, o parto é visto como algo absolutamente 
fisiológico e acontece sem dor”.

O ensaísta francês do século XVI, Montaigne, afir-
mou que havia povos inteiros que não tinham conhe-
cimento da dor do parto (8). Da mesma forma, Marto-
lomé de las Casas (9) dizia que o parto das indígenas 
do Caribe, que ele tinha visto, ocorria sem dor. George 
Groddeck, no século passado (10), foi mais longe ao 
garantir que “as terríveis dores do parto escondem 
quantidade de prazer”, combinando com o anatomista 
francês Ambroise Paré (1575) que, em seu tratado de 
anatomia (11), dizia que

A ação e a utilidade da matriz é conceber e gerar com 
um prazer extremos. [L’action et utilité de la matrice 
est de concevoir et engendrer avec un extreme plaisir].

Vamos procurar entender como é possível que um útero 
se abra com dor, ou pelo contrário, com grande prazer.



25

O útero é uma bolsa formada de feixes musculares, 
com uma porta de saída, o colo, onde esses feixes se 
concentram para poder fechar a porta hermeticamente 
a fim de sustentar o peso do feto, da placenta, do líquido 
amniótico etc., contra a força da gravidade; e, ao mesmo 
tempo, poder se abrir até os famosos dez centímetros 
para que o bebê consiga sair. A bolsa uterina integra-
da ao corpo da mãe foi um grande invento evolutivo 
que resolveu de forma prodigiosa a contradição entre a 
consistência do envoltório protetor para que o embrião 
cresça e sua saída na hora do parto (por exemplo, os 
ovos das aves não podem ser mais duros porque, caso 
contrário, o filhote não conseguiria quebrá-lo para sair). 
O tecido muscular é forte e ao mesmo tempo elástico 
e flexível; elástico para abrigar a criatura conforme vai 
crescendo, forte para apertar as fibras musculares do 
colo e aguentar 10 ou 12 quilos de peso contra a força 
da gravidade, e flexível para total relaxamento, distensão 
e abertura da saída. E tudo isso com um dispositivo de 
fechar e abrir do qual faz parte um sistema neuroendó-
crino e neuromuscular, que, por sua vez, depende da 
sexualidade da mulher. Juan Merelo-Barberá (12) dizia 
que esse dispositivo não passa do orgasmo e o processo 
de excitação prévia, e que o orgasmo foi a invenção 
evolutiva para acionar a abertura do útero. O objetivo 
deste pequeno livro não é nada além de entender bem 
essa afirmação.

Segundo G.D.Read, que estudou também prestan-
do atenção ao sistema neuromuscular do útero (13), 
este tem três capas de fibras musculares: as longitudi-
nais, as circulares e as intermediárias (ver Figura 1). 
As fibras intermediárias, que formam a capa média 
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da parede da bolsa uterina, são feixes muito apertados 
que envolvem, em forma de oitos e de espirais, os 
vasos sanguíneos que fornecem o oxigênio às células 
e retiram os produtos de resíduo; são um dispositi-
vo previsto para acompanhar o intenso trabalho dos 
músculos uterinos durante o parto. Read assegura 
que essa atividade muscular para aumentar o fluxo 
sanguíneo é importantíssima para a fisiologia do parto 
(por exemplo, sabe-se que alguns esportistas recebem 
transfusão de bolsas de sague para aumentarem seu 
rendimento). 

Os feixes circulares, como é possível observar na Fi-
gura 1, são escassos na parte superior da bolsa uterina 
e passam a ser mais frequentes em direção à parte mé-
dia inferior, para acabar formando os feixes circula-
res compactos do colo. Read explica que os músculos 
longitudinais e os circulares formam um par que deve 
funcionar de maneira sincronizada: quando alguns es-
tão contraídos, os outros se distendem e vice-versa, e 
dá vários exemplos, como o do bíceps e o do tríceps 
de nossos braços: quando dobramos o braço, o tríceps 
se contrai e o bíceps se distende, e quando esticamos o 
braço, ocorre o oposto; continuamente movimentamos 
os braços e nossos músculos funcionando em par, sem 
causar dor, a menos que algum sofra uma “contratura” 
que o impeça. Read dá também o exemplo da bexi-
ga, que tem uma anatomia muscular aparentemente 
parecida com a do útero: os feixes longitudinais estão 
distendidos e os circulares contraídos, para reter a uri-
na: quando urinamos, os circulares se distendem para 
permitir que o movimento de contração-distensão dos 
longitudinais expulse a urina.
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Figura 1 - Distribuição das fi bras musculares longitudinais e circulares no 
útero ao fi m da gestação.

Assim, explica Read, os feixes longitudinais têm a função 
de esvaziar e os circulares de reter, e quando os longitu-
dinais empurram para fora, os circulares devem relaxar 
e se distender, a mesma coisa no útero como na bexiga. 
Read segue explicando que os feixes longitudinais se ligam 
ao sistema nervoso parassimpático (snps), enquanto os 
circulares ao simpático (sns). Como se sabe, o snps, tam-
bém chamado “sistema vagal”, é o que se ativa no estado 
de relaxamento, e o sns é o que funciona no estado de 
estresse e de alerta. Assim, por isso, conclui Read, o colo 
não se “dilata” quando a mulher está nesse estado, com 
o sns ativado (a fi siologia do parto, estabelecida ao longo 
da evolução, prevê a detenção de um processo de parto 
se aparecer um risco para a fêmea; por isso, o colo, como 
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diz Leboyer, “não diminui a vontade” se a mulher estiver 
em situação de estresse); de modo que as fibras circulares, 
em vez de funcionar em harmonia com o movimento das 
longitudinais, oferecem uma resistência que faz com que 
estas últimas entrem em um movimento espasmódico 
- alguns espasmos que causam a dor da cólica, mas que 
não são reconhecidos como tais, e sim como se fossem as 
contrações normais do parto.

Assim Read chega à conclusão de que o medo, que mantém 
ativo o sistema simpático, impede o relaxamento e a distensão 
dos músculos circulares da boca do útero, gerando o movimen-
to espástico ou espasmódico do útero, o que considera uma 
disfunção da fisiologia natural e normal do parto.

Na comparação feita por Read entre o funcionamento 
da bexiga e o do útero, acredito que está a chave do último 
passo que faltou a ser dado por esse pesquisador genial e de 
respeito, para entender definitivamente a fisiologia do parto. 
Porque o útero, diferentemente da bexiga, tem receptores de 
oxitocina no tecido muscular para se ativar com a chegada 
desse hormônio, ou seja, no útero intervém a sexualidade, 
coisa que não acontece na bexiga, por isso sua fisiologia não 
é nada parecida nem comparável com a do útero.

De fato, quando um parto é induzido ou quando exis-
te a intenção de acelerá-lo com oxitocina sintética, o que 
acontece é que as fibras longitudinais do útero vibram de 
modo espasmódico, dando puxões nas fibras circulares que 
permanecem contraídas (além disso, a oxitocina sintética 
age com força em vez de agir de modo progressivo). Por 
isso, é muito frequente que um parto induzido termine 
em cesárea. A fisiologia natural do parto supõe o estado 
de relaxamento da mulher, o sns desativado e a produção 
natural de oxitocina.
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Em 1966, alguns anos depois da publicação da obra de 
Read, William Masters e Virginia Johnson publicaram seu A 
Resposta Sexual Humana (14), no qual falam do movimento 
do útero que ocorre em todos os orgasmos femininos. Os 
autores desenharam em uma lâmina o movimento do útero 
durante o orgasmo (Figura 2), e, em outras, a sequência 
de tal movimento registrado com eletrodos intrauterinos 
(Figuras 3 e 4): uma sucessão de contrações-distensões, um 
movimento rítmico… que é o mesmo movimento muscular 
que o útero tem que realizar durante o trabalho de parto. O 
assustador é que a obstetrícia e as mulheres e o mundo, em 
geral, com algumas poucas exceções, como a dos sexólogos 
espanhóis Juan Merelo Barberá e Ramón Serrano Vicens 
(15), continuam sem relacionar o trabalho de parto com o 
orgasmo, como se o parto com dor fosse consubstancial à 
condição da fêmea humana.

Figura 2 - Movimento do útero durante o orgasmo, segundo Masters e 
Johnson.
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Figura 3 - Eletrouterograma do orgasmo simples, segundo Masters e Johnson.

Porque, de algum modo, o mecanismo neuromus-
cular do útero descrito por Read se completa com o 
“eletrouterograma” do orgasmo. Frederick Leboyer (3), 
sem necessidade de eletrodos uterinos, também observou 
e descreveu os dois tipos de “contrações”: as normais, 
geradoras de prazer, e as patológicas, geradoras de dores 
horrorosas:

Falamos sério, e relembrando diversas experiências, 
e não com base em teorias de filosofias, de crenças, o 
trabalho de parto pode ser uma sucessão de contrações 
realmente “adequadas”, boas, geradoras de prazer3*, as-
sim como as cólicas que geram sofrimentos intoleráveis.
Em vez de se contrair “de uma vez e intensamente”, o 
útero faz isso de modo lento, progressivo e quase com 
doçura quando a contração chega a seu ponto limite.
Observamos como que, depois de uma pausa, mesmo 
sendo breve, não deixa de ser muito nítida, o útero 
relaxa, e faz isso com a mesma lentidão, a mesma pro-
gressividade, com uma nova pausa em repouso total.

3  Grifo meu (autora), os outros trechos em destaque são de Leboyer.
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Essa lentidão, que só tem comparação nos movimentos 
involuntariamente lentos do tai-chi-chuan, determina 
que as contrações, vistas em conjunto, assemelham-se 
à respiração lenta, profunda e completamente tran-
quila de uma criança quando dorme e desfruta de um 
repousou sem igual.
(...)
Os primeiros planos que mostram o ventre da mulher 
(16) não deixam dúvidas em relação à realidade dessas 
contrações.
Por sua vez, os primeiros planos de seu rosto enquanto 
segue avançando em “seu trabalho” expressam com elo-
quência que, essa jovem mulher, em vez de “se retorcer 
de dor”, avança lentamente até o “êxtase”.

E as patológicas:

O que faz a mulher que dá à luz sofrer?…
A mulher sofre devido às contrações…

Umas contrações que não terminam nunca e que cau-
sam dano, mas estas são as cólicas!
Todo o contrário das “contrações adequadas”.

O que é uma cólica?
Uma contração que não termina,
que prende e se nega a soltar sua presa
E, portanto, não “traz relaxamento”
para se transformar em seu oposto:
o relaxamento no qual normalmente termina.

Em outras palavras,
o que até agora havia sido conhecido
como “contrações adequadas”
eram contrações altamente patológicas
e da pior qualidade,
Que surpresa!
Que revelação!
Que revolução em ascensão!
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Tudo isso nos permite entender, por fim, os teste-
munhos antropológicos acerca de povos inteiros que 
desconheciam a dor no parto (além dos citados de 
Montaigne e Bartolomé de las Casas e da própria pes-
quisa de Read, também os dos bosquímanos do século 
passado (17)). E também entender a maldição divina 
do “parirás com dor”, que implicitamente não apenas 
diz que antes não se paria com dor, mas também que 
sabiam como fazer isso. 

Read tinha razão: o medo não permite o relaxa-
mento dos feixes circulares do útero, porque o medo 
é incompatível com qualquer ato sexual. Toda a se-
xualidade, por definição, é o relaxamento extremo, a 
ativação total do tônus vagal, a confiança no ambiente 
ao redor, o desligar do simpático e da intervenção 
do neocórtex etc., o oposto ao estado neuro-endócri-
no-muscular de um corpo que sente medo. Foi uma 
aproximação certeira de Read, só faltou entender o 
parto como um ato sexual.

Agora, entender o parto como um ato sexual implica 
uma aproximação à sexualidade feminina diferente da 
estabelecida na dominação patriarcal que, para começar, 
é exclusivamente falocêntrica. No entanto, no que diz 
respeito ao modelo falocrático vigente, no século passado, 
houve mulheres obstetras que abordaram a maternidade 
pela perspectiva da verdadeira sexualidade feminina. 
Por exemplo, a norte-americana Niles Newton, médica 
da Research Associate in Obstetrics da Universidade da 
Pensilvânia (18), afirmou (1955) que

As emoções sexuais da mulher [woman’s sexual emo-
tions] têm mais a ver com os aspectos de sua vida do 
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que com os de suas relações com o sexo oposto. Esses 
aspectos mais amplos de seu comportamento sexual 
e de seus sentimentos, por mais que afetem muitas 
partes da vida da mulher, de modo geral se depre-
ciam; quando não são totalmente ignorados, são vistos 
como partes de sua função biológica, separados e não 
relacionados entre si. Nessa atitude está implícita a 
discriminação cultural que se arrasta contra a mulher. 
Em muitos aspectos se vê a mulher como uma fotocó-
pia do homem. Às vezes, suas características sexuais 
específicas se destacam conforme são de interesse 
do sexo oposto.

Toda uma alegação contra o falocentrismo exclusivista 
e a favor do entendimento da maternidade como parte 
da sexualidade feminina, uma sexualidade conforme a 
qual as mulheres paririam com prazer e os seres huma-
nos cresceriam na expansão de sua capacidade orgástica. 
Tudo isso é incompatível com a dominação masculina, 
o estado de submissão e o fratricídio. 

A diversidade e a grande capacidade orgástica da 
mulher se revelam na investigação feita por Ramón 
Serrano Vicens (15) sobre a sexualidade da mulher, 
recorrendo às experiências íntimas de 1417 mulheres, 
de todas as esferas sociais e de todas as idades, das 
quais, no momento da pesquisa, 347 eram solteiras, 
995 casadas, 71 viúvas e 4 religiosas. Alfred Kinsey 
(19) visitou Serrano Vicens quando já tinha reunido 
1300 entrevistas, e então afirmou que se tratava do 
trabalho mais complexo realizado em toda a Europa. 
No entanto, apesar do apoio do próprio Kinsey, os 
resultados de sua pesquisa não puderam se tornar pú-
blicos durante muitos anos, nem tiveram a relevância 



35

que deveriam ter tido nos meios acadêmicos e cien-
tíficos. A conclusão de pesquisa de Serrano Vicens é 
que a capacidade sexual e orgástica da mulher é muito 
maior do que normalmente se admite, e, além disso, 
está muito longe de ser exclusivamente falocêntrica. 
Na prática, essa capacidade se desenvolve em uma 
alta proporção à margem do coito, o que supõe uma 
grande crítica à instituição do casal heterossexual 
estável: aparece antes da puberdade, não está ligada 
à reprodução e é muito variada e diversa (usa a ideia 
de que é tão única como as impressões digitais). O 
autor afirma que essa altíssima capacidade orgástica 
da mulher tem se mantido oculta, transformando 
suas manifestações em uma suposta patologia: a nin-
fomania. Em seu estudo, cerca de 2,5% das mulheres 
tinham, de modo normal, de 15 a 20 orgasmos conse-
cutivos, inclusive mais. A importância da investigação 
de Serrano Vicens é que nos dá uma ideia do que 
seria a sexualidade feminina em uma sociedade não 
patriarcal, já que também comprovou a diversidade 
das modalidades nas quais a sexualidade das mulheres 
se desenrolava e nas quais o autoerotismo e a homos-
sexualidade apareciam de modo muito importante, 
tanto quantitativa quanto qualitativamente, pela in-
tensidade do prazer orgásmico. Também observou que 
o desenvolvimento de determinadas práticas sexuais 
não parecia excluir nem obstruir outras, mas que, em 
geral, o oposto ocorria; por exemplo, quanto maior o 
desenvolvimento da capacidade orgástica na infância 
e na adolescência, com práticas solitárias ou com 
amigas (homossexualidade), maior a capacidade or-
gástica nas relações coitais conjugais posteriormente.
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Serrano Vicens compartilhou suas pesquisas com Juan 
Merelo-Barberá, entre elas a conclusão de que “o orgas-
mo no parto é algo comum, e não insólito nem raro na 
natureza da mulher” (Merelo-Barberá). Serrano Vicens 
tinha encontrado alguns casos de partos orgásmicos e, ao 
contar a Kinsey, este respondeu que ele também tinha 
conhecido três casos. Por sua vez, Merelo-Barberá, em 
sua própria pesquisa, encontrou nove casos, e Claude 
Schebat (Hospital Universitário de Paris), 14 em 254 
partos observados (20). Também Masters e Johnson, em 
seu livro, relatam ter conhecido doze casos de partos 
orgásmicos! Da mesma forma, em El Informe Hite, a 
autora diz: 

várias mulheres mencionaram o parto como outra es-
pécie de orgasmo. Inclusive, uma delas disse que ‘o 
nascimento de minha primeira filha foi considerado 
por mim como o maior orgasmo de minha vida’ (21).

Como se sabe, Merelo-Barberá apresentou um trabalho 
sobre a relação entre o orgasmo e o parto no Congresso 
de Ginecologia de Paris, em 1974. Não houve réplica 
nem crítica, tampouco debate: só o silêncio e alguma 
iniciativa isolada, como a de Schebat. Houve, sim, várias 
recusas, o que fez com que Serrano Vicens tivesse muito 
trabalho para editar seu livro, inclusive fez com que ele 
fosse perseguido por ter um artigo publicado em uma 
revista especializada. Todos os caminhos fechados. Mas 
o que importa se as mulheres e as criaturas sofrerem 
dores terríveis no parto? A violência interiorizada e a 
quantidade de sofrimento que acarretam a vida com 
o útero contraído é quase infinita. A pouca divulgação 
dessas informações, realizada à parte, permite, até certo 
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ponto, entender nossa falta de reação, das mulheres em 
geral e das ciências em particular, diante de um assunto 
tão importante. É hora de abordá-lo para que se possa 
recuperar a verdadeira maternidade, para que acabe a 
orfandade (Victoria Sau) (22) e para que a dor da falta 
de mãe (Luce Irigaray) (23) deixe de nos perseguir. Isso 
porque o parto com dor faz parte da maternidade pa-
triarcal, da farsa sobre a qual diz Saú, da falsa mãe que 
nos apresentam como a mãe verdadeira. A verdadeira 
maternidade não é escravidão, nem carga nem doença, 
mas uma opção prazerosa de desenvolvimento de nossa 
sexualidade e de nossas vidas.

Não se trata apenas de acabar com a dor desnecessária 
do parto que, como diz Leboyer, não satisfaz a nenhum 
deus. Trata-se de acabar com a violência interiorizada 
que tenta inibir nossa sexualidade e nossa capacidade 
orgástica desde a infância, a violência interiorizada da 
negação de nossos corpos e de nossas vidas, como dizia 
Lea Melandri (24).

Essa violência contra nossos corpos, depois, transforma-
-se em violência contra as criaturas, quando, disciplinadas 
para servir exclusivamente a complacência falocrática, 
os negamos. Sem esquecer que a violência do parto é 
também a violência do nascimento com dor.

Nas últimas décadas, a neurologia (25) verifica o im-
pacto da falta do corpo a corpo com a mãe e de prazer 
corporal durante o parto. Não é objetivo deste pequeno 
livro tratar deste assunto, mas quero, sim, dizer que a 
neurologia comprovou que a falta de mãe verdadeira 
é causa imediata do caráter agressivo e violento das 
pessoas. Há uma correlação entre a dimensão corporal 
e a dimensão social do matricídio; como já destacou 
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Juan Jacobo Bachofen (26), o fratricídio tem origem 
no matricídio.

Também quero destacar a necessidade de fazer uma 
reflexão sobre o parto a partir da perspectiva da biologia 
evolutiva. No colégio, estudávamos que os seres hu-
manos são animais racionais e que era esta qualidade 
de seres “racionais” o que nos diferenciava do resto 
dos animais “irracionais”. No entanto, parece que o 
que mais nos diferencia das outras espécies não é o 
conhecido desenvolvimento do sistema neurológico 
humano, mas um grande desenvolvimento da sexuali-
dade. A sexualidade humana não tem comparação nem 
em quantidade nem em qualidade com a do resto de 
nossos parentes animais (27). Talvez, a grande capaci-
dade orgástica humana esteja relacionada às transfor-
mações associadas à aquisição da posição bípede e que 
deram lugar à nossa espécie. Porque quando a fêmea 
se colocou de pé e deixou o útero à mercê da força da 
gravidade, foi preciso um aperfeiçoamento específico 
para o dispositivo de fechamento e abertura do útero. 
Não era uma característica qualquer da espécie, mas 
uma mudança imprescindível para não desaparecer. 
Por isso, a atividade sexual que causa um parto (que 
tem bases neuro-endócrino-musculares semelhantes 
em todas as mamíferas) teve que se tornar mais intensa: 
mais fibras musculares, mais terminações nervosas, 
mais atividade fisiológica e sexual para fechar e abrir 
a entrada do útero. Assim, parece que a chave está na 
sexualidade feminina que, por mais que para Freud fos-
se um “continente sombrio inexplorado”, está aí. Além 
disso, não se sabe ao certo se é totalmente inexplorada.
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Além do que foi dito, temos o estudo da sexóloga Mary-
se Choisy (28), contemporâneo e, de certa forma, com-
plementar ao de Serrano Vicens. Choisy, na década de 
1960, realizou um acompanhamento, com questionário, 
durante 15 anos, da sexualidade de 195 mulheres. De 
modo quantitativo, o estudo é menos amplo, mas, qualita-
tivamente, aprofunda mais o acompanhamento ao longo 
dos anos, e, por envolver mulheres, conseguiu reunir 
de modo mais preciso a descrição do prazer orgásmico 
relatado por elas. Assim, chegou-se à conclusão de que 
o útero é o centro do sistema erógeno da mulher e atua 
como uma caixa de ressonância do prazer. Choisy fala 
de um orgasmo cérvico-uterino que, de modo geral, con-
funde-se com o orgasmo vaginal, e que é o mais intenso 
e de maior prazer, que se estende por todo o organismo:

O orgasmo feminino autêntico não ocorre nem no 
clitóris nem na vagina. Ele tem sua origem no colo 
do útero… O orgasmo cérvico-uterino… difere radi-
calmente de todos os outros prazeres em intensidade, 
profundidade, qualidade, principalmente em ritmo, em 
extensão. É mais difuso. Acaba envolvendo o corpo todo.

Choisy afirma que a expressão “ultravaginais”, às vezes 
utilizada para descrever os orgasmos profundos e intensos 
(por exemplo, por María Bonaparte), na realidade deve 
se referir ao uterino.

O desconhecimento, em nossa cultura, da sexualidade 
uterina, revelou-se em um programa de televisão sobre sexo, 
quando uma mulher ligou para fazer uma pergunta: era 
esportista e, ao fazer abdominais, excitava-se sexualmente e 
tinha orgasmos; queria saber se era “normal”, e a especialista 
do programa respondeu que ela tinha muita sorte, porque 
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aquilo “não era normal”. Quantas perguntas desse tipo ou 
quanta informação terão que chegar a essa especialista em 
sexologia até ela se dar conta da sexualidade uterina?

Isso é um exemplo de como a sexualidade uterina da 
mulher existe, mas é ignorada.

No entanto, a informação da telespectadora é perfei-
tamente normal e coerente com a anatomia do sistema 
erógeno da mulher, pela pressão dos músculos abdomi-
nais e pélvicos sobre os uterinos, e pelo mesmo equilíbrio 
do útero ao fazer, por exemplo, os abdominais: o mesmo 
que o equilíbrio de uma dança do ventre ou de outras 
práticas que foram comuns nas mulheres de outros tem-
pos. A mesma coisa acontece ao contrair os músculos ou 
os glúteos, ao exercer uma pressão que chega ao útero.

Quando uma mulher começa a se excitar sexualmente, 
o útero começa primeiro a tremer, como uma medusa 
boiando no mar.

Figura 5 – Detalhe de polvo sobre cântaro micênico. Século XIII a.C. 
Museu Hagios Nikolaos - Kritsa

E depois a bater, como um coração, ou como o corpo 
de uma rã, como diziam nossas antepassadas, e cada 
batida é a origem de uma onda de prazer.
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Figura 6 -  Hacilar, Anatólia, aproximadamente 6000 a.C.

Figuras 7 e 8 -  E. Creta, Museu Nikolaios 1400 a.C.
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Quando recupera, de certo modo, a conexão neuro-
muscular com o útero, sua batida é percebida durante 
o orgasmo como uma ameba que se encolhe um pouco 
para em seguida se esticar suavemente, distensão que se 
sente como um movimento do útero de baixo, como um 
movimento ameboide, como o de um peixe que entrasse 
na cavidade vaginal.

No entanto, a socialização das meninas na inibição 
sistemática das pulsões sexuais faz com que tais conexões 
neuromusculares não se estabeleçam, e por isso nos torna-

mos adultas sem sentir nem per-
ceber o útero: é a socialização na 
ruptura da unidade psicossomá-
tica entre a consciência e o úte-
ro, como dizia Merelo-Barberá. 
Por isso, de modo geral, ou pelo 
menos nos primeiros orgasmos 
de nossas vidas, só percebemos 
o prazer que o útero espalha, e 
não percebemos o próprio bater 
do órgão propulsor do prazer. É 
como se sentíssemos o calor de 
um radiador, mas o radiador fi -
casse fora do alcance de nossa 
percepção sensorial. Por sua vez, 

existem alguns versos mesopotâmicos, do terceiro milênio 
a.C., que mencionam Ninsurga, uma grande mãe que 
“contrai a matriz/e desencadeia o parto” (29), expondo, 
assim, a existência dessa conexão do neocórtex com o 
útero, que agora perdemos. 

Figura 9 – Armenoi, O. 
Creta 1100 a. C.
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Figura 10 – As serpentes correm no corpo desta mulher: braços, torso, cabeça; 
algumas se enroscam em seu ventre. Knossos, Creta, 1700-1450 a. C.
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Como se entende agora a ordem tripla encadeada de 
Yavé: o homem te dominará, colocará inimizade entre 
você e a serpente (a representante, na antiguidade, da 
sexualidade da mulher) e você vai parir com dor! Verda-
deiro cimento da civilização patriarcal.

Depois de vários milênios de socialização na ordem tripla, 
quando se aborda cientificamente a sexualidade de uma 
mulher, o que se faz na realidade é abordar a sexualidade de 
uma mulher que há gerações não vive como deseja e que se 
socializa em uma desconexão corporal, com o útero espástico. 
Então, toma-se a destruição como o originário – como sempre! 
– e se define uma sexualidade feminina que vai do clitóris à 
vagina, e se fala de orgasmo clitoriano e de orgasmo vaginal. 

No entanto, na antiguidade, a função sexual e erógena 
do útero era perfeitamente conhecida, um exemplo: nos 
tratados de sexualidade tântrica, o yoni costuma ser tradu-
zido por vagina, ainda que em sânscrito signifique, literal-
mente, útero. Sem poder ou sem querer entender o papel 
do útero na sexualidade feminina, inventa-se a tradução de 
yoni por vagina e nos apresentam os dois órgãos sexuais, o 
masculino, o lingam (pênis) e o feminino, o yoni, a vagina. 
Não existe melhor representação da castração patriarcal 
da mulher do que a tradução de yoni por vagina. Como 
disse Choisy, a vagina é o canal que conduz ao verdadeiro 
órgão sexual da mulher, o útero, que uma vez desconec-
tado da consciência, desaparece, inviabiliza-se porque era 
e continua sendo “politicamente incorreto”.

O movimento do útero está refletido nos primeiros 
tratados sobre medicina dos gregos antigos, o que serviu 
para que depois falassem de modo pejorativo de um ani-
mal que se move dentro da mulher com uma voracidade 
insaciável, animal dentro de outro animal; animais que 
em outro tempo tinham um significado erótico, como a 
serpente, a medusa, o polvo etc., passam a se transformar 
simbolicamente em monstros, à medida que a sexuali-



45

dade da mulher se demoniza, se transforma em lascívia 
e se consolida a ordem sexual falocrática do patriarcado.

Como a besta monstruosa na qual se transforma a sábia 
Pitón de Delfos em nosso Renascimento:

Figuras 11 e 12. Apolo mata a serpente Pitón — Cornelio de Vos — Museu 
do Prado (segundo quadro de Rubens)

Chama a atenção a mons-
truosidade e a lascívia na ex-
pressão do animal, as pernas 
abertas e as tetas no abdome. 
Dizem que esse quadro re-
presenta a origem de nossa 
civilização.
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O movimento do útero também fica implicitamente 
reconhecido no conceito de “histeria” (que vem de hyste-
ra, útero, em grego), com o qual se qualificava a doença 
da frigidez sexual, e que fazia com que o útero ficasse 
imobilizado e contraído na parte superior da cavidade 
pélvica. Daí o nome de “histeria” dado à frigidez.

Como diz Dorion Sagan (30), os gregos aplicavam, 
então, às mulheres, substâncias picantes e de cheiro forte 
para provocar convulsões que fizessem o útero contraído 
responder. Assim, os gregos identificavam a frigidez sexual 
com o útero contraído.

Reich, alguns séculos depois, também identifica anor-
gonosis, morte biológica e útero contraído (ver citação do 
começo). Assim como fazem Masters e Johnsons, pelo 
caminho inverso, ao assegurar que ocorrem contrações 
rítmicas das fibras musculares uterinas no orgasmo femi-
nino independentemente da origem deste.

Ambroise Paré diz de modo concreto que o desejo e o 
prazer começam quando o útero começa a tremer (utiliza 
os verbos franceses titiller e frétiller). Diz claramente que 
as preliminares à cópula são necessárias… “até que ela seja 
tomada por desejos do macho, o que ocorre no momento 
em que sua matriz treme”. [Tant qu’elle soit éprise des 
désirs du mâle qui est lorsque sa matrice lui frétille]. (31)

O tremor do útero sempre é o começo de uma exci-
tação sexual. É como uma batida muito leve e muito 
constante, mas mantida, que toma a forma de tremor em 
vez da ondulação com batida e ritmo mais pronunciados. 
O processo do orgasmo começa sempre com tremor e vai 
se transformando em ondulação, assim como a superfície 
do mar, que, inclusive, quando está mais calmo, treme, e 
quando a brisa começa a soprar, o tremor vai formando 
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pequenas ondas, e depois, com o vento forte, as ondas se 
tornam maiores.

É assim, como o mar, que um útero solto e relaxado 
treme por qualquer coisa, como a medusa boiando no 
mar: quando está grávida e se deixa levar sutilmente pela 
força da gravidade; quando menstrua e treme ao abrir 
um pouco o colo do útero. Uma mulher contou que, 
no início de sua quarta gravidez, sentia o peso do útero 
inchado como um foco de prazer, como se estivesse em 
um estado permanente de pré-orgasmo.

Quando o útero treme, irradia prazer como uma lâmpa-
da irradia luz, e todo o corpo da mulher vai sendo invadido 
pela radiação, por baixo, até os músculos, e por cima, o 
ventre, o torso, os peitos; e assim como o ímã imanta uma 
barra de ferro, a irradiação do prazer a partir do útero 
envolve todo o corpo e, em certo sentido, o transforma.

Como diz Reich, existe uma grande diferença entre ser 
geradas/os no útero distendido, dentro do corpo relaxado 
pelo prazer, e ser geradas/os em um útero contraído, 
dentro de um corpo acouraçado.

Além do parto e da amamentação, a gestação também é 
uma atividade sexual. Masters e Johnson também contam 
que tinham registrado, depois de um “estudo realizado 
em 100 casos de mulheres grávidas, uma intensificação 
na condição erógena das áreas genitais (os seios se tornam 
muito sensíveis e passam a ser uma fonte de prazer)” (14). E 
acrescentam também que “algumas mulheres que anterior-
mente não tinham conseguido atingir nenhum orgasmo, 
durante esse período conseguem com facilidade”.

O estado normal da mulher é ter o útero relaxado e sol-
to, que treme ou tem espasmos, e se move ritmicamente 
e não com espasmos ou contrações violentas.
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Maryse Choisy, na conclusão de seu estudo, fala de um 
orgasmo que chama de “não paroxísmico”, ou seja, sem 
ápice. É um tremor tão intenso do útero que solta toda 
a carga libidinal sem necessidade de ápice. A diferença 
entre o tremor de um estado pré-orgásmico e o tremor de 
um orgasmo não paroxísmico está no fato de, no primeiro, 
a mulher desejar que o tremor avance até a ondulação 
para se sentir satisfeita, enquanto que, no segundo, é 
plenamente satisfatório por si só, e a mulher não deseja 
mais, porque de fato toda a libido foi descarregada. Na 
antiguidade, as amazonas também eram chamadas de 
medusas, por sua opção sexual autoerótica. Viver com o 
útero em tremor permanente é algo que pode ser identi-
ficado como o Paraíso ou, o que é a mesma coisa, como 
os Jardins neolíticos do Éden ou das Hespérides. 

Niles Newton, para provar que o parto é um ato sexual, 
em seu livro Maternal emotions, apresenta um quadro 
comparativo entre as transformações histológicas do útero 
e outras observações da mulher durante o parto, descritas 
por Read, por um lado, e as descritas por Kinsey durante a 
excitação sexual em outras relações sexuais reconhecidas 
como tais, por outro.

Também é preciso recordar outra prova que temos 
do parto como ato sexual: o chamado (32) “hormônio 
do amor”, a oxitocina, que tem um papel oxitócico, cor-
roborado pelos receptores de oxitocina existentes nas 
fibras musculares uterinas. De fato, para um parto ser 
artificialmente induzido, utiliza-se a oxitocina sintética. 
Em um processo fisiológico natural, a oxitocina separa 
o feto da mãe na hora do parto (parece que o bebê toma 
a iniciativa e a mãe responde). O fato de ser o hormônio 
do amor, a oxitocina, o que coloca em funcionamento o 
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sistema neuro-endócrino-muscular do parto é outra prova 
de que a fisiologia natural do parto comportaria o prazer 
e não a dor. De fato, a medicina não encontrou outra 
coisa além da oxitocina sintética para induzir um parto. 
Agora, a oxitocina natural é liberada de modo pulsátil, 
rítmico, como a batida do prazer; por sua vez, a oxitocina 
artificial injetada na veia chega com tudo ao útero, o 
que contribui para as contrações “brutais” em bloco dos 
feixes longitudinais, que puxam em cada espasmo dos 
circulares que permanecem contraídos, sem “relaxar”, ou 
fazendo isso muito lentamente, à custa de muitíssimas 
dessas contrações fortes.

Reich dizia que um útero relaxado demora de 1 a 5 
horas para se abrir, enquanto um útero espástico demora 
cerca de 40 horas.

Na época em que as pessoas tinham muitos filhos, 
depois de 4 ou 5 partos, uma mulher relatava ter dado 
à luz sem contrações dolorosas e sem notar que estava 
em trabalho de parto até os reflexos finais de ejeção. Isso 
pode ser explicado pela perda do medo e da confiança 
adquirida pelos partos anteriores, e estes fazem com que o 
útero perca rigidez e possa se distender suavemente, sem 
cólicas. No entanto, estando a mulher desconectada do 
útero, não se dá conta do parto enquanto não começarem 
os reflexos de expulsão.





51

2. A repressão da sexualidade  
na infância e o útero espástico

A sexualidade na infância é inibida quase sistematica-
mente. Na melhor das hipóteses, e entre algumas mães 
que praticaram a amamentação sob demanda livre, existe 
um certo consentimento das pulsações sexuais durante 
esse período, exatamente porque nossa cultura não as 
reconhece como tais, porque não contempla a amamen-
tação como parte da sexualidade humana. Desse modo, 
são liberadas as mamadeiras, as chupetas, as mamadas 
sem ingestão de leite etc. Mas quando desse estágio se 
passa às fricções, esfregões, chupadas, movimentos etc. 
de áreas genitais, a coisa muda, porque, culturalmente, a 
sexualidade se identifica com a genitalidade, e a expressão 
dessas pulsações já se identifica como algo “sexual”. As 
mães sempre dizem a suas filhas e filhos “Isso não se faz”, 
“Mas o que está fazendo?” etc. E mais do que é dito, o 
que traz a força do tabu e da proibição é o tom com que 
isso é dito, ou o gesto de reprovação da mãe à criança 
ao afastar a mão que está tocando os genitais. No tom 
de voz ou com o gesto, transmitimos de maneira incons-
ciente esse estranho sentimento de reprovação às pulsões 
sexuais às quais chamamos de pudor, e que, além disso, 
costuma andar lado a lado com um sentimento ainda 
mais estranho de culpa - sentimentos que nos ocorrem 
inconscientemente ao inibir nossas próprias pulsões se-
xuais. E assim os passamos a nossas filhas e filhos. Desse 
modo, a criatura interioriza esse sentimento de pudor e 
de repulsa a suas próprias pulsões sexuais, que percebe 
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como improcedentes, que não são corretas e pelas quais 
não se deve deixar levar. Com essa pressão e repressão 
exercidas de maneira sistemática, a criatura aprende a se 
autoinibir automaticamente; e a força de se autoinibir au-
tomaticamente acaba tornando-se também inconsciente.

Apesar de tudo, não é incomum ver as crianças que não 
foram criadas em um ambiente muito opressor montadas 
no braço de um sofá movimentando a pelve, ou seja, 
deixando-se levar por um impulso de mover o ventre 
(para mover o útero) que causa prazer.

As danças do ventre atuais são um vestígio das dan-
ças sexuais autoeróticas que as mulheres praticavam 
na antiguidade, em rodas, de modo coletivo. A mesma 
universalidade dessas danças femininas do ventre leva à 
conclusão de que não era uma expressão cultural de um 
determinado povo, mas, sim, a expressão de uma sexua-
lidade comum e universal, de antes do tabu do sexo e da 
civilização patriarcal. As meninas, então, cresciam não 
apenas movendo a pelve espontaneamente sem inibição 
nem censura, mas eram estimuladas por suas mães, irmãs 
etc., e os hábitos culturais de buscar o prazer fazendo 
danças do ventre em rodas.

Figura 1 - Creta, minoico.
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Figura 2 - Dança circular. Palaiakastro, Creta, 1400-1100 a.C.

A arqueóloga Marija Gimbutas, em A Linguagem da 
Deusa (33), garante que 

Nas cerâmicas Cucuteni, na segunda metade do 
milênio V a.C., eram representadas danças em cír-
culos de mulheres nuas: uma série de suportes para 
vasos estão formados por figuras de mulheres nuas, 
em círculo, de mãos dadas. Os romanos as chamam 
de “vasos Hòrà”, pelo “hòrà” ou “baile em círculo”, 
ainda em prática hoje em dia. Os selos e a decoração 
de desenhos de vasos também são testemunhos de 
danças em roda.

As peças de cerâmica das civilizações neolíticas pro-
vam a existência das rodas femininas e seu caráter sexual 
autoerótico e não de sedução (posteriormente, a dança 
do ventre deixou de ser feita em círculo porque deixou 
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de ser uma prática autoerótica e passou a ser para a com-
placência falocêntrica).

Não sei como são atualmente as danças sobre as quais 
conta Gimbutas, da Romênia, mas, no Sudão, as mulhe-
res da tribo Nubas ainda praticam essas danças sexuais, 
segundo mostra a reportagem fotográfica de Antonio 
Cores, de 1975. (34)

Rastrear a origem das brincadeiras de roda (começando 
pelo inocente corro de la patata e seu achupé, achupé, 
sentadita me quedé, ou a estirar, que el demônio va a 
passar, etc.), nos leva a uma sexualidade das meninas 
como verdadeira cultura (35). Para rastrear a origem das 
danças do ventre que hoje conhecemos, teríamos que 
remontar ao paleolítico, pois não existe apenas cerâmica e 
pinturas do neolítico das danças femininas em roda, mas 
desde essa época há uma pintura de mulheres dançando 
na caverna de Cogul em Lérida (como Merelo-Barberá 
cita em seu livro), e outras em Cerdenha; e, por último, 
estão as reuniões onde as mulheres/bruxas se juntavam à 
noite para dançar ao redor das fogueiras (36). De modo 
definitivo, veremos que não há apenas uma expressão 
espontânea de uma sexualidade feminina oculta e que 
agora se reprime na infância, mas também que foi uma 
cultura dela, cujos vestígios perduraram ao longo dos 
milênios de repressão patriarcal. A existência dessa “ou-
tra” sexualidade feminina nos permite também entender 
por que a caça às bruxas ocorreu entre os séculos XIV e 
XVII: como dizem Bárbara Ehrenreich e Deirdre English 
(37) “antes de mais nada, totalmente sobre elas pesava 
a ‘acusação’ de haver uma sexualidade feminina”. Era 
preciso acabar com qualquer vestígio que restasse dessa 
sexualidade feminina porque se sabia e era-se consciente 
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de sua incompatibilidade com a ordem falocrática. Na 
Alemanha, houve aldeias nas quais apenas uma mulher 
foi salva. Em Toulouse, em apenas um dia, contam essas 
autoras, queimaram 400 mulheres “Aos olhos da Igreja, 
todo o poder das bruxas procedia, em última instância, 
da sexualidade”.

As práticas autoeróticas em torno da excitação do útero 
eram realizadas também dentro da água. A figura simbó-
lica da sereia, uma mulher que, da cintura para baixo, é 
um peixe, é significativa a esse respeito (na arte neolítica, 
o peixe representa o útero). 

Uma sereia não pode ter relações sexuais com um ho-
mem, mas pode movimentar o ventre.  Se tentarmos nadar 
com as pernas unidas e sem flexionar os joelhos, como se 
realmente fôssemos uma sereia, veremos que só consegui-
mos nos impulsionar na água com o movimento da pelve, e 
o estilo de natação que ocorre se parece com o do golfinho, 
um impulso para cima que se completa “batendo” com as 
pernas que se movem a partir da pelve. Ou seja, ao nadar 
como um golfinho, na realidade, estamos fazendo uma 
espécie de dança do ventre dentro da água. O golfinho 
também, na antiguidade, era símbolo da feminilidade.

Acredito que essas referências à simbologia da antigui-
dade (38) sejam um tesouro, porque nos servem de espe-
lho para nós. Precisamos ver qual outro corpo temos que 
não conhecemos nem sentimos. Precisamos compreender 
como foi possível fazer desaparecer, de modo tão forte, a 
sexualidade uterina, e socializar as gerações de mulheres 
com o útero espástico, como foi possível fazer com que 
as meninas crescessem sem mover o útero, reprimindo 
suas pulsações espontâneas, sem rodas autoeróticas, sem 
cultura de danças sexuais.
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Outro aspecto 
que tem a ver com 
a repressão da se-
xualidade femini-
na, que começa na 
mais tenra infân-
cia, é a educação 
postural rígida, 
quando aprende-
mos a nos sentar 
na cadeira com as 
pernas fechadas e 
a pelve rígida, for-

çando o ângulo reto e impedindo sua posição natural e 
seu balanço.

A vida rente ao chão, como ainda vemos em alguns 
povoados não ocidentalizados, e principalmente a posição 
de cócoras, com o sacro quase tocando o solo, as pernas 
dobradas e abertas, os joelhos à altura do peito (como 
aparece a mulher de etnia San na foto, fi gura 3), faz com 
que o útero fi que solto e desça; por outro lado, quando nos 
sentamos em uma cadeira, ele fi ca preso. A forma de vida 
rente ao solo, com o agachar e levantar contínuos, faz com 
que a pelve fi que em constante movimento, mexendo os 
músculos do ventre. Sabemos que o movimento da pelve 
desencadeia o do útero, e vice-versa; como também ocor-
re quando contraímos as nádegas ou os músculos, cujo 
roçar interno acaricia as paredes uterinas e desencadeia 
seu tremor e batidas. 

Da mesma forma, o modo como nos agachamos muda. 
Se prestarmos atenção, as mulheres africanas, e de outras 
culturas pouco ocidentalizadas, se agacham soltando o 

Figura 3 - Mulher San (Namíbia)
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traseiro, diferentemente do que aprendemos a fazer no 
Ocidente, onde nos agachamos forçando a coluna verte-
bral, para nos abaixarmos em ângulo reto com o traseiro 
sem mexer a pelve; aqui, nos agacharmos movimentando 
a pelve seria uma obscenidade. No entanto, nossa maneira 
de nos dobrarmos para o agachamento não é natural nem 
boa para a coluna. Convido você a agachar mexendo o 
traseiro para a frente, para comprovar que, dessa maneira, 
a coluna, seguindo os ossos pélvicos, não sofre; pelo con-
trário, é uma postura cômoda na qual é possível realizar 
qualquer tarefa que tenha que ser realizada rente ao chão.

Toda essa educação que acontece ao longo da socializa-
ção das meninas é o que faz com que há séculos, os úteros 
sejam espásticos e que o parto seja realizado com dor.

Às vezes, cito o exemplo do que ocorre quando nos 
engessam uma perna: se apenas a imobilização muscular 
durante um ou dois meses exige que façamos exercícios de 
fisioterapia para reabilitação e recuperação da função dos 
músculos, o que aconteceria se a imobilização ocorresse 
na nossa mais tenra idade de desenvolvimento e se man-
tivesse durante anos? Os músculos que não são utilizados 
se atrofiam, perdem a flexibilidade.  Além disso, isso 
bloqueia as inervações neuromusculares correspondentes.
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3. Algumas ideias e propostas para  
recuperar o útero

Acredito que existam três coisas básicas importantes para 
recuperar o útero. Uma é o próprio orgasmo, seja qual for a 
sua origem, que sempre “vence a barreira” e propicia a reco-
nexão. Com os movimentos, o útero solta a tensão e perde o 
estado de rigidez e, expandindo-se os movimentos de prazer, 
acaba alcançando nossa consciência, nosso neocórtex. O 
orgasmo é a principal via de “reabilitação” do útero. Saber 
disso intensifica a eficiência do processo de reabilitação.

A segunda questão básica para a recuperação do útero 
é a mudança de atitude em geral em relação ao prazer. É 
preciso, sobretudo para as mulheres, cultivar – no senti-
do de fazer uma cultura – o reconhecimento da função 
orgânica do prazer; uma cultura que está além da mera 
recusa do destino tradicional de sofredoras.  Que o pra-
zer fique no lugar que tem na vida. Porque não se trata 
apenas de acabar com a velha resignação tradicional, e de 
que o prazer não seja pecado, nem algo “ruim”. Trata-se 
de entender que o prazer não é algo aleatório nem pres-
cindível, que possa e deva esperar antes de outras coisas 
(responsabilidades profissionais, filhos etc.), mas que o 
consideremos imprescindível ou necessário. Como tudo 
o que ocorre no corpo, o prazer não acontece sem um 
porquê, mas tem uma função de regulação fisiológica e 
psíquica. É preciso que as mulheres tenham uma atitude 
de reconhecimento do prazer que surge de nosso corpo. 
Sem o prazer não é possível ter a percepção corporal nem 
a reconexão. Sem o prazer, o corpo fica desmontado. 



60

Reconhecer o prazer é “soltar” a inibição inconsciente 
e automática, socialmente adquirida.

Em terceiro lugar, a recuperação do útero ocorre tam-
bém a partir do neocórtex, conhecendo a função do útero. 
Quanto mais sabemos, mais dominaremos a sexualidade 
uterina, mais facilitaremos a reconexão. Se o neocórtex 
tem sido o caminho da inibição, por onde a moral e a 
ordem sexual alcançam nossos corpos e conseguem nossa 
própria autoinibição do desejo, também pode ocorrer o 
contrário (de fato, a pornografia que excita os corpos faz 
isso por meio do neocórtex):

-  Visualizar o útero. Deveríamos ter desenhos de úte-
ros nas paredes de nossos quartos (não em corte 
transversal, por favor, mas inteiros e vivos).

-  Pensar no útero; pensar, sentir e perceber o útero (o 
cérebro recolhido/fazendo-se ventre — Gioconda Belli).

-  Recuperar a linguagem do prazer que faz referência 
às pulsações, às conexões e a seus processos de expan-
são. Podemos começar por recuperar a linguagem 
simbólica do neolítico.

Com a cultura de repressão da sexualidade, temos perdido 
a linguagem do prazer, ou melhor, ficou no tal do “pecado 
da carne” (com certeza é muito explícito, porque, segundo 
essa expressão, toda carne é pecaminosa, ou seja, pulsátil, 
susceptível a ser invadida pelo prazer). Não temos palavras, 
mas temos símbolos que nos penetram e nos reativam as 
pulsões corporais. A arte neolítica produziu o prazer, pin-
tando sobre os corpos os meridianos mais comuns por onde 
sentiam que o prazer passava (figuras 1 e 2 da página 60), 
linhas ou serpentes que se enroscavam no ventre (figuras 3 
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e 4; e figura 10, página 27), que subiam até os peitos, onde 
também faziam uma rosca dupla, que desciam aos músculos 
onde terminavam seu percurso, formando também espirais, 
ou aos glúteos com outra espiral dupla (figuras 5 e 6).

Às vezes, em vez de espirais, eram vórtices, onde a 
espiral se duplicava e se lançava para continuar se expan-
dindo. Parece que essas roscas duplas duplicadas foram, 
por sua vez, a origem, na antiguidade, do lauburu vasco 
e da suástica, símbolo este que foi adotado pelo fascismo, 
transformando-se e passando de um símbolo de vida para 
um símbolo de terror moral, de horror e de morte.

Esses meridianos têm uma comprovação fisiológica 
surpreendentemente exata, por exemplo, as que traçam a 
“simpatia” entre o útero e os peitos. Ambroise Paré diz (39):

Assim, existe uma simpatia desde as mamas à matriz: 
porque acariciando os seios, a matriz se deleita de ma-
neira especial e sente um tremor agradável porque esse 
pequeno extremo da mama é delicado, devido às termi-
nações nervosas ali: para que os seios tenham afinidade 
com as partes que servem à geração, e também para 
que a mulher ofereça e exiba com maior vontade seus 
peitos à criatura que os acaricia delicadamente com a 
língua e a boca. Com isso, a mulher sente grande pra-
zer, principalmente quando tem leite em abundância.
[Or y a-t-il une sympathie des mamelles à la matrice: car 
chatouillant le tétin, la matrice se délecte aucunement 
et sent une titillation agréable parce que ce petit bout de 
mamelle a le sentimento fort délicat, à cause de nerfs qui 
y finissent: à celle fin de même en cela les tétins eussent 
affinité avec les parties qui servent à la génération, et 
aussi à ce que la femelle offrît y exhibât plus volontiers 
ses mamelles à l’enfant qui les chatouille doucement de sa 
langue et bouche. A quoi la femme sent un grande délecta-
tion, et principalement quand le lait y est en abondance].
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1. Figura cultura Vinca, NO. Bulgária. Decoração feita em gesso branco. 
5000-4500 a.C.
2. Mulher com forma de serpente (segundo Gimbutas “Deusa da Serpien-
te”) com linhas serpenteantes (segundo G. Kundalini, que representam 
a corrente da vida: eu acredito que representam as correntes do prazer). 
Anatólia, 6000-5500 a.C.
3. Cultura Vinca (Balcãs Centrais) 5000-4500 a.C.
4. Sesklo, Tesalia, Grécia 4300-3000 a.C. Esboço de M. Gimbutas.
5. Cultura Vinca NO. Bulgária 5000-4500 a.C. Esboço de M. Gimbutas.
6. Cultura Karanovo, Bulgária 5200-5000 a.C. Esboço de M. Gimbutas.
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Silvia Tubert (40) traduz tittilation por “titilação”, mas 
eu prefi ro usar “tremor”, pois acredito ser mais exato e mais 
expressivo. Como eu disse antes, as mulheres que vivem rela-
xadas durante seus momentos de ócio podem manter o útero 
permanentemente em estado de medusa, ou seja, irradiando 
prazer a todo o corpo. É a ideia do Paraíso das mulheres, es-
palhadas nos Jardins neolíticos da matrística, representada no 
Jardim das Hespérides e, muito concretamente, naquele pin-
tado pelo romântico britânico Frederick Leighton (fi gura 8).

     

  
A mulher da esquerda no quadro está sendo tomada por 

uma onda de prazer, a outra dorme tranquilamente, e a do 
meio tem a expressão da bem-aventurança, enquanto mantém 
a mão sobre a serpente Ladón na qual as três estão recostadas.

7. Figura em osso do Epigravetiense 
SO. Romênia 8000 a.C. (17 cm). São 
ossos de cavalo que, por sua forma, 
foram utilizados para representar o 
corpo feminino. Nós as encontramos 
também no Museu Arqueológico de 
Múrcia, no de Cehegin (Múrcia) etc., 
assim como no Museu Arqueológico 
Nacional de Praga.

Figura 8
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Não temos jardins neolíticos, mas podemos aproveitar 
os engarrafamentos para colocar o útero para tremer, 
enquanto esperamos no banco do carro.

A linguagem do prazer nos serve também para contar a 
nossas filhas como nosso útero é. No neolítico, viviam em 
contato com a natureza e por isso utilizavam o que viam 
que se assemelhava ao útero (que não viam, mas sentiam). E 
escolheram a rã, não por acaso, mas porque seu corpo palpita 
de uma maneira muito ostentosa. Não há muitos animais 
próximos cujo corpo tenha esse palpitar tão explícito (figura 9).

Tanto que não apenas na Velha Europa, mas em outras cul-
turas pré-colombianas da América, a rã também representava 
o útero. Podemos falar a nossas filhas a respeito da rãzinha que 
todas as mulheres temos em nosso ventre. E dizer a elas que 
não temos que conter nenhum movimento que nos dê prazer 
ou boas sensações, para que a rãzinha viva, respire e palpite.

A arqueóloga Marija Gimbutas (41) diz que a forma 
uterina é a mais representada em toda a arte da civili-
zação da Velha Europa. Como berinjelas, os úteros se 
desenham em sanefas, entre folhas de parreira e, com 
muita frequência, presos a espirais (figuras 10 a 16).

Encontramos a espiral com o útero também na cerâmica 
da arte ibérica, com muitas peças nos museus de Cartage-
na, Múrcia, Alicante, Elche e, principalmente, na Alcudia 
(Alicante) (figuras 13, 14, 15 e 16); e inclusive encontrou 
uma sanefa de espirais com úteros em um prato de cerâmica 
popular de Totana (figura 17). Também há os peixes-útero 
(figuras 18, 19; também a figura 5 do primeiro capítulo), as 
rãs, as medusas, as serpentes e o polvo (figuras 18, 19, 20 e 21).

Os polvos, encontrados em abundância na cerâmica 
micênica, são uma representação impressionante do or-
gasmo feminino: o corpo do polvo se transforma como a 
melhor das pinturas abstratas de Picasso, em um corpo 
de mulher, peitos e útero, dos quais saem os tentáculos 
transformados em ondas que cercam a barriga do jarro ou 
da vasilha sobre a qual estão desenhados (figuras 22 a 31).
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9. Vaso com rã e forma uterina. Faestos, Creta, 2000 a.C.
10. Minoico tardio, ilha de Mochlos, E. de Creta 1400 a.C.
11. Jarro de Elide, Museu arqueológico de Olímpia 1600 a.C.
12. Cultura Cucuteni, Moldavia, N.O. Romênia, 5000-4000 a.C.
13 e 14. Detalhe Kalathos ibérico, Verdolay (Múrcia), século II a.C. De-
senhos E. Petit.
15. Detalhe Kalathos ibérico, Tossal de Manises, Alicante, Museu arqueo-
lógico de Alicante, século I a.C. Desenho de E. Petit.
16. Jarra cultura ibera aproximadamente 500 a.C., Museu Arqueológico 
de Cartagena.
17. Prato de cerâmica artesanal de Totana (Múrcia).
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18. Detalhe de vaso, Tebas 700 a.C.
19. Faestos, Creta, 2000-1700 a.C. É possível ver espirais com úteros e o 
desenho central com peixe, serpente e útero.
20. Detalhe de vaso, Katsambas, Creta, 1450-1300 a.C., Museu Arqueoló-
gico Heraklion.
21. Detalhe de vaso Palacio Zakros, Creta, 1700-1450 a.C., Museu Arqueo-
lógico Heraklion.
22. Detalhe de polvo de vaso, E. Creta, Museu Nikolaios, 1400 a.C.
23, 24 e 25. Vasos Museu Arqueológico de Naxos, 1200-1100 a.C.
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26. Jarra de estribo, Kritsa, Museu Agios Nikolaos, 1300 a.C.
27. Jarra de estribo, Langada, Museu Arqueológico de Cos, 1200 a.C.
28. Jarra de estribo La Cadmea. Tebas, Museu Arqueológico de Tebas, 
1300 a.C.
29. Vaso de Troya segundo Schliemann. Museu Arqueológico de Atenas, 
1100 a.C.
30 e 31. Vasos de Naxos, 1200 a.C. Desenhos de E. Petit.
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No pequeno Museu Arqueológico da Ilha de Naxos 
(Egeo), há uma coleção de 34 vasos com polvos (figu-
ras 23, 24, 25, 30 e 31), todos muito diferentes como o 
próprio prazer das mulheres, que o usavam diariamente 
para tirar água dos poços ou fontes. Essa é a linguagem 
mais erótica conhecida: as abundantes ondas que saem 
dos peitos trazem à memória o que dizia Michel Odent 
sobre a falta de prolactina (o “hormônio do cuidado”) em 
nossa constituição social de lactação artificial.

Não, não é uma linguagem de uma Deusa (42), é a 
linguagem do prazer dos corpos de nossas antepassadas, 
que não exige muita especialização para ser decifrado e, 
em troca, pode ajudar a nossa recomposição corporal. O 
que é exposto é apenas uma parte pequena do que a arte 
neolítica abrange sobre a sexualidade feminina.

Não existe metodologia para a recuperação do útero. 
Cada uma de nós está onde está, e cada uma deve con-
fiar em seu corpo e deixar que o guie. Tudo o que está 
escrito aqui são apenas sugestões de práticas antigas ou 
contemporâneas.

Outros vestígios dessa sexualidade perdida são as práticas 
femininas de origem maia/olmeca, que também agora estão 
sendo divulgadas (43). Já vi esses exercícios em um vídeo, e 
alguns são claramente práticas autoeróticas, por exemplo:

1) De costas no solo, com as pernas abertas, joelhos 
flexionados e pernas puxadas contra o abdome; passar 
as mãos atrás dos joelhos, e nessa posição, com as 
pernas sempre abertas e flexionadas, balançar o corpo 
inteiro para a direita e para a esquerda. Tombando 
para o lado esquerdo ou para o direito, as pernas ficam 
juntas, claro, mas ao endireitar o corpo, enquanto se 
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endireita para voltar a tombar para o lado direito, as 
pernas voltam a se abrir. Essa prática pode propiciar 
uma grande mobilização do útero, sempre e quanto 
houver o relaxamento suficiente, a concentração sufi-
ciente nele e, sobretudo, desejo de prazer.

E digo isso porque existe uma divulgação simples 
dessas práticas, às quais se acrescenta certa variante, 
como a de esticar simultaneamente os braços para o 
céu e recolhê-los de volta ao peito como se quisesse 
puxar o ar ou uma abstrata energia cósmica. Creio que 
a movimentação dos braços, ao intervir no neocórtex, 
intercepte a conexão do cérebro límbico com o útero, 
bloqueando a ativação erótica. Essas práticas não foram 
desenhadas para pegar energia cósmica do universo, mas 
para propiciar o prazer interno corporal.

2) Sentadas no solo com as pernas cruzadas em posição 
de yoga, é preciso que o osso sacro esteja contra o solo, e 
então gira-se o corpo sobre ele.

Essas práticas estão diretamente relacionadas com o 
que diz Carlos Castaneda em seu livro Los pases má-
gicos (44): 

Segundo Don Juan Matus, um dos interesses mais 
concretos dos xamãs da antiguidade que viveram no 
México é o que chamavam de “a liberação da ma-
triz”… Os xamãs se interessavam pelo “despertar” 
da matriz porque, além de sua função reprodutora 
primária, conheciam uma função secundária; uma 
capacidade para processar conhecimentos diretos 
sensoriais e interpretá-los diretamente sem o auxílio 
de processos de interpretação que todos conhecemos 
(o que também podemos chamar de “conhecimento 
ou intuição visceral”)… Assim como outros xamãs 
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de sua linhagem (Don Juan) estavam convencidos de 
que, se separados do ciclo reprodutor, a matriz e os 
ovários se transformam em ferramentas de percepção 
e, certamente, no epicentro da evolução… Devido 
aos efeitos da matriz, as mulheres veem a energia 
com mais facilidade do que os homens, diziam e se 
queixavam de que as mulheres não são conscientes 
de sua capacidade… Era um paradoxo que a mulher 
tivesse a sua disposição um poder infinito e que não 
se interessasse em persegui-lo. Don Juan estava con-
vencido de que essa falta de desejo de fazer alguma 
coisa não era natural, mas adquirida.

Outra sugestão para reabilitar o útero são os exer-
cícios de Kegel (45) recomendados para fortalecer os 
músculos do assoalho pélvico, que consistem em se 
sentar em uma cadeira baixa com as pernas abertas e 
fazer o movimento que fazemos para segurar a saída 
da urina, várias vezes seguidas, com uma pequena 
pausa entre cada uma delas. Esse movimento muscular 
envolve também o útero, e quando o útero está um 
pouco reconectado, é possível senti-lo e diferenciá-lo 
dos músculos do assoalho pélvico.

Também chamam a atenção os desenhos gravados 
em cavernas paleolíticas, de mulheres caídas ou re-
costadas com as pernas abertas, com uma ou com as 
duas pernas flexionadas, em posição esticada e rela-
xada, e os braços para cima… No entanto, em nossa 
cultura, a posição da mulher com as pernas abertas 
se associa ao coito ou ao parto, ou é considerada, no 
mínimo, uma posição desinibida. Na realidade, essa 
posição – como a odalisca de Matisse (figura 35) 
ou as mulheres dos registros paleolíticos (figuras 32 
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a 34) – indica um estado de relaxamento, com um 
certo matiz de voluptuosidade como algum escritor já 
disse. E efetivamente é uma postura excessivamente 
confortável que deve ser recuperada e, para isso, deve 
deixar de se identificar com uma postura de coito. 
Porque tal identificação, como acontece com a forma 
de nos agacharmos, responde à educação postural que 
venho comentando.

Segundo Gimbutas (33), a figura feminina com as 
pernas abertas foi tão representada no neolítico que 
até adquiriu formas esquematizadas, como acontecia 
às vezes com as imagens que se repetiam sistematica-
mente (figuras 36, 37 e 38). Gimbutas, sem escapar 
da perspectiva convencional, assegura que se tratam 
de representações da Deusa dando à luz [birth giving 
Goddess], já que não se pode explicar de outra maneira 
a contínua representação da mulher nessa posição (e 
não se pode chamá-la de postura de coito, ao não ter 
encontrado, em nenhum caso, uma imagem masculina 
ao lado). No entanto, as figuras encontradas de mulhe-
res parindo mostravam essas mulheres de cócoras ou 
sentadas como a célebre de Cathal Huyuk. A imagem 
da mulher com as pernas abertas também já foi identi-
ficada como a Deusa Astarté (figura 39). Certamente, 
astarté, segundo Pepe Rodríguez (46), em sua origem, 
significava “útero”.
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32 e 33. Paleolítico superior. Caverna de Magadelaine, Tarn, França. Relevos 
de aproximadamente 1m de comprimento.
34. Paleolítico superior, entre 15 mil e 20 mil a.C., Caverna de Lê Gabillou, 
Dordogne, França.
35. Odalisca, Matisse.
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36. Relevo em fragmento de cerâmica, 
princípio do VI milênio a.C., norte da Iu-
goslávia; segundo Gimbutas Deusa Dando 
à Luz.

37. Fim do VI milênio a.C., 
Bohemia, segundo Gimbu-
tas, Deusa Dando à Luz.

38. Fim do VI milênio a.C., 
Hungria; segundo Gimbutas, 
fi gura esquematizada da Deusa 
Dando à Luz.

39. Astarté, arte ibero-tartesso, 
bronze, El Berrueco, Salamanca.
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4. Reflexão final

A capacidade autoerótica feminina se opõe radicalmen-
te à dominação falocrática, por isso a tripla ordem bíblica, 
e também toda a simbologia patriarcal da mãe (Victoria 
Sau) (22): a Imaculada Conceição, a Mãe de Deus, vir-
gem e sexualmente asséptica, escrava do Senhor e que 
oferece seu filho ao pai, para sacrifício; por isso também 
a caça às bruxas da Idade Média e da Idade Moderna,  
acabar com os últimos vestígios dessa sexualidade femi-
nina. É imprescindível a colaboração dos homens para 
recuperar a energia sexual feminina, e para aceitar que a 
sexualidade feminina não se complementa univocamen-
te com a sexualidade masculina, mas que tem diversas 
orientações e ciclos. Como diz Michel Odent (47), é 
um feito histórico comprovável que, com as sociedades 
monogâmicas, desapareceu a lactação prolongada e o 
amor simbiótico primário. A recuperação do paradigma 
original da maternidade, a recuperação da sexualidade 
infantil, o fim da guerra dos sexos e a recuperação de sua 
harmonia original, de modo definitivo, a autorregulação 
das relações humanas pela libido ocorre em paralelo com 
a recuperação da sexualidade uterina. Do meu ponto de 
vista, é uma chave para restituir todo o resto.

Como disse Montse Catalám, agora que se fala tanto 
de prevenção, talvez tivéssemos que começar a pensar 
em mudar “de modo preventivo” essa ordem social que 
é patológica por si só. Não há saúde nem prevenção 
possíveis em uma sociedade baseada na repressão e nas 
relações de dominação.
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PARTO 
ORGÁSMICO:

TESTEMUNHO 
DE MULHER E 
EXPLICAÇÃO 

FISIOLÓGICA (4)

4 Em referência ao documentário norte-americano Orgasmic Birth 
(www.orgasmicbirth.com), e aos comentários sobre ele, feitos 
por Viv Groskop (The Guardian/El Mundo 23.03.09).
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Em meados do século passado, a sexologia científica 
já tinha começado a reunir testemunhos de mulheres 
que haviam tido partos orgásmicos. Juan Merelo Barberá 
apresentou um informe a respeito disso no Congresso de 
Ginecologia de Paris em 1974 (1). Alguns desses regis-
tros são: Alfred Kinsey do Institute for Sex Research, da 
Universidade de Indiana (EEUU), que cita três casos (2); 
Masters e Johnsons da Reproductive Biology Fundation 
(Missouri, EUA) citam doze casos em seu livro Human 
Sexual Response (3); Shere Hite (4), em seu Informe 
Hite, diz ter reunidos vários testemunhos sem dizer o 
número (com uma citação de uma mulher que afirmava 
que aquele tinha sido o maior orgasmo de sua vida); na 
Espanha, Serrano Vicens (5) encontrou um caso, e o 
próprio Juan Merelo citou nove casos em sua pesquisa; 
na França, o dr. Schebat, do Hospital Universitário de 
Paris, no próprio hospital, registrou, em um total de 254 
partos, 14 casos de partos orgásmicos (2). Juan Merelo 
não deixou de insistir que é mais frequente do que pen-
samos. O número que nos dá Ina May Gaskin (32 de 151 
partos) (6) é mais alto, possivelmente por serem partos 
em condições mais naturais.

O roçar da cabeça do bebê na vagina ou eufemismo da 
dor, como se aponta na matéria do El Mundo?

Há muitos anos procuro explicações fisiológicas coe-
rentes para entender o parto, e, verdade seja dita, tem 
sido muito difícil encontrá-las, apesar de tais explicações 
existirem, muito disseminadas e nas obras de difícil acesso 
para as pessoas comuns. Sobre o simples funcionamento 
básico neuromuscular do útero só encontrei quando li 
Revelation of childbirth, de Read (7): alguns músculos 
longitudinais e outros circulares que funcionam como 
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um par sincronizado. Os circulares são os que fecham (o 
colo) e os longitudinais são os que empurram para fazer 
com que o feto desça. Quando isso ocorre, o sistema 
nervoso simpático que inerva as fibras circulares tem que 
se desativar para que essas fibras soltem a tensão e não 
ofereçam resistência ao movimento das longitudinais, que 
estão inervadas ao parassimpático. Esse funcionamento 
fez com que Read (8) concluísse que o medo, que man-
tém ativo o simpático, é o que produz o parto com dor, 
porque mantém as fibras circulares contraídas e tensas, 
oferecendo resistência ao movimento das longitudinais; 
as contrações, que então tomam as fibras longitudinais às 
circulares, produzem a conhecida dor de cólica. 

De fato, a dificuldade do parto, de modo geral, não tem 
a ver com o famoso quadril estreito, mas com a distensão 
dos músculos do útero, e a dor das contrações do parto 
são cólicas. Read comparava o funcionamento do útero 
com a bexiga, que tem um funcionamento aparentemente 
similar: as fibras circulares se fecham para reter a urina 
e se relaxam para permitir que o movimento das fibras 
longitudinais expulsem a urina da bexiga (5*).

Mas os músculos do útero, diferentemente dos mús-
culos da bexiga, têm receptores de oxitocina que nos 
indicam a existência de um dispositivo específico para 
ativar o reflexo muscular do útero, um dispositivo que 
faz parte do sistema sexual.

Por isso, se compararmos o funcionamento do útero 
com o dos outros órgãos afetados pelo sistema sexual, 

5 O funcionamento neuromuscular do útero é explicado com 
mais detalhes no primeiro capítulo do texto PARIREMOS COM 
PRAZER; por sua vez, aqui são apresentados novos dados sobre 
a intervenção do sistema sexual.
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acredito que fica mais fácil entender de modo global o 
funcionamento do útero.

Como Martín Calama (9) explica, a pressão que o 
bebê exerce ao sugar o mamilo não seria suficiente para 
extrair o leite, e é preciso um dispositivo interno na mãe 
para o bombeamento e ejeção do leite, um movimento 
reflexivo das fibras mioepiteliais que recobrem os alvéolos 
dos seios. Esse dispositivo é ativado quando as moléculas 
de oxitocina são encaixadas, que chegam pela corrente 
sanguínea, em receptores que se encontram nas tais fibras 
mioepiteliais. Ou seja, o dispositivo que ativa o reflexo de 
ejeção do leite pertence a um processo sexual, porque a 
oxitocina é liberada com a pulsão sexual; daí vem a re-
lação entre o desejo materno e o êxito da amamentação 
sobre a qual Niles Newton (10) já falou.

Em sua explicação sobre a fisiologia da amamentação, 
Martín Calama explica que os receptores de oxitocina 
nas mulheres se encontram também nas mamas, nas 
fibras mioepiteliais da vagina e do útero, e que, ao longo 
da gravidez, aumentam, intensificando a sensibilidade 
à oxitocina que será liberada durante a amamentação. 
Isso nos deixa mais próximas de entender o processo da 
maternidade como uma continuidade de processos do 
sistema sexual da mulher.

O tipo de mecanismo que ativa a ejeção do fluxo que 
lubrifica a vagina para o coito, ou que bombeia o líquido 
seminal a partir da vesícula seminal e produz o reflexo de 
ejeção do sêmen, é o mesmo que o do reflexo de ejeção 
do leite e também o do reflexo dos músculos uterinos 
para o processo do parto.

Por isso, dizemos que o amor nos derrete; por isso a 
umidade tem sido símbolo da sexualidade e a secura, 
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da castidade, da penitência e dos retiros espirituais dos 
desertos (ver dicionários de simbologias (11), Ortiz Osés 
(12), El agua, la vida e la sexualidade de Michel Odent 
(13), Mircea Eliade etc.); por isso, o próprio desejo, a 
mesma pulsão inicial que separa a oxitocina, nos derrete 
antes do início do ato sexual. Esther Pérez, em sua pa-
lestra nas Jornadas Feministas, de junho de 2006, sobre 
sua experiência de relactação com uma filha adotada, 
explicou que, quando viu as primeiras gotas de leite saí-
rem de seus peitos, pensou que era o amor que se derretia 
em gotas brancas.

Obviamente, o sistema sexual está envolvido em muitas 
outras funções além da de ativar os reflexos musculares 
dos órgãos sexuais mencionados aqui, e a mesma função 
da oxitocina é um fenômeno muito complexo do qual 
aqui retiramos apenas um aspecto para entender o parto.  
Apenas o acompanhamento e a interação dos outros hor-
mônios sexuais conhecidos nos dariam uma ideia de tal 
complexidade. Mas, por mais óbvio que seja, acredito que 
é preciso dizer, pois tão legítimo é o afã de conhecimento 
como necessária é a humildade diante da adversidade 
e da complexidade da vida orgânica da qual consegui-
mos apreender só uma parte. Acredito que a inteligência 
humana, pelo menos até o momento, não foi capaz de 
conhecer e de expressar semântica e conceitualmente 
nem sequer o mais básico do funcionamento da vida.

Voltando ao parto depois dessa pequena digressão: o 
sistema sexual que ativa o reflexo muscular em diferentes 
partes do corpo é o mesmo, mas os músculos do útero 
não se parecem em nada com as capas finas mioepiteliais 
dos seios ou da vagina: os do útero são anatomicamente 
os músculos mais fortes e potentes do corpo humano, em 
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comparação com o impressionante trabalho que têm que 
fazer para que o feto saia por esse famoso canal de nas-
cimento estreitado pelo bipedismo de nossa espécie. (6*)

Já foi dito que o problema que esse estreitamento cau-
sava para o nascimento foi resolvido com o nascimento 
prematuro. Mas não é exatamente assim. Se o nascimento 
prematuro por si só tivesse resolvido a questão, sem dúvida 
haveria mais mamíferos na posição ereta. A espécie huma-
na não é a única que nasce prematuramente e a neotenia 
não é um fenômeno específico humano. A solução da 
contradição trouxe, além do nascimento prematuro, um 
desenvolvimento da sexualidade sem precedentes na ca-
deia evolutiva, ou seja, um desenvolvimento que é único 
e específico dos humanos, para promover o fantástico 
movimento dos músculos do útero: o orgasmo feminino; 
porque o prazer acontece no movimento pulsátil (vibra-
ção, tremor, batida) dos tecidos musculares, movimento 
cuja expansão percebemos com a sensação de prazer.

A envergadura das fibras musculares do útero nos dá a 
ideia da força expansiva do que chamamos erroneamente 
de contrações do útero (e digo erroneamente, porque, na 
verdade, é um movimento de contração-distensão, sístole 
e diástole, fibras que se encolhem e depois se distendem, 
e voltam a encolher e depois voltam a se distender…), de 
modo que a força expansiva dessa contração do útero é 
muito mais importante do que a que pode ser produzida 
pelas fibras musculares dos seios ou da vagina.

Então, a relação entre o peito, o útero e a vagina se deve 
ao fato de a oxitocina percorrer a corrente sanguínea e 

6  Como se sabe, a posição ereta do homo sapiens inclinou a pelve 
de modo a tornar mais estreito o espaço pelo qual deve passar 
o feto para nascer.
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alcançar seus receptores onde estão, ou seja, nas chama-
das zonas erógenas do corpo, e quando se desencadeia 
um movimento mais ou menos simultaneamente em tais 
áreas, temos a sensação de uma conexão entre elas (os 
polos de prazer desenhados na arte neolítica). Ambroise 
Paré (1575) (14) atribuía a relação entre as mamas e a 
matriz a conexões do sistema nervoso, mas a “conexão” 
não pertence ao sistema nervoso, mas ao sexual, já que ela 
se estabelece por meio da oxitocina que está na corrente 
sanguínea e se encaixa ali onde se encontram receptores 
adequados. Isso explica que a excitação sexual das mamas 
se estenda ao útero, e que o processo de expansão do pra-
zer possa começar onde quer que seja, mas se mantém e 
acaba em orgasmo, envolve sempre o útero, o órgão de 
maior massa muscular e que tem ou deveria ter a maior 
quantidade de receptores de oxitocina (depende, claro, 
de como está o estado do útero; uma ginecologista me 
contou que os úteros que ela operava às vezes estavam 
em um impressionante estado de atrofiamento).

Por outro lado, a sexologia explica que, de fato, o útero 
é o ponto erógeno central da mulher. Maryse Choisy (15), 
depois de um acompanhamento concreto durante 15 
anos a respeito da sexualidade de 195 mulheres, definiu 
com precisão o papel do útero no orgasmo feminino. De 
fato, ainda que não sintamos o útero, mas somente o pra-
zer que se espalha, podemos imaginar a força expansiva 
desses supermúsculos, e saber bem que a intensidade do 
orgasmo está correlacionada à intensidade das batidas do 
útero, como foi comprovado por meio do eletrouterogra-
ma. O casal Masters e Johnson, de fato, comprovou que, 
em todos os orgasmos, ocorrem “contrações” do útero, 
independentemente da origem do processo orgásmico, e 
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também registraram a batida do útero durante o orgasmo 
com eletrodos intrauterinos (orgasmos simples, múltiplos, 
relaxamento final…), registrando simultaneamente, com 
um eletrocardiograma, o esforço maior do coração rela-
cionado ao esforço dos músculos uterinos (16).

É preciso dizer que no útero existe um terceiro tipo 
de fibras musculares que formam uma capa interna na 
parede da bolsa uterina. São músculos que rodeiam os 
vasos sanguíneos fazendo oitos e espirais, sua função 
é estimular e ativar a irrigação sanguínea para levar o 
oxigênio necessário para o intenso trabalho que o útero 
realiza e para retirar as substâncias residuais (7). Pouco 
a pouco, vamos entendendo os segredos da grande capa-
cidade orgástica feminina.

A desconexão interna corporal das mulheres tem per-
mitido a ocultação do papel do útero na sexualidade. 
Assim, por exemplo, o yoni dos tratados de sexualidade 
tântrica, literalmente, quer dizer “útero”, no entanto, foi 
traduzido como “vagina”, porque, em nosso paradigma de 
sexualidade, o útero não existe. Mas independentemente 
do que dizem os manuais de sexualidade, quer o sintamos 
ou não, o útero é o órgão de expansão do prazer por anto-
nomásia. O funcionamento e a envergadura muscular do 
útero, como digo, explicam a famosa capacidade orgástica 
feminina defendida por Serrano Vicens, que comprovou 
que tal capacidade não é nem mito nem doença, e que a 
ninfomania é um epíteto calunioso e misógino para tentar 
tornar anormal e patológico o que é normal e natural.

Assim, o parto orgásmico não é causado pelo roçar da 
cabeça do feto na vagina, e ainda menos é um “eufemis-
mo da dor”, (para este último remeto também a Read). 
O parto orgásmico ocorre porque o próprio movimento 
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do útero é, em si próprio, causador de prazer, sempre que 
os músculos funcionarem compassadamente, segundo 
o processo sexual normal; que é o que ocorre quando 
o parto acontece de forma natural e é ativado, segundo 
a maneira estabelecida filogeneticamente, pelo sistema 
sexual da mulher. Leboyer (17), sem necessidade de 
eletrodos intrauterinos, também descreveu os dois tipos 
de contrações, as geradoras de prazer e as geradoras de 
cólicas e de sofrimentos intoleráveis.

Na “contração” normal do parto, segundo Leboyer, o 
útero se encolhe muito lentamente em um movimento 
que começa em cima e vai descendo aos poucos, ao 
chegar lá embaixo faz uma pausa e depois começa len-
tamente a distender-se de baixo para cima e, ao che-
gar lá em cima, volta a fazer outra pausa; Leboyer diz 
que parece a respiração de uma criança quando dorme 
tranquilamente e vemos seu peito subindo e descendo 
lentamente com cada respiração. Também descreve as 
outras contrações que conhecemos tão bem: o útero no 
lugar do movimento lento que começa em cima e vai 
descendo devagar, contrai-se inteiro de uma vez. É um 
movimento brusco que se solta também bruscamente. 
Ou seja, é um movimento espasmódico no lugar de uma 
batida lenta e pausada.

O tipo de movimento realizado pelos feixes musculares 
do útero no parto é o mesmo que realizam durante o or-
gasmo: ou seja, são ou deveriam ser o mesmo tipo de “con-
trações” não totalmente iguais, porque as “contrações” do 
parto têm que chegar à total abertura da boca do útero, 
um processo que deve ser feito lenta e suavemente, para 
que nem a mãe nem o bebê sofram, e que, por isso, em 
condições normais, durante entre 1 a 5 horas (enquanto 
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que no útero espástico pode demorar 24 ou 40 horas, 
(18)). Por sua vez, o orgasmo fora do parto não tem outra 
missão além da descarga da libido para a autorregulação 
corporal; mas, ao realizar a função geral, também prepara 
e mantém no ponto o útero, para o caso de um dia ter que 
realizar a grande operação de abertura. Esse orgasmo fora 
do parto, que não tem que abrir a boca do útero, dura, 
geralmente, entre 30 e 60 segundos, e são contrações do 
mesmo tipo que as do parto no que diz respeito à batida 
compassada e sincronizada das faces musculares longi-
tudinais e circulares, e também no que diz respeito ao 
acréscimo da pulsação cardiovascular para acompanhar 
o esforço muscular. (Existem outras semelhanças, como 
histológicas etc., reunidas em um quadro comparativo 
por Niles Newton em Maternal Emotions (10)). Uma 
prova da semelhança entre os dois tipos de “contrações” 
(a do orgasmo e a do parto), vemos no eletrouterograma 
do orgasmo realizado por Masters e Johnson (3). Leboyer 
(17), em seu documentário Autour de la naissance, tam-
bém garante que essas contrações prazerosas e realmente 
adequadas podem ser reconhecidas no exterior, no mesmo 
movimento do ventre que as acompanha, assim como 
pelo rosto da mulher que segue até o êxtase.

Isso também explica outros testemunhos: os que afir-
mam existirem povos inteiros que desconhecem a dor do 
parto (Montaigne (19) etc.). Também o tom imperativo 
do “parirás com dor” que indica que naquele momento 
não era assim, mas que sabiam como conseguir parir 
sem dor.

E esta é a outra pergunta importante: como é possível 
que, de forma tão generalizada, o parto seja realizado 
com dor?
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É de se supor que não será um, mas muitos (entre 
eles, o estresse e o medo, que Read destaca) os aspectos 
da distorção do processo normal do parto. De qualquer 
modo, o útero espástico é causado de forma inequívoca 
pela repressão sexual da mulher desde a infância; e isso 
é coerente com estudos realizados sobre a densidade dos 
receptores de oxitocina. Odent em Cientificación del 
amor (20) reúne um estudo realizado na Suécia e outros, 
que demonstram que essa densidade é variável e às vezes 
escassa (as amostras de tecido uterino de mulheres nas 
quais havia sido feita a cesárea tinham uma escassa pro-
porção de receptores de oxitocina). Logicamente, se as 
mulheres não desenvolvem uma quantidade suficiente de 
receptores de oxitocina, e o útero precisa de sensibilidade 
suficiente a essa hormônio, dificilmente poderão parir. A 
variabilidade da densidade dos receptores de oxitocina 
nos remete também à vida sexual da mulher antes do 
parto: até que ponto desenvolveu ou não suas pulsões 
sexuais, até que ponto desenvolveu ou não os receptores 
de oxitocina. E é aqui onde fazem sentido os receptores 
de oxitocina. E aqui é onde fazem sentido as pulsões 
sexuais da infância, que obviamente não se produzem 
do nada, e muito menos porque o demônio habita os 
pequenos corpos humanos, mas porque têm uma fun-
ção fisiológica. O desenvolvimento corporal humano 
estabelecido filogeneticamente inclui as pulsões sexuais 
infantis para promover a maturidade de seus órgãos e, de 
fato, promover o movimento dos músculos uterinos nas 
meninas. Por isso vemos brincadeiras, círculos e brinca-
deiras sexuais (21) infantis e entre adultos, os povos nos 
quais a sexualidade era espontânea; brincadeiras e danças 
que estimulavam e promoviam a expansão das pulsões 
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que, por sua vez, mantinham os úteros das meninas ativos. 
São sociedades que não apenas não proibiam as manifes-
tações da sexualidade infantil, como a propiciavam e a 
amparavam culturalmente. Em nossa civilização, sempre 
houve alguma margem de expansão sexual clandestina 
(começando pelas bruxas com suas vassouras – que não 
eram para sair voando etc.). Porém, as crianças agora têm 
pouca margem para as atividades clandestinas: estão mais 
vigiadas do que nunca e seu tempo é programado de tal 
modo que poucas possibilidades têm para desenvolver 
suas pulsões e suas brincadeiras espontâneas. Na Grécia 
clássica, a sexualidade entre adultos e crianças estava 
normalizada (22); por sua vez, agora, toda manifestação 
de sexualidade infantil é condenada e nem sequer se 
pensa na possibilidade de o menino ou de a menina ter 
impulsos, desejos ou vontades sexuais.

Acredito que hoje, além da medicalização da materni-
dade e das três gerações de partos hospitalares que, como 
dizem Wagner, Bergman e outros, muitos danos têm 
causado e seguem causando, temos também um maior 
declínio da sexualidade feminina, graças ao marketing 
sociológico do falocentrismo, à força impactante dos meio 
visuais e às estratégias psicológicas de tal marketing. Com 
isso, quero dizer que, se Serrano Vicens realizasse agora 
sua pesquisa, não acredito que encontraria os mesmos 
resultados que encontrou nos anos 1950 (cerca de 2,5% 
das 147 mulheres estudadas tinham, normalmente, 30 
ou mais orgasmos consecutivos).

O parto orgásmico e a recuperação da maternidade 
implicam recuperar uma sexualidade feminina perdida. 
Por mais que agora nós mulheres acreditemos ter mais 
liberdade sexual que antes, na verdade, temos mais li-



94

berdade formal, mas mais repressão e mais violência 
interiorizada (os úteros espásticos e atróficos, as dores 
do parto e da menstruação, assim como os cânceres de 
útero e mama seriam a ponta do iceberg dessa violência). 
Tal recuperação suporia uma mudança de paradigma 
de sexualidade feminina, recuperar a noção e o conhe-
cimento antigos que antes tínhamos dela: the best-kept 
secret (o segredo mais bem-guardado), como dizem as 
norte-americanas do Orgasmic Birth. Hoje existe uma 
desinformação e um desconhecimento generalizado da 
sexualidade das mulheres, como demonstra o artigo sobre 
o parto orgásmico publicado no Le Monte/The Guardian 
em 23.03.09.

La Mimosa, março de 2009.
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ESTENDER A TEIA
O parto é uma questão de Poder (7)

I Congresso Internacional de Parto e Nascimento em Casa,
Jerez de la Frontera, outubro de 2000.

7 Este texto é um trecho da apresentação TENDER LA URDIMBRE: 
EL PARTO ES UNA CUESTION DE PODER, do I Congresso Inter-
nacional de Parto e Nascimento em Casa, em Jerez de la Frontera, em 
outubro de 2000, organizado pela associação Nascer em Casa (www.
nacerencasa.org). Na realidade, só foi suprimida a primeira parte sobre 
o útero, para não repetir o conteúdo que foi incluído mais extensamente 
em Pariremos com prazer e em Parto orgásmico: Testemunho de mulher 
e explicação fisiológica.
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Introdução

A primeira dúvida sobre o parto, ou seja, principalmen-
te pelo que normalmente é associado a um parto: dor, 
dificuldades e riscos diversos, médicos, métodos contra-
ceptivos, salas de parto, peridurais, pranto e reanimação 
de bebês etc., nos atingiu quando nos demos conta de 
que a Bíblia diz à mulher: “parirás com dor” – no tempo 
futuro, ou seja, que de algum modo também se diz que 
não tinha sido assim no passado, nem era, pelo menos 
não de forma generalizada, naquele presente, até 2000-
2500 a.C.

Podemos datar o começo do parto com dor e do nascer 
com sofrimento, porque há algumas décadas estamos pre-
senciando os efeitos da chamada “revolução arqueológi-
ca” (1), que começa depois da Segunda Guerra Mundial. 
Trata-se do desenterrar físico da sociedade pré-patriarcal, 
que os pais de nossa civilização tinham conseguido man-
ter em segredo para a grande maioria. Esse desenterrar 
físico está revelando a nós a verdade histórica que jaz 
oculta nos mitos sobre nossas origens divulgados pelas 
diferentes culturas e religiões. Mitos que em geral têm 
manipulado e alterado o sentido das grandes mudanças 
sociais, guerras e acontecimentos que ocorreram ao longo 
de 3000 anos de transição e consolidação da sociedade 
patriarcal, com o objetivo de apagar da memória e da 
imaginação o modo de vida anterior.

A dúvida levantada pelo “parirás com dor” se transfor-
mou em suspeita legítima quando lemos Bartolomé de 
las Casas (2) que, entre outras coisas interessantes, diz 
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que as mulheres do Caribe de 500 anos atrás pariam sem 
dor – a generalização do patriarcado só chegou àquelas 
ilhas depois da chegada da expedição de Colombo.

Vou tentar explicar de modo breve por que ocorreu a 
mudança.
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1. Por que o Poder precisa  
que o parto e o nascimento  

sejam dolorosos?

Por que o Poder se incomoda com a sexualidade fe-
minina? Por que é preciso que o parto e o nascimento 
sejam dolorosos, e como conseguiram que fosse assim?

A resposta é: pela qualidade específica da libido ma-
terna e sua função na vida humana autorregulada, tanto 
no desenvolvimento individual de cada pessoa, como nas 
relações sociais, na formação social.

Vamos tentar analisar mais devagar.
As produções libidinais ocorrem, em geral, para a autor-

regulação da vida e para sua conservação. A sensação de 
bem-estar produzida por suas liberações e acasalamentos 
é o guia – como antigamente a estrela polar era o guia 
dos navegantes – de que tudo está funcionando harmo-
nicamente, de que tudo vai bem. A libido feminino-ma-
terna se situa exatamente no começo, para acompanhar 
o aparecimento de cada ser humano, e é imprescindível 
para que o desenvolvimento de cada criatura se dê de 
acordo com sua condição e ao continuum humano, para 
produzir o bem-estar e a autorregulação da vida.

Em todos os mamíferos existe uma marca ou atração da 
mãe em relação a seu filhote que permanece psicossoma-
ticamente “impressa”; mas na espécie humana, uma vez 
que somos uma espécie neotécnica com um prolongado 
período de exterogestação e não apenas de criação, essa 
marca ou “impressão” é feita com enorme produção 
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libidinal para sustentar todo esse período de interdepen-
dência. Como disse Balint (3), trata-se de um estado de 
simbiose (e não uma série de acoplamentos pontuais) 
entre mãe e criança que necessariamente implica a maior 
catexia libidinal de toda a nossa vida.

Essa catexia libidinal especialmente forte, para contra-
por-se ao fenômeno neotécnico e garantir a sobrevivência, 
explica o fato de que as mulheres foram as primeiras 
artesãs e agricultoras, e a origem da civilização humana, 
segundo informa o campo da antropologia (4).

Porque a qualidade específica da libido materna é o 
tornar-se perdidamente apaixonada por cuidar da pequena 
criatura (que é, por outro lado, quem a induziu); paixão 
por alimentá-la, protegê-la de intempéries, do frio e das 
secas, para dar bem-estar a ela. Essa paixão deu asas à 
imaginação e à criatividade das mulheres para colher, 
fiar, fazer abrigos, conservar e temperar alimentos, fazer 
vasos com barro etc. O cuidado da criatura se transforma 
na prioridade absoluta da mãe, e, a seu lado, o interesse 
pelas outras coisas desaparece. É a mesma condição, a 
qualidade do desejo e da emoção materna, que para esse 
cuidado da vida parte dos corpos maternos (5). Qualquer 
invenção de amor espiritual não passa de uma cópia 
ruim, um pálido reflexo da intensidade, da paixão e da 
identificação absoluta do corpo a corpo mãe-filho. E 
essa qualidade específica da libido materna não é uma 
casualidade nem uma arbitrariedade. O corpo materno 
durante a exterogestação é nosso ponto de união com o 
resto do mundo desde o começo, porque a partir desse 
estado de simbiose é possível reconhecer nossos desejos 
e necessidades, uma vez que esse estado potencializa as 
faculdades e energias necessárias para satisfazê-las.
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Entretanto, nossa sociedade atual nada tem a ver com 
a vida humana autorregulada. Há mais ou menos 5000 
anos, segundo as evidências, vivemos em uma sociedade 
que não está preparada para oferecer bem-estar a seus 
componentes, mas para realizar o poder. E, por isso, o 
Poder perturba a sexualidade da mulher, os corpos de 
mulheres que exalam libido maternal.

Isso porque uma sociedade com corpos femininos 
produtores de libido materna é incompatível com todo o 
processo cotidiano de repressão que implica a educação 
de crianças nesta sociedade. A socialização patriarcal 
exige que a pessoa seja criada em um estado de neces-
sidade e de medo; que tenha conhecido a fome, a dor 
e, acima de tudo, o medo da morte, durante o parto, 
por asfixia e depois por abandono, medo este que psi-
cossomaticamente sente qualquer filhote de mamífero 
quando a simbiose é interrompida. Por isso, a sociedade 
patriarcal tem se ocupado, ao longo dos milênios, de 
acabar com a simbiose mãe-filho (Michel Odent) (6), 
para que, assim que nasça, a pessoa se encontre em meio 
a um deserto afetivo, da assepsia libidinal e das carências 
físicas que acompanham a ruptura da simbiose, para 
as quais seu corpo não estava preparado. A partir desse 
estado, que é o oposto ao da simbiose, é organizada sua 
sobrevivência em troca de sua submissão às normas pre-
vistas pela sociedade adulta, em troca de ser “um bom 
menino”, ou seja, que não chora nem se estiver sozinho 
no berço, que come o que a autoridade competente 
manda e não o que a sabedoria de seu organismo exige, 
que dorme quando convém à nossa autoridade e não 
quando o sono vem, que ponha fim aos próprios desejos 
para, antes de qualquer coisa, obter uma aceitação da 
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própria existência que foi questionada com a destruição 
da simbiose; agradando aos adultos e a nossas descabidas 
condutas, submetendo-se inocentemente a nosso Poder 
fático, são blindadas, automatizadas e assumem as con-
dutas convenientes a essa sociedade de realização do 
Poder – chama-se dinheiro etc. Assim começa a perda 
da sabedoria filogenética de 3600 milhões de anos e a 
blindagem psicossomática.

Ou seja, à espiral da carência – medo de precisar, medo 
do abandono, medo da morte –, reagimos com a espiral 
do pranto – resignação – blindagem – submissão.

A blindagem tem dois aspectos básicos: 1. a resignação 
diante do próprio sofrimento (condição emocional para 
a submissão) e 2. a insensibilidade diante do sofrimento 
alheio (condição emocional para exercer o Poder).

Ou seja, para sobreviver neste mundo, é preciso conge-
lar a sensibilidade emocional específica das relações de 
ajuda mútua na vida humana autocontrolada: perda da 
inocência, perda da confiança, uma vez que não existe 
reciprocidade; um congelamento e uma blindagem ne-
cessárias para lutar, competir e se impor em relação ao 
seguinte, na guerra de conquista de posições, de subir os 
degraus, de espoliação e de monopólio; pois, ainda que 
só queiramos sobreviver, neste mundo, para não precisar, 
é preciso possuir, e para possuir é preciso, de alguma 
maneira, roubar e devastar, e para devastar e roubar é 
preciso ser capaz de praticar a violência contra nossos 
irmãos e irmãs.

Para conseguir essa blindagem psicossomática em cada 
pessoa, homem ou mulher, e o aprendizado dos compor-
tamentos e das estratégias fratricidas e hierárquico-expan-
sivas da realização do Poder – o que, com eufemismo, se 
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chama “educação” –, são necessários corpos de mulheres 
para gerar e parir sem desenvolvimento sexual e da libido.

A repressão do estigma e a proibição de mimar e agra-
dar às crias estão, por exemplo, expostas claramente em 
diversos textos bíblicos: “mime seu filho e verá o que te 
espera”, “endireite o pepino enquanto ainda é pequenino” 
etc.; e a revolta contra o pai é castigada, no Antigo e no 
Novo Testamento, com a pena de morte. 8

Vejamos a função da libido materna a partir da pers-
pectiva das relações sociais.

Em 1861, Bachofen (7) escreveu um livro no qual ex-
plica, com base diretamente em alguns autores da Grécia 
antiga, a qualidade e a função social e civilizadora da 
libido maternal nas primeiras sociedades humanas - o 
que agora a antropologia, com a nova contribuição da 
“revolução arqueológica”, está confirmando. Bachofen 
disse que a fraternidade, a paz, a harmonia e o bem-estar 
daquelas sociedades do chamado Neolítico, na Velha 
Europa, procediam dos corpos maternos, do maternal, 
do mundo das mães. Não de uma religião das Deusas 
nem de uma organização política ou social matriarcal, 
mas dos corpos maternos (8). É como dizer que aquela 
sociedade não provinha de ideias nem do mundo espiri-
tual, mas da força emocional que fluía dos corpos físicos 
e que organizava as relações humanas em função do 
bem-estar, e de onde saíam as energias que articulavam 
os esforços para cuidar da vida humana.

8  Na tradução de Nacar e Colunga da Bíblia (Editorial Católica, 
Madrid, 1963), está escrito que “aquele que maldiga a seu pai 
seja morto”; por outro lado, em algumas versões posteriores, 
foi mudado para “será réu da morte”: ser merecedor da morte 
é muito diferente de ser morto! 
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Essa articulação das relações humanas desde o mater-
nal é explicada pela antropóloga Martha Moia (9):

O primeiro vínculo social estável da espécie huma-
na… foi o conjunto de laços que unem uma mulher 
a um filho a quem ela dá à luz… O vínculo ori-
ginal diádico mãe/filho se expande quando outras 
mulheres se unem… para se ajudar na tarefa comum 
de dar e conservar a vida… unidas por uma mesma 
experiência, formando o que essa autora chama de 
“ginecogrupo”. 

No ginecogrupo, o vínculo mais importante era o 
uterino, o ter compartilhado o mesmo útero e os mes-
mos peitos. Essa é a origem do conceito da fraternidade 
humana, que se afastou de suas raízes físicas e se elevou 
ao sobrenatural, para corrompê-lo e prostituí-lo. O vín-
culo uterino entre um homem e uma mulher era algo 
fundamental para a reprodução das gerações em uma 
sociedade com sistema de identidade grupal, horizontal 
e não hierarquizada, sem conceito de propriedade nem 
de linhagem individual-vertical, ou seja, com consciên-
cia de reprodução grupal. Certamente ainda existem 
aldeias nos cantos perdidos pelo mundo que continuam 
funcionando desse modo (10).

A díade mãe-filho e o desdobramento da libido materna 
nos ginecogrupos criava o que Moia chamava de a teia 
do tecido social, sobre o qual se cruzavam a atividade do 
homem, a trama. Esse encaixe de rede e trama resultava 
nesse tecido social de relações harmônicas, pelo qual 
pode transcorrer a libido autorreguladora sem bloqueios 
nem travas, um campo social percorrido pelo desejo que 
produz a abundância e não a carência (11). A arqueologia 
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confirmou as relações harmônicas entre os sexos e entre 
as gerações daquelas sociedades (12).

Não estamos falando de teorias abstratas: estamos nos 
referindo a civilizações humanas como as mencionadas da 
denominada Velha Europa, geograficamente localizadas 
na Europa oriental, do sul da Polônia até as ilhas de Egeu, 
algumas das quais remontam ao sétimo milênio a.C.

Por outro lado, o tipo de sociedade escravista que 
as ondas de pastores seminômades indo-europeus, que 
começaram a assolar as antigas aldeias e cidades matri-
focais a partir de 4000 a.C., conseguiram impor, pri-
meiro esporadicamente, (13) não buscava o bem-estar e 
a harmonia, mas a dominação para extrair, monopolizar 
e acumular as produções da vida; ou seja, criar Poder, 
a qualquer preço, com toda a violência necessária e 
com as infrações da autorregulação da vida que seus 
objetivos exigiam, com o propósito de sedimentar seu 
Poder nessa vida humana autocontrolada. Para isso, 
para destruir, lutar, conquistar, matar, explorar e 
monopolizar, exige-se uma formação social distinta 
da criada para o bem-estar e para a conservação da 
vida, partindo do maternal. Um grupo de guerreiros, 
de líderes de guerreiros, de linhagens de guerreiros, de 
escravos, de líderes de escravos, de linhas de comando, 
de mulheres disciplinadas e dispostas a monopolizar 
e adestrar pessoas, ou seja, de trocar a maternidade 
pela construção das linhagens verticais, e organizar 
a criação desses futuros guerreiros dispostos a matar 
e escravos dispostos a dedicar a vida a trabalhar para 
seus amos; mulheres instruídas para instruir suas filhas 
a negar seus desejos, a paralisar seus úteros e a fazer a 
mesma coisa que elas.



108

Ou seja, uma sociedade com mães patriarcais, que não 
são mães de verdade, mas um sucedâneo de mães, que 
não criam sua prole para o bem-estar e para sua integração 
em uma estrutura social de relações harmônicas que já 
não existem, mas para a da guerra e da escravidão (14). 
Como disse Amparo Moreno (15):

Sem uma mãe patriarcal que inculque nos filhos “o 
que não deve ser” desde muito pequenos, que bloqueie 
sua capacidade erótico-vital e a canalize para “o que 
deve ser”, não poderia agir a lei do Pai que simboliza 
e desenvolve de uma forma mais minuciosa “o que 
deve ser”. 

Então, a destruição do maternal não apenas destrói 
algo básico no desenvolvimento físico e psíquico de cada 
criatura, mas também, e correspondentemente, o básico 
de nossa condição social e de nossa sociedade.

Aqui não temos tempo para aprofundar sobre isso.
Ao longo de 3000 anos, ocorreram guerras de destruição 

das cidades pacíficas e das aldeias matrifocais, durante as 
quais foram exterminadas gerações inteiras de homens 
que as protegeram com suas vidas; guerras durante as 
quais foram escravizadas gerações de mulheres que viviam 
plenamente sua sexualidade e pariam com prazer; gera-
ções com as quais “desapareceu a paz na terra”, como a 
expressão de Bachofen, porque, com elas, desapareceu a 
estrutura social, o espaço e o tempo nos quais a verdadeira 
maternidade é possível.

Segundo Gerda Lerner (16), as crianças foram a pri-
meira mão de obra escravizada, devido à facilidade de 
dominá-las e de explorá-las. As mulheres das aldeias con-
quistadas eram mantidas vivas para a produção da mão 
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de obra, e os homens as usavam e engravidavam, como 
se elas fossem gado. E assim teve início a maternidade 
sem desejo, pela força bruta.

A consolidação e generalização do patriarcado foi um 
processo descontinuado e longo, que não durou décadas, 
nem séculos, mas vários milênios. Depois das guerras, 
vinham as tréguas, as fronteiras, o rearmamento, a vida 
sob a ameaça e a pressão do inimigo, ou seja, os períodos 
de guerra “fria”, durante os quais são criadas as formas de 
submissão voluntária da mulher, produto de diferentes 
pactos, baseadas nas investigações sociais e na chantagem 
emocional, mas também na busca de situações que forem 
menos pior possível para elas e para os filhos.

Além disso, a agressividade do guerreiro ou a docili-
dade do escravo ou da escrava está, claro, no ponto mais 
inicial de sua infância, mas também depende da arte de 
combinar a fome e a vontade de comer com incentivos, 
mitos enganosos e chantagens emocionais, dos quais 
temos muitas provas, não apenas arqueológicas, mas por 
escrito, como o famoso Código de Hammurabi (17), rei 
da Mesopotâmia em 1800 a.C., em um estado já avan-
çado de transição.

Nas origens do patriarcado, a paternidade era adotiva, 
ou seja, os primeiros patriarcas adotavam (18) seus se-
guidores ou filhos entre as crianças mais bem-educadas 
e preparadas para as guerras e o governo dos Estados em 
ascensão, e as mulheres ganhavam maior posição em 
função do que adquiriam seus filhos e filhas (esposas, 
amantes, escravas), de modo que até sua sobrevivência 
e a de seus filhos dependesse, às vezes, de sua firmeza 
no controle deles. Isso é um exemplo de um tipo de 
incentivo que vai moldando a mãe patriarcal, a mulher 
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que submete o bem-estar imediato de seus filhos a sua 
preparação para o futuro êxito social, em uma socieda-
de hierarquizada e competitiva; além disso, aquela que 
tem seu corpo disciplinado para limitar a libido sexual à 
complacência falocrática.

Conforme vai desaparecendo a sexualidade específi-
ca da mulher e vai se consolidando a maternidade sem 
desejo e a mãe patriarcal, vão sendo institucionalizadas 
formas de matrimônio, porque já se pode dizer, a priori, 
que uma menina será, como se costuma dizer, “uma boa 
mãe e uma boa esposa” e que criará sua prole de modo 
adequado. Na realidade, o matrimônio e a paternidade 
como conhecemos hoje datam do Império Romano. 
Entre os enganos míticos, está a satanização da sexuali-
dade da mulher. Como diz a Bíblia: “a maldade é, por 
definição, o que emana do corpo da mulher”. “Dos 
vestidos sai a mariposa e do corpo da mulher, a maldade 
feminina”, diz a Bíblia, e também que “nenhuma mal-
dade é comparável à maldade da mulher”. A mulher tem 
que sentir vergonha de seu corpo, inclusive, diante de 
seu marido, deve se cobrir de véus, considerar-se impura. 
Essa é uma percepção de fato paralisante dos corpos. A 
mulher sedutora e seduzível, voluptuosa, só pode ser uma 
puta e uma loba, absolutamente incompatível com uma 
boa mãe, cujo paradigma é uma virgem que gera sem 
conhecer um homem e que tolera a tortura e a morte de 
seu filho em sacrifício ao Pai com resignação.

Com as gerações, vai se perdendo a memória sobre a 
outra maneira de viver e de parir, a outra percepção de 
nosso próprio corpo, cujo rastro, em retrospectiva, pode-
mos encontrar em vários lugares: em Hades (para onde 
enviaram o que não deve ser e deve permanecer oculto), 
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no inferno (para onde vai tudo o que é maligno), nos 
restos arqueológicos e literários mais antigos e também 
no mais profundo de nosso ser psicossomático.

A milenar repressão sexual da mulher, acompanhada 
de toda espécie de torturas físicas e psíquicas, é algo 
relativamente bem conhecido. Mas talvez não seja igual-
mente conhecido que essa repressão tem como objetivo 
impedir que nossa sexualidade se aflore. Porque, para que 
uma mulher aceite ser mãe patriarcal voluntariamente, é 
preciso eliminar a libido materna, e, para isso, é preciso 
impedir o desenvolvimento de sua sexualidade desde 
a infância. Assim se consuma o matricídio histórico, 
somatizando-se no corpo de cada mulher, geração a 
geração. Como disse Amparo Moreno, cada vez que pa-
rimos, afirmamos a vida que não deve ser, bloqueamos a 
capacidade erótico-vital da criatura, para depois adestrá-la 
de acordo com a ordem estabelecida (15).

Essa é a maldição de Yavé: paralisar os úteros para para-
lisar a produção de libido da mulher, e mudar a estrutura 
social da realização do bem-estar pela estrutura social da 
dominação e da hierarquia.

Depois da destruição da sexualidade e da paralisação 
do útero, é construído “o amor materno” espiritual, 
destinado, antes de qualquer coisa, a neutralizar e re-
conduzir as pulsões e os desejos que possam impedir a 
repressão e o adestramento das criaturas, e, juntamente 
a esse “amor”, é construída a imagem da mãe abnegada 
e sacrificada, dedicada à guerra doméstica de vencer a 
resistência das criaturas para fazer parte dessa estrutu-
ra social. A qualidade desse tipo de falso “amor” é que 
neutraliza a compaixão e o consentimento que possa 
irromper e rachar as couraças, e que podem chegar a 
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tornar impossível a repressão e o sacrifício dos filhos ao 
Pai, ao Espírito Santo, ao Capital, ao Estado, ao sistema 
de educação obrigatório etc.

Porque, por outro lado, o amor que sai de nossas vísce-
ras, diferente do que dizem que sai da alma escondida de 
corpos protegidos, só sabe agradar e satisfazer aos filhos e 
é incompatível com o sofrimento e com a angústia que 
lideram sua socialização neste mundo.
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2. …E que seja inimaginável  
(o desaparecimento da serpente)

Depois das guerras de destruição, já formada a socie-
dade patriarcal, continuou existindo uma dura e ampla 
resistência, tanto que continuaram exterminando mulhe-
res que guardavam vestígios do antigo modo de vida e da 
outra sexualidade. Para justificar esse holocausto, criou-se 
a imagem da “bruxa” que tem pacto com o demônio, que 
ainda perdura nos dias de hoje.

Mas a vida é como é, e não deixa de ser, apesar de e 
contra o Poder. E para impedir que nossa sexualidade se 
desenvolva, além de silenciá-la, era preciso torná-la ini-
maginável, eliminando tudo aquilo que pudesse delatá-la 
ou aludir a sua existência.

Por isso foi preciso mudar o significado dos símbolos 
das culturas neolíticas, que permaneceram, durante 
milênios, vinculados a nossa sexualidade. Símbolos 
presentes em costumes e objetos materiais da vida 
cotidiana. Para que isso fosse possível, foram escritas 
as histórias e os mitos que mudaram o significado e o 
sentido daqueles símbolos (as grandes obras míticas, 
como a Bíblia ou a Ilíada foram escritas no século VII 
a.C.). A nova ordem do simbólico, correlacionada à 
nova ordem social, projeta em nossa imaginação e em 
nosso inconsciente o modelo de mulher patriarcal: uma 
falsa percepção de nossos corpos, com uma orientação 
exclusivamente falocêntrica de nosso anseio emocio-
nal, que deve acompanhar a relação de submissão ao 
homem.
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Esse processo de construção da nova ordem simbólica 
pode ser averiguado seguindo o rastro daquela que foi 
símbolo de nossa sexualidade em quase todas as culturas: 
a serpente.

A importância e a onipresença da imagem da serpente 
tinham sido correlacionadas à importância do desdo-
bramento da libido feminina. Era impossível fazer com 
que a serpente desaparecesse. Por isso, o que fizeram foi 
eliminar sua força simbólica, que mantinha viva a me-
mória, a lembrança e a possibilidade de imaginar outra 
forma de ser mulher.

Mudaram seu significado simbólico mudando as 
histórias míticas e transformando a serpente em um 
ser monstruoso ou demoníaco, símbolo de todos os 
males e das piores ameaças9*. Também o asco que nos 
causam os répteis, suas mucosas e suas peles úmidas, 
é uma construção cultural paralela ao asco e ao pudor 
que sentimos em relação a nosso corpo e seus fluídos, 
e que tem por objetivo tirar de nossa imaginação seu 
sentido maternal e simbiótico, e o sentido benéfico 
do prazer.

A ordem simbólica tem que fazer o bem ao mal e, ao 
mal, o bem.

Assim, juntamente com a satanização da sexualidade 
da mulher, sataniza-se também a serpente que passa a 
ser o demônio do inferno judeu-cristão; e o inferno e 
Hades passarão a ser os lugares para onde vai tudo o 
que não deve ser, por contraste dos céus onde vivem os 
paradigmas do que deve ser. O guardião de Hades, na 
mitologia grega, foi o cão Cérbero, irmão da amazona 

9  Por exemplo, a serpente Píton de Cornelis de Vos, página 43.
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Medusa, a de cabelos de serpentes, que também tem as 
costas cheias de serpentes e o traseiro é uma serpente. 
As sereias e as Nereidas que representavam a associação 
do feminino com a água se transformaram em monstros 
marinhos que atacavam os heróis, como Cila, que não 
deixa Ulisses passar pelo estreito de Messina. Atena, em 
um tempo representada com serpentes (fig. 1), passa a 
ser a deusa da guerra (fig. 2); por sua vez, as serpentes 
caem simbolicamente nas mãos do Esculápio (fig. 3), 
deus, claro, da Medicina, e de Hermes, deus da ferti-
lidade, de modo que a sexualidade feminina passou, 
aos poucos, de uma emanação da mulher para o auto-
controle da vida, a algo administrado e governado por 
deuses patriarcais.

Em todas as culturas patriarcais aparecem o herói 
e o deus que desafia e mata a serpente: Zeus mata 
Tifon, Apolo mata Píton, Hércules mata Hidra (fig. 4) 
e Ládon, Perseu mata Medusa (fig. 5) e Jasão vence o 
dragão que guardava o velocino. O deus mesopotâmi-
co Marduque mata as serpentes da deusa Tiamet, e o 
hindu Krishna mata a serpente-demônio Kaliya (fig. 
6). Nas culturas cristãs, depois do famoso e explícito 
mito de Gênesis (“estabelecerei inimizade entre tu e a 
serpente”), a virgem Maria volta a aniquilar a serpente 
(fig. 7), São Jorge aniquila o dragão da Inglaterra (fig. 
8), São Patrício a serpente da Irlanda, São Miguel a 
diversos dragões…

Veja que a resistência à ordem patriarcal ao longo dos 
séculos é mostrada pelos mitos: porque a Virgem Maria 
tem que voltar a aniquilar a serpente que já tinha sido 
enviada por Jeová ao Inferno 2500 anos antes. E, na Ida-
de Média, para fazer as nações modernas e acabar com 
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o relativo descontrole das aldeias espalhadas pela Terra, 
continuam sendo necessárias mitologias com santos que 
matam as serpentes locais: São Jorge na Inglaterra, São 
Patrício na Irlanda, povoados nos quais os camponeses 
conservaram durante muito tempo redutos de modos 
antigos de viver.

Arturo é outro mito, em plena Idade Média, que repre-
senta, assim como Édipo, a tragédia da transição. Arturo 
não mata o dragão, mas o salva, e a princípio levava a 
imagem dele em seu estandarte porque era um cavaleiro 
que defendia o antigo modo de viver e tinha serpentes 
nas duas mãos.

Juntamente com a mudança de significado simbólico 
da serpente está a inversão do que vale, do bem e do mal, 
e, também, a significação dos que a matam: o herói ou o 
santo. Matando a serpente, o santo salva nossas almas e o 
cavaleiro ou o príncipe azul salva nossos corpos.

Robert Graves disse que muitas dessas histórias são 
versões falsas das originais: e garante que as fábulas 
das donzelas salvas por heróis, que matam dragões 
ou os monstros, só podem estar relacionadas a um 
erro “iconotrópico”: porque a donzela ou a princesa 
não é a futura vítima da serpente, mas é quem foi 
acorrentada por Bel, Marduque, Perseu ou Hércules 
depois de eles terem vencido o monstro que era uma 
emanação delas.

Essa mudança nos mitos corresponde à mudança para 
a dominação da mulher pela força bruta (prende-se a 
mulher depois de destruir pela força o que ela emana), 
à submissão voluntária dela (a mulher se considera “sal-
va” quando as monstruosas emanações de seu corpo são 
destruídas).
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1. Atenas, frente oriental do templo do Antigo Templo de Atenas, Acrópoles, 
570 a.C.
2. Atenas, Academia de Artes e Ciências, Atenas.
3. Esculápio, deus da medicina. Rodas, época romana.
4. Hércules lutando contra a Hidra. 500 a.C. Museu do Louvre. 
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5. Perseu com a cabeça decapitada de Medusa. B. Cellini, Loggia dei Lazi, 
Florença.
6. Krishna dominando a serpente Kaliya. Tamil Nadu, Índia, fi m do século 
X d.C.
7. Imaculada Conceição aniquilando a serpente. P. Pablo Rubens, Museu 
do Prado.
8. São Jorge matando o dragão. P. Pablo Rubens, Museu do Prado.
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3. Estender a teia…

Tenho tentado explicar por que o parto é uma questão 
de Poder. Parir com dor não é uma questão médica, 
nem uma questão de saúde de nossos corpos individuais. 
Recuperar o potencial sexual feminino e revitalizar 
nossos úteros é uma revolução social contra 5 milênios 
de cultura patriarcal, porque a sociedade patriarcal não 
pode funcionar com corpos de mulheres que secretam 
libido materna.

O pensamento mecanicista precisa esconder a destrui-
ção da vida, prévia e imprescindível para qualquer tipo 
de operação de dominação e de robotização dos corpos. 
Assim, a medicina tem que apresentar o corpo da mulher 
sem desejo e sem libido, como uma máquina fisiológica, 
e ocultar essa destruição para apresentar seu paradigma 
de maternidade.

O mal-estar de nossa cultura se deve a tudo o que de-
sencadeia a robotização da função materna, ao desajuste 
da sexualidade, às relações patológicas e ao deserto afetivo 
que esse desajuste produz. O mal da chupeta, por exem-
plo, não é que o bico seja de plástico, o pior é o corpo 
que falta atrás da chupeta. O pior é a orfandade, a falta 
de calor (19). Este mundo é inóspito, porque mataram a 
mãe e todos somos órfãos (14), e por isso não nos podemos 
reconhecer como irmãos. A verdadeira fraternidade é a 
que sai dos corpos físicos.

Não é de se estranhar que a luta contra os hábitos e os 
costumes da maternidade patriarcal encontre tanta difi-
culdade. Acredito que, para que o caminho vá se abrindo, 
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é preciso colocar em ação a ajuda mútua prática e coti-
diana entre as mulheres. Assim como um novo tipo de 
relação entre homens e mulheres que recupere o espaço e 
o tempo da verdadeira maternidade. Porque nossos corpos 
vivos só precisam de um pouco de consciência para libe-
rar toda sua potência sexual, um caudal infinito latente 
de energia e paixão pelo bem-estar dos outros. Sabemos 
que é destino de todos os corpos, femininos e masculinos, 
fazer-se colo e não couraça. Além disso, nossos filhos e 
filhas estão aí, nossas criaturas, reclamando seu direito a 
ter mãe, a nascer com prazer e a encontrar um mundo 
no qual viver com calor e harmonia.

É preciso recuperar a transmissão por via oral da ver-
dadeira sabedoria do que é bom e do que é ruim. Esse 
é um caminho que é muito mais difícil de controlar e 
manipular para mudar o significado das coisas. É preciso 
espalhar a voz. Acabar com o acesso proibido à ciência 
do bem e do mal. Acabar com Hades e com tudo o que 
ali esconderam. Nós, mulheres, temos que contar muitas 
coisas a nós mesmas. De mulher para mulher, de mulher 
para menina, de mãe para filha, de ventre para ventre.

Porque o que se planeja não é uma preparação diferente 
ao parto, que começa com cada gestação. É a recuperação 
de uma sexualidade que deve impregnar toda a nossa vida 
e a vida de nossas filhas, desde pequenas. Para parir com 
prazer, temos que começar explicando a nossas filhas que 
têm útero, que, quando se enchem de emoção e amor, 
ele pulsa com prazer; temos que recuperar as verdadeiras 
danças do ventre, para que, quando chegarem à adoles-
cência, não tenham menstruações dolorosas, mas que se 
sintam nesse estado especial de bem-estar parecido ao 
da gravidez. Temos que “queimar” a literatura do tipo 
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que tem aparecido que afirma que a menstruação é uma 
doença e que é preciso eliminá-la tomando pílulas sem 
interrupção (20).

Temos que reconquistar nossos corpos e reaprender 
a mexer nosso útero, sentir sua pulsação e cadenciá-lo 
com todo o nosso corpo. Que a exuberância de nossa 
plena sexualidade acabe com as contrações dolorosas e 
haja apenas o movimento palpitante de nossos músculos 
relaxados e vivos.

Também temos que pedir aos homens que não duvi-
dem, como Arturo, e que não tirem as serpentes das mãos, 
nem tirem o dragão dos estandartes. É preciso acabar com 
as rivalidades. Nem inveja do pênis, nem inveja do útero. 
A inveja é correspondente à hierarquia. Na vida não existe 
hierarquia, existem fenômenos e funções diversas. Nem o 
coração tem inveja do fígado, nem o sistema circulatório 
é superior ao digestivo, para dar um exemplo.

A diversidade tem que funcionar para que exista har-
monia, que não é nenhum estado místico, mas a sensação 
de bem-estar que produz a vida autocontrolada. Para 
restabelecer a harmonia entre os sexos, é preciso haver 
sexo feminino; para que haja encaixe harmônico entre a 
teia e a trama, é preciso haver a teia primeiro. É preciso 
recuperar a maternidade, o espaço e o tempo da simbiose 
primária.
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Notas

(1) Expressão cunhada pelo arqueólogo JAMES MELLAART (Cathal 
Huyuk, Nova York, McGraw Hill, 1967, e Excavations at Hacilar, Edinburgh, 
University Press, 1970), que tem atuado nos sítios arqueológicos da Turquia. 
A escavação de Hacilar foi proibida e paralisada definitivamente pelo governo 
inglês, um dos capítulos mais trágicos da história da arqueologia, segundo 
Mellaart. Ver também a obra de MARIJA GIMBUTAS, que realizou um 
estudo a esse respeito com base em vários milhões de peças decoradas e 
talhadas na chamada “Vieja Europa”: Diosas Tyler dioses de la Vieja Europa, 
Madrid, Istmo, 1991, e El lenguaje de la diosa, Oviedo, Dove, 1996.
(2) BARTOLOMÉ DE LAS CASAS. Historia de las Indias, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1986.
(3) MICHAEL BALINT. La Falta Básica, Paidós, Barcelona, 1993 (1ª 
publicação: Londres e Nova York, 1979).
(4) PEPE RODRÍGUEZ. Dios nació mujer, Ediciones B.,S.A., Barcelona, 
1999, pág. 314. Ver, por exemplo, também, a obra do paleontólogo norte-
-americano Stephen Jay Gould.
(5) Até esse ponto é assim que se tem chegado a qualificar a libido materna 
como uma “matriz extrauterina” (Mahler (1952) citado por Balint (ver 
nota 3).
(6) MICHEL ODENT. El bebé es un mamífero, Mandala, Madrid 1990.
(7) JUAN JACABO BACHOFEN. Mitología arcaica y derecho materno, 
Anthropos, Barcelona, 1988. (1ª publicação, Stuttgart, 1861).
(8) Sublinhamos esse aspecto porque, nas versões em castelhano de Ba-
chofen, estão traduzidas as palavras “mutterlich” (maternal), “muttertum” 
(ao redor da mãe) e “mutterrecht” (direito da mãe) por “matriarcado”. No 
entanto, quando Bachofen quer se referir aos “archos” femininos da transição, 
utiliza o termo “gynecocratie”.
(9) MARTHA MOIA. El no de la niñas, laSal edicions de les dones, Bar-
celona, 1981.
(10) Ver artigo de PAKA DÍAZ no El Semanal do jornal La Verdad de Múrcia, 
de 16-22 de julho de 2000, “Los Musuo, el último matriarcado”. E também 
sobre esse povo: YANG ERCHE NAMU Y CHRISTINE MATHIEU. La 
Tierra de las Mujeres, Lumen, Barcelona, 2003.
(11) GILLES DELEUZE y FELIX GUATTARI. El anti-edipo, capitalismo 
y esquizofrenia, Paidós, Barcelona, 1985.
(12) Em relação a isso já não há discussão, começando pela própria Gim-
butas.
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(13) Gimbutas, Mellaart, Eisler, Rodríguez etc.
(14) Sobre o matricídio, ver particularmente a obra de VICTORIA SAU: La 
maternidad: una impostura, Revista Duoda, nº 6 Barcelona, 1994; El vacío 
de la maternidad, Icaria, Barcelona, 1995, entre outros.
(15) Carta de AMPARO MORENO à Asociación Antipatriarcal, Edição 
num. 4, Madrid, dezembro de 1989.
(16) GERDA LERNER. La creación del patriarcado, Crítica, Barcelona, 
1990.
(17) O código de Hammurabi são 282 leis (com um prólogo e um epílogo) 
gravadas em um falo de basalto de 2,05m, que se encontra no Museu do 
Louvre.
(18) Sobre a origem adotiva da paternidade, veja, por exemplo, o estudo de 
Assmann no Antigo Egito: em TELLENBACH, H. et al., L’image du père 
dans le mythe et l’histoire. PUF, Paris, 1983.
(19) AMPARO MORENO. Pensar la historia a ras de piel, Ed. Tempestad, 
Barcelona, 1991.
(20) Ver matéria no jornal El Mundo de 1o de julho de 2000 de MYRIAM 
LOPEZ BLANCO: ¿Debería ser opcional la menstruación?







127

Sobre a Autora

Casilda Rodrigañez Bustos nasceu na cidade de Madrid 
(Espanha), em 16 de maio de 1945. Bióloga, escritora, 
feminista, publicou livros que trazem informações e dis-
cussões sobre o corpo da mulher, parto, maternidade, as 
culturas pré-patriarcais, a contribuição do patriarcado 
para a desconexão da mulher com seu corpo e sua nature-
za, entre outros assuntos dessa natureza. Escreveu os livros 
El asalto al Hades, La sexualidad y el funcionamiento 
de la dominación, La Represión del deseo materno y la 
génesis del estado de sumisión inconsciente e vários outros 
artigos e ensaios – nenhum destes ainda traduzidos para 
o português brasileiro. Para acesso aos originais desses 
textos, é só entrar no site da autora: https://sites.google.
com/site/casildarodriganez/





129

Sobre a Editora Luas

A Editora Luas iniciou seus trabalhos no mercado edi-
torial em 2019 trazendo ao público seu primeiro livro de 
poesia: Todas as primaveras em mim, da Deh Mussulini. 
É uma editora que nasce a partir de um anseio coletivo 
por textos ficcionais e não ficcionais escritos por mulheres: 
corpos que vivenciam experiências marcadas pelo patriarca-
do, machismo, misoginia, feminicídio, padrões destrutivos, 
marcados também pela maternidade, sexualidade, ciclo 
menstrual, sabedorias profundas/ancestrais, redescobertas, 
criatividade etc. Mulheres que têm se encontrado, formado 
grupos de sagrado feminino, grupos de estudos, coletivos 
feministas, partidos políticos, procurando cada vez mais 
se informar, se autoconhecer, trocar experiências, fazer 
arte, exigir direitos e mudanças, empoderar a si e as outras. 
Com isso, aumenta o interesse por textos produzidos por 
mulheres, que abarcam seus olhares, suas experiências, 
seus corpos. Ao mesmo tempo, percebe-se a discrepância 
em relação ao que há séculos está sendo produzido pelo 
homem, além da dificuldade maior das mulheres em ter 
seus originais publicados. Diante de todo esse contexto, 
imensamente desigual, criamos a Editora Luas para en-
contrar, publicar e unir mulheres em torno da linguagem 
escrita, da produção editorial, da arte, de estudos e pes-
quisas em todas as áreas com foco no universo da mulher.

Temos duas linhas de publicação: uma de literatura em 
todas as variáveis dos gêneros textuais, poesia, romance, 
contos, crônicas, etc; e outra linha de não ficção, para 
divulgar estudos e discussões variadas de temáticas do 
corpo, da cultura, da política, do social voltadas para a 
experiência do corpo de mulher e suas especificidades 
e condições no contexto passado e presente da história.  



Este livro foi impresso em papel off set  
75 g no miolo e Cartão Supremo 250 g na capa  

em Artes Gráficas Formato, em fevereiro de 2020.





Casilda Rodrigáñez propõe conexões possíveis entre a produção 
de uma sexualidade reprimida pelo sistema patriarcal e o 
parto doloroso. Muito temos discutido sobre como o modelo 
de atenção ao parto focado na intervenção pode ser violento, 
causar dor e traumas. Sabemos que transformar esse cenário 
requer uma profunda mudança de modelo para que mulheres 
e bebês vivenciem parto e nascimento com amor e respeito. 
A autora traz novos elementos para essa cena: desde nossas 
pelves e nossos úteros enrijecidos sem adicionar culpa, abrindo 
caminhos de consciência corporal para uma vivência saudável 
de nossas sexualidades e, consequentemente, do parto.

(...)

Para desmitificar o “parirás com dor”, Rodrigáñez mergulha 
na história da repressão ao prazer feminino que se inicia 
precocemente na infância das meninas desde os primórdios 
da civilização. E é lá, nos primórdios, que temos registros de 
danças autoeróticas circulares de mulheres nuas e pinturas em 
cerâmica que demonstram o quanto já tivemos pelves soltas e 
úteros mais elásticos, orgásticos, pouco antes de a civilização 
patriarcal transformar o sexo em tabu e a sexualidade feminina 
em bruxaria – sexualidade esta que necessitava ser atacada, 
reprimida com severidade, uma rigidez que afetou nossos úteros. 
Ela nos fornece outra imagens como ondas, peixes e polvos para 
resgatar uma narrativa positiva e poética sobre nossos corpos.


