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Resumo 

 

   Numa era actual de pós-industrialização e exaltação da ciber-tecnologia, aquilo 

que no passado (há cinquenta anos atrás) era natural, tornou-se hoje estranho para 

o homem ocidental ampliando assim, através desse comportamento, o fenómeno da 

inversão1. Deste modo o ‘homem invertido’ tem vindo, deliberadamente ou não, a 

tomar opções que dificilmente se harmonizam com a sua condição ‘natural’. 

   Esta dissertação pretende questionar duas acepções de feminino, uma 

contemporânea, outra pretérita (referente à época anterior à industrialização do 

parto2), bem como propor uma terceira conduta como resultado do resgate e da 

adaptação da segunda acepção, à maternidade, ao amor e à “lei natural”, em 

conformidade com as possibilidades da ciência hodierna. 

   As hipóteses teóricas apresentadas servirão de base ao aprofundamento desta 

ideia subjacente à mediação artística que vamos realizar, a saber: a reconfiguração 

artística do Amor que existe no elo etérico entre mãe e filho enquanto ideia de “lei 

natural” para a preservação do ser-humano. 

 

 

Palavras-chave: Amor, Vínculo, ‘Lei Natural’, Água, Mediação artística, 
Fotografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 “‘Inversão’ – Processo através do qual a pessoa vê o bem naquilo que é ruim e o mal no que é bom; isto é, 
acredita que a fantasia leva à realização, e que a realidade causa sofrimento; vê o pecado como prazeroso e a 
virtude como sacrifício; considera Deus como restrito ou punitivo, e o demónio como libertador e doador do prazer; 
pensa que o amor traz sofrimento e que a razão pura leva ao equilíbrio; acredita que o poder social significa 
felicidade e que o serviço para a humanidade significa sacrifício e inferioridade.” In N. Keppe – Sociopatologia. 
Estudo sobre a Patologia Social, São Paulo, Próton Editora, 1991, p.37. 
2 Michel Odent – The Farmer and the Obstetrician, trad. port. Sarah Bauley, O Camponês e a Parteira. Uma 
alternativa à industrialização da agricultura e do parto, São Paulo, Editora Ground, 2003, p. 155. 



Abstract 
 
 
In the current era of post-industrialization and exaltation of cyber-technology, 

what, in the past, (fifty years ago) was natural has now become strange to the 

western man, thus expanding, through this behaviour, the inversion3 phenomenon. 

Thus, the “inverted man has, intentionally or not, to make choices that are difficult to 

harmonize with its natural condition. 

This thesis aims to challenge two senses of the feminine, a contemporaneous, 

another bygone (referring to the period before the industrialization of childbirth4) and 

propose a third conduct as a result of the redemption and the adaptation of the 

second sense, motherhood and love for the natural law in accordance with today’s 

science possibilities. 

The theoretical assumptions presented serve as a basis for further work on this 

idea behind artistic mediation we perform, namely: the artistic reconfiguration of love 

that exists in the ether bond between mother and child as the idea of natural law for 

the preservation of the human being. 

 
 

 
 

Keywords: Love, Attachment, ‘Natural law’, Water, Artistic mediation, 
Photography. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 “‘Inversion’ – Process throught which one sees the good in what is bad and evil in what is good; this is, one 
believes that imagination leads to the realization and that reality causes suffering; views sin as pleasurable and 
virtue as a sacrifice; considers God as ounitive or restricted, and the devil as a liberator and a giver or pleasure; 
thinks that love brings suffering and that pure reason leads to equilibrium; believes that the social power means 
happiness and the service to humanity means sacrifice and inferiority.” In N. Keppe – Sociopatologia. Estudo sobre 
a Patologia Social, São Paulo, Próton Editora, 1991, p.37. 
4 Michel Odent – The Farmer and the Obstetrician…, op. cit., p. 155. 
 



 

  Introdução 

 

   Depois de alguns anos em campo observando, convivendo, escrevendo e 

compondo imagens sobre suporte fotográfico em países como Guiné-Bissau, Cabo-

Verde, Índia e Brasil, tornou-se necessário, para o nosso trabalho, aprofundar e 

fundamentar teoricamente aquilo que a nossa intuição antecipadamente nos tem 

dado a saber. Vivemos numa era em que as evidências científicas ou provas 

concretas e visíveis são-nos requeridas quando lançamos novas ideias, sendo que, 

em simultâneo, como artistas, acreditamos que “o verdadeiro conhecimento nos 

chega através da intuição”, no  seguimento da compreensão do psicanalista 

Norberto R. Keppe. 

   Com este objectivo debruçamo-nos sobre o estudo do Amor na relação 

Materno-infantil, as correlações entre o que acontece na primeira infância (que vai 

da concepção até ao terceiro aniversário do bebé) e a saúde do indivíduo. Alguns 

dos motivos que nos impeliram a seguir tal pesquisa são a importância do Amor, o 

papel do feminino na geração humana e o facto de considerar o estádio da 

maternidade como um estado do feminino em plena realização.  

   Sendo o nosso trabalho fotográfico imagens trabalhadas com figuras femininas, 

ora adultas, ora infantis, pretendemos questionar esse feminino vivido actualmente 

na nossa sociedade e aquilo que seria um protótipo de feminino vivido de acordo 

com uma determinada perspectiva da “lei natural”.  

   O feminino, ou seja, a mulher tem a capacidade, pela sua estrutura física 

natural, de viver o amor e agir embrenhada nele. Na nossa perspectiva, com todas 

as alterações industriais e cibernéticas da vida contemporânea e sobretudo devido 

ao processo de inversão, essas capacidades têm sido perturbadas com drásticas 

consequências futuras para a espécie humana. Será, portanto, um dos objectivos 

deste estudo questionar essas consequências, as suas causas e origens e as 

possíveis soluções, ou alternativas emergentes ao nosso dispor. 

    Ao longo dos tempos houve sempre pensadores, críticos, homens e mulheres 

motivados por ideais, visionários seguidores de uma linha de pensamento, a nosso 

ver desinvertida, mais consciente5 portanto, que perceberam as consequências 

                                                 
5 Consciência – “(...) Para Keppe a palavra consciência é dialéctica e engloba dois sentidos, que exprimem duas 
funções: primeiro, o sentido de consciência ética (a moral), e, segundo, o de conhecimento, saber de. A primeira 
função é a ligada ao nosso sentimento de amor e de bondade, que sempre nos impele a sermos bons, certos e 
falarmos a verdade. A segunda função é ligada ao nosso pensamento: a nossa inteligência apreende os dados 
informativos e da experiência, trabalha com eles e a aprendizagem resultante é arquivada na memória. 
   A união das duas funções forma um terceiro e completo resultado que seria a consciência, propriamente dita, a 
única que é a verdadeira lucidez e sabedoria, que permite ao indivíduo o seu desenvolvimento, formando uma 



negativas a longo prazo daquelas acções. Michel Odent, obstetra francês, é um 

deles e alerta-nos da seguinte forma: 

   (...) Esta variedade - o autêntico Homo sapiens – deverá ser capaz de inventar novas estratégias 

de sobrevivência num momento em que os limites do domínio da natureza se tornam óbvios. Ele/ela 

deverá ser capaz de se perguntar como o respeito pela Mãe-Terra se desenvolve. Ele/ela deverá ser 

capaz de participar de um diálogo entre a humanidade e a Mãe-Terra, que implica num determinado 

grau de unificação da humanidade. Em outras palavras ele/ela deve ter o domínio das energias do 

amor. 

   Se o planeta irá sustentar a vida humana no futuro, é preciso prepararmo-nos para uma mutação 

não-genética iniciada pela necessidade, a razão e o conhecimento científico. Tal mutação não é 

utópica na era da cientificação do amor. Nós estamos a aprender que a capacidade de amar se 

desenvolve através de uma grande corrente de experiências no início da vida, particularmente no 

período peri-natal. A forma pela qual nascem os bebés é o elo crítico da corrente, que é perturbado 

rotineiramente. (...) Vamos sonhar com (...) a cura da Terra através da cura do nascimento.6 

   A possibilidade de discussão sobre este tema do Amor na relação materno-

infantil compõe a base da nossa produção fotográfica. Todavia, as fotografias não 

tratam apenas de uma abertura à discussão.  

Passamos a apresentar de modo sintético os quatro capítulos que compõem a 

nossa dissertação. No primeiro propomos um olhar panorâmico sobre o conceito de 

Amor desde a sua raiz clássica aos nossos dias, e um entendimento das alterações, 

sobre esse mesmo conceito, provocadas pelo fenómeno da inversão através do 

tempo e da cultura ocidental.  Inversão e inveja são dois conceitos oriundos da 

psicanálise integral e imprescindíveis para a compreensão deste capítulo, e de todo 

o trabalho, quando nos referirmos à desvalorização/rejeição e decadência dos 

cuidados maternos na sociedade ocidental actual. 

No segundo capítulo apresentamos um trabalho que para nós exemplifica, da 

melhor forma, a prática de uma maternidade natural: The continuum concept. Aqui 

podemos aceder a um modelo prático de cuidados maternos através da observação 

que a autora fez de uma cultura amazónica que vive em consonância com a 

Natureza e por consequente em harmonia com os seus próprios bebés. 

Pretendemos demonstrar com este capítulo as consequência benéficas desta 

prática natural para qualquer outro tipo de sociedade para além daquela. 

No terceiro capítulo expomos uma série de pensadores e investigadores 

ocidentais, contemporâneos e outros, que se debruçaram sobre o estudo científico 

da maternidade e os cuidados maternos, as suas causas e efeitos e a enorme 

importância do Amor materno na primeira infância. Nomes como John Bowlby e 

                                                                                                                                        
trilogia perfeita. (...) Consciência é estar com a ciência – estar ciente da realidade.” In Claudia Pacheco - ABC da 
Trilogia Analítica / Psicanálise Integral, São Paulo, Proton Editora, 2003, p. 46. 
6 Michel Odent – The Farmer and the Obstetrician…, op. cit., p. 158. 
 



Donald Winnicott compõem a base desta perspectiva e demonstram-nos as 

consequências nocivas, para a saúde mental individual e social, da prática de 

cuidados maternos ocidental pós-industrializada, na qual se priva o bebé do Amor. 

Ainda neste capítulo oferecemos uma proposta de métodos alternativos de 

cuidados maternos os quais se fundam no Amor, numa tentativa de adaptar o 

modelo, apresentado no segundo capítulo, de maternidade natural à cultura pós-

industrializada actual.  

Que é possível educar os bebés, na primeira infância, em contexto urbano 

actual, com Amor e em harmonia com a Natureza; que o elo etérico materno é 

um dos fenómenos mais fundamentais para a vida na Terra e ainda que é 

passível de ser reinterpretado, ritualizado e sacralizado através de símbolos, 

imagens, metáforas, mediações artísticas, é o que pretendemos defender 

nesta tese. 

Assim, e por último, no quarto capítulo apresentamos A mediação artística do 

elo etérico – Kuan e Sala de Abluções. Kuan aparece como um olhar sobre a 

maternidade de um autor do género masculino, Paulo Nozolino. Artista, fotógrafo, 

intelectual inconformado com a des-ordem do mundo actual e com a angústia 

proveniente, concebeu Kuan ao serviço do afecto como uma ilha isolada. Aqui 

acedemos a uma série de imagens que documentam, a nosso ver, de uma forma 

poética a construção do vínculo entre uma mãe e o seu bebé. 

Sala de Abluções convida a uma passagem interior. O próprio processo de 

trabalho é resultado de profundas fundições internas pessoais. O trabalho plástico 

em causa propõe uma viagem ao interior do ser, da forma que cada leitor achar 

mais conveniente, através do despoletar do afecto, para assim religar-se ao que lhe 

é Superior e que habita na sua, do observador, essência. 

Trata-se de uma série fotográfica a preto e branco analógico, realizada ao longo 

de dois anos, uma combinação de real e ficção que, com símbolos, imagens e 

metáforas, desenha com luz (foto-grafia) um olhar sobre a essência da maternidade, 

do feminino. 

Sala de Abluções não documenta nem retrata uma dada realidade no tempo e 

no espaço, mas reconstrói e reinterpreta o saber natural, instintivo, intemporal e 

inato que subjaz em cada ser-humano. 

Em suma, esta dissertação refere-se a duas questões principais: o elo etérico e 

a mediação artística. Ambos estão relacionados intimamente, pois que a nossa 

mediação artística já existia antes do aprofundar deste saber, contudo a mesma 

mediação artística surge agora inovada pela investigação teórica realizada. 

 



 

 

 

I.1. CONCEITO PLATÓNICO DE AMOR E A ERA ACTUAL 

 

   O conceito platónico de amor é trabalhado ao longo de três diálogos, entre os 

quais O Banquete, o qual parece ser o mais importante para o desenvolvimento da 

teoria da Eros. 

   De carácter dramático, a “cena” do Banquete passa-se durante um symposion 

à maneira grega, isto é, durante um jantar seguido de uma sessão de “tertúlia”. O 

cenário é composto de uma mesa, de refeição, e das figuras que nela discursam 

sobre o amor e o elogiam. As figuras que se pronunciam sobre o tema são: 

Apolodoro, o narrador, Ágaton, cujas ideias definem que a aptidão intelectual se 

valoriza consoante a aprovação exterior, social, opondo-se a Sócrates, para quem 

aquela aptidão tem por si o valor interno, independentemente da aprovação social, 

externa. Estes dois são os principais oradores da “tertúlia”. As outras personagens 

são Fedro, Pausânias, Erixímaco, Aristófanes e Alcíbiades. 

   Não é desprovido de sentido que para falar do amor, Platão tenha escolhido 

uma cena de banquete, de refeição, symposion, onde o “(...) ambiente geral 

caracterizava-se pela boa disposição e liberdade”7. A “(...) imagem dos tais 

banquetes organizados (...) são uma tentativa de associar a alegria do thiasos 

dionisíaco à ordem e ao rigor apolíneo, criando o clima próprio no qual poderão 

desenvolver-se os belos discursos e a emulação para a verdade.”8 Michel Odent 

diz-nos, acerca da ocitocina, uma das hormonas mais responsáveis pelas diferentes 

etapas da vida sexual (cópula, parto e amamentação), que, “(...) a partir dos estudos 

de Verbalis, quando compartilhamos uma refeição com outras pessoas, 

aumentamos os nossos níveis da ‘hormona do Amor’. Compartilhar uma refeição é 

mais do que simplesmente ser alimentado; é também uma forma de estabelecer 

ligações com os companheiros.”9 Deste modo, um banquete seria o evento ideal 

para se elogiar o amor, estando ‘preenchido’ dele próprio, pela presença da 

hormona ocitocina no organismo, pois ela influi no comportamento. 

   Também não é por acaso que quem instrui Sócrates nos mistérios do amor, é 

Diotima, uma figura feminina, como mais à frente veremos. À luz dos actuais 

                                                 
7 Platão - O banquete, introdução de Maria Teresa Nogueira Schiappa de Azevedo, Lisboa, Edições 70, 1991, p.11. 
8 Idem, p.12. 
9 Michel Odent – The scientification of love, trad. port. Marcos de Noronha e Talia Gevaerd de Souza, A 
Cientificação do Amor, São José (SC), Editora Saint Germain, 2002, p.14. 



estudos sabe-se que o corpo feminino, pelas suas características físicas, isto é, por 

durante várias vezes ao longo da sua vida (cópula, parto e amamentação) ter como 

“motor” de causa comportamental a “hormona do amor” - ocitocina - a mulher pode 

participar física e espiritualmente do amor. Dizemos espiritualmente também, 

porque a ocitocina têm efeitos comportamentais10, neste sentido, as suas acções 

estarão imbuídas de “amor”, quando estão sob o efeito daquela hormona. 

   Interessa-nos agora, para o nosso estudo, a exposição de Sócrates. Este 

apresenta-nos a sua ideia de amor através da sua aprendizagem com Diotima, uma 

sábia sacerdotisa de Mantinea. Diotima inicia-o nos fenómenos do Amor, fala-lhe da 

sua genealogia, como foi concebido, como vive, as suas condições, as suas 

características, a sua missão, os seus objectivos, enfim, os seus primeiros e últimos 

mistérios.  

   A  sábia mulher, na sua doutrina, refere que o Amor não é um deus, portanto 

não é imortal, nem tão pouco mortal, mas sim que está de permeio entre uns e 

outros, como mensageiro. Não é nem sábio como um deus, nem ignorante, ele é 

um génio. O Amor é um ser genial poderoso11 que como mensageiro e intérprete, 

transita entre os deuses e os mortais unificando, deste modo, o Todo em si mesmo. 

Este ser genial, apaixonado do Belo, move-se na procura do Belo e do Bem.  

   Associado à penúria, anda sempre sem nada, sem roupa, sem coisa alguma e 

é essa mesma condição de companheirismo, da indigência, que o faz procurar a 

sabedoria, o que é Belo e o que é Bom. 

   Para explicar as raízes do Amor, Diotima conta a Sócrates a história do dia da 

sua concepção e a sua natureza genealógica. Segundo ela, foi no dia de celebração 

do nascimento de Afrodite, deusa da beleza, quando os deuses se reuniam numa 

festa. O Engenho, já inebriado, adormeceu no jardim de Zeus e a Pobreza, que 

tencionava ter o Engenho como progenitor do seu filho, deitou-se ali e assim 

concebeu o Amor.  

   Ávido pelo conhecimento e pela invenção, Diotima caracteriza o Amor como 

“hábil feiticeiro, mago e também sofista”, um ser genial que se dedica à filosofia e 

insiste na ideia que se encontra num “(...) meio termo (...) entre a sabedoria e 

ignorância.”12  

   Assim sendo, aqueles que se dedicam à filosofia, são também “intermediários 

entre ambos os extremos” como o Amor. 

                                                 
10 Michel Odent - The scientification of love, op. cit., p.15. 
11 Platão - O banquete, op. cit., 202e, p. 70 . 
12  Idem, 202 – 202b, p.69. 



   O diálogo prossegue, e entre questões de Sócrates e as respostas da Sábia 

sacerdotisa, aparece-nos que Amor é toda a forma de aspiração ao bem e à 

felicidade. E este parece-nos ser um conceito chave no problema do Amor, 

enquanto pensamento clássico, raiz da ideia de Amor na história ocidental. 

   “(...) Eis, em resumo: o amor é o desejo de possuir o Bem para sempre.”13 

    Este é o conceito no qual nos apoiaremos no nosso estudo. Quem ama, ou 

seja, quem tem por objectivo possuir o Bem para sempre e deseja a felicidade, age 

criando no Belo quer fisica quer espiritualmente, “(...) tanto no que respeita ao corpo 

como à alma (...).”14 

   Deste modo, O Amor aparece-nos aqui como uma espécie de transporte, que 

transita em direcção ao Belo supremo pelo caminho da dialéctica, é portanto uma 

procura incessante. O caminho da dialéctica refere-se a uma subida do mundo das 

sensações ao mundo das ideias, pela imagem dos degraus, um por um, na qual se 

ascende do particular ao universal. É a ascensão da beleza de um corpo só à 

realidade do Belo, passado pela “(...) beleza de dois à de todos os corpos, dos 

corpos belos às belas ocupações e destas, à beleza dos conhecimentos até que a 

partir destes alcance esse tal conhecimento, que não é senão o do Belo em si.”15 

   Em suma, é pelo Amor que se chega ao Belo, ao Bem supremo, enfim, à 

felicidade. 

   Diotima  dá, então, a saber a Sócrates de que forma e na prática tudo isto se 

passa nos humanos. É aqui que ela introduz os conceitos de imortalidade, 

concepção, fecundidade, gravidez e parto quer do corpo quer da alma. A 

sacerdotisa de Mantinea explica que o Homem deseja a imortalidade através do 

Bem e que o Amor tem também na sua mira a imortalidade. Para tal o Homem pode 

conseguir essa imortalização através do corpo, passando pelo processo de 

conceber filhos, juntando-se com o sexo oposto, concebendo, gerando e parindo. 

Ou pode, por outro lado, pela alma, concebendo “filhos” do espírito, ou seja, pelas 

suas acções boas, belas e verdadeiras, “parir” obras e feitos que o imortalizam a si, 

ao seu nome, à sua fama. 

  Temos aqui as ideias de gerar, criar, como conceitos base de todo este 

processo de perpetuação do Homem, pois o alvo do Amor é gerar e criar no belo. 

Gerar, criar é acção, movimento, algo que nunca está estático. Será portanto, pelo 

acto, que se fecunda quer no que diz respeito ao corpo, quer no que diz respeito à 

alma.  

                                                 
13 Platão - O banquete, op. cit., 206 – 206b, p. 75. 
14 Platão - O banquete, op. cit.,  206b –206c, p. 76. 
15 Idem,  210c – 210 d,  p.83. 



   Diotima considera que mesmo havendo algo de divino na geração corpórea, é 

superior, ainda assim, a geração do espírito, e que quem aspira a fecundar a sua 

alma, traz já da sua infância os impulsos, que um dia mais tarde darão fruto, sendo 

de toda a importância para isso a educação, ou seja, trazer de dentro para fora 

(parir, dar à luz) aqueles frutos. Refere que entre os homens de capacidade de 

fecundidade da alma, encontram-se os “(...) poetas criadores de obras, (...) todos os 

artífices reconhecidamente dotados de espírito inventivo (...) organização dos 

Estados e da vida familiar”.16 

 

 

I.2. O Amor platónico como entrega ao outro 
 

 
   O pensamento clássico platónico distingue o conceito de Amor do de desejo. O 

pensamento moderno parece não distinguir da mesma forma, pelo contrário, ao 

“inverter” os conceitos, reduz o Amor ao simples desejo. 

    Alexandre Franco de Sá, no seu ensaio Eros e Filosofia, mostra-nos como 

ocorre essa inversão de conceitos do clássico para o moderno. 

    Referindo-se ao conceito platónico distingue Eros de desejo17 caracterizando, 

através do texto de Platão Fedro, Eros “(...) como uma força que arrebata o 

homem e o remete para fora de si. (...) Movimento tendente para a projecção 

deste para fora e para a sua transformação numa aproximação àquele que 

constitui o objecto amado.” Há aqui uma ideia de movimento, de projecção, de 

ejecção de dentro para fora e posteriormente uma ideia de transformação. Aliás a 

ideia de força “centrífuga”, de entrega do amante ao outro, é claramente vincada no 

texto. Quanto ao desejo, define como uma “(...) tendência para tornar próprio aquilo 

que é objecto do amor, ao ímpeto para possuí-lo e integrá-lo totalmente numa 

esfera que se fecha sobre si”.18 Em suma, o Amor trata de uma entrega ao outro e o 

desejo de uma posse do outro.  A entrega ao outro é um processo que ascende o 

homem no sentido vertical de chegar ao Belo, à felicidade, uma espiritualização 

portanto, e que implica uma profunda e interior transformação da alma. Aquele que 

ama não é mais o mesmo depois de passar pela tal procura.  

   Diotima mostra-nos como também a procriação pode ser um acto de ordem 

espiritual quando nos diz que “(...) a união entre o homem e a mulher é 

                                                 
16 Idem, 209-209b, p. 80. 
17 Alexandre Franco de Sá, “Eros e Filosofia” in Arte e Eros,  Actas de Conferências, org. Fernando Rosa Dias, 
FBAUL, Lisboa, 2009, p. 17. 
18 Idem, p. 16. 



propriamente um acto de gerar e há nisto algo de divino, que subsiste em cada ser 

vivo, mortal por natureza, como forma de imortalidade – a fecundidade e a 

procriação.”19 

   À luz das actuais descobertas científicas20, no que respeita à fisiologia humana, 

a reprodução é dependente do Amor, ou seja, só pela entrega ao sexo oposto pode 

haver reprodução uma vez que “(...) no orgasmo masculino a liberação de ocitocina 

ajuda a induzir contracções da próstata e das vesículas seminais. Durante o 

orgasmo feminino, o efeito imediato da liberação de ocitocina é induzir contracções 

uterinas, o que ajuda a transportar o esperma em direcção ao óvulo.”21.  A ocitocina 

– “hormona do amor” - conhecida também como a hormona do altruísmo22, 

envolvida no processo de reprodução, só é segregada pelo hipotálamo se houver 

antes um impulso de entrega e de procura do outro, ou seja, só é segregada se 

houver Amor.  Depois de segregada, “(...) é armazenada na glândula pituitária 

posterior  e liberada na corrente sanguínea em circunstâncias particulares”23.  Por 

sua vez, a sua presença no sangue induzirá o comportamento a uma atitude 

altruísta e de entrega ao outro com o intuito de aspirar ao Bem e à felicidade – dá-

se aqui a imortalização pela geração corporal – provocando a ejecção do esperma. 

Neste sentido o homem entrega o seu esperma à mulher e, deste modo, vamos ao 

encontro do conceito platónico de Eros: “(...) uma força que arrebata o homem e o 

remete para fora de si. (...) Movimento tendente para a projecção deste para fora”24. 

Curiosamente, Michel Odent diz-nos que “(...) os mesmos padrões e tipos de 

cenários (...) são reproduzidos. A fase final de cada evento sexual é sempre um 

“reflexo de ejecção”, “reflexo de ejecção de esperma”, reflexo de ejecção do feto”, 

“reflexo de ejecção do leite” são altamente sugestivos desta similaridade”.25 Os três 

“reflexos”  traduzem, e são em si mesmo, movimentos “centrífugos” que vão “(...) do 

amante para o amado – de mim ao outro”26 onde há literalmente uma entrega.  

 

 

I.3.  A “Inversão” do Amor na era actual 

 

                                                 
19 Platão – O banquete, op. cit., 206c – 206d, p. 76. 
20 Oportunamente apresentaremos mais perspectivas sobre este campo de investigação. 
21 Michel Odent - The scientification of love, op.cit., p.42. 
22 Idem, p.43. 
23 Michel Odent - The scientification of love, op.cit.,p.41. 
24 Alexandre Franco de Sá, op.cit., p. 17. 
25 Michel Odent - The scientification of love, op. cit., p.45. 
26 José Ortega e Gasset – Estúdios sobre el amor, trad. port. Elsa Castro Neves, Estudos sobre o amor, Lisboa, 
Relógio d’Água, 2002, p.15. 



   Contudo, ao longo do tempo, sobretudo no pensamento moderno, os conceitos 

de Amor e desejo sofreram alterações. Franco de Sá explica-nos como se  deu essa 

“conversão do Eros em puro e simples desejo”.27 O autor diz-nos que no 

pensamento clássico a alma humana é de carácter plástico, no sentido em que se 

transforma ao ascender pelo Amor para se assemelhar à perfeição imortal e etérea. 

Na modernidade essa ideia de plasticidade e transformação da alma pelo Amor, 

tende a apagar-se. Entre outros motivos, este apagamento está relacionado com o 

estilo de vida dos meios urbanos e as suas rotinas.   

   Com Maquiavel, a natureza humana passa a ser assumida como “(...) fixa e 

incorrigível e o homem não pode ascender acima de si mesmo. O homem é 

incorrigivelmente mau, egoísta e obstinado na perseguição egoísta dos seus fins 

mais próprios”.28 Assim, já não interessa ao homem uma transformação da sua 

alma, pois poderia ser frustrada, mas sim um domínio dos objectivos, no sentido de 

os manipular ao máximo para os alcançar, já que a sua índole não tem “remédio”. 

Ao invés de ascender, o homem prende-se imóvel as próprios alvos da vida. Trata-

se de uma redução das capacidades do homem de se transformar, uma vez que 

não pode ser diferente daquilo que é. É aqui que se inverte o sentido do movimento 

da alma – ao invés de ascender, pelo contrário, autocentra-se em si mesmo. 

Portanto, inverteu-se o altruísmo em egoísmo, “(...) confundindo-se o Eros 

progressivamente com a satisfação dos desejos mais fundos que cada um encontra 

depositados no mais íntimo de si(...)”29. Este pensamento trocou o Amor pela 

vontade própria a qual se encontra “invertida”.  

   O outro, que antes era o amado, passa a ser um objecto de posse. O 

pensamento kantiano 30 também contribuiu para que assim fosse, ao definir a 

reconstrução da personalidade como um processo que passa, na relação sexual, 

pela aquisição da outra pessoa como coisa e vice-versa, para fruição, fazendo uso 

dos órgãos sexuais do outro para seu próprio desfrute.  

   Ao longo do ensaio de Alexandre Franco podemos entender os fundamentos 

da conversão gradual do Eros, na cultura ocidental, passando pela compreensão 

freudiana da libido, por Marcuse com a perspectiva de intemporalidade como ideal 

do prazer, pela geração dos anos 60 com a ideia de liberdade sem censura,  e por 

fim, já nos nossos dias, numa era tecnológica, Eros vem-se transformando em algo 

virtual, difuso, disperso, anónimo, indistinto, inorgânico e tépido. Tudo isto traz 

consequências entre as quais salienta “uma aparente castidade” anunciada por 

                                                 
27 Alexandre Franco de Sá, op.cit., p. 27. 
28 Idem, p.23. 
29 Alexandre Franco de Sá, op.cit., p.25. 
30 Idem, p. 25. 



Julius Evola. Curioso é que estudos científicos apontam, dos últimos cinquenta anos 

para cá, um aumento significativo de baixa produção de esperma nos homens, 

infertilidade nas mulheres, complicações graves na gravidez e parto, complicações 

e desistência da amamentação, entre outros, talvez se trate da tal “castidade”  que 

Evola escreve. 

    Estarão estes problemas de alguma forma relacionados com a “atitude 

neurótica: o processo de Inversão”31 ? 

    Segundo Keppe “(...) o homem fez uma inversão nos seus conceitos, 

principalmente sobre a vida, a verdade – querendo vê-las como algo iníquo para si 

mesmo – e passando mesmo a acreditar que seriam produtoras de grande 

sofrimento. Deste modo, criou um sistema social invertido (seja no âmbito politico, 

económico, etc), que se tornou um pesado fardo para si mesmo.”32 

     A inversão, sob este ponto de vista, tornou-se fundamental para a percepção 

da atitude neurótica do homem que ao invés de aceitar o Amor, vê-o como algo 

prejudicial para si. Assim, no decorrer da criação de um sistema social invertido, as 

mulheres passaram a desejar também construir uma carreira profissional tal como 

os homens sempre fizeram, “abandonando” os cuidados maternos e educação dos 

filhos, entregando-os a instituições onde as necessidades de cada criança não 

poderão ser satisfeitas com a mesma precisão que uma mãe, em comunidade, pode 

oferecer aos seus filhos.  

    Não serão os cuidados maternos (amamentação, etc) trabalhos de pormenor, 

detalhe, tolerância, paciência e por isso de carácter afectivo? E por serem de 

carácter afectivo, os cuidados maternos, não serão eminentemente femininos? Se 

entendermos que são de facto de índole feminina e se as mulheres trocaram 

radicalmente este tipo de trabalho pela construção de uma carreira profissional 

assente mais no uso do pensamento lógico-analítico do que em acções práticas e 

afectivas, então temos mulheres que negam a sua feminilidade, negam as suas 

capacidades afectivas próprias do género feminino – gerador de vida, maternal, 

protector, tolerante, etc – e passamos a ter mulheres que “competem” com o género 

masculino e que não aceitam a verdadeira natureza do seu género. 

     (...) A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade, não a aceitando. Isto 

acontece toda as vezes que negamos, omitimos, ou alteramos a realidade. (...) tentamos colocar tudo 

ao contrário no nosso interior: a fantasia excelente, a realidade nociva; o amor, um prejuízo, e o ódio 

um bem; a paciência, um desgaste, e a intolerância, o progresso, etc.33 

                                                 
31 N. Keppe – A Glorificação, São Paulo, Proton Editora, 1987, p. 16. 
32 Idem, p.16. 
33 N. Keppe – A Glorificação, op. cit., p.16. 



Quanto à origem da inversão, Keppe explica que este fenómeno é uma das mais 

graves consequências da inveja.  A inveja é, nesta perspectiva, a causa patológica 

mais profunda e significa a atitude que o ser humano tem de danificar, deteriorar o 

que é bom na sua própria vida e na dos outros. “(...) Freud deu o nome de instinto 

de morte (Tânatos) a essa conduta, que via como proveniente de um inconsciente 

natural. (...) Norberto Keppe alargou ainda mais essa compreensão, verificando que 

a inveja é a raiz de toda a problemática humana, tanto no sentido psicológico 

individual, como no social. 

O sentido de inveja, para  Keppe, “(...) é diferente do sentido que o povo 

normalmente dá a esse termo. Inveja, como diz a origem da palavra, em latim 

(invidere), quer dizer: não ver. Portanto, o entendimento verdadeiro da palavra 

inveja deve ser retirado da sua origem etimológica – invejoso é o indivíduo ‘que não 

quer ver’. Não quer ver o quê? Não quer ver o que é bom, belo e verdadeiro.”34 

O fenómeno da inveja é um conceito chave para o presente trabalho e explica 

porque razão os cuidados maternos, incluindo o parto, são desvalorizados pela 

sociedade actual e até pelas próprias mães, e porquê cada vez mais os cuidados 

maternos são entregues a outros como aos avós, aos pais, aos médicos, às 

instituições, às amas e não são feitos pelas mães, ou na falta desta, pela mãe 

substituta. Esta ideia será desenvolvida em III.2.  

 

 

II.1. O AMOR NA RELAÇÃO MÃE E FILHO NOS ÍNDIOS 

YEQUANA, SEGUNDO A OBRA  THE CONTINUUM CONCEPT 

 

    Jean Liedloff, psicoterapeuta americana, no seu livro El Concepto del 

Continuum35, editado pela primeira vez em 1975, nos EUA, dá-nos a saber a forma 

como os índios Yequana, nativos da floresta amazónica, cuidam dos seus bebés. 

    Liedloff, ao longo de várias estadias demoradas na floresta amazónica, uma 

das quais durou dois anos e meio, pode observar que este povo, os Yequana, vivia 

nas suas aldeias, em comunidade e com um bem-estar que se diferenciava 

claramente das vidas stressantes e angustiadas que conhecia dos povos europeu e 

norte-americano – sociedades pós-industrializadas. Baseado nas suas observações 

e vivências entre aquele povo amazónico, elaborou um conceito – o conceito do 

continuum. 

                                                 
34 Claudia Pacheco - ABC da Trilogia Analítica ..., op. cit., p. 83. 
35 Jean Liedloff – The Continuum Concept, trad. espanhol Núria Martí, El Concepto del Continuum, Tenerife, 
Editorial OB Stare, 2009. 



   Segundo a autora este conceito abrange quer os animais quer os humanos e 

“(...) o continuum humano pode definir-se como a sequência de experiências que 

corresponde às expectativas e tendências da nossa espécie num ambiente 

consequente daquilo que, essas expectativas e tendências, são formadas. Inclui  

que as outras pessoas que formam parte daquele ambiente se comportem e nos 

tratem adequadamente.”36 

   O continuum é algo intrínseco, resistente e forte que, diríamos, reside nos mais 

recônditos lugares do ser. Por mais que o Homem se tenha afastado da Natureza 

pelo chamado “progresso”, o continuum subsiste latente e cumpre o seu papel de 

protecção à vida. Contudo, com o “progresso” e as suas modificações 

consequentes, o continuum pode ser alterado ou mesmo danificado, de tal forma 

que aquilo que era natural na evolução - a procura de estabilidade, diversidade, 

complexidade e adaptabilidade – é substituído por vulnerabilidade e desequilíbrio do 

sistema da natureza. 

   Assim, os índios Yequana teriam o seu continuum naturalmente conservado, 

ao passo que os povos pós-industrializados, não. Pelo contrário, têm-no afectado e 

destruído. Liedloff faz uma relação entres estes dois “mundos”, estas duas formas 

de viver a maternidade e com a autora entendemos que o amor maternal continuum 

é de tal forma complexo que a mulher/mãe ocidental  está de facto longe e alienada 

daquele saber, trazendo dessa forma graves consequências  para a formação do 

Homem, já que é da responsabilidade dela a educação do infante – futuro Homem. 

Um trato continuum do infante, de acordo com esta psicoterapeuta, é aquele no qual 

o bebé está em “(...) contacto físico permanente com a mãe, um familiar ou um 

cuidador/a desde o nascimento. (...) Estar permanentemente nos braços ou em 

contacto físico com uma pessoa até que comece a fase de arraste e gatinhar. (...) 

Dormir na cama dos seus pais até que deixe de o necessitar por si mesmo, o que 

ocorre por volta dos dois anos.(...) Atender de imediato às necessidades do bebé 

sem emitir juízos, mostrar descontentamento nem invalidar as suas necessidades. 

(...) Amamentação materna em demanda, em resposta aos sinais corporais do 

bebé. (...) Satisfazer as suas expectativas de que é um ser inatamente social e 

cooperativo, um ser bem-vindo e digno.”37 

   Foi assim que Jean viu os yequanas tratarem dos 

seus bebés.  

Observou também que em consequência deste trato, 

os bebés índios eram tranquilos, passivos com membros 

                                                 
36 Idem, p.51. 
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descontraídos, corpos maleáveis, relaxados e que no futuro se tornavam 

rapidamente em crianças independentes, sociáveis, cooperativas, trabalhadoras 

com forte poder de tomada de decisões por si mesmos e adaptabilidade aos 

diferentes desafios da vida: “(...) Todos os meninos comportavam-se muito bem, 

nunca brigavam entre si, nunca eram castigados e obedeciam sempre com gosto na 

acção.”38 

   Chamou à primeira fase, fase de estar nos braços. Esta fase inicia-se logo 

após o parto, nos primeiros minutos de vida, e decorre até à etapa do bebé se 

arrastar e gatinhar. Para ela, esta fase é fundamental no desenvolvimento humano 

e nela o                              

bebé deve estar junto ao corpo da mãe 24 horas por dia. “(...) Cada terminação 

nervosa, sob a pele recém exposta do bebé, deseja intensamente o abraço 

esperado (...) durante milhões de anos, os recém nascidos mantinham um estrito 

contacto físico com as suas mães no momento de nascer.”39 Segundo a autora, a 

privação deste contacto traz e tem trazido nas últimas centenas de gerações 

problemas psíquicos graves.         

     A segunda fase, depois de gatinhar e deslocar-se por si próprio, é a fase  “(...) 

cheia de oportunidades para pôr em prática a própria independência num mundo 

desafiante”40, que só pode acontecer em pleno depois da primeira fase bem 

resolvida. Nesta segunda fase, os bebés yequanas brincavam com facas, 

gatinhavam, caminhavam perto de abismos e viviam várias outras situações 

idênticas que aos nossos olhos seriam de “alto risco”. Liedloff observou que os 

acidentes infantis entre estes bebés eram quase nenhuns e que “(...) comparado 

com os meninos ocidentais de classe média da mesma idade, é surpreendente os 

poucos que têm”41. 

   Entre outras razões que explicam o baixo número de acidentes infantis entre os 

índios, Jean aponta como fundamental o facto de estes terem vivido a fase de estar 

nos braços, desde o parto, em pleno e por completo, de tal forma que lhes permite 

ter o seu continuum intacto e consequentemente ter o seu instinto de preservação 

da vida tão vivo. Os seus pais por acreditarem neles, por terem fé no continuum dos 

seus bebés, deixam-nos em liberdade para que possam explorar o mundo, nos 

primeiros contactos com este, ao máximo, permitindo 

assim um maior desenvolvimento intelectual, afectivo e 

motor das crianças. 

                                                 
38 Idem, p.31. 
39 Jean Liedloff – The Continuum Concept, op. cit., p. 70. 
40 Idem, p. 142. 
41 Idem, p. 143. 



   Uma mãe yequana não deixa de fazer as suas tarefas quotidianas de cuidar da 

horta, ralar mandioca, cozinhar, cozer, etc, quando tem um filho, nem tão pouco 

deixa o seu bebé e se afasta dele para poder trabalhar. Estas mães executam as 

suas tarefas e trabalhos da mesma forma que antes de serem mães, mas agora 

com um bebé nos seus braços o que confere ao bebé a oportunidade de 

acompanhar desde muito cedo todas as actividades, movimentos que mais 

tarde se convertem em desejos de experimentarem e trabalharem também. 

   Pela lógica orgânica o feto durante nove meses de gestação no útero, 

acompanhou e viveu  todas a actividades que a sua mãe vivia, ou seja, 

sentiu todos os movimentos do corpo materno, ouvia o batimento do seu 

coração, a sua voz, as vozes das pessoas à volta, os animais, envolto na 

temperatura corporal da mãe, ouvia também os seus sons digerindo a comida, 

ressonando, rindo, cantando, tossindo. Trata-se apenas de dar continuidade às 

experiências vividas in útero. 

 

II.2. A importância da acção no desenvolvimento psíquico 

 

   Aquilo que nos aparece como factor de central importância, ao entender o 

conceito do continuum, é a acção. A acção é o que fundamentalmente distingue a 

educação de um bebé yequana de um bebé dos países pós-industrializados. 

Enquanto que um bebé continuum é criado desde da sua primeira hora de vida, em 

constante movimento, consequência dos movimentos da sua mãe, pois está em 

contacto com o corpo dela de dia e de noite, um bebé não continuum após o parto é 

colocado numa cama imóvel, fria, sem vida e inerte, de um hospital. 

   O que é na verdade natural, é que o recém-nascido seja colocado 

imediatamente em contacto com a mãe e fique com ela  24 horas por dia. Foi assim 

durante milhares de anos e foi assim que a humanidade chegou até aqui. Contudo, 

o dito “progresso”, substituiu o que era natural  e mais conveniente ao ser humano, 

ou seja, substituiu o corpo materno por uma cama sem vida, causando assim 

vulnerabilidade42 no recém-nascido. A evolução do ser humano resiste à troca, à 

substituição do natural pelo artificial, para assim manter a estabilidade. No sentido 

oposto, a troca cria vulnerabilidade, encurtando, espartilhando todo o complexo 

território natural da diversidade e adaptabilidade, diz-nos Liedloff. Aquilo que 

durante milhares de anos foi o processo normal de nascimento e cuidado do bebé, 

foi rapidamente, em pouco mais de 50 anos, tido como anormal. Trata-se de um 

                                                 
42 Jean Liedloff – The Continuum Concept, op. cit., p. 52. 
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processo de inversão43, em que o homem vê benefícios na troca do natural pelo 

artificial.   

  Relativamente a este tema - a troca do natural pelo artificial - será apresentada 

a defesa argumentativa no III capítulo desta dissertação. 

   As consequências desta troca, e posteriormente a troca dos braços da mãe, 

onde o bebé deveria andar sempre, pelo carrinho, são desastrosas, nomeadamente 

em relação ao serviço, à acção. Um bebé que não teve a oportunidade de 

experimentar a acção através do corpo do seu cuidador, terá, em adulto, mais 

dificuldade em se dedicar ao serviço, em agir, o que acontece em geral nos países 

pós-industrializados. Na cultura yequana o serviço é aceite e desenvolvido desde 

muito cedo.                         

   O psicanalista Keppe, no seu livro Trabalho & Capital, alerta-nos para o 

seguinte: “(...) para liquidar o ser humano, é só interromper a sua actividade – o que 

está acontecendo presentemente (...). Quando falo de trabalho, estou incluindo todo 

o tipo de actividade, não só a de ganhar dinheiro especificamente, como 

principalmente a de desenvolver os próprios talentos, e em todos os sectores. (...) O 

trabalho não constitui uma necessidade só para ganhar dinheiro, mas para que o 

indivíduo desenvolva a sua inteligência e sentimentos, para adquirir qualidades e 

talentos; o trabalho é fundamental para que o ser humano tenha equilíbrio e 

felicidade. O próprio Criador é chamado por Aristóteles, de Acto Puro, porque ele 

está em total actividade em cada segundo (...)”44. 

      No mesmo livro, o autor considera que “(...) a causa fundamental de todos os 

problemas da humanidade está na preguiça.”45 Explica-nos que a inactividade e 

improdutividade conduz o ser humano à doença mental grave, delinquência e que 

constitui o fundamento da morte, pois tudo o que para morre, como a água parada, 

apodrece. A acção gera crescimento e desenvolvimento, sendo a base da vida. “(...) 

A maior virtude está na acção, enquanto que o maior vício e defeito residem na 

inacção.”46 

    Também o fotógrafo canadiano Jeff Wall critica a organização socioeconómica 

actual, apontando para um retrocesso social objectivo, como consequência do 

desperdício das capacidades humanas, que têm vindo a piorar47. 

Em obras como Doorpusher  e Mimic, são mostrados homens que possuem 

certas capacidades, habilidades ou forças mas que 

                                                 
43 N. Keppe – Sociopatologia. Estudo sobre a Patologia Social, São Paulo, Próton Editora, 1991. 
44 N. Keppe – Trabalho & Capital, op. cit. , p.315. 
45  Idem, p. 201. 
46  Idem. 
47  Thierry de Duve – Jeff Wall, s.l., Phaidon Press, 2002. 
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não podem desenvolver nelas o uso criativo. Para ele estes homens foram postos 

na pilha de lixo juntamente com as suas habilidades e possibilidades naturais. 

Segundo o artista, a organização social actual conduz à delinquência, tal como 

segundo Keppe: ao invés de aproveitar e desenvolver as capacidades, as 

qualidades de cada indivíduo, despreza-as, obrigando-os a desempenhar papéis 

inúteis nos seus empregos, quanto aos mais pobres são postos de lado, 

fomentando assim o roubo, a violência, a delinquência. 

   A alternativa que El Concepto del Continuum nos dá para evitar que tal suceda, 

é a de dar  a oportunidade a cada ser humano de preservar a sua essência 

harmoniosa natural, dentro da qual ele existe, desde os seus primeiros minutos de 

vida, em que encostado ao corpo da sua mãe durante a primeira fase, experimenta 

a acção e participa nela (em simultâneo com amamentação materna em livre 

demanda). Ao passar para a segunda fase, a de se deslocar no espaço por si, deve 

ser deixado observar, tocar nos instrumentos de trabalho e participar nas tarefas 

reais dos adultos que trabalham, ao invés dos bebés serem deixados em meios 

como os berçários e infantários, separados da mãe, isolados do mundo onde os 

mais velhos interagem. Assim, uma criança yequana aos 4 anos está pronta para 

trabalhar no que lhe é possível, por exemplo os meninos podem acompanhar os 

mais velhos na caça quando a velocidade não é exigida, as meninas ajudam a 

descascar mandioca e a cuidar dos irmãos mais novos. 

   Outra observação curiosa que Liedloff fez na amazónia, foi a de que o trabalho 

para os índios adultos não tem a mesma carga negativa que tem em geral no 

mundo ocidental. Trabalho, vida e lazer entre aquelas comunidades é quase a 

mesma actividade. O trabalho é feito com o mesmo gosto e prazer que qualquer 

outra actividade de lazer. 

   A sublinhar esta ideia, Keppe escreve que “(...) O sistema económico-social 

actual obrigou o ser humano a viver em contínuo clima de mentira (...) impedindo 

que seja usufruída a verdadeira natureza (...) do trabalho: crescimento, satisfação e 

até lazer. (...) Se a actividade humana continuar como está, veremos um 

crescimento assustador de pessoas monstruosas, no carácter e no físico.”48 

   O sistema económico-social é uma “mentira”, como escreve Keppe, ou seja, 

está invertido. Da mesma forma, estarão os berçários e infantários ocidentais a 

introduzir os mais novos seres humano, desde muito cedo, a essa inversão, 

apresentando-lhes como verdadeira a mentira da inactividade e dos falsos objectos 

(os brinquedos)? 

                                                 
48 N. Keppe – Trabalho & Capital, op. cit., p.211. 



 

 

II.3. A importância da vivência “à solta” 

 

   Em El Concepto del Continuum, percebemos que os meninos, já da segunda 

etapa, são deixados em liberdade para que assim possam ter o máximo de contacto 

com o mundo real e com os desafios que oferece. Não estão fechados em lugares 

como infantários. A autora descreve-nos como as mães naturalmente deixam os 

seus bebés “à solta”, e estes só recorrem àquelas quando por alguma razão 

precisam delas, como por exemplo, para mamar. As mães não lhes dizem o que 

devem e o que não devem fazer, ao contrário das mães ocidentais, que tão 

frequentemente enunciam todos os perigos que imaginam ao seu bebé. A autora 

considera que se o bebé tiver o seu continuum intacto, não há necessidade de 

interferir na actividade do bebé, pois ele tem o seu instinto de preservação da vida 

em bom estado, de tal forma que não fará nada que a ponha em perigo. Ao 

contrário, as mães ocidentais tratam os seus bebés como se estes fossem “tábuas 

rasas”, como se nada soubessem e como se tivessem “instintos suicidas”. 

Frequentemente, ouvem-se as mães ocidentais dizer aos seus filhos “cuidado que 

cais!” ou “olha que te magoas”. Liedloff nas suas considerações, toma esta forma de 

interagir com o bebé como dando-lhe expectativas às quais ele deverá 

corresponder, porque é assim a evolução humana. Ou seja, ao dizer “cuidado que 

vais cair” a mãe tem a expectativa de que o seu filho caia, por sua vez, o bebé, que 

deverá corresponder às expectativas da sua mãe, cai de facto e magoa-se. 

   O pensador português Agostinho da Silva sublinha a ideia de “ser à solta”, de 

que o ser humano existe para ser livre e não aprisionado, de que o homem 

enquanto tal só o é verdadeiramente se for livre, se viver à solta, se criar, o que só 

poderá fazer “ à solta”. Frisa também que os meninos ao invés de estarem fechados 

em escolas e infantários, devem “ver o mundo”, conhecer a realidade do trabalho, 

da poesia e do pensamento, vivendo-a e experimentando-a por eles próprios49. Para 

este pensador, educar as crianças “à solta” é criar homens poetas capazes, não só, 

de cuidar da sua vida como um “soldado”, como também e sobretudo pensar, 

filosofar e poetizar.  

Para Agostinho da Silva, a escola devia ser um lugar de portas abertas, onde 

qualquer hora, qualquer pessoa de qualquer idade podia entrar e esclarecer as suas 

dúvidas.  

                                                 
49 Agostinho da Silva - Conversas Vadias: entrevistas, Lisboa, RTP, 1990. 



Para ele, tanto a criança, como o adulto aprendem mais quando têm vontade de 

aprender, ou seja, quando sentem necessidade se saber algo ou esclarecer 

determinada dúvida e não aprendem tanto quando lhes é dado o conhecimento sem 

se sentir a necessidade dele. 

 

 

II.4. O continuum e o instinto maternal  

 

    De acordo com a ideia do texto, continuum é o conjunto de expectativas e 

tendências inatas que naturalmente protegem e preservam o ser.     

    Quanto à existência de um instinto maternal, já vários autores se debruçaram 

sobre o problema. Uns defendem que sim, que de facto existe um instinto maternal, 

outros defendem que não.  

    Entre os que defendem que existe, temos Charles Darwin que nos mostra o 

desgosto das macacas ao perder o seu bebé ou o zelo que elas por vezes colocam 

na adopção de macaquinhos órfãos, como também fortes e evidentes semelhanças 

entre os comportamentos das mães de numerosas espécies animais e os humanos. 

Darwin concluiu que o afecto maternal fazia parte dos instintos sociais mais 

poderosos e que ele impulsionava as mães humanas e animais a nutrir, lavar, 

consolar e defender as suas crias.  

   “(...) Darwin partilhava a convicção de que não havia nada mais enternecedor 

que uma mãe amamentando o seu filho ou uma gata, desesperada, chamando as 

suas crias desaparecidas.”50. 

   Sarah Blaffer Hrdy, primatóloga e antropóloga, membro da Academia 

americana das ciências, defende a tese na qual não há dúvida que existem 

mecanismos biológicos complexos que ligam a mãe à sua cria. Para a autora há um 

conjunto de lógicas que se ligam e que estão entre a passagem da predisposição ao 

amor maternal efectivo.51 

   Sobre esses mecanismos biológicos, os investigadores puseram em evidência, 

nos mamíferos, uma zona específica do cérebro que estimula os comportamentos 

de criação. Essa zona do cérebro depende de uma família de genes chamados 

“genes fos”. Uma rata desprovida do gene fos B não sabe cuidar das suas crias e 

abandona-os. Contudo, o mecanismo é mais subtil: é o odor das crias que 

                                                 
50 Jean François Dortier – Y a-t-il un instinct maternel ?, La littérature, une science humaine?, Mensuel nº 134, 
Janvier , 2003. 
51 Idem. 



desencadeia a activação deste gene, ele mesmo participa na produção de 

hormonas específicas estimulando a reacção maternal.52  

   Para além do odor e dos genes, existem muitos mais mecanismos 

despoletadores da maternidade, como as hormonas oxitocina e prolactina, a 

amamentação, o parto vaginal, etc. 

Contudo, existem autores que negam a existência de um instinto maternal, 

afirmando tratar-se de uma questão simplesmente cultural e social. Autores como 

Elisabeth Badinter, afirmam que a maternidade é modelada pelo peso da cultura.53 

Outros, no âmbito da mesma ideia, alegam que “(...) certas mães são negligentes. 

Outras distantes ou mal tratadoras das suas crias.”54 No entanto, as taxas de 

abandono representaram, na Europa, do fim da  Antiguidade até à Renascença, 

uma minoria em relação às mães que cuidaram das suas crias.55 

   O obstetra Odent diz-nos que quase todas as civilizações ao longo da história 

da humanidade interferiram pejorativamente no processo do parto e na primeira 

hora de vida do feto – período fundamental para se estabelecer uma vinculação 

saudável entre mãe e cria.56 Essas interferências danificam a vinculação, tornando-

a insã. Deste modo, segundo o mesmo investigador, podemos concluir que a 

ausência de afecto maternal é uma questão puramente cultural, pois é 

consequência de manipulações humanas. 

    São exemplos de interferências/manipulações a separação precoce da mãe da 

sua cria e a administração da anestesia epidural.  

   “(...) Entre carneiros, Poidron e Le Neindre descobriram que se a separação 

entre mãe e cordeiro começa no nascimento e dura quatro horas, metade das 

ovelhas não cuidam dos seus cordeirinhos depois disso. Ao contrário, se uma 

separação de vinte e quatro horas começa dois ou três dias após o parto, todas as 

ovelhas aceitam os seus filhotes de volta. Foi também entre ovelhas que Krehbiel e 

Poidron verificaram a ligação entre o processo de parto e o comportamento 

materno. Quando as ovelhas deram à luz com anestesia epidural, não cuidaram dos 

seus cordeiros.”57. 

   Num contexto em que os indivíduos co-habitam respeitando a Natureza e, 

portanto, respeitando o seu próprio continuum, o instinto maternal e amor maternal 

são uma única aptidão.  

                                                 
52 Idem. 
53 Jean François Dortier – Y a-t-il un instinct maternel ?, La littérature, une science humaine?, op. cit. 
54 Idem. 
55 Idem. 
56 Michel Odent – The Farmer and The Obstetrician…, op. cit., p. 30. 
57 Michel Odent – The scientification of love, op. cit., p.8. 



Em suma, a relação mãe e filho dos índios yequana funda-se numa forma 

específica de Amor, segundo as características do continuum, que se pode resumir 

à presença fulcral do afecto na sua base. O Amor é, neste vínculo, a raiz que 

sustém e alimenta a criança, quer física quer psiquicamente, desenvolvendo-a. 

Para isso a mãe yequana, imbuída de afecto, é apta a responder prontamente às 

necessidades naturais do continuum do bebé e consequentemente às suas 

necessidades também, recorrendo apenas ao próprio continuum para encontrar as 

soluções.58  

Porque a mãe yequana ama e deste modo “(...) deseja possuir o Bem”59 para 

cuidar da sua cria, os seus instintos como mãe, mulher e ser-humano estão à 

superfície de si, disponíveis ao uso sempre que o pretender. 

Por oposição, uma mãe que não tenha as suas acções imbuídas de afecto, 

jamais será capaz de cuidar ou educar a sua cria de forma equilibrada, pois como já 

foi visto, só o Amor poderá despoletar naturalmente as aptidões maternais.  

 

 
III.1. CONCEITO ACTUAL DE AMOR NA RELAÇÃO MÃE E 

FILHO: A IMPORTÂNCIA  VITAL DO VÍNCULO AFECTIVO 

 

    Para falarmos do conceito actual de Amor na relação mãe e filho, tentaremos 

expor a importância deste vínculo afectivo - o elo etérico – na primeira infância. 

   A relação próxima, sobretudo afectiva e da constante presença da mãe na vida 

da criança, nos seus primeiros anos de vida, é de importância vital para a saúde 

mental do novo ser-humano. Já no sentido inverso “(...) a privação  prolongada dos 

cuidados maternos pode ter efeitos graves e de longo alcance sobre a 

personalidade de uma criança pequena e, consequentemente, sobre toda a sua 

vida futura.”60 

 Os psicoterapeutas clínicos Gordon Neufeld, Ph.d e Gabor Mate, M.D. no livro 

Hold On to Your Kids61 editado em 2006, descrevem o estado actual alarmante da 

parentalidade como não coeso, não hierárquico e doente, enraizado no problema da 

desvinculação. A falta do vínculo entre pais e filhos tem desenhado o panorama 

actual da adolescência e juventude, em que crianças e adolescentes, sem 

                                                 
58Consideram-se, segundo a obra The Continuum Concept, necessidades naturais do bebé o sono; o alimento; a 
higiene; a necessidade de contacto físico com o corpo materno e com a acção real – o serviço; necessidade de 
harmonia e tranquilidade. 
59 Platão – O banquete, op.cit., 206 – 206b,  p.75. 
60 John Bowlby – Child care and the growth of Love, trad. port. Vera Lúcia de Souza e Irene Rizzini, Cuidados 
maternos e saúde mental, São Paulo, Martins Fontes, 2006, p. 4. 
61 Gordon Neufeld e Gabor Mate – Hold On to Your Kids, New York, Ballantine Books, 2006. 



precedentes, têm sido prescritos e medicados para a depressão, ansiedade e uma 

série de outros diagnósticos, ou ainda do mal-estar geral, a raiva e agressividade na 

cultura juvenil, que levada ao extremo tem-se manifestado no problema crescente 

de baleamento nas escolas e assassinato de crianças por crianças. Os autores 

apelam para o facto de parecer que hoje já não há hierarquia na família, no sentido 

em que as crianças parecem não obedecer, não respeitar os mentores nem sequer 

temer os pais como nas gerações anteriores. Os 

pais sentem-se frustrados  e reconhecem as 

diferenças óbvias de gerações: enquanto que no 

seu tempo se entretinham criando as suas 

próprias brincadeiras, hoje as crianças apenas se 

entretêm com a playstation, o telemóvel ou com o 

computador, onde compulsivamente trocam 

mensagens com os seus amigos, crianças da 

mesma idade, com os quais criaram o vínculo, 

vínculo este que devia ter sido estabelecido com 

os pais, ou com os substitutos dos pais, na falta 

destes. Os psicoterapeutas sublinham que o vínculo se estabelece desde o início da 

vida: na primeira fase é muito físico, o parto vaginal, o corpo do bebé em contacto 

com o corpo da mãe, pele com pele, boca do bebé na mama da mãe. O vínculo 

começa, portanto, com uma relação profundamente íntima entre o bebé e a mãe. 

“(...) The infant literally clings to the parent and needs to be held. If everything 

unfolds according to design, the attachment will involve into an emotional   

closeness and finally a sense of psychological intimacy.”62 

 Gordon Neufeld e Gabor Mate são seguidores do trabalho de John Bowlby. 

 É através do estudo intenso e de vários longos anos do psicólogo e psiquiatra 

britânico John Bowlby (1907-1990) que podemos ter acesso à informação sobre 

este aspecto absolutamente decisivo da maternidade – a presença da mãe e do seu 

amor na vida do infante. Um dos seus livros – Cuidados maternos e saúde mental - 

é o resultado do trabalho que Bowlby realizou para a Organização Mundial de 

Saúde em 1950. Nele podemos aceder a inúmeros estudos científicos directos, 

retrospectivos e de acompanhamento de grupos de crianças que sofreram  privação 

da mãe nos seus primeiros anos de vida. As consequências são perturbações 

graves e, ao estudar este livro, temos a sensação de termos uma espécie de “visão 

do inferno”. Os efeitos perniciosos na criança variam de acordo com os eu grau e  
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vão desde a depressão, angústia, tristeza, apatia, possessividade, personalidade 

incapaz de afeição, mentira, furto, delinquência, e outros comportamentos.  

O autor reforça, ao longo do estudo, “(...) que é essencial para a saúde mental 

que o bebé e a criança pequena experimentem um relacionamento afectuoso, 

íntimo e contínuo com a sua mãe (ou mãe substituta), no qual ambos encontrem 

satisfação e prazer. Uma criança precisa sentir que é objecto de prazer e orgulho 

para a sua mãe, assim como uma mãe necessita sentir uma expansão de sua 

própria personalidade na personalidade do seu filho: ambos precisam de se sentir 

identificados um com o outro, (...) o prazer que a mãe e a criança obtêm da 

companhia um do outro.”63 Sugere-nos também que cuidar de um bebé é 

absorvente e fatigante para a mãe, no entanto é como cuidar de plantas, ou seja, 

quanto mais se cuida, mais se sabe sobre a natureza delas e deste modo a tarefa 

torna-se cada vez mais simples e gratificante. Quanto à tarefa da mãe, diz-nos 

que se trata apenas da sua presença constante e amor para com o bebé. Nada 

mais é necessário, só o Amor. Quanto ao pai, “(...) aos olhos da criança pequena, 

o pai desempenha um papel secundário (...) apenas dão condições materiais para 

que as suas esposas possam dedicar-se sem restrições aos cuidados do bebé, 

como também, através do seu amor e companheirismo, dão apoio emocional à mãe 

ajudando-a a manter um clima de harmonia e satisfação, no qual o bebé se 

desenvolve. (...) A relação da criança com a  mãe, que, indubitavelmente, nas 

circunstâncias usuais, é de longe a sua relação mais importante nos primeiros 

anos. É a mãe quem alimenta e limpa a criança, quem a mantém aquecida e quem 

a conforta. É a ela que a criança recorre quando se sente aflita.”64 

Os casos de objecto de estudo são, alguns, de quase total e outros de parcial 

privação da mãe. Conforme o grau assim as consequências podem ser mais claras 

ou subtis. Nos casos  de privação menos grave, que são os mais frequentes, “(...) 

são observados em adultos cuja vida social consiste numa série de relacionamentos 

com pessoas (...) que são sempre uma mãe substituta. (...) o paciente necessita  

estar constantemente em contacto com uma pessoa da qual exige aquilo que lhe foi 

negado em sua experiência original com a mãe (...) exigências excessivas feitas à 

pessoa escolhida para satisfazer as privações do início da vida (...) O problema é 

sempre o mesmo – exigências excessivas de alimento, de dinheiro, de privilégios.”65 

Neste estudo Bowlby dedica-se sobretudo aos casos mais graves de privação da 

mãe onde as consequências são mais visíveis (casos de internamento em 

instituições como orfanatos, hospitais, creches, etc). O autor alerta-nos para o 
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65 Idem, p. 49. 



perigo de privar em total um bebé ou criança pequena da sua mãe natural (ou mãe 

substituta permanente) e entregar a estranhos, pela justiça ou por outras 

organizações de assistência social ou de saúde pública, inclusive as instituições de 

voluntários. 

O maior perigo consequente da privação da mãe, considera Bowlby, é colocar 

em risco a função familiar e de procriação do homem, pois um ser humano carente 

e psiquicamente doente, gera e cria outro ser humano doente da mesma forma, ou 

seja, uma mãe que carece de afecto e amor na sua infância (ao qual tinha direito) 

não será capaz de amar e acarinhar os seus filhos. Este é um ciclo sem fim se não 

se tomarem medidas preventivas. 

Ao ser colocado em causa um dos papéis sociais mais importantes – a 

parentalidade – colocamos em causa o conceito clássico de Amor, que tem na sua 

mira a imortalidade, “porque a geração é para o ser mortal, a possibilidade de se 

perpetuar e imortalizar.”66 Ao colocarmos em causa, corrompendo o conceito 

clássico de Amor, o qual é fundamental e fundacional na nossa civilização, o que 

esperamos como consequência disso? Não levará, por ventura, à destruição de um 

edifício quando os seus fundamentos estão corrompidos? Por analogia, não 

estaremos a levar à queda da civilização, uma vez corrompendo os seus alicerces, 

entre os quais o mais vital deles todos – o Amor? 

Quanto às medidas preventivas do ciclo nocivo que se vem criando com a 

privação da mãe, em suma, Bowlby sugere que se propiciem todos os meios 

(económicos, etc) para as mães poderem cuidar dos seus filhos a tempo inteiro, 

seja qual for a situação. Apresenta- 

-nos algumas contas e diz-nos que para cem mães empregadas, são necessárias 

cinquenta mulheres para cuidarem dos seus filhos e para além disso, qualquer 

empresário sabe que uma mulher mãe de uma criança pequena não é produtiva no 

trabalho, pois a sua atenção está no seu bebé pequeno e dependente. Desta forma 

ao referir-se, por exemplo, a mães solteiras sugere que ao invés de se doar dinheiro 

a instituições para cuidar dos bebés destas mães, que se dê esse valor, ou até mais 

baixo, por que é mais económico uma bebé ser cuidado pela mãe, à própria mãe. 

Quando dizemos que é mais económico um bebé ser cuidado pela mãe, referimo-

nos por exemplo, à alimentação: um bebé amamentado pela mãe é mais económico 

do que um bebé alimentado com o substituto artificial de fórmula de leite, não só 

pelos custos elevados do substituto do leite como pela saúde que um bebé 

amamentado usufrui e a falta dela que o outro tem, o que significa custos elevados 
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em medicação no tratamento e doenças num bebé privado da amamentação. Este é 

um exemplo de mais economia, mas existem outros, aos quais não nos 

dedicaremos neste estudo.  

Dar os bebés às própria mães para cuidarem deles é válido para qualquer 

situação, não só para casos de mães solteiras, mas para todos, inclusivamente em 

casos aparentemente mais complicados. O autor concluiu, após os demorados 

estudos, que haverá mais saúde mental se a criança estiver com a mãe do que na 

melhor instituição. Refere-nos que até ao seu terceiro aniversário, o bebé precisa da 

presença constante da mãe. Esta é uma das fases importantes do desenvolvimento 

do ser humano que ao ser violentada gera graves perturbações a que se acham 

sujeitas a personalidade e a consciência.  

O estudo é denso e cada página contém informação essencial na formação de 

pais para a parentalidade. 

É de notar também que a situação de privação da mãe em maior número de 

casos é de privação parcial, na qual a mãe vive com a criança e cuja atitude para 

com ela não é satisfatória, como por exemplo a mãe que deixa os eu filho chorar 

muitas horas porque os livros sobre bebés recomendam que faça assim. “(...) As 

formas parciais de privação da mãe, algumas vezes ocorrem por ignorância e, mais 

frequentemente, por uma hostilidade inconsciente da mãe (que tem origem nas 

suas próprias experiências infantis)”67. Relembremos aqui o assunto explorado por 

Liedloff e exposto no segundo capítulo do nosso trabalho, o qual é comprovado com 

o estudo de Bowlby.  

Será que deixar o bebé na creche com 6 meses, ou mais cedo, ou em qualquer 

outra idade até aos seus 3 anos, privando-o da constante presença da mãe, não é 

também uma privação parcial da mãe? Ou mesmo as atitudes em geral da mãe 

ocidental que Liedloff nos apresenta em El Concepto del Continuum, não serão elas 

privação da mãe e consequentemente trazendo consigo os efeitos perniciosos que 

Bowlby descreve detalhadamente? 

 

 

III.2. A construção do vínculo afectivo através dos cuidados 

maternos: uma contribuição para a felicidade humana 

 

Tentaremos agora expor, de forma sucinta, como se pode construir o vínculo 

afectivo entre a mãe e o bebé e de que forma poderão os cuidados maternos 
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contribuir para a felicidade humana. Podemos dizer que os principais são: o parto 

natural (não medicalizado nem instrumentalizado), a amamentação em livre 

demanda (inclui o desmame natural), o co-sleeping, o colo contínuo ( até que o 

bebé se mova por si)  e a higiene. Todos eles pressupõem a presença constante da 

mãe assim como proporcionam a construção do vínculo afectivo entre a mãe e o 

bebé.  

Entre outros modelos existentes, apresentaremos propostas de cuidados 

maternos, oferecidas por investigadores, cientistas e autoridades internacionais no 

desenvolvimento infantil. 

Sobre a felicidade humana Bowlby, na sua conferência em 1956, sublinha que 

com o conhecimento, que já havia naquele tempo, se pudesse ser aplicado, 

ocorreria uma aumento substancial da felicidade humana e uma tremenda 

redução das doenças psicológicas68. 

 

Já verificámos, em capítulos anteriores, através dos estudos de Michel Odent, 

alguns aspectos nocivos como a medicalização e a instrumentalização do parto e 

de como estes procedimentos afectam gravemente a formação do vínculo afectivo. 

No entanto, o autor salienta que “(...) a autoconfiança com a privacidade absoluta, 

cria as melhores condições possíveis para um parto fácil (...) apesar de milénios de 

partos controlados culturalmente, ainda existem mulheres em contacto com as sua 

necessidades mamíferas mais arcaicas.”  

Algumas soluções propostas por este obstetra são: o parto natural, segundo uma 

atitude biodinâmica, aproveitando todo o potencial fisiológico da mãe e do bebé, por 

oposição ao parto controlado culturalmente, que é o parto sob controle médico na 

nossa sociedade; transformar as maternidades em lugares aconchegantes; resgatar 

a profissão de parteira (a parteira discreta e maternal); redução no número de 

obstetras, aumentando o número de parteiras; e o apoio de uma doula 69 à mãe no 

período perinatal e parto. 

Pôr em pratica estas propostas só será possível se as mulheres assim o 

desejarem de verdade, ou seja, se existir uma coerência entre o que pensam 

desejar, o que sentem e o que fazem para que tudo isto aconteça – trata-se de uma 

atitude ‘conscientizada’. Contudo o cenário aponta no sentido inverso, isto é, cada 

vez mais as mulheres optam por métodos artificiais. Porquê? 
                                                 
68 John Bowlby – The making and breaking of afectional bonds, trad. port. Álvaro Cabral, Formação e rompimento 
dos laços afectivos, São Paulo, Martins Fontes, 2006, p.39. 
69 “(...) Uma doula típica é uma mãe ou avó que deu à luz “normalmente”. Ela é a figura materna em quem uma 
jovem mulher pode apoiar-se (...). A partir da década de 70 esta palavra  grega foi utilizada por John Kennell e 
Marsahll Klauss nos seus estudos sobre a presença de uma companheira leiga durante o trabalho de parto(...) a 
presença da doula reduz dramaticamente a incidência de todo o tipo de intervenção e a utilização de drogas, e 
melhora o resultado.” In Michel Odent –The Farmer and Obstetrician, op. cit., p. 142. 



Na procura de uma explicação para este facto, fizemos uma entrevista a Cláudia 

Bernhard Pacheco, psicanalista luso-brasileira e vice-presidente da Sociedade 

Internacional de Trilogia Analítica, fundada em 1970 pelo psicanalista Keppe.  

Cláudia Pacheco refere-nos que “(...) Tudo na sociedade está mecanizado e 

dominado pela ciência invertida materialista e não só o  parto. Dia a dia o ser 

humano afasta-se mais de si mesmo; teme e rejeita o que é natural. 

É a paranóia institucionalizada, onde o ser humano ataca o natural provocando 

as suas doenças e morte precoce. 

Parte dessa artificialização do ser humano actual é a rejeição que a mulher faz 

da sua feminilidade. Ser feminina não quer  dizer ser sensual ou "sexy". A mulher 

mais e mais dá força ao narcisismo e não ao amor altruísta  e doação de si - 

característica de ser mulher. A infertilidade é a rejeição a ser mãe. Isso tem  causas 

inconscientes profundas na mulher. Por isso só a psicanálise pode dar solução a 

esses casos. Mas uma verdadeira psicanálise.” 

Entendemos desta forma que há dois responsáveis principais por esta situação: 

a mulher, que rejeita a maternidade; e a medicina, que é o ramo da ciência 

responsável pela obstetrícia e que se encontra invertida, “materialista”  e gerando a 

“paranóia” como refere a entrevistada Claudia Pacheco70. 

Já no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau na obra Emílio, alude à questão dos 

médicos na primeira infância. Rousseau refere a vaidade da medicina como uma 

“(...) distracção das pessoas ociosas, que não têm mais nada a fazer e que, não 

sabendo como utilizar o seu tempo, o passam a conservar-se”71. Considera a 

medicina inútil e até nociva ao ser-humano no sentido em que lhe rouba a coragem, 

a força, e o desensina a morrer. Atormentando o ser-humano com o medo da morte, 

a medicina rouba-lhe o tempo que este poderia viver naturalmente, destemido, 

corajoso e consequentemente feliz. “(...) Um homem que vive dez anos sem 

médicos vive mais para si mesmo e para os outros que aquele que vive trinta anos 

vítima deles.”72  

Segundo Rousseau, não deverá haver nenhuma interferência médica no bebé, 

nem como precaução nem como alívio de ligeiras incomodidades. A medicina ao 

interferir no processo natural de crescimento do bebé (cólicas, dores de rompimento 

dos dentes, etc) amolece o seu corpo e enfraquece-lhe o carácter, corrompendo o 

homem e tornando-o desprevenido para os desafios que a vida lhe apresentará no 

futuro. Propõe que para uma criança sã e robusta não será necessário chamar 
                                                 
70 Paranóia: “(...) loucura no sentido da exaltação e do delírio. (...) delírio de perseguição, a erotomania, o delírio de 
grandeza e o delírio de ciúme. Os paranóicos ‘amam’ o seu delírio como se amam a si mesmos.” In Elisabeth 
Roudinesco e Michel Plon - Dicionário de Psicanálise, Mira-Sintra, Editorial Inquérito, 2000, p. 568. 
71Jean Jacques Rousseau – Emílio I, Sintra, Publicações Europa-América, 1990, p.36. 
72 Idem, p.38. 



médicos, “(...) a não ser  que a sua vida corra perigo evidente; pois que, nesse caso, 

não lhe poderá fazer outro mal que matá-lo.” 73 

Contudo, como é sabido, hoje existem métodos alternativos (homeopatia, 

psicanálise para prevenção e tratamento de doenças do foro físico e psíquico, entre 

outros), a ideia é preservar a saúde através do equilíbrio psíquico e 

consequentemente físico, de tal maneira que não seja necessário recorrer à 

medicina para tratamento. 

É sobre a sanidade da criança pequena, física e psíquica, que nos propomos 

encontrar e apresentar, neste trabalho, uma compilação de estudos e ideias de 

autores que se dedicaram à mesma. Portanto, partimos do princípio de que ao 

respeitar a Natureza (na concepção, gravidez e parto) as crianças tendem a nascer 

sãs e íntegras sendo que o papel dos pais, sobretudo da mãe, é o de preservar 

essa sanidade. 

Também Donald Winnicott, psicanalista britânico, dá especial atenção à questão 

da intervenção médica na etapa da maternidade. Winnicott alerta as mães para o 

facto de médicos e enfermeiras não serem “(...) especialistas nas questões relativas 

à intimidade, que são vitais tanto para a mãe quanto para o bebé. Se começarem a 

dar conselhos sobre essa intimidade, estarão pisando sobre solo perigoso, pois nem 

a mãe, nem o bebé, precisam de conselhos. Em vez de conselhos eles precisam de 

recursos ambientais que estimulem a confiança da mãe em si própria.”74 Para este 

autor o conhecimento sobre os cuidados maternos é natural e intuitivo na mãe; a 

riqueza essencial desse conhecimento deve-se ao facto de não ser “conspurcado 

pelo aprendizado (...).”75 Winnicott tinha o cuidado, ao preparar palestras e livros 

sobre o tema da maternidade, de “(...) evitar perturbar aquilo que se desenvolve 

naturalmente nas mães, ao mesmo tempo que as informamos com exactidão sobre 

os conhecimentos úteis resultantes da pesquisa científica.”76 Segundo o psicanalista 

britânico é mais importante a mãe segurar ao colo o bebé do que ela ter um 

conhecimento profundo de vitaminas, por exemplo. 

Em suma, quanto menos interferência oriunda do exterior, neste caso da 

medicina, mais naturais e bem sucedidos serão os cuidados maternos, sendo o 

parto de extrema importância:  

(...) Especialistas garantem que quanto menor a intervenção, menores também os riscos para a 

mãe e para o bebé. O risco de uma mulher morrer em consequência ou durante o parto de cesariana é 

quase quatro vezes maior que no caso de parto normal. (...) Reduzir os altos índices de mortalidade 

                                                 
73 Idem, p.37. 
74 Donald Winnicott – Babies and their mothers, trad. port. Jefferson Luiz Camargo, Os bebés e suas mães, São 
Paulo, Martins Fontes, 2006, p.22. 
75 Idem, p.14. 
76 Idem, p.14. 



materna apenas adoptando medidas que dispensam ou requerem o mínimo de intervenção cirúrgica 

para se dar à luz. Nessa nova postura preventiva, as vantagens do parto humanizado ganham cada 

vez mais espaço entre profissionais e gestantes.  

Os dados são alarmantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 600 mil 

mulheres morrem por ano em todo o mundo em decorrência do parto – uma a cada minuto. (...) 

Segundo os especialistas, este panorama é resultado da cultura “hospitalocêntrica” copiada do 

modelo norte-americano. ‘Médicos e gestantes, influenciados pela ideia de maior produção em 

menos tempo, convenceram-se de que o mais prático é marcar a hora do parto, contrariando a 

própria natureza da mulher’, aponta o obstetra e ginecologista Lucas Barbosa da Silva, 

coordenador do serviço de obstetrícia do Hospital Sofia Feldman, de Belo Horizonte (MG). 

(...) Em países desenvolvidos, privilegiam-se os procedimentos normais, comprovadamente mais 

eficientes e menos perigosos tanto para a mãe quanto para o filho. ‘Mesmo em Cuba, 

economicamente ainda com muitas deficiências, a mortalidade materna não passa de 25 para cada 

100 mil nascidos vivos, resultado directo da preferência pelos partos normais, usados em cerca de 

70% dos nascimentos’, explica.77 

 

Em relação à amamentação, sabe-se hoje a sua importância vital e à qual cada 

ser humano tem direito. São vários os autores e os estudos aos quais podemos 

aceder para nos certificarmos disso. Winnicott dedicou-se ao estudo da relação 

mãe-lactente, que considera uma unidade indissolúvel. O psicanalista acredita que: 

(...) A mãe ou o bebé, ou ambos, estarão perdendo algo se não passarem por essa experiência. 

Não estamos apenas preocupados com a doença ou com distúrbios psiquiátricos; estamos 

preocupados com a riqueza da personalidade, com a força do carácter e com a capacidade de ser 

feliz bem como a capacidade de revolucionar e rebelar-se. É provável que a verdadeira força tenha 

origem numa experiência do processo de desenvolvimento que siga uma trajectória natural, e é o que 

desejamos para todas as pessoas. (...) Um bebé é mais do que sangue e ossos. Do meu ponto de 

vista, a saúde mental do indivíduo está sendo construída desde o início pela mãe, que oferece o que 

chamei de ambiente facilitador (...). A mãe está assentando, sem que o saiba, as bases da saúde 

mental do indivíduo. A partir de tal base positiva, o indivíduo tem, com o passar do tempo, uma 

oportunidade de lançar-se no mundo de uma forma criativa, e de desfrutar e usar tudo aquilo que o 

mundo tem a lhe oferecer, inclusive o legado cultural. Infelizmente, é uma grande verdade que, se uma 

criança não começar bem, então poderá não desfrutar do legado cultural e a beleza do mundo não 

passará de um colorido torturante, impossível de desfrutar. Assim, portanto, existem “os que têm” e “os 

que não têm”, e isso nada tem a ver com finanças; tem a ver com aqueles que começaram muito bem 

as suas vidas, e com aqueles que não tiveram a mesma sorte.78  

Numa entrevista dada ao programa Mundo das Mulheres, sob o tema 

Amamentar: até quando?79, no canal Sic Mulher, a pediatra Cristina Gouveia refere 

que a amamentação para além de alimentar o bebé, tem 

outras funções benéficas, como adormecer o bebé, 

                                                 
77 In Fabiula Wurmeister – Parto humanizado reduz mortalidade materna, Jornal Gazeta do Povo, s. v., Janeiro de 
2010, s.p.  
78 Donald Winnicott – Babies and their mothers, op. cit., p.20. 
79 In http://mundodasmulheres.blogs.sapo.pt/129956.html - consultado em 2 de Agosto de 2010. 
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acalmar, transmitir segurança quando ele cai ou se magoa, entre outras, como tal o 

desmame deverá ser natural (o bebé perde o reflexo da amamentação, o que 

poderá ocorrer por volta dos 3 anos) e nunca precoce. A pediatra lembra que a 

OMS recomenda amamentar no mínimo até aos 2 anos, sendo que amamentar 

depois desta idade é benéfico para o bebé e para a mãe. Refere ainda que a 

amamentação deve ser em exclusivo até aos 6 meses do bebé e pode-se iniciar a 

alimentação mista (amamentação + alimentos sólidos) depois desta idade. 

 

Com a introdução do leite de fórmula artificial, uma taxa alta de mulheres 

eliminou a amamentação. Tal como nos diz Cláudia Pacheco “(...) Dia a dia o ser 

humano afasta-se mais de si mesmo; teme e rejeita o que é natural.” Falsas ideias 

sobre a amamentação surgem cada vez mais e as próprias mulheres acreditam 

nelas, como por exemplo de que o seu leite não é suficiente, ou que é fraco ou 

ainda que o seu leite acabou. As mulheres aceitam o leite artificial, compram-no 

sem se questionarem sobre os malefícios e perigos deste produto. Pensamos ser 

importante nomear alguns: “O leite artificial não é igual nem superior ao leite 

materno, logo é: deficiente, incompleto e inferior. (...) Os bebés alimentados 

artificialmente adoecem com mais frequência e com maior gravidade. (...) Os bebés 

alimentados com leite artificial têm um odor anormal e desagradável que reflecte 

problemas intestinais.”80 Entre os riscos, para o bebé, do leite artificial estão a 

diabetes, doenças crónicas, cancros na infância, nutrientes insuficientes, reduzido 

desenvolvimento cognitivo, obesidade, mortalidade entre outros.81 Para além dos 

riscos para o bebé, existem também os riscos aumentados para a mãe, como o 

risco de cancro na mama, de osteoporose, de arterite reumatóide, stress e 

ansiedade, ‘diabetes materna’, excesso de peso, entre outros. 

Por um lado, a mulher “afasta-se mais de si mesmo; teme e rejeita o que é 

natural”, isto é, a mãe rejeita amamentar o seu filho, pela sua conduta invertida e 

inconscientizada82; por outro, vivemos no contexto de uma sociedade consumista 

que apresenta o leite artificial e toda a ‘panóplia’ de produtos a ele associados 

(biberões, esterilizadores, chupetas, tetinas, etc.) aliciando as mães de que é o 

melhor que elas podem dar ao seu filho. Esta é uma das grandes falácias actuais e 

com consequências graves para a saúde e genética do Homem. 

Cláudia Pacheco apresenta-nos a análise keppiana como solução para este 

problema. Com esta terapia profunda da psique, é possível aceder e tratar as 

                                                 
80 Cristina Leite Pincho, Amamentar – o mais importante, Manual do curso sobre Amamentação, 2009, p.4. 
81 Idem, p.5. 
82 O termo ‘inconscientizar’ significa, para Keppe, a atitude de ‘não querer ver’ o que é bom, belo e verdadeiro, ou 
seja, ‘não querer ver’ e não aceitar o que é benéfico para si. 



causas e origens da inversão humana, e assim, as mães que desejam amamentar 

os seus bebés poderão fazê-lo com sucesso. 

Outro problema que se nos apresenta, é que o conhecimento sobre os cuidados 

maternos já não passa de mãe para mãe via oral, porque já não vivemos em 

comunidade. Desde que a cultura ocidental passou a ser industrializada até aos 

dias de hoje, cada casal vive quase isolado na sua casa, cada mãe vive quase só 

em sua casa. Como consequência disso, as mães de hoje não vêem bebés e 

crianças a serem cuidadas, não têm essa experiência com filhos de tias ou primas 

ou outros familiares. O apoio à maternidade, como havia nas pequenas 

comunidades, é escasso ou mesmo nulo. A aprendizagem sobre cuidados maternos 

nas adolescentes, também é inexistente. Ao invés disso, as meninas e adolescentes 

estão na escola, e da escola vão para outras actividades intelectuais ou físicas 

(desporto) e dessa actividades vão para as suas casas, sem quase nunca terem 

acesso ou contacto com outras mães que cuidam dos seus bebés. Em suas casas, 

a maioria vê televisão. E assim passou o tempo fulcral de preparação para a 

maternidade destas futuras mães. Quando chega a sua vez de procriar, muito 

pouco ou quase nenhum conhecimento sobre cuidados maternos têm para poder 

aplicar. Este tipo de percurso incita ao insucesso na amamentação. Uma recém-

mãe que viu poucas vezes outras mães amamentarem, terá dificuldades, por 

exemplo, em  colocar  o seu bebé na posição para uma pega correcta ou não 

saberá como evitar e curar fissuras no mamilo. 

O projecto da Trilogia Analítica, de Norberto Keppe, propõe Residências 

Trilógicas -  modelo prático onde os indivíduos podem morar em grupo dentro das 

cidades, incitando a cooperação entre eles e economia viável. Esta será uma 

solução para este e outros tipos de problema da cultura ocidental actual.  

Em complemento, propõe-se consultoras e facilitadoras em aleitamento materno 

e ainda grupos de discussão e partilha sobre este assunto, como por exemplo a 

organização La Leche League 83. Bowlby alerta-nos que: 

 (...) O problema da criança que sofre privação é encontrado em grau mais elevado, nas 

comunidades onde o grupo familiar mais amplo deixou de existir. Esta situação é bastante comum em 

muitas comunidades pertencentes à cultura ocidental industrializada, onde frequentemente casais 

migram para localidades distantes da sua terra natal, sendo também frequente que se mudem muitas 

vezes durante a sua vida em comum. Em consequência destas migrações, um número muito grande 

de famílias tem laços tão superficiais com a sua vizinhança que em muitas comunidades deixou de 

existir a tradição de ajudar um vizinho em dificuldades. Em virtude do rompimento desses laços 

sociais, coloca-se sobre o pai e a mãe uma responsabilidade muito maior pelos cuidados com as 

                                                 
83 “A La Leche League é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1956 para dar 
informação, encorajamento e apoio, através da ajuda de mãe para mãe, a todas as mulheres que queiram 
amamentar.” In http://www.llli.org/Portugal.html - consultado em 20 de Julho de 2010. 



crianças do que nas comunidades tradicionais mais unidas. Esta sociedade dispersa, (...) pode 

também, ao depositar uma carga tão grande sobre os pais, destruir uma família que, em circunstâncias 

melhores, poderia permanecer unida.84 

Quem habita em contexto urbano, compreende perfeitamente o que Bowlby 

refere. Aliás, a dificuldade de criar um bebé numa cidade é tão grande, que a 

maioria das mães opta por entregar o seu bebé a uma instituição, convicta de que lá 

é o melhor lugar para ele. Enquanto que numa pequena comunidade uma família 

inteira ‘olha’ pelo bebé enquanto este brinca e a sua mãe executa algumas tarefas, 

numa cidade é apenas a mãe que tem de desempenhar tudo sozinha e se precisa 

de ajuda, não há ninguém, porque como diz Bowlby, romperam-se os laços e deixou 

de existir a tradição de ajudar um vizinho. Tudo nos leva a crer que a situação 

actual vigente é anti-natural, como tal nenhum corpo e mente humana pode suportar 

com sanidade. As chamadas depressões pós-parto podem estar associadas ao 

isolamento da recém-mãe. 

Outro cuidado materno principal é o co-sleeping. Co-sleeping é o termo recente 

que se deu a bebés ou crianças pequenas dormirem com os seus pais. Em muitas 

culturas – Ásia, África, América Central e do Sul,  esta prática é comum e saudável. 

Hoje, na nossa cultura, especialistas nesta matéria reconhecem-no e desmistificam 

os perigos.  

Jan Hunt, psicóloga e directora do The Natural Child Project apresenta dez (10) 

razões para dormir perto dos filhos, entre as quais o incentivo que é “(...) às mães a 

prolongarem a amamentação e todos os seus benefícios por mais tempo”85. A mãe 

poderá, sem acordar totalmente de noite, amamentar o seu filho, se ele estiver ao 

seu lado na cama. Outras razões, que a nosso ver mais desmistificam a ideia errada 

que se criou sobre o co-sleeping são as seguintes: As falhas respiratórias são 

relativamente comuns nos primeiros meses de vida e se não forem evitadas ou 

socorridas podem degenerar em "síndrome de morte súbita infantil" (SMSI). 

Pesquisas recentes sugerem que dormir acompanhado pode ajudar a evitar essa 

triste ocorrência de duas maneiras. Primeiro, as pesquisas mostraram que a 

respiração da mãe serve de compasso ao bebé, que, inconscientemente segue o 

mesmo padrão respiratório, evitando assim a ocorrência da SMSI (1). Segundo, 

mesmo que esse sistema falhe, a mãe está próxima para ajudar, acordando a 

criança. Uma mãe que amamenta tem ciclos de sono e sonhos coordenados com os 

do seu filho, o que a torna altamente sensível ao bebé. Se estiverem a dormir 

próximos, ela acorda automaticamente se houver uma falha respiratória mais longa. 

                                                 
84 John Bowlby – Child care and the growth of love, op. cit, p. 78. 
85 In http://www.naturalchild.org/jan_hunt/familybed.html - consultado em 20 de Junho de 2010. 



Mas se o bebé estiver sozinho, esta intervenção não será possível. (…)”86 

Ainda no âmbito desta última citação é importante lembrar que o maior número 

de casos de SMSI ocorre nos países industrializados, onde, culturalmente, é mais 

comum que o bebé durma num quarto separado dos pais. 

Uma criança que é igualmente cuidada de noite e de dia recebe confirmação 

constante de amor e apoio, em vez de precisar de lidar com o medo, ‘raiva’87 e 

sentimento de abandono, noite após noite. Crianças 

que se sentiram seguras dia e noite ao lado de uma 

mãe ou de um pai amoroso tornar-se-ão adultos que 

lidam melhor com as tensões inevitáveis da vida. 

Como John Holt afirmou com eloquência, ter o 

sentimento de amor e segurança no início da vida, 

em vez de "estragar com mimos", uma criança 

precisa de um fundo de confiança, auto-estima e 

segurança interior ao qual pode recorrer para 

enfrentar os desafios da vida.88  

Sobre este tema existem inúmeros textos, 

contudo, devido aos objectivos gerais da dissertação, 

não é nosso objectivo prolongá-lo mais nesta 

investigação. 

Sobre a importância do quarto cuidado materno 

da nossa sequência - colo contínuo - já nos confrontámos no II Capítulo com a 

visão de Liedloff. Para ela o colo contínuo deve ser dado ao bebé até este se poder 

mover e  deslocar por si próprio. Depois desta fase, o bebé vai necessitando, 

gradualmente, de menos colo. Para a autora, o colo da mãe é das mais fortes 

condicionantes sobre a personalidade futura do ser humano. É no colo que o bebé 

recebe segurança, confiança, amor e equilíbrio para se desenvolver com saúde 

mental. O colo, segundo Jean Liedloff, deve ser dado ao bebé “24 horas por dia”. 

Com o estudo de Winnicott podemos fundamentar esta ideia. O psicanalista 

infantil concluiu que para além da extrema importância do bebé estar no colo da 

mãe sempre que ela puder, é também de grande relevância a forma como ele é 

segurado, pois os bebé são muito sensíveis ao envolvimento corporal. Um bebé 

ganhará mais confiança se for segurado com tranquilidade do que com ansiedade 

da mãe. O sentido de responsabilidade da mãe é natural em si mesma e se tiver o 

seu bebé no colo, o contacto será ainda mais especial. Para Winnicott segurar o 
                                                 
86 Idem. 
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bebé é uma experiência de extrema importância e um trabalho especializado, com 

detalhe, que a mãe saberá fazer se não estiver ansiosa: (...) Apenas adapta a 

pressão dos seus braços às necessidades do bebé, move-se lentamente e, talvez, 

emite alguns sons. O bebé sente a sua respiração, e do seu hálito e da sua pele 

irradia-se um calor que leva o bebé a sentir que é agradável estar no seu colo. (...) 

É uma pequena parte da maneira pela qual darão um bom alicerce à saúde mental 

deste novo membro da comunidade.”89 

A higiene é também um cuidado materno principal. A higiene no mundo pós-

indutrializado e ciber-tecnológico tem sido feita com fraldas descartáveis, que para 

além de representarem um dos maiores problemas de ecologia actuais, contribuem 

para a prolongamento exagerado do seu uso na idade da criança – hoje pode ir até 

3 ou 6 anos da criança. As fraldas também interferem prejudicialmente no sistema 

digestivo e psicológico do bebé. Dos 2 aos 4 anos, a criança passa pela fase de 

psico-desenvolvimento nomeada por Sigmund Freud de fase anal-sádica. Nesta 

fase a criança toma consciência da contenção e expulsão das fezes. O uso das 

fraldas, ao acumular as fezes em contacto com a pele do bebé, pode interferir 

negativamente com o estádio de desenvolvimento e até criar uma fixação neurótica 

que se revelará mais tarde no adulto. 

Ingrid Bauer no seu livro Diaper Free: The Gentle Wisdom of Natural Infant 

Hygiene90, descreve-nos um método natural de higiene sem fraldas em que o 

respeito pelo corpo e psique do bebé são a prioridade. Trata-se de um método 

delicado que foi usado por várias gerações até ao início do uso das fraldas na nossa 

cultura. Ainda hoje se pratica este método em várias culturas como Ásia, África e 

algumas partes do Sul da América.  

Esta prática consiste na comunicação da eliminação - quando a mãe sabe ou 

sente que o seu bebé precisa de eliminar urina ou fezes, ela pode retirar a fralda ou 

a roupa e segurar o bebé numa posição segura e próxima de um receptáculo 

apropriado. 

O método deve começar desde o primeiro dia de vida com a observação 

cuidadosa sobre os sinais que o bebé emite quando necessita de eliminar a urina ou 

fezes. Os bebés têm uma linguagem corporal e emitem sinais quando sentem esta 

necessidade. Ao mesmo tempo, existe um padrão de tempos da eliminação 

relacionado com outras funções corporais como o sono, as refeições ou outros. 

Observando com perícia estes sinais e tempos pode-se antever que o bebé estás 

prestes a eliminar. 
                                                 
89 Donald Winnicott – Babies and their mothers, op. cit., p.15. 
90 Ingrid Bauer - Diaper Free: The Gentle Wisdom of Natural Infant Hygiene, Saltspring Island, Natural Wisdom 
Press, 2006. 



Este processo implica o cuidado com amor, suavidade e respeito pelo bebé e 

exclui punições, obrigações, constrangimento e violência. 

A autora enumera as seguintes consequências deste método na criança: uma 

confiança reforçada, uma vinculação íntima e 

uma criança consciente e confortável no seu 

próprio corpo91. Contudo, para Bauer, a melhor 

razão e benefício é o facto dos pais sentirem 

que conseguem responder às necessidades do 

seu bebé no presente, reforçando a sua 

vinculação e desenvolvendo uma profunda 

comunicação e confiança com ele. A higiene 

natural providencia também outra oportunidade 

de compreender e crescer próximo dos nossos 

bebés.92 

Após uma abordagem sintética dos cuidados 

maternos, podemos concluir que o vínculo afectivo entre a mãe e o bebé se constrói 

com a prática assídua dos ditos cuidados maternos. 

Estes cuidados deverão ser imbuídos de Amor, o que implica que a mãe escolha 

com consciência (com + conhecimento) cada acção ao cuidar do seu bebé. 

Amor, na perspectiva de Keppe93, são acções com bondade, verdade e 

beleza. Assim, podemos dizer que a mãe que deseja criar um vínculo com o seu 

filho e simultaneamente criar um filho equilibrado, deverá agir sob esta perspectiva, 

ou seja, agir com bondade, verdade e beleza para recuperarmos de novo o sentido 

de Eros invocado no Capi. I.1. Para tal, a presença física e constante da mãe 

desde a gravidez e nos primeiros 3 anos de vida da criança, é indispensável. Só 

desta forma ela poderá responder a cada necessidade do seu bebé, com Amor: 

parto natural (não medicalizado nem instrumentalizado, sempre que possível), 

amamentação em livre demanda (incluindo o desmame natural), co-sleeping, colo 

contínuo ( até que o bebé se mova por si)  e higiene natural. 

IV. A MEDIAÇÃO ARTÍSTICA DO ELO ETÉRICO 

 

IV.1. Kuan, de Paulo Nozolino 

 

                                                 
91 In http://www.naturalchild.org/guest/ingrid_bauer.html - consultado em 28 de Julho de 2010. 
92 Idem. 
93 Claudia Pacheco - ABC da Trilogia Analítica ... ,op. cit., p. 72. 
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Kuan é o título do trabalho composto por 15 fotografias realizadas entre 1985 e 

1989 da autoria de Paulo Nozolino. As provas em brometo de prata foram feitas no 

formato 8,7 x 13,1 cm. A exposição aconteceu em Janeiro de 1989 na Galeria Ether, 

em Lisboa. 94 

No texto Nozolino por Nozolino95, podemos notar, através das várias citações do 

fotógrafo, a sua visão intensa do mundo e da vida, sobretudo a crítica 

desconcertante à sociedade ocidental do hemisfério Norte.  

O autor tem-se dedicado à fotografia, às viagens, ao entendimento do mundo e 

do homem, do seu passado e do seu presente, assim como ao futuro para o qual 

caminhamos. 

Para Nozolino “(...) A sociedade está formatada. Obedece a uma espécie de 

'complot' que tem por objectivo fazer com 

que as pessoas não se levantem do sofá 

ou da cama. A vida passa na televisão, o 

cinema vê-se em formato DVD, a música 

está nos CD, o sexo faz-se na divisão ao 

lado. (...) Quero aprofundar a carga 

histórica associada à Europa. É isso que 

me pode ajudar a montar o ‘puzzle' que 

ando a construir há anos, apesar de 

saber de antemão que nunca lhe 

colocarei a última peça. Esse ‘puzzle' é como um diário que nunca acaba, porque 

um dia terei de morrer. (...) As minhas fotografias são um trabalho de sobrevivência. 

Tudo à minha volta me puxa para a mediocridade. Lutar contra isso é sobreviver, 

por mais que o resultado seja assustar as pessoas que olham para as minhas 

imagens e nem têm disponibilidade para as entenderem.”96 

 

O trabalho de Nozolino caracteriza-se pelo preto e branco analógico, por serem 

fotografias muito escuras, com muito grão, e por uma visão trágica no retratar dos 

seus temas, que geralmente são pessoas, interiores, ambientes urbanos, onde 

nunca há um destaque com luz, mas sim o objecto central da fotografia mergulha na 

escuridão. 

                                                 
94 O fotógrafo nasceu em 1955, em Lisboa. Começou por estudar pintura, na Sociedade de Belas-Artes. Entre 1975 
e 1978 residiu em Londres, onde frequentou o London College of Printing. Recebeu o Prémio Kodak (Portugal - 
1988), o Prix Fondation Leica (França-1989), a bolsa Villa Médicis Hors-les-Murs (Paris -1994) e recentemente, em 
1995, o Grand Prix de la Ville de Vevey (Suiça). Expôs e publica regularmente desde 1980 e as suas obras estão 
representadas em inúmeros museus e colecções privadas.  
95 In http://www.forumfotografia.net/index.php?topic=609.0 - consultado em 10 de Agosto de 2010. 
96 In http://www.forumfotografia.net/index.php?topic=609.0 - consultado em 10 de Agosto de 2010. 

Fig.1 - Paulo Nozolino 
Da série Kuan 
Brometo de Prata 
8,7 x 13,1 cm 
1985 - 1989 
 



“(…) Trata-se de uma descida aos infernos”97, são as palavras de Alexandre 

Pomar sobre o trabalho de Nozolino. 

O inconformismo com o mundo tal como ele é, a paranóia actual sobre o Islão, a 

guerra e a morte lançadas como indústrias, como se fossem indústrias de carros, a 

sobrevivência, o ponto a que o mundo chegou e que já não tem retorno, a angústia 

do mal viver, o caos, a violência, o sombrio, o escuro, o feio, são as peças do 

panorama actual do mundo sob a visão de Nozolino. Sobre estas “peças de um 

puzzle” o autor trabalha a fotografia. O mundo árabe, Auschwitz, Sarajevo e outros 

lugares, fazem parte dos seus destinos 

para fotografar, no entanto é difícil 

identificar os locais através das 

imagens. 

Como um encontro inusitado, 

deparamo-nos com a série fotográfica 

Kuan. 

Para nós, Kuan surge na produção 

de Nozolino como uma ilha: de repente temos a temática da maternidade, como se 

uma flor brotasse na obra do fotógrafo. 

O trabalho foi concretizado ao longo 

de quatro (4) anos e nele podemos 

acompanhar, com imagens, desde a 

gravidez, as primeiras horas de vida de 

uma criança até aos seus, talvez quatro (4) anos. As fotografias parecem-nos, na 

maioria, imagens reais e outras, um misto de real e ficção. Mais documental do que 

ficcional, estas imagens levam-nos a crer que são registos de cada momento.  

Na forma mantém-se o preto e branco analógico, o alto contraste, o grão, o 

escuro, as zonas de negro e a sombra que caracterizam a produção artística do 

autor. Não obstante, desta vez as formas escuras aparecem ao serviço de outro tipo 

de sentimento - o afecto - em vez da angústia.  

Como mediação artística do elo etérico, Kuan celebra esse vínculo precioso 

entre uma mãe o seu bebé através de um olhar poético do autor. 

 Na primeira imagem (fig.1), a da gravidez, somos acolhidos por uma sensação 

de tranquilidade pela leveza das mãos que seguram a roupa sobre o ventre. A luz 

lateral que toca menos de metade do rosto e a mão, destaca o ventre celebrando-o. 

Na terceira imagem (fig. 2), é bem visível o tema do elo etérico ou o início da 

                                                 
97 In http://alexandrepomar.typepad.com/alexandre_pomar/nozolino/ - consultado em 11 de Agosto. 
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construção do vínculo afectivo entre a mãe e o seu bebé. Nesta fotografia vemos 

uma parte do corpo da mãe e o corpo do recém-nascido ambos nus e sobre um 

fundo preto. Os dois corpos tocam-se e olham-se, mas o que é mais significativo, a 

nosso ver, é a mama da mãe cujo mamilo tem a forma da boca do bebé, o que nos 

sugere que o bebé, antes do disparo da máquina, esteve a mamar e no momento 

do disparo estão, mãe e bebé serenos. A sétima imagem retrata um abraço íntimo 

sobre um relvado e a oitava mostra mãe e filho no mesmo espaço, o espaço do 

sono da mãe que é cama. Aqui é notável o à vontade com que os dois partilham 

este lugar. Nas fotografias seguintes podemos ver de novo o contacto próximo e 

aconchegante entre o maior órgão do corpo dos dois – a pele . 

Filipa Valladares, curadora e actual coordenadora da Fundación Foto 

Colectania em Portugal, numa entrevista a nós cedida, aborda Kuan com 

reverência. As suas palavras descrevem Kuan como uma peça única no trabalho de 

Nozolino e na fotografia portuguesa. Filipa profere com ênfase a esperança que 

para ela existe neste trabalho, uma entrega total na partilha da vida da mãe e da 

criança que ali se vê crescer; segundo a curadora sente-se nestas imagens que 

havia esperança e optimismo, que são raros no seu trabalho, e a  ‘negritude’ era 

bastante menor que nos trabalho de hoje.  

Quanto aos aspectos formais deste trabalho, Valladares refere que “(...) O 

preto e branco e o formato (pequeno) do livro integram-se completamente na 

linguagem destas imagens, dão-lhe o lado de proximidade pessoal, e ao mesmo 

tempo permitem enquadramentos 

pouco ortodoxos que nos obrigam a ir 

descobrindo as imagens que não se 

dão totalmente à partida e por vezes 

ficam quase abstractas, dando-nos 

quase espaço para imaginar.” Alude 

ainda à unidade rara que este projecto 

tem, referindo que há no processo de 

trabalho, na selecção das imagens, no cuidado 

de limpeza absoluta (que nos diz não ter nada 

a mais nem a menos), um conjunto de 

preocupações e resoluções que o tornam “um objecto único, belíssimo e muito bem 

feito”.   

Tem para nós especial interesse a visão da curadora sobre o significado de 

Kuan que, segundo ela, é “(...) lindo e que de alguma forma não encontro no resto 

do trabalho de Nozolino, é como se aqui ele tivesse conseguido perdoar o mundo 
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por um bocadinho.” Este ‘perdoar’ o mundo da sua agressividade, só seria possível 

através de um dispositivo: o amor maternal, e que consequentemente despoletou a 

visão do amor no próprio autor, em Nozolino, e em quem se relacionar com estas 

fotografias. 

 Terminando a série fotográfica, numa das duas últimas imagens (fig.3), a criança 

já deverá ter 4 anos e corre nua à beira do mar, confiante, sem ninguém muito 

próximo dela, autónoma portanto, dirige-se em direcção à água, olha-a firme e 

segura. A primeira infância completou-se e o que Kuan nos sugere, é que de facto 

foi criado o vínculo de amor, o elo etérico, e que esta criança, agora crente em si 

mesma, usufrui dele. Formou-se um homem são, dá-se ao mundo mais uma 

esperança. 

 

 

IV.2. Sala de Abluções  e a imagética do sagrado feminino 

 

Sala de Abluções é uma série fotográfica, na qual uma parte foi produzida em 

contexto de viagem a um país conhecido como “país em desenvolvimento”, neste 

caso a Índia, e outra parte produzida em Portugal.  

O processo criativo do nosso trabalho, até chegar às fotografias como objecto-

resultado, é longo. Passa por várias fases. Primeiro que tudo, passa por um 

convívio, um “embrenhar-se” simbiótico, um envolvimento demorado com as 

pessoas, a sua forma de estar e sentir, de pensar e de viver num determinado 

espaço, aquele em que vivem. Envolvimento esse que por vezes é passivo e outras 

é activo. Enquanto passivo, baseia-se sobretudo na observação contemplativa, no 

olhar ocioso e fruitivo de tudo o que se passa dentro e fora de nós naquela relação; 

enquanto activo, é a acção do “com-viver”, são as acções na prática: comer da 

mesma forma e o mesmo alimento que aquele povo come, é tentar ouvir e falar a 

mesma língua, é dormir na mesma relação corporal com o chão da casa, é aprender 

a manusear os objectos e a experienciar as forças naturais (terra, fogo, água, ar) 

segundo aquela cultura. É um envolvimento de inculturação (absorção). Um e outro, 

o envolvimento passivo e o activo, caminham sempre juntos e nunca se separam 

nestas experiências. Deste envolvimento resulta uma relação de vínculo entre nós e 

as pessoas que fotografamos. 

   Como corolário desta primeira fase do (nosso) processo criativo, resultam 

textos que vou escrevendo, uns em forma de versos, outros em prosa. O texto 

serve-nos de registo de sensações, observações, ideias, intuições, enfim, de tudo o 



que nos assalta o corpo (encerrando aqui a mente e o espírito, os três unidos), 

segundo a cadência a que chegam e da forma como vêm. Tentamos não alterar a 

forma como nos surgem as ideias, mesmo que não tenham nexo nem aparente 

sentido lógico. Atribuímos-lhes a importância que para nós tem o ‘afecto’, o trabalho 

da intuição ou da parte primitiva do cérebro (as estruturas muito antigas do cérebro 

– o hipotálamo, a hipófise, etc) 98 como se este já conhecesse tudo antes de 

qualquer actividade intelectual na parte do cérebro altamente desenvolvida nos 

humanos – o neocórtex - 99. 

   Para isso, fazemo-nos acompanhar de caderno e caneta durante as 

caminhadas e passeios pelas aldeias onde nos demoramos e nos esquecemos da 

“civilização”. 

   Depois de registadas no papel as primeiras sensações, deixamos que elas 

vivam dentro de nós, germinem e se mesclem com 

as ideias mais antigas, anteriores e universais, como 

as de “ser à solta” e  de Amor. 

   Em simultâneo, vemos, imaginamos as formas, 

as composições, os corpos e o modo como os 

queremos fotografar. E retornamos a ler o que 

escrevemos. A sublinhar a relação de que falamos, 

entre o inato, as vivências pessoais e o 

conhecimento adquirido, o texto e a produção de um 

discurso, diz-nos Fowler: “Uma parte importante do 

conhecimento pré-textual é a nossa experiência passada e presente de tipos 

diferentes de discurso. Ler é um processo que 

envolve acção e construção, onde muito depende do 

que nós próprios levamos para o texto. Não é 

totalmente desprovido de realismo pensar que um 

leitor pode activamente produzir um discurso a partir de um texto.” 92 

Há um olhar subtilmente descritivo sobre a Natureza e sobre os corpos femininos 

durante o processo de trabalho que é transportado para o resultado propriamente 

dito. Esse olhar, diria que é “tendencialmente poético” ou mesmo romântico. No 

olhar, no des-vendar dos estímulos, há um abrir de um mundo muito pessoal, infinito 

de possibilidades humanas (mulheres) e terrenas (terra). 

 

                                                 
98 Michel Odent – The scientification of love, op. cit., p. 38. 
99 Michel Odent – The scientification of love, op. cit., p. 38. 
92 Roger Fowler, Critica Linguística, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p.292. 
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 Trabalhamos a relação complexa entre o conhecimento histórico e o estado 

corrente da sociedade, entre os efeitos da arte e os da ciber-tecnologia. Atentos ao 

tema, ao detalhe e à composição técnica, estabelecemos um diálogo entre a ficção 

e o real. Por vezes as nossas encenações parecem-nos mesmo reais e deixam-nos 

a dúvida sobre tratar-se de um registo documental ou de uma encenação. São 

sempre encenações, quase coreográficas. Os nossos trabalhos têm fortes 

associações com a dança (contemporânea), com a pintura, sobretudo clássica, com 

a sociologia e com a antropologia. As transversias entre estas diferentes 

expressões artísticas e domínios do saber são marcantes na nossa produção. 

A formação em teatro, dança, performance, piano, pintura e vídeo trazem-nos 

diferentes expressões que migram e contaminam as (nossas) fotografias 

constantemente. O que nos interessou e interessa é o diálogo cruzado entre estes 

tipos de discurso. Trata-se de formas compostas e pensadas que se podem repetir 

ou não. Uma espécie de pintura em suporte fotográfico, em que o estudo cuidadoso 

composicional, de que a pintura pode revestir-se, persiste. Aliás, vemo-nos pintores 

e não fotógrafos, na medida em que trabalhamos segundo o pensamento de quem 

pinta, no que diz respeito à composição e aos conceitos intrínsecos. O resultado 

são composições “escritas com luz” (foto-grafia) sobre papel emulsionado com 

gelatina e prata. 

   Para o território da construção das composições das figuras no espaço, 

importamos a forma da coreografia performativa em dança. Montamos frases como 

se fossem coreografias de dança com movimento com pausas, som, silêncio do 

corpo; escolhemos as posições dos corpos das figuras. 

Quanto ao conteúdo, fotografamos sempre mulheres, porque é do feminino que 

se trata neste trabalho. O corpo da mulher é para nós uma forte manifestação do 

feminino por nos permitir ver sinais claros característicos da feminilidade como a 

faculdade de gerar de vida. É no poder da fertilidade e geração que nos centramos, 

como uma realização do feminino. 

Na primeira parte da série Sala de Abluções, fotografada na Índia, vemos um 

conjunto de oito mulheres (fig. 4) que em 

passagem, afluem com um mesmo fim. Não 

sabemos que fim é esse, mas as expressões 

dos seus rostos invocam o que é religioso 

(religare), ou a procura de uma religação 

com algo supremo.  

Na terceira, na quinta, na sétima (fig.5) e 

Fig. 4 - Ana Telhado 
Da série Sala de Abluções 
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nona fotografias desta primeira parte, temos uma jovem mulher que verte água 

sobre plantas, manuseando vasos e um recipiente de forma redonda sugestiva da 

forma uterina. A água simboliza aqui o elemento essencial à vida humana, animal e 

vegetal, indispensável a tudo o que é vivo. Numa espécie de ritual místico aqui 

recriado, ambos, o grupo das oito mulheres e a  jovem, doam e relacionam-se 

intimamente com o elemento água: as oito mulheres oferecem conjuntos de 

pedrinhas ao mar e a jovem sozinha, oferece água às plantas. Poder-se-ìa tratar de 

um culto de oferendas à vida, em gratidão pela fertilidade.  

Com o estudo do texto L’eau et les Rêves do poeta e filósofo francês Gaston 

Bachelard, sistematizamos o pensamento, no sentido da compreenção e revelação 

da importante presença do elemento água neste 

trabalho. O autor ao relacionar a água com o 

feminino,  dá-nos a saber que para o inconsciente 

humano, a água é leite. A água é nutritiva, 

alimenta, dá vida, tal como o primeiro líquido que 

o Homem conhece: o leite materno. Com o seu 

estudo compreendemos que a imagem da água, 

tão usada pelos artistas e poetas nas suas obras, 

está directamente relacionada com o leite 

materno, ainda que inconscientemente. “(...) O 

leite é o primeiro dos calmantes. Portanto a paz 

do homem impregna de leite as águas 

contempladas.”100 Podemos afirmar que na nossa 

série fotográfica, também as águas são contempladas e celebradas impregnando-as 

do primeiro leite. “(...) O mar é para todos os homens um dos maiores, um dos mais 

constantes símbolos maternos.” É uma citação de Marie Bonapart, no texto de 

Bachelard, e que interpreta as lembranças inconscientes da primeira infância 

presentes frequentemente na produção artística ao longo dos tempos e em várias 

culturas. 

O filósofo refere ainda que o amor maternal está na base, através da dádiva do 

leite materno, da imaginação, da criação de imagens como uma força propulsora e 

inesgotável que se apossa de todas as imagens. Entendemos a enorme importância 

que Gaston atribui à amamentação na criação da arte e da poesia, quer para criar a 

obra, quer para a contemplar como espectador, porque remete para a lembrança 

mais feliz e aprazível, “(...) o espectador que está mergulhado numa felicidade tão 

                                                 
100Gaston Bachelard – L’eau et les Rêves, trad. port. António de Pádua Danesi, A Água e os Sonhos, São Paulo, 
Martins Fontes, 2002, p. 126. 
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física e tão segura que o leva a lembrar-se do mais antigo bem-estar, do mais suave 

dos alimentos.”101 São as suas palavras. Leva-nos a crer que na essência, a água e 

o leite são da mesma substância e que este – a essência - é um componente que 

não se vê, que não é visual, porém de enorme importância, influência na criação e 

leitura da imagem. “(...) São precisamente os componentes pelos quais se 

manifestará a imaginação material.”102 É neste território, do invisível, que 

trabalhamos as imagens fotográficas em Sala de Abluções. 

 

Deste modo, não se trata de uma narrativa, não se pretende descrever nada, ou 

contar uma estória, nem tão pouco documentar um simples acto performativo. 

Pretende-se que cada imagem seja, mais do que pensada, sentida. É nosso 

objectivo que o espectador se envolva com ela, que se deixe levar e entrar nela, 

não com o neocórtex, mas sim com a parte 

primitiva do cérebro, de maneira que cada 

imagem possa despoletar o afecto em 

quem, diante dela, se disponibilize para tal. 

Como já foi abordado em capítulos 

anteriores, a cultura ocidental, sobretudo a 

do hemisfério norte, sob esta perspectiva, 

criou resistências ao afecto e 

sobredesenvolveu o intelecto – neocórtex. 

Ainda assim, o afecto, está na essência de 

cada ser humano, como o continuum, e só 

necessita de ser desencadeado. O que 

pretendemos é abrir caminhos no sentido 

do afecto, mesmo que esse processo não 

seja consciente no espectador. É um 

processo para dentro, segundo o psicanalista Keppe, de interiorização. Por 

analogia, podemos dizer que o processo de produção e fruição deste trabalho é 

idêntico ao do parto: silencioso, interior, individual e afectivo.  

A segunda parte do trabalho compõe-se de imagens de uma mulher 

aparentemente em iniciação (fig.6). Uma mulher em estado contemplação mental, 

consigo mesma, e com o que lhe é Superior. Uma mulher que já passou por um 

parto e se iniciou nos mistérios do feminino.  

     Mircea Eliade faz referência no seu livro Mitos, Sonho e Mistérios, aos mistérios 
                                                 
101 Idem, p. 127. 
102 Idem, p. 125. 
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do feminino em diferentes culturas e religiões, entre as quais a seguinte: 

“(...) O mistério do parto, isto é, a descoberta por parte da mulher de que é 

criadora no plano da vida, constitui uma experiência religiosa intraduzível em 

termos de experiência masculina. Compreende-se então porquê o parto deu lugar a 

rituais secretos femininos que se organizam por vezes em verdadeiros mistérios.”93 

No mesmo livro o historiador romeno refere que: 

 (...) a mãe não é mais do que a representante da grande mãe telúrica – deu lugar a costumes 

sem conta. (...) O parto no chão (...): certas estátuas das deusas do nascimento (Dâmia, Auxémia) 

representam-nas de joelhos, exactamente na posição da mulher que pare mesmo na terra. Nos textos 

demóticos egípcios, a expressão ‘sentar-se no chão’ significava ‘parir’ ou ‘parto’. 

Apreende-se facilmente o sentido religioso deste costume: a gestação e parto são versões 

microcósmicas de um acto exemplar realizado pela Terra; as mães humanas não fazem mais do que 

imitar e repetir esse acto primordial da aparição da vida no seio da terra: por conseguinte, todas as 

mães devem encontrar-se em contacto directo com a grande genetrix, para se guiarem por ela na 

realização desse mistério que é o nascimento de uma vida, para dela receber as suas energias 

benfazejas e nela encontrar protecção maternal.94  

Neste livro de Mircea Eliade, podemos encontrar algumas respostas às 

perguntas que se nos colocam aos questionarmos 

como era o mundo “antes”  da pós-industrialização e 

da cibernética; qual era a perspectiva do Homem do 

mundo “primitivo” e como é que ele se relacionava 

com as questões do feminino. Neste texto 

percebemos que o mundo “primitivo” valorizava o 

feminino, prezava-o, salvaguardava-o quer através 

da preservação do seu próprio corpo (gestação, 

gravidez e parto naturais), quer através de rituais 

consagrantes da própria fertilidade.   

Podemos entender também que o apreço pelo 

feminino tem directamente a ver com o apreço pela 

Mãe-Terra: “A imagem da terra corresponde 

perfeitamente à da mãe. (...) A formação do embrião e a formação da criança 

repetem o acto grandioso do nascimento da humanidade, concebida como emersão 

da mais profunda caverna-matriz. (...) A marcha para a luz é comparável à emersão 

do espírito. (...) Tais mitos constituem também exemplo a seguir quando se trata de 

criar alguma coisa, ou de restaurar, de regenerar um ser humano: para o mundo 

“primitivo”, qualquer regeneração implica um regresso às origens, uma repetição da 

                                                 
93 Mircea Eliade – Mithes, Rêves at Misteres, trad. port. Samuel Soares, Mitos, Sonhos e Mistérios,Lisboa, Edições 
70, 2000, p.229. 
94 Mircea Eliade – Mithes, Rêves at Misteres, op. cit.,p.180. 
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cosmogonia.”95  

 Aliás, Mircea refere que em algumas culturas, quando se pretende iniciar um 

candidato-xamane, criar uma nova situação espiritual, ou até mesmo curar um 

doente, refazer a sua saúde, refazer a integridade da vida desse doente, é recitado 

o mito da cosmogonia. Esta repetição da cosmogonia e da antropogonia é um 

aspecto importante da terapia arcaica, ela torna presente e activa a própria 

antropogonia de modo que o doente reencontra a saúde: “(...) experimenta no 

íntimo do seu ser o processo primordial da emersão.(...) Este regresso à origem  - 

no caso presente, o regresso à terra-mãe.”96  

Em analogia, criamos esta segunda parte da série fotográfica. Inspirado nos 

motivos e procedimentos das iniciações yorubá97 recriamos uma espécie de 

repetição de arquétipos, cujo fim é de alguma forma, tocar o recôndito ser do 

observador que se disponibilizar para isso.  

Como vimos nos capítulos anteriores desta dissertação, o feminino tem sido 

alterado e manipulado de tal forma que a humanidade já se afastou demasiado da 

sua origem sã, encontrando-se doente (sociopatologia). Assim, tomamos como 

necessário retomar, religarmo-nos à origem, tal como nas culturas que Mircea 

Eliade expõe. Segundo Keppe a religação ao ser interior faz-se pela 

‘conscientização’103 da máscara social e do erro, por outras palavras, trata-se 

apenas de ver a conduta errada que o ser humano adquiriu. A conduta patológica e 

a máscara social envolvem, para este psicanalista, o ser, escondendo-o, 

enclausurando-o e impedindo-o de florir, ou seja, impede-o de se desenvolver. 

Assim, o nosso projecto pretende, de certa forma, abrir ‘clareiras’ em direcção ao 

ser, criar fendas na patologia, através das quais se pode vislumbrar o ser original. 

Se de facto isso acontece, não sabemos. Esta é a nossa intenção e não 

pretendemos ter certezas sobre o que se sucede nem obrigar o observador a seguir 

um determinado caminho ou uma dada leitura. Aliás, a leitura do trabalho está em 

aberto, há várias leituras possíveis, depende de quem e como se observa. As 

nossas intenções são o ponto de partida para a realização do trabalho, como 

autores, não significa que tenham de ser o ponto de chegada para quem o lê. 

 

 

 

 

                                                 
95 Idem, p.175. 
96 Idem, p.176. 
97 Yorubá: Grupo étnico africano que habita a Nigéria 
103 Para Keppe a atitude de ‘conscientizar’ significa ‘ver’, ‘aceitar’. 



 

IV.2.1. O sentido do título da série fotográfica apresentada 

 

Não querendo que o título dê pistas sobre o trabalho, de alguma maneira 

também a forma como o intitulamos pode abrir sentidos possíveis. 

“(…) a escolha de um título não é um acto inocente e desprovido de sentido. A 

titologia tem sido objecto de vários estudos e pode encarar-se o título como ponto 

de partida para o texto, uma abertura de sentidos possíveis, estabelecendo com ele 

uma relação paradigmática. 

   O título começa por ser um sinal informativo e persuasivo, uma vez que 

encaminha o leitor e incita-o a ler. Segundo Leo H. Hoeck (1981:292): Le titre 

désigne, appelle et identifie un co-texte; il en annonce le contenu, renvoi 

indirectement à un monde possible et racole le lecteur. Par là il permet la circulation 

et l‘échange de biens culturels dans une société. Le titre participe ainsi à un 

processus culturel, où il fonctionne comme signal, comportant un signifiant, un 

signifié et un référent (…) ” 98 

Sala de Abluções surgiu, como título, de um diálogo interior espontâneo, 

depois de várias visitas à Mesquita de Lisboa e de reflexões sobre o processo 

interior pessoal e o processo de criação deste trabalho.  

Ablução significa lavagem, purificação por lavagem. Na Mesquita de Lisboa 

existe a sala de abluções, onde os fiéis se lavam antes da oração, como purificação 

e preparo para orar. As abluções consistem num determinado ritual islâmico e 

exigem um certo grau de concentração.  

A Sala é geralmente, na nossa cultura, um dos principais compartimentos de 

uma casa, destinado, ordinariamente, à recepção de visitas. Ora, na nossa 

perspectiva, a fecundidade humana trata, metaforicamente, de receber uma visita 

em casa. A casa é o próprio corpo e o ser da mãe, e a sala é a matriz, o útero. Esta 

visita, o bebé, é a mais especial e delicada de todas. A nosso ver, desejar receber 

esta visita, merece fazer a Ablução. 

O título chama e identifica, refere-se a um convite aos homens e às mulheres 

sobretudo. Um convite para uma purificação, uma ‘conscientização’ antes da 

decisão de parentalidade, portanto, antes da concepção. 

 

 

 

                                                 
98 Ana Mafalda Leite – A POÉTICA DE JOSÉ CRAVEIRINHA, Lisboa, Vega, 1991, p. 91 



 

Conclusão 

 

Após a investigação teórica e a produção artística desta dissertação, 

concluímos, em três subdivisões gerais, que: 1) é possível educar os bebés, na 

primeira infância, em contexto urbano actual, com Amor e em harmonia com a 

Natureza; 2) o elo etérico (vínculo afectivo) materno é um dos fenómenos mais 

fundamentais para a vida na Terra; 3) o elo etérico é passível de ser reinterpretado, 

ritualizado e sacralizado através de símbolos, imagens, metáforas, mediações 

artísticas. 

Concluímos também que ao longo do tempo, sobretudo no pensamento 

moderno, o conceito de Amor sofreu profundas alterações. Na nossa perspectiva, 

sofreu uma inversão, causando deste modo uma corrupção do conceito original 

clássico platónico. 

O pensamento platónico, como uma raiz e uma das bases da cultura 

ocidental, define o Amor como aspiração ao Bem e à felicidade. Tal aspiração 

pressupõe a entrega ao outro, por outras palavras, pressupõe o altruísmo. Pelo 

altruísmo, o Homem poderá aceder à felicidade.  

Contudo, o pensamento moderno, ao inverter o conceito, tornou-o em puro e 

simples desejo de posse, no qual o altruísmo está excluído.  

Keppe explica-nos a origem desta inversão pela atitude de inveja: o ser 

humano não quer ver o bem que tem naturalmente, não quer ver o Amor nem a 

felicidade e rejeita-os. Consequentemente as mulheres e a sociedade em geral, 

rejeitam os benefícios dos cuidados maternos, para a mãe, para o bebé e para a 

construção de uma sociedade sã e equilibrada, quando prestados pela própria mãe 

do bebé, durante a primeira infância. 

Através das observações feitas por Jean Liedloff, podemos conhecer a forma 

como as mães índias yequana prestam os cuidados maternos, proporcionando a 

sua presença constante ao bebé e a satisfação imediata das suas necessidades, o 

que implica o respeito pelo continuum.  

Continuum é o conceito que a autora desenvolveu para explicar o fenómeno 

inato e natural que sustém os instintos de vida, de preservação da vida e de Amor 

maternal. Ambos, bebé e mãe nesta cultura, são guiados pelo continuum durante a 

primeira infância, porque, dentro deste respeito pela natureza, o vínculo afectivo 

entre eles é estabelecido. As consequências desta forma de cuidados maternos são 

extremamente benéficas, quer para mãe, para a sua saúde física e psíquica, quer 



para o bebé, cuja sanidade física e psíquica, para toda a vida, é ditada na primeira 

infância (podendo mais tarde, ao longo do crescimento, ser compensada mas com 

mais dificuldade) quer para a sociedade em geral que se beneficiará em ter 

cidadãos sãos. 

 

Bowlby e Winnicott foram, entre outros, os psicanalistas pioneiros na 

abordagem do tema da maternidade do ponto de vista da saúde mental. Os 

investigadores demonstram-nos com os seus estudos a importância fundamental da 

presença da mãe, da criação do vínculo afectivo entre a mãe e o bebé, e de que 

esse vínculo se constrói naturalmente quando os cuidados maternos são prestados 

ao bebé por uma mãe amorosa e paciente. Os mesmos autores demonstram os 

efeitos positivos quando o processo de maternidade decorre com Amor e, quando 

ao contrário, os efeitos negativos da privação da mãe e do Amor desta, sobre o ser 

humano. 

Depois destes psicanalistas, vários outros investigadores prosseguiram a 

mesma linha de trabalho como Gordon Neufeld e Gabor Mate que descrevem o 

estado actual da parentalidade com um panorama alarmante e doentio, enraizado 

na desvinculação dos filhos aos pais e vinculação criada com os pares da mesma 

idade, com outras crianças. Os psicoterapeutas dão soluções práticas aos pais para 

recuperar a vinculação e hierarquia, numa idade após a primeira infância, baseadas 

no Amor e na disponibilidade para amar as crianças e adolescentes. 

Ainda no âmbito da temática de uma Maternidade com Amor surgem, 

actualmente, cada vez mais propostas alternativas ao tipo de parentalidade que se 

tem vindo a praticar na nossa cultura pós-industrializada e cybernética. Podemos 

afirmar que os principais cuidados maternos são: o parto natural (não medicalizado 

nem instrumentalizado), a amamentação em livre demanda (inclui o desmame 

natural), o co-sleeping, o colo contínuo ( até que o bebé se mova por si)  e a 

higiene. Todos eles pressupõem a presença constante da mãe assim como 

proporcionam a construção do vínculo afectivo entre a mãe e o bebé.  

    Contudo, cada mãe é livre de escolher a maternidade que pretender. O 

nosso estudo dirige-se às famílias que pretendem seguir uma maternidade 

continuum, mas que habitam em contexto urbano e por isso necessitam de um 

sistema que adapte aqueles cuidados maternos continuum às vivências quotidianas 

urbanas. 

   Abordamos várias ideias e propostas no nosso estudo, mas aquela que 

salientamos é a importância da conscientização da mãe, com o auxilio da 

psicanálise integral, para uma escolha assertiva e uma coerência entre o que a mãe 



pensa, sente e age, ou seja, uma coerência entre o que a mãe pensa fazer e o que 

de facto faz. 

   A nossa mediação artística sob o título  Sala de Abluções  construíu-se 

dentro deste território de investigação, de vivências pessoais, de absorções, por 

outras palavras, de uma profunda fundição. A mesma mediação edificou-se sobre 

um mundo de símbolos, metáforas e mitos, e trata sobre o invisível, o indizível, o 

misterioso e poético que há no elo etérico materno. 

Sala de Abluções convida a uma passagem interior. O próprio processo de 

trabalho é resultado de profundas fundições internas pessoais. O trabalho plástico 

em causa propõe uma viagem ao interior do ser, da forma que cada leitor achar 

mais conveniente, através do despoletar do afecto, para assim religar-se ao que lhe 

é Superior e que habita na sua, do observador, essência. 

Sala de Abluções não documenta nem retrata uma dada realidade no tempo e 

no espaço, mas reconstrói e reinterpreta o saber natural, instintivo, intemporal e 

inato que subjaz em cada ser-humano. 

Concluímos ainda que foi de extraordinária relevância a execução deste estudo 

teórico, quer para a sistematização do pensamento e interpretação da produção 

artística quer para a maturação da própria produção artística. 
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Anexo I 
 
Título: Kuan 

Técnica: Brometo de prata 

Dimensões: 8,7 x 13,1 cm 

Autor: Paulo Nozolino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo II 
 
Título: Sala de Abluções 

Técnica: Emulsão de gelatina e prata s/ papel 

Dimensões: variáveis 

Autor: Ana Telhado 

Ano: 2009/10 
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