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Dar a luz: ensaio sobre as praticas e crencas da
gravidez, parto e pos-parto em Portugal

JOAQUIM , Teresa

Lisboa, Publicacoes D. Quixote, 1983, 243 p.

«Uma sociedade forma-se, depende destes momentos soli
tarios - mesmo que acompanhados - da vida de uma mulher
em que ela teme, deseja, sofre, chora, ri esse ser que vai
nascer, nasce e grita, se diz. Para sempre »

Num «ensaio sobre as praticas e crencas da gravidez, parto
e pos-parto em Portugal» a autora, com 0 rigor da investigacao
historica e etnologica, constroi urn texto onde se anula a
distancia e a frieza das recolhas, das fichas, para ganhar uma
dimensao poetica fundamental para a compreensao desse mo
mento fragil, de alegria e de drama em que a vida se funda ao
veneer a morte.

Duma reflexao sobre 0 proprio espaco em que se constroi ,
o livro parte a descoberta do corpo da mulher, desse corpo
onde algo nasce e que se renasce. Mas 0 nascimento insere-se
no contexto do casamento - «e ai que se tern filhos » - e 0

investimento na reproducao e posto em destaque na abordagem
dos rituais de fecundidade e do controlo exercido pela soc ie
dade, quando se «ensina- a mulher, impondo ou proibindo.

Antes que nos sejam revelados os misterios que envolvem 0

periodo de gravidez, sao-nos dadas a ler «algumas notas sobre
o corpo da mulher», onde e assegurado «pelo seu uso, 0 seu
consumo, a sua circulacao - a condicao da possibilidade da
socialidade e da cultura».

«0 corpo social e 0 corpo da mulher devem funcionar
ambos segundo 0 mesmo principio de equilibrio, 0 corpo social
fundando-se no da rnulher».
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Na gravidez esse corpo e urn corpo de medo e de desejos .
Medo do desconhecido revelado nas praticas e no olhar que
envoivern a mulher, desejos que nao podem ser contrariados
porque a sua (injsatisfacao produz marcas, deixa sinais no
corpo em formacao que 0 corpo da mulher contem .

A gravidez serve tambem para preparar 0 Parto e 0 livro de
Teresa Joaquim revela-nos neste capitulo todo 0 conjunto de
praticas que envoi vern 0 momento da passagem, da boa ou rna
hora, em que se acentua a distancia entre a ciencia que 0

explica, a certidao que 0 regista e toda a dimensao magica e
poetica do «espanto de alguern vir ao mundo».

«Tao rapida a saida, esse corpo que sai em jacto , como urn
passaro». Urn passaro que tern de aprender a voar, protegido
das forcas maleficas, do sobrenatural. 0 complexo de praticas
e rituais que visam defender a crianca num mundo que the e
estranho e, especialmente, relevante depois do nascimento e a
relacao com a mae e a sociedade evolui numa atmosfera
rodeada de temor, de feiticos e de conviccoes religiosas. Disso
nos da conta este texto.

o banho que 0 purifica , a arnamentacao que se constitui
numa relacao de transicao, 0 vestir-que the «faz 0 corpo», 0

baptismo que the da 0 nome e 0 toma urn ser social, 0 andar e
o falar e toda uma rede complexa de aprendizagens deixarn
-nos, neste livro, a ideia de que estes actos em tomo da
crianca, se constituem no moldar do seu destino, no seu
pressagio.

«Urn corpo se fez de choro e riso, de maos e boca, de pes e
palavras, de gosto de leite, mel e uvas; urn corpo de odores e
guizos de risos e choros . Urn corpo a'percorrer em pele e
olhos, em maos e ouvidos, em sons, em jogo , em fogo, em
agua - corpo que at volta e sabe ja ai ter vivido e esqueceu 
e, no entanto, a pele recorda e diz que foram essas as
sensacoes e esquece, e tenta de novo lembrar e ai voltar
nesse corpo tambem feito de recordacao, da ausencia e da volta
a essa presenca, de esquecimento e de memoria, de sensacoes
que temos a irnpressao de nunca ter vivido, mas das quais
sentimos as marcas ..

Neste texto e a partir dele ebern possivel que 0 nosso olhar
se transforme. ..
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