A BÊNÇÃO DO VENTRE MATERNO: O ÚTERO NA SIMBOLOGIA DA EUROPA
ANTIGA, DO EGITO ANTIGO, NA BÍBLIA E AS CONSEQUÊNCIAS PARA UMA
ESPIRITUALIDADE DA CRIAÇÃO, HOJE.
Hanna Strack1

1 PENSAMENTOS INTRODUTÓRIOS
A primeira pergunta que faço é a seguinte: Não é muito arbitrário fazer de um
órgão, o útero, que é um entre tantos órgãos internos, este músculo oco que apenas
a metade das pessoas carregam em si, o tema central de um estudo científico
religioso? Por outro lado, porém, o útero é o lugar , o ponto de partida de cada nova
geração e é o órgão que é para todas as pessoas o primeiro e talvez mais marcante
lar, bem como o lugar no qual muito e de várias maneiras se morre. Neste sentido, é
correto, tomar o útero e o seu lugar no ordenamento simbólico para lançar um olhar
sobre a autocompreensão de homens e mulheres, bem como sobre a fé na criação,
que estas pessoas têm.
No passar dos anos, eu encontrei aproximadamente 160 expressões,
conceitos e definições para o útero. Eles abrangem um horizonte que vai desde sua
diabolização, como sendo um grande perigo, até sua valorização como um lugar
sagrado. Devido a esta imagem contraditória de um mesmo órgão é que eu me
interessei em observar as ordens simbólicas que se encontram por detrás de tal
imagem.
Eu começo com a iconografia na Europa antiga, em torno do ano 5000 a.C.,
depois seguem algumas imagens do Egito antigo e da Babilônica, aproximadamente
em 1500 a.C. No próximo item, eu apresento alguns exemplos de textos bíblicos que
mencionam o útero, textos estes que foram escritos entre os anos 1500 a 500 a.C.
Nisto eu pergunto reiteradamente pelas ordens simbólicas, pelo imaginário
cosmológico e antropológico, nos quais é atribuído um significado, um valor e um
sistema relacional a este órgão. Para tal, encontram-se à minha disposição os
símbolos imagéticos que a arqueologia reuniu, bem como os textos da Bíblia.
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O lado subjetivo, a experiência pessoal de mulheres e homens na relação
com o útero não pode ser reproduzido por mim. Não posso responder às perguntas:
“Como você saudou o nenên recém-nascido, como você viveu o luto por um aborto,
como você sofreu por causa de um desejo não realizado de ter uma criança, como a
grávida foi tratada, quais os medos que ela sentiu?“, porque em parte falta material
para esta avaliação, abstraído de algumas poucas exceções que se encontram na
Bíblia. Na última parte, faço uma aproximação aos problemas da atualidade.
Hoje, o nosso ‘olhar o útero‘ está deslocado de três maneiras: 1) de forma
geral, o nascimento é compreendido como início da vida. Com isto, a vida pré-parto
não é considerada. 2) Na igreja, o batismo é condição para uma vida com Deus. A
pessoa antes do batismo e antes do nascimento só é importante na medida em que
um aborto precisa ser proibido. Em foco estão a questão soteriológica e moral, mas
não a teologia da criação. 3) O Ocidente é marcado por uma noção unilateral de que
o ser humano é um ser mortal. A filósofa Hannah Arendt nomeou, no século
passado e pela primeira vez, a natalidade como categoria antropológica. A filósofa
feminista Adriana Cavarero designa isto como “assassinato da mãe“: “[...] o olhar
sobre o nascimento indica simultaneamente o lugar do qual o olhar masculino quis
se afastar para, no lugar disto, cheio de medo, fixar a morte como medida da
existência humana“ (CAVARERO, 1997, p. 17). Foi assim que, na filosofia ocidental,
o nascimento por meio de mulher é exigido, mas também, desprezado e esquecido.
(SCHÜES, 2008, p. 13).
A teóloga Yeta Ramirez questiona radicalmente o poder definitório das igrejas
em relação à ordem simbólica:
Nós pensamos que as igrejas não têm o poder de determinar símbolos
religiosos, mas que este poder se encontra no povo, e que portanto nós
mesmos(as) precisamos encontrar os símbolos que nos falam sobre a
divindade. Isto nos permite desenvolver uma espiritualidade de acordo com
nossas próprias concepções acerca do que é divino. (RAMIREZ, 1998, p.
108).

Quando mulheres participam da construção da ordem simbólica, então o
corpo também entra em cena. Pois assim escreve a teóloga católica de Recife,
Ivone Gebara:
Partir do corpo significa partir da realidade primeira, a qual nós somos e a
qual nós conhecemos. Isto significa confirmar e reconhecer sua obra
maravilhosa e simultaneamente confessar a impossibilidade de que, sem
ele, algo possa ser confirmado. O corpo é referência tanto para os que o
desprezam quanto para os que o prezam, para os que o oprimem quanto
aos que o respeitam. No corpo se expressam nossos medos, também o
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medo diante da ‚mãe dos viventes‘, o medo diante de Eva, o símbolo
2
patriarcal para todos os nossos medos. (GEBARA, 1997, p. 14).

Com isto, Ivone Gebara menciona mais um motivo para o desprezo do
nascimento e do tempo de vida antes do parto: o medo diante do corpo feminino.
Assim, não me admira o fato de não ter encontrado, em nossa cultura atual,
um símbolo estético para o útero, da mesma forma como o temos para o coração.
Nós o encontramos, porém, nas culturas antigas, as quais apresento a seguir.
2 O ÚTERO NAS ORDENS SIMBÓLICAS DA EUROPA ANTIGA, DO EGITO
ANTIGO E DA BABILÔNIA
2.1 A Iconografia da Europa antiga (7000 até 3000 a.C.)
O sistema simbólico da Europa antiga foi apresentado pela arqueóloga Marija
Gimbutas, em sua obra “A linguagem da Deusa: o sistema simbólico soterrado da
civilização ocidental“ (GIMBUTAS, 1995), na qual ela trouxe muitos exemplos. Eu
me reporto aqui ao trabalho realizado por esta pesquisadora em sua vida toda e
mostro imagens extraídas de seu livro. Ela escreve:
O incrível fato de que determinadas conexões simbólicas em toda Europa
durante vários milênios aparecem em objetos de cerâmica, estatuetas e
outros objetos cúlticos me fez ter certeza de que neles não se trata apenas
de motivos geométricos; eles devem pertencer a um alfabeto do metafísico.
(GIMBUTAS, 1995, p. 1).

Sobre este assunto, mostro três imagens:
1) Útero e vulva são apresentados nestes vasos e fragmentos de vasos como sinalM ou um M alargado, como água e como a Deusa em sua função de doadora de
vida:

2) Sapo, rã, ouriço e peixe eram simultaneamente símbolos de morte e de vida. Eles
indicam para o útero da Deusa que doa, renova e transforma a vida. Aqui está a
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Veja também Luisa Muraro (1993).
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ânfora, de Creta, com um sapo ou uma rã, e ela ilustra o útero como um animal que
se movimenta dentro do corpo:

3) Dois lados de um objeto de cerâmica, da Grécia central: a imagem superior
mostra a Deusa como pássaro com asas estendidas. O pássaro é o símbolo para a
ligação de céu e terra. A Deusa-pássaro tem um corpo de peixe, e ao lado temos um
sinal de redemoinho, aves, coelhos, espirais, meia-luas, triângulos. Na imagem
inferior, o peixe representa o colo da Deusa, que está cercada de animais, de um
sinal de útero e de barrotes.

Eu cito mais uma vez Marija Gimbuts: “Durante todo o período pré-histórico,
as imagens da vida não são ofuscadas por concepções da morte; estes, ao
contrário, são ligados muito mais com símbolos da regeneração.“ (GIMBUTS, 1995,
p. XXII). O contexto existencial desta ordem simbólica dos povos agrários é a
dependência de fertilidade e infertilidade. Cada geração fazia esta experiência, ou
seja, que a vida é passageira e que constantemente está confrontada com a ameaça
de ser destruída. A cada ano, as pessoas tinham que conquistar a criação renovada
desde as intempéries da natureza. A partir desta constatação é compreensível que o
útero recebe enorme significado e que ele é transcendido no Divino.
2.2 A Iconografia do Egito antigo (1500-500 a.C.)
A ordem simbólica do Egito avança ainda um pouco mais. Ela contempla o
tempo de vida pré-parto dentro do útero em todas as afirmações sobre o mundo, as
pessoas e as divindades. A Deusa do Céu, Nut, representa o firmamento que separa
a terra das águas do caos. Ela é a Mãe dos corpos do céu. Estes desaparecem
todas as noites na boca dela e todas as manhãs, novamente nascem do seu útero.
O sol, portanto, viaja durante a noite pelo corpo da Deusa, e as estrelas, durante o
dia. O que o Deus do Sol, Re, experimenta é aquilo que cada bebê vivencia. O
historiador das religiões, Bruno Hugo Stricker, provou que o “Livro da Terra“ é um
livro do além, um “tratado embriológico“, i.e. que nas imagens cosmogônicas é
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descrito o desenvolvimento de um bebê humano desde o momento da fecundação
até o parto.
As perguntas: “como surge o mundo?“ e: “como surge uma criança?“
respondem-se mutuamente. A esta mentalidade simbólica pertence a paralelidade
de macro- e microcosmos, cosmogonia e embriologia.
A alma é a ligação entre estes mundos. Eu cito o psicoterapeuta Franz
Renggli, de Basel:
De acordo com a concepção dos egípcios, a alma, após a morte, voa para o
céu; na fecundação acontece exatamente o contrário, a alma desce para a
terra, ou dito de forma mais clara: O Deus Sol envia seus raios solares que
são partículas das almas. Da mesma forma como o parto para a vida de um
bebê significa uma vivência de morte, assim, ao contrário, para os antigos
egípcios, a morte é como um parto. Ela é como uma ‚semeadura no útero
da vida‘ – a morte, ao contrário, é o parto para a vida eterna. (RENGGLI,
2000, p. 365).

A este respeito, apresento seis imagens:

1.

A Deusa Nut, com a ajuda das parteiras Ísis e Nephtys, traz ao mundo seu
filho Hórus. A roda, na qual Re é apresentado como criança, simboliza tanto o útero
da mãe como também o sol, que representa a criança majestática no céu.3
2. Tanto o mundo quanto também Egito são como um útero macrocósmico. As
águas originárias correspondem à água uterina:
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Detalhe extraído de um desenho monumental na sepultura do Faraó Ramsés VI, em Tebas – Leste
(1145-1137 a.C.)
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3. O útero muitas vezes é caracterizado, no “Livro sobre a Terra” como “a
Misteriosa”, e apresentado com dois braços de mulher que acolhem um disco-solar,
que é o feto.

Na imagem acima aparece uma figura divina entre uma ‘roda’ acima dela e
uma grande ‘roda’ abaixo dela. À direita e à esquerda, serpentes de Uräus cospem
seu fogo que é acolhido por dois pares de braços. A semente microcósmica tem o
mesmo significado da luz macrocósmica que provém do sol com seu bolas
brilhantes, e quem recebe as sementes é o útero que são os dois pares de braços
estendidos. Após a fecundação, o útero se fecha. As serpentes de Uräus amarram o
broto e o protegem de possíveis intrusos por meio de seu grande calor.
4. A imagem inferior (acima): Na gota da semente encontra-se o corpo encurvado do
pai Osiris. Do seu corpo sai o filho Hórus, com cabeça de falcão: o pai ressuscita
como feto no útero de sua mulher – o mistério da unidade de pai e filho. A pequena
‘roda‘ atrás de Hórus é o Deus Sol, Re. A gota de semente é segurada por Ísis e
Mephtys, as quais representam o ‘Weltenberg‘.4
5. Abaixo da abóbada celeste coberta de estrelas, a Deusa do Céu, Hathor, concebe
seu filho majestático que, da morte, retorna para ela; assim ela o traz de volta à
vida.5 Ela carrega o chifre, que é a forma reduzida de sua antiga figura da vaca, que
envolve a esfera do sol. Este adorno da cabeça é um símbolo para o útero.

6. Uma outra figura para o útero é o Ômega estilizado. Algumas interpretações
também falam do útero estilizado da vaca:
4

NdT: ‘Weltenberg’ é um conceito da literatura e caracteriza a antiga concepção que o mundo seja
um morro.
5
Estacas na sepultura de Amenophis II. (Nr. 35), no vale das sepulturas reais, em Tebas. Novo
Reino, 18. Dinastia, aproximadamente 1410 a.C. Maiores detalhes, veja Westendorf (s/d, p. 143).

7

A imagem mostra a Deusa do Parto e do Destino, Meschenet, com o símbolo do
útero como adorno da cabeça.6

2.3 O Útero na Iconografia Babilônica
Também na simbologia da cultura babilônica encontram-se símbolos ômega
para o útero.

1. Este pequeno carimbo, um ‘Fayance-Skarabäus’, era colocado em sepulturas de
crianças, na Palestina por volta de 1.700 a.C. Isto poderia expressar a esperança de
que estas crianças falecidas retornam ao colo de quem tudo vivifica. Veja Jó 1,21:
“Nu eu vim do colo da minha mãe, nu novamente retornarei para lá”. Também
Siraque/Eclesiástico 40,1: “Uma grande exigência e pouca alegria é a determinação
de todas as pessoas / e um pesado jugo pesa sobre as crianças de Adão e de Eva/
desde o dia em que saíram do útero de sua mãe / até o dia em que retornarem à
Terra, mãe de todos(as)“.

2. O símbolo ômega representa, em marcos/pedras fronteiriças mesopotâmicas e
em estelas, a Senhora do Parto, Ninchursanga. Ela, como também Atirat, em Ugarit,
é nomeada com ‘Útero’.

6

18. Dinastia. Templo da Hatschepsut, Deir er-Bahri. Maiores detalhes, veja Wilkinson (2003, p. 153).

8

A imagem mostra Ninchursanga, a Deusa dos partos.7

Ela usa um caro

vestido plissado, e na mama esquerda amamenta uma criança. Atrás de seus
ombros está o seu sinal de reconhecimento, a cabeça de crianças. Em baixo, nos
dois lados, estão acocorados dois fetos magros abortados, sobre os quais encontrase o símbolo ‘ômega’ da Deusa, o símbolo do útero. A imagem expressa o desejo de
que a Deusa também proteja estas pessoas miseráveis.
Resumindo:
As antigas ordens simbólicas descrevem paralelidades de cosmos e pessoa,
de estrelas e embriões, de pessoa e animal, de útero e sepultura. O espaço
temporal do nascimento até a morte é muito curto e constantemente ameaçado.
Simultaneamente, as experiências humanas são ‘porosas’ para o mundo divino.
Aquilo que une é sempre aquilo que dá a vida. Nestas ordens simbólicas, o útero
como lugar da criação e da morte tem um espaço garantido que se expressa por
meio de símbolos estéticos.
3 ÚTERO NAS ORDENS SIMBÓLICAS BÍBLICAS
De forma correspondente ao longo tempo de surgimento e às suas distintas
autorias, na Bíblia nós encontramos diferentes ordens simbólicas, entre as quais
perguntamos pelo significado do útero.
De primeira vista é notório que as expressões para útero, rächäm e bätän,
bem como as palavras semelhantes como “grávida”, “parto/parir”, “útero/ventre”,
estatisticamente aparecem muitas vezes, sendo que o conjunto destas expressões
resulta em aproximadamente 160 vezes. Dentre os órgãos vitais, apenas o coração
aparece mais vezes que o útero. As experiências no e com o útero estão ancoradas
tão forte no imaginário e na linguagem, nas ordens simbólicas, que também autores
(homens) incluem as experiências humanas pré-natais em suas narrações e em
suas teologias.
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Trata-se de uma antiga imagem babilônica, em cerâmica, da Ninchursanga, “Sonhora do Parto“,
“Mãe dos Deuses“ e “Mãe de todas as Crianças“ (aproximadamente de 1800 a.C.). Veja Wilkinson
(2003, p. 153).
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Eu apresento sete modelos distintos:8
1. Os textos presumivelmente mais antigos são Gn 49,25:
Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará,
Com ‘Schaddaj’ que te abençoará,
Bênçãos dos altos céus,
Bênçãos das águas originais profundas,
Bênçãos de seios e do útero.
e Sl 139,13 e 15:
Sim, tu, pois formaste os meus rins,
Tu me teceste no ventre de minha mãe.
Meus ossos não te foram encobertos quando eu no oculto fui feito[a], quando fui
formado[a] nas profundezas da terra.
Em ambos os textos, o útero é visto num contexto cósmico. Gn 49 é
expressão das interrelações no céu e na terra/debaixo-da-terra e do feminino poder
criador e mantenedor. Redacionalmente, o texto foi mais recentemente inserido na
bênção de Jacó para José. No Sl 139, o termo “profundezas da terra” (tehom)
apresenta um paralelo para o útero. O divino poder criador atua na profundidade da
terra. Ambos os textos – assim me parece – compartilham da mesma ‘casa’, que são
as ordens simbólicas cósmicas.
É desta época que também poderia ter surgido a imagem feminina da
Divindade que expressa a misericórdia divina. Pois rachamim, o plural de rächäm,
significa “compaixão”. No hebraico, os sentimentos e as emoções são expressas
com partes do corpo.
2. Na vida dos nômades de animais pequenos, o útero de mulher e de animais são
nomeados ao mesmo tempo:
Ex 13,2:
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Todas as citações bíblicas são extraídas da Bíblia em Linguagem Justa (3. ed. Gütersloh, 2007).
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Que se consagre para mim em Israel tudo que abre o útero. Isto vale para pessoas e
animais. Todo primogênito me pertence.
Aqui, esta paralelidade é natural, ela não é motivo para vergonha, como é
visto pela mentalidade iluminista na Europa.9
3. A ordem social patriarcal exige a descendência masculina. A experiência, porém,
mostra que nem toda mulher dà à luz a crianças. Então, o útero é visto como o
órgão, no qual Javé atua diretamente, na medida em que abre ou fecha o útero:
Gn 20,18:
Pois ‘Adonaj’ havia fechado bem firme cada útero na casa de Abimeleque, por causa
de Sara, a mulher de Abraão
Gn 30,1-2:
Quando Raquel percebeu que ela não poderia parir crianças para Jacó, ela teve
ciúme de sua irmã e disse a Jacó: “Dá-me crianças! Se não, quero morrer! Então
Jacó se irritou com Raquel e ele disse: “Estou eu por acaso no lugar da Divindade
(‘Elohim’) que impede que tenhas crianças?”
É aqui que devemos lembrar também das amargas experiências de abortos:
Ex 23,26:
Entre vocês não deverá haver aborto nem esterilidade; eu completei o tempo de vida
de vocês.
... e também do desejo de não ter sido nascido(a):
Jó 3,11:
Por que não morri no útero? Por que eu não nasci e logo morri?

9

Immanuel Kant: “[...] o parentesco tão próximo da espécie animal [...] do qual nós nos
envergonhamos“ (1977, p. 736). Veja, do autor, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft Bd VIII S. 736 Anm.
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4. A imagem de Deus(a) e da pessoa nestas ordens simbólicas inclui o tempo prénatal. A relação de Javé com seu povo começa exatamente aqui: o povo já foi
escolhido no útero materno.
Is 44,1-2:
Agora, pois, ouve Jacó que está no meu serviço, e Israel que eu escolhi! Assim diz
Deus: “eu te fiz e te formei, desde o útero eu te ajudei.”
Também algumas pessoas experienciaram esta eleição pré-natal: Sansão (Jz
13,5), Isaías (Is 49,1.5), Jeremias (Jr 1,5), João Batista (Lc 1,15), Jesus (Lc 1, 4145), Paulo (Gl 1,15).
O tempo no útero molda o desenvolvimento posterior das pessoas. Este é um
(re)conhecimento testificado novamente nos dias atuais por meio da psicologia prénatal e por meio de exames ultrasonográficos. Os gêmeos Jacó e Esaú brigam entre
si.
Gn 25,22:
Então se batiam as crianças em seu ventre e ela disse: “Se é assim, pra que é que
eu existo?”
Pessoas podem ser “rebeldes desde o útero”.
Sl 58,3:
Criminosos desviam-se desde o nascimento. Desde o útero se desencaminham os
que falam mentiras.
João Batista como feto reconhece Jesus ainda embrião:
Lc 1,41:
E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o embrião mexeu em sua barriga.
5. Na coleção de leis no livro de Levítico, que é atribuída à fonte sacerdotal (séculos
VI-V a.C.), IHWH é o máxima representação da santidade. As mulheres são
culticamente impuras durante a menstruação e o parto/período pós-parto, e o
homem é impuro durante a ejaculação. Trata-se, aqui, da ordem cúltica. A história
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interpretativa, porém, estende-se muito para além do culto. A respeito disto, ainda
voltarei a falar.
Lv 15,19-22:
Uma mulher que tem um fluxo, seu fluxo é sangue de seu corpo. Ela estará
sete dias em sua incapacidade cúltica devido à sua menstruação, e quem a
tocar, estará impuro(a) até o anoitecer. Tudo sobre o que ela se deitar
menstruada está impuro, e tudo sobre o que ela se senta, está impuro.
Cada um que tocar seu leito, lave suas vestimentas e banhe-se em água, e
ele estará impuro até o anoitecer. Cada pessoa que tocar qualquer objeto
sobre o qual ela senta, lave suas vestimentas e banhe-se em água, e estará
impura até o anoitecer.

Os profetas anunciam este pensamento legal que contém a oposição puroimpuro. Ezequiel compara a capacidade que a casa de Israel tem de pecar com a
menstruação de uma mulher:
Ez 36,17-18:
Criatura! Quando as israelitas e os israelitas viviam em seus campos,
contaminaram-nos por meio de sua forma de vida e suas ações. Viviam
assim, que a terra do campo sempre de novo se tornou profana – diante de
mim. Então eu derramei sobre eles(as) a minha ira incandescente, sobre
todo sangue que derramaram sobre o campo.

De igual forma Is 64,6:
Todos nós ficamos como impuros, e todos nossos atos de justiça, como pedaço de
roupa tornada impura pela menstruação. Todos nós murchamos como uma folha,
nossos pecados nos lançam para lá e para cá como o vento.
6. Cai na vista que Dêutero-Isaías utiliza muitas metáforas femininas, a fim de
transmitir a mensagem da Divindade. A especialista em Antigo Testamento, Irmgard
Fischer, escreve:
A afirmação criacional não é ilustrada com a imagem masculina do ejacular,
mas com o vir-a-ser do embrião, querido pela Divindade, durante a
gravidez. A imagem da parturiente, nas falas divinas, sempre é vista da
perspectiva feminina e da percepção interna – e com isto, de forma positiva.
(FISCHER, 1998, p. 249).

7. Nos evangelhos encontramos a valorização do feminino e, com isto, também do
útero,primeiramente na palavra de saudação de Isabel a Maria:
Lc 1,42:
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Bem-vinda és tu entre as mulheres, e bem-vindo é o fruto do teu ventre!
O mesmo acontece na práxis de Jesus, para o qual salvação e cura são
centrais. A mulher menstruada, que sofria de hemorragia, pode ser curada por Jesus
por meio da transposição de poder (Mc 4,26-34 e textos paralelos).
No evangelho de João, koilia / “interior”, “ventre” é utilizado para descrever o
lugar da criatividade, do ser-em-vida:
Jo 3,4:
Como pode uma pessoa nascer, que é velha? Pois não é possível adentrar no
ventre da própria mãe uma segunda vez e ser parida!
E Jo 7,38:
E todas as pessoas que creem em mim, a respeito delas afirmam as Escrituras:
“Rios de água viva fluirão de seu interior”.

4 UMA BREVE PANORÂMICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO POSTERIOR
Esta concepção majoritariamente positiva do útero nos textos bíblicos não
teve –temos que afirmar isto – uma história interpretativa [igualmente positiva] dentro
da teologia cristã. Ao invés disto, porém, a legislação cúltica da pureza/impureza foi
assumida para a totalidade da concepção do corpo da mulher. Além disto, os Pais
da Igreja eram - dito de forma bem curta - influenciados pela ordem simbólica
platônica, de acordo com a qual a mulher era um homem mal-formado e o útero era
um animal selvagem que entupia as saídas do corpo e, com isto, causava doenças.
(PLATÃO, Timaios 91,c-d).
Com esta simbólica negativa, os Pais da Igreja relacionam a doutrina do
pecado original por meio da queda de Eva, de modo que o útero foi entendido como
o lugar da transmissão/continuidade da culpa. No século XVII, uma parturiente entoa
uma canção, que havia sido composta por teólogos:
Se bem que eu e o fruto do meu corpo / somos criaturas errantes / eu me
refugio em ti, Senhor / a nós, míseros pecadores, tu limparás com yspo
[condimento que ameniza a dor - NdT] / de modo que estaremos bem
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lavados como com sabão, contigo reconciliados / e diante de teus olhos
10
ainda valemos algo.

No decorrer da História da Igreja reiteradamente existiu alguma exceção,
quando se trata da valoração do feminino, p. ex. a genial Hildegard von Bingen, que
viveu no século XII. Para ela, o útero é uma imagem para a proteção, o acolhimento
na fé. Nas suas visões, ela utiliza o útero não apenas metaforicamente, mas ela
também mostra, de forma concreta, como Deus deixa entrar o Espírito Santo e a
alma em uma criancinha um pouco antes do parto. Veja a imagem!
Em sua práxis e conhecimentos de cura, Hildegard descreve o parto como
atuação do Espírito Santo (VON BINGEN, 1987).11

5 CONSEQUÊNCIAS PARA A ATUALIDADE
Para finalizar, gostaria de chamar a atenção para dois pontos:
1. Nós vivemos na tensão entre duas ordens simbólicas extremas no que se refere
ao útero. Uma ordem simbólica é cunhada pela concepção de corpo provinda da
medicina dos últimos séculos. Ela compreende o corpo como uma máquina, e o
útero, como uma máquina fraca e vulnerával. A linguagem denuncia, ainda hoje,
esta ordem simbólica:

10

Para ser cantada conforme a melodia “Deus nos queira ser bondoso“, encontrada em “Andächtiger
Seelen (1697, p. 237).
11
Hildegard von Bingen (1987, p. 120-135; sobre isto, veja também Hanna Strack (1998, p. 14-18) e
ainda Hildegard von Bingen (1957, p.162).
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•

Reprodução – o trabalho do homem é produtivo e o da mulher, reprodutivo,
sempre precisa ser retomado;

•

Reprodução [Fortpflanzung] – uma imagem oriunda da vegetação; a mulher é
classificada dentro do mundo das plantas;

•

Objeto do parto, o fruto ‘enrolado’ - a criança que nasce;

•

Mecanismo de parto – o acontecimento do parto;

•

Material fetal – para pesquisa de embriões;

•

O embrião pode ser ‘in vivo e in vitro’, i.e. o útero é visto como um vidro/tubo
de inseminação/fertilização.
Uma consequência que se pode tirar disto é que muitas mulheres pensam

que não podem parir. Elas pedem por cesarianas, e a estatística no Brasil se mostra
bastante alta. Além disto, reivindica-se um útero de vidro, contra o ‘jogo da roleta’
[como sendo algo do destino] (FLETSCHER, 1988).
A segunda ordem simbólica, a partir da qual se vive em pequenos grupos,
mas não no sistema maior, novamente descobre o significado do tempo pré-natal
para a criança que aprende, no útero, ‘a melodia da vida’. O parto é um processo
criador; a mulher pode parir, porque seu corpo está preparado para este
acontecimento criacional. Assim escreve uma parteira:
O poderoso processo do parto é como um ato criacional, no qual a mulher
participa ativamente por meio de sua capacidade de parir. O útero é o maior
músculo que uma pessoa pode desenvolver. Uma criança é nascida
especialmente com a força deste músculo. Nós sabemos que os partos
podem transcorrer de formas muito diversas. Quando uma grávida saudável
pode dar à luz à sua criança num ambiente familiar e protegido do ponto de
vista espaço-temporal, então ela o fará com grande força e segurança. As
parteiras devem acompanhar atentamente este processo criacional,
fortalecer a mulher em suas capacidades e diminuir possíveis perigos de
forma solidária e em tempo certo. Então esta fascinante experiência do
parto chega a seu total desdobramento e, fortalecidos, mãe e pai podem
assumir o caminho comum com a criança. (apud STRACK e VOGT, 2009).

Muitas pessoas responsáveis reconhecem o desafio de interligar, de forma
frutífera, ambas as concepções: a saudade de uma segurança na medicina e a
confiança nos corpos.
2. A nova imagem do útero – e apenas o útero -, não pode ser compreendida como
único lugar da fertilidade e do poder criacional femininos. Com base na diferença
das experiências com o útero – desde a menstruação, desejo de ter nenên, violência
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sexual... até a menopausa -, é ele, o útero, de forma bem generalizada, o órgão
feminino construtor de identidade, e como tal deve ser valorizado.
Experiências uterinas podem levar uma mulher a sofrer uma crise existencial,
uma situação dramática ou a fazer um novo começo. Ela vivencia sua corporeidade
como dependência e como chance, e ela pode experimentar a proximidade de vida e
morte diretamente.
Nas ordens simbólicas da sociedade européia-ocidental, a saúde encontra-se
em primeiro lugar, ela torna-se uma esperança de salvação. Mais elevado do que
isto parece ser o valor da pesquisa científica, principalmente quando se trata de
expor novas formas terapêuticas. E nisto corre-se o risco de perder a dimensão da
transcendência. As experiências que mulheres e seus companheiros fazem em torno
do útero, o órgão feminino especial, correspondem em toda sua extensão e
profundidade às experiências que pessoas fazem com sua fé e sua espiritualidade:
a) Temas da vivência psíquica como medo, preocupação, alegria, sentimentos de
culpa, gratidão, amor, desamparo, depressão.
b) temas das relações humanas como amor, violência, decepção, confiança.
c) temas da experiência existencial como vida e morte, amor e violência, renovação
e transformação, identidade, esperança e luto, destino e decisão, crise de vida e
uma nova autocompreensão.
d) temas da experiência religiosa ou espiritual como abertura para o transcendente,
milagre da vida, tempo e lugar sagrados, criação, amor, graça, confiança em Deus,
luz, experiência limítrofe.
Trata-se de temas que ultrapassam a existência humana individual. Nós
também a chamamos de experiências transcendentais. O amor está presente em
cada nível. Ele é o sentimento do sentir-com no nível psíquico. Ele está mesclado
com a sexualidade no nível relacional, ele é uma experiência profunda no nível
existencial, e ele é a força na qual as mulheres podem acreditar no nível espiritual. A
isto ainda se agregam – sem que eu possa tratar disto aqui – experiências
transcendentais da criança no útero.
6 RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA
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As imagens míticas apresentadas e os textos bíblicos abrem dimensões que
são significativas para a pedagogia.
Quero organizar seus conteúdos por níveis metafísicos, existenciais e
cognitivos, três dimensões que não podem ser separadas na pedagogia.
6.1 Mitos como arquétipos
Mitos são imagens arquetípicas que alimentam e enriquecem a alma. Nos
mitos, água, sol, lua e vários animais evocam experiências transcendentais. Neste
nível, pertence a primeira parte dos textos bíblicos, a bênção do céu, do dilúvio e
dos seios e do colo materno.
6.2 Parto: experiência existencial
A embriologia egípcia antiga, a Deus babilônica dos abortos e os textos
bíblicos (itens 3 e 4 dos textos bíblicos) - nos quais a ação de Deus é expressa por
meio do útero – remetem para experiências existenciais como parto e morte, desejo
de suicídio, infertilidade, transformação e renovação, capacidade da pessoa se
relacionar.
6.3 Concepções de corpo
O nível cognitivo é abordado principalmente nas concepções corporais dos
textos bíblicos: igualdade existente entre o parir da mulher e do animal (item 2), prénatalidade (ser escolhido(a), item 4), unidade entre corpo e alma (evangelho de
João: koilia e criatividade).
Para finalizar, eu aponto para o fato de que este trabalho sobre a importância
do útero em diferentes ordens simbólicas tem consequências para a teologia, por
exemplo:
1. O questionamento do dualismo de puro e impuro
2. A capacidade processual da criação (processo)
3. A ampliação de imagens para a Divindade
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4. A consideração da pré-natalidade na Antropologia.
A nova ordem simbólica, que aqui tenho argumentado, está marcada

•

pelo respeito pela criação e pela função da mulher na criação

•

pela gratidão diante de Deus e da Mãe

•

pela convicção na transformação e renovação da vida.

O objetivo é captar a plenitude da vida!
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