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Dr. Moysés Pociornik é um dos cientis
tas brosileiros de moior relevancia inter
nacional. Médico ginecologisto descobriu 
o importancia científica do porto de có
coras e dos benefícios incalculáveis que 
ele traz para o mae e seu bebe. Seu tra
balho oindo é restrito aos círculos médi
cos mas esperamos que a publicac;ao des
te livro torne seus ensinamentos acessíveis 
a urna camada maior da populac;ao 
brasileira . 

A partir da descoberta dos benefícios 
do parto de cócoras, o Dr. Paciornik am
plia, neste livro, suas pesquisas para qua
se todos os domínios do corpo humano: 
o desempenho sexual, o comer o desco
mer, a ginástica, etc., mostrando, de ma
neiro surpreendente, que a volto aos ges
tos e atitudes mais próximas da natureza 
podem trazer, ao ser humano pseudo ci
vilizado, urna qualidade de vida inimagi
nável no presente estágio de violencia da 
nossa "civilizac;ao". 
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O PARTO DE CÓCORAS 
"Deixado a natureza mais de 
90°/o dos partos dar-se-iam 
espontaneamente( .. . ) 
Menos de 10°/o necessitam da 
ajuda de urna parteira bem 
orientada e destes, menos da 
metade necessitariam da 
colaboracao de um , 

médico mais experiente." 

DESEMPENHO SEXUAL 
"Cerca de 40°/o das mulheres 
bem-casadas sofrem de 
desajustes sexuais. 
Consenso geral, que se 
transforma em quase fixa~ao, 
aponta causas psíquicas. 
Esquecem e pouco se referem as 
responsabilidades das 
condi~oes ginecológicas na 
participa~ao do ato sexual." 

GINÁSTICA ÍNDIA 
"É raro índio do mato com dor 
nas costas. 
o índio nao faz ginástica, 
assim mesmo tem o corpo bom, 
boa saúde. No seu cotidiano 
assume posturas que valem pela 
mais completa das ginásticas." 

COMER E DESCOMER 
"Os homens e os peixes morrem 
pel,a boca. Os peixes morrem 
quando comem errado, iludidos 
ao comer isca com anzol. 
Os homens quando comem 
demais ou comem o que nao 
devem. Deixado o natureza 
nenhum animal come errado, 
só o homem." 
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Parte 1 

O PARTO DE CÓCORAS 



lntroducao , 

No tempo da descoberta do Bras11, o Paraná e Santa Catarina, 
as áreas dos pinherais, eram coalhadas de índios. Dezenas, milhares, 
centenas de milhares. 

Hoje, restam onze reservas no Paraná, com menos de cinco mil 
habitantes, e duas em Santa Catarina, com menos de tres mil. 

Este deveria ser um livro diferente, mistura de observa~óes 
científicas com histórias médicas e nio médicas, em que o cancer 
ginecológico entre os índios e o parto de cócoras seriam os assuntos 
principais. 

Um dos colaboradores, Cláudio, visitou, revisitou, viveu días 
e días em todas as reservas. Os trabalhos científicos, em sua maior 
parte, baseados nas suas observa~óes e idéias, seriara reproduzidos 
como f oram a presentados nos congressos especializados. Sao resulta
dos da colabora~io conjunta. Do is deles f oram premiados com Men
~io Honrosa. Como sua Ieitura pudesse se tomar cansativa, foi-lhes 
dado urna forma menos técnica, sem .prejuízo para os leitores. Se 
quiserem mesmo assim saltá-los, seus aspectos mais importantes 
aparecem nas estórias, simplesmente estórias, que contam nossas vi
vencias rumo as terras Catupora• onde urna gente inocente vivia 
uma vida Catupori, com a qual muito teríamos que aprender. 

• Catu = boa; pora = bonita. 
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A natureza do Parto 

Se nio houvesse médicos, o que acontecería com os partos? 
Nao nasceriam crian~as? 
Haveria muita complica~io materno-fetal? 
Menos do que se pensa. 

D.eixados a natureza, mais de noventa por cento dos partos 
dar-se-1am espontaneamente, sem necessidade de auxílio nenhum. 

. Em todos os tempos, desde o come~o do mundo, nasceram 
cr1an~as. 

A rigor, menos de dez por cento necessitam da ajuda de urna 
parteira bem orientada e destes, menos da metade necessitariam da 
colabora~ao de um médico mais experiente. 

E assim foi, em todos os tempos, e ainda é nos povos primitivos 
o~de a civiliza~io nio chegou para perturbar os fenómenos natu~ 
ra1s. As mulheres sadias, de modo geral, com pequenas varia~oes 
Pª~ª. ~e:em seus filhos, se ninguém as perturba com ensinamento~ 
arttf1c1a1s, .assumem, automaticamente, a posi~io acocorada que, para 
elas, é lógica e, sob o ponto de vista médico, certa, fisiológica. 

, . Na h~stória . da_ obstetrícia aprendemos que, com a evolu~io 
soc~al, a . d1f:renc1a~ao dos povos pela riqueza, indústria, vida mais 
fáctl .• m~1~ comoda, a mulher, pela falta de exercícios, enfraqueceu, 
sentiu d1f1culdade em manter a posi~io primitiva. 

Os culpados foram os bancos e cadeiras, almofadas, camas 
altas para deitar, as privadas elevadas para defecar, as liteiras, carro-
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~as, os mil veículos de tra~io animal e, mais modernamente, os auta. 
móveis que destruíram a capacidade de a mulher suportar um parto 
acocorada. 

Foi no Egito que surgiram as primeiras referencias as cadeiras 
obstétricas. 

As obesas e aristocráticas habitantes do Nilo, presas em haréns, 
apenas se locomoviam em liteiras carregadas por diligentes e submis
sos escravos; impossível mante-las em posi~io ajoelhada, usada pelas 
pobres felains das margens do Nilo. 

A rica civiliza~o francesa se deve o estabelecimento da obste
tricia moderna, a mulher deitada em leito elevado. 2 que outra posi
~io era inacessível as superalimentadas, supervestidas, supercuidadas, 
sedentárias e pouco móveis damas da corte real. 

E Mauriceau• (1700), o elegante médico da elegante nobreza 
parisiense, convidado a atende-las, nao ve outra solu~io que pern1itir 
que continuem deitadas, em vez de assentar-se em bancos, ajoelhar-se 
ou acocorar-se, diferentemente do . que acontecía a plebe ignara e 
desprezada. 

E o parto em decúbito dorsal vira moda, proporciona status e, 
da Fran~a, escorado nos argumentos de Mauriceau, ganha primeiro 
as cortes européias, para depois se alastrar pelo mundo civilizado, 
onde vem sof rendo urna sofistica~o que transf ormou a obstetricia 
na maior f onte imaginável de iatrogenia. · 

Essa iatrogenia que atinge os próprios médicos, vítimas, tam
bém, da complexiza~io do parto humano que, com as melhores 
inten~óes, eles mesmos vem criando. 

Assim nos ocorreu aconselhar as mulheres civilizadas a imitarem 
as índias brasileiras, numa tentativa de melhorar suas condi~óés 

A o organ1cas. 

• Fran~ois Mauriceau, obstetra e cirurgiio frances. París (1637-1709). 
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latrogenia1 do parto 
em decúbito dorsal* 

Os prima tas, caso nao tenham sof rido influencias que lhes 
modifiquem as condicróes naturais, ao sentirem as contracróes expulsi
vas do parto, assumem. instintivamente, a posicrao de cócoras. ~' para 
eles, a maneira mais lógica, mais fácil e menos perigosa de auxiliar 
a saída dos filhos. Assim aconteceu em todas as épocas e em todos 
os grupos humanos primitivos e ainda o é entre os povos livres das 
influencias da civilizacrao progressista. O agachamento para a expul
sáo do feto é tao universal quanto o agachamento para a expulsao 
fecat fenómenos que se assemelham sob múltiplos aspectos. 

Em anos recentes, a curiosidade levou cientistas e repórteres a 
percorrer o mundo. pesquisando os hábitos e costumes entre os mais 
longlnquos povos. 

A esse respeito, o trabalho de Witkoski é um dos mais completos 
e por isso suas ilustrar;:óes tem sido muito divulgadas e copiadas. 
Sao as impressionantes figuras que vemos na maioria dos livros 
médicos que tratam <leste assunto. 

Embora muito ilustrativas, suas figuras, em geral, tem sido mal
interpretadas, urna vez que as empregam para mostrar as formas 

, bárbaras e atemorizantes pelas quais os povos primitivos costumam 
ter seus filhos, quando, na verdade, só eram usadas de maneira 
excepcional, nos casos distócitos, quando alguma causa especial, ma-

1 Iatrogenia: doen~as causadas pelo médico. 
* Cláudio Paciornik e Moysés Paciornik. 
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terna ou fetal, impedia a progressao do parto. De outra forma, e na 
absoluta maioria dos casos, as mulheres assumiam duas posi<róes 
especiais: ajoelhadas ou acocoradas. Até hoje é assim entre os povos 
primitivos. A maior parte das indígenas do Brasil e da América do 
Sul tem seus filhos acocorada; apenas em algumas tribos as mulheres 
se ajoelham. 

O primeiro artefato auxiliar para o parto teria sido um apoio 
baixo, funcionando como bar.e.: > para as nádegas. Depois dQ banco, 
ou toco de pedra ou madt:ira. surgiram as mais cómodas cadeiras 
obstétricas, empregadas, entre outras, pela nobreza do Egito antigo, 
enquanto o povo continuava a parturir na plebéia posi~ao ajoelhada, 
adotada também pelos escravos hebreus. 

Interessante que o hieróglif o que· corresponde ao parto 9 
é a representa<ráo de urna n1ulher ajoelhada, dando nasci- L(,-
m~nto ao pólo cefálico de u1na criancra. 

A necessidade da cadéira entre a obesa nobreza egípcia foi con
seqüencia do seu modo de vida. Enquanto as pobres mulheres do 
povo se sujeitavam a longas caminhadas, trabalhavam, transportavam 
pesadas cargas, as gordas e bem-alimentadas aristocratas levavam 
urna vida sedentária, confinadas em ambientes restritos, dentro de 
seus palácios e haréns. o excesso de peso e a falta de exercícios as 
impossibilitavam de se man ter ajoelhadas, pelo que se lhes of erecia 
a op<ráo mais cómoda da cadeira obstétrica. 

Em outros povos, a medida que crescia seu engenho e arte, com 
a cria<ráo de condicróes de vida mais cómodas, diminuía a necessidade 
de esfor<ro físico e, paralelamente, caía a forera organica, com enfra
quecimento geral progressivo. Daí surgirem os artefatos, as cadeiras 
obstétricas, destinados a dar suporte as mulheres debilitadas. Bem 
simples, urnas, outras repletas de recursos. O exagero ocorreu na 
nobreza francesa. As muito vestidas e espartilhadas damas da corte, 
portando complicados e exuberantes trajes, tinham dificuldades até 
de sentar. A locomocrao restrita, transportadas que eram em carrua
gens e liteiras. Seus atendentes, igualmente, profissionais elegantes, 
de casacas. camisas rendadas, cheias de pufes. golas. punhos, ao· sen
tirem dificuldade em realizar o parto, mesmo nas cadeiras baixas 
daquela época, viram na posicrao deitada ,a maneira mais cómoda 
de apararem as crian<ras. Para a mulher enfraquecida, com dificul~a
de de manter-se em outra posi<rijo, também a sugestao de que assum1sse 
a posicrao deitada se constituiu numa solucrao bem-vinda. 
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Disso surgiu a grande polemica, que teve como líder o respei
tado Mauriceau, defensor do decúbito dorsal,. cujas vantagens enca
recía com entusiasmo. Atacado, foi-lhe perguntado: 

. - Por que as mulheres, para evacuar, se acocoram? De acordo 
com a sua teoría, deveriam deitar-se. 

Ao que Mauriceau respondeu: 
- O parto difere da evacuac;ao, nesta se expulsa massa inani

mada, inerte, enquanto que do parto sai da mae um ser vivo, ativo, 
que colabora no próprio nascimento. 

Mais do que os argumentos, foi decisivo o prestígio do grande 
mestre, e grac;as ao magister dixit, o parto em decúbito dorsal con
quistou a Fran~a. de onde se estendeu para a Europa e por todo o 
mundo civilizado. Na verdade, o ato dos médicos, fazendo com que 
as mulheres se deitassem, foi urna conseqüencia que, por sua vez, 
trouxe outras conseqüencias, transformando-se, talvez, no maior fator 
de iatrogenia da história da medicina. Atingiu a mae, atingiu o feto, 
o médico, e, por fim, a própria obstetrícia. 

Efeitos do parto em 
decúbito dorsal sobre -a mae 

A mulher grávida, para repousar, instintivamente evita o decúbito 
dorsal prolongado. Sente-se mal, e embora nao saiba analisar o por
que, percebe que o funcionamento do seu coracao é dificulta~o.' Isto 
se exacerba e se torna mais evidente na vigencia de um dejicit car
díaco. 

Nestes casos, o cardíaco foge do decúbito dorsal; o descom
pensado procura permanecer sentado. A posi~ao de cócoras é a que 
proporciona maior alívio nas síndromes cianosantes. A mel~ora se 
deve a expressao vascular que a posicao de cócoras detemuna nos 
membros inferiores, expulsando grande quantidade de sangue para 
as portas altas do organismo. 

Com o anemiado sucede o mesmo. ~ o que explica o posiciona
mento do caboclo brasileiro, do Jeca Tatu. O agachamento fornece 
mais sangue para a oxigenacao pulmonar e nutricio dos órgáos 
nobres, cérebro, cora~ao e todo sistema endócrino. A dispnéia e a 
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palpita~ao diminuem. O raciocínio melhora, sobrevém urna sensa~ao 
de calma, bem-estar, pela melhor nutri~ao cerebral. ~ o segredo da 
Ioga e de todas as técnicas orientais de medita~ao, concentra~ao, que, 
sem que se apercebam, adotam o acocoramento ou o sentar-se sobre 
as pernas cruzadas, coµio parte essencial do seu programa. O meca
nismo é identico. 

O de/ icit e as conseqüencias circulatórias de decúbito dorsal das 
grávidas decorrem de um f enomeno muito bem es tu dado e compre
endido. Na mulher deitada, o útero grávido repousa sobre o"s grossos 
vasos retroperitonais, aorta e veía cava inferior. A aorta, gra~as a 
grande pressao intrínseca, embora com prejuízo, suporta o peso que 
sobre ela se lan~a; o mesmo nao acontece com a veía cava inferior, 
cuja pressao diminuta - apenas 4 mm de mercúrio - nao pode 
impedir o amassamento e diminui~ao do calibre, fato que represa 
grande quantidade de sangue no ter~o inferior do tronco e membros 
inferiores, sonegando-o a grande circula~ao; isso pode levar, em graus 
progressivos, até a síndrome do colapso postura} de mal-estar, cia
nose, dispnéia, sensa~ao de morte e, em circunstancias especiais, ao 
exito letal. Nesses casos o sofrimento fetal é urna constante; revela-se 
pelas varia~oes dos batimentos cardíacos, constituindo o chamado 
sinal postura! de Posero, o qual melhora, desde que a paciente deite 
de lado. A melhora se deve a · liberta~ao dos vasos da compressio 
uterina, após o que o sangue fluí livremente. 

Os efeitos negativos do decúbito dorsal se estendem sobre a 
dinamica do parto nos seus tres períodos: dilata~ao, expulsio e 
secundamento. 

Dilata~áo 

A dilata9ao, na mulher deitada, toma-se mais morosa e mais 
sujeita a complica~oes; a maior demora deve-se ao fato de que, em 
grande parte, a pressao que o peso da bolsa d'água e do próprio 
feto exerce contra o colo, desvia-se para a parede posterior do útero, 
sobre a qual repousam. 

Expulsáo 

A expulsao, em todos os seus tempos (rota~ao, descida e des
prendimento) é igualmente prejudicada: exige maior esfor90, é mais 
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demorada e mais sujeita a complica~óes, em conseqüencia da adi~áo 

de diversos fatores: 
a) o canal do parto na mulher deitada de costas, transforma-se 

numa curva de dire~áo ascendente, o que obriga a mulher a empur
rar 0 cilindro fetal em um plano inclinado para cima. Seria, em urna 
compara~áo grosseira, mas real, como empurrar na subida um carro 
com 0 motor desligado. A rota~áo torna-se igualmente mais difícil. 
Dá mais trabalho rolar o cilindro fetal deitado, apoiado sobre grande 
superf(cie corporal, do que sobre urna peque na f ra~ao da cabe~a 
sobre a qual ele se apóia quando em vertical. 

b) Na mulher deitada o colcháo da cama de parto impulsiona 
as partes moles das nádegas, juntamente com o cóccix, em dire9ao 
ao púbis, estreitando o canal vaginal. O canal, angustiado, exige 

maior esfor~o para ~er vencido. Fica, <leste modo, sujeito a lesóes 
maiores: rupturas, deslocamentos, desinser9óes, predisponentes de 
prolapsos e disfun~óes - retocele, incontinencia de urina, gases e 
fezes, cistocele, histeroceles, vagina frouxa, causa colaborante de 

desajustes sexuais. 
e) Deitada e em posi~áo ginecológica, muito da for~a expulsiva 

da mulher se perde. O enorme potencial da musculatura das pernas 
suspensas se elimina, quase que completamente, enquanto o das coxas, 
músculos abdominais e torácicos é grandemente prejudicado pelo 

mau apoio das alavancas artromusculares. 

Todos esses fatores se somam para diminuir o empuxo, que 
deverá vencer e dilatar a barreira perineal, prolongando, por vezes, 

perigosamente, a libera~áo da apresenta~áo. 

Disto resultam para a máe: 

1 . Lesóes mais extensas do assoalho pélvico. 

2 . A cabe~a fetal, jogada com mais f or~a e por mais tempo con
tra os elementos anatómicos da parede anterior da vagina, 
atingindo mais intensamente suas estruturas, como a bexiga 
e uretra, abala toda a sua sustenta~áo e colabora nos de/ icits 
f uncionais e estruturais a que já nos referimos. 

Procurando vencer a resistencia do assoalho pélvico e abreviar 
o parto, obrigou-se o médico, através dos tempos, a criar, ampliar e 
exagerar a indica~áo de urna série de atos médicos: episiotomia, 
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sinfisiotomia, puo101omia, vácuo extrator, fórceps, cesárea, portado
res todos de pesada carga de iatrogenia. 

Secundamento ( deslocamento da placenta) e expulsao 

Na mulher deitada, o hematoma retroplecentar, juntamente com 
a massa placentar, joga seu peso em dire~áo errada, contra a sólida 
pared e uterina posterior, em vez de f aze-lo contra o espa~o dilatado 
do canal vaginal, aberto pela passagem do feto. 

A primeira conseqüencia desses desvios é que o hematoma 
placentar, pela tendencia que tem de levar o deslocamento na dire
~áo de maior declive, f or~a passagem sob a borda placentar mais 
baixa, liberando-se em jato antes da saída da placenta, em cuja ex
pulsáo deixa de colaborar. 

A placenta, em vez. de avan~ar pelo conhecido mecanismo de 
Shultze, em que é expulsa inverten~o-se, como um guarda-chuva, pelo 
peso do sangue, o faz pela forma de Duncan, ou seja, por escorre
gamento, dando-se sua apresenta~áo por urna das bordas. Este modo 
de desplacenta~áo é, sabidamente, determinante de maior parda san
güínea e mais sujeito a complica~oes. De qualquer forma, mesmo na 
mane ira mais f avorável, de Shultze, o secundamento, em geral, ~ao 
se completa espontaneamente. Exige ajuda da própria paciente ou 
do assistente, parte ira ou médico. A falta da saída espontanea e esta 
ajuda, quase sempre necessária, sao responsáveis pela enorme inci
dencia de morbidade e mortalidade neste período do parto. Sao duas 
ordens de complica9oes que sobrepujam, por si só, a soma de aciden
tes obstétricos de outros tempos. A maior concentra9áo de mortes 
maternas dá-se, justamente, no secundamento, e estas sáo devidas a 
duas causas principais: hemorragia e infec~ao. A hemorragia pode 
deixar seqüelas permanentes e mesmo ser mortal. Deve-se, na imensa 
maioria das vezes, a demora na expulsáo da placenta que, retida no 
útero, impede a progressáo da brasquistase com o seu mecanismo de 
fechamento dos vasos miometrais, que somente se completa quando 
nada impede a contra~ao uterina. 

Na tentativa de obrigar a expulsáo da placenta, o médico exe· 
cuta grande variedade de manobras: IDfiSSageamento, compressao, 
expressáo, tra9ao, tor9áo (Credé, Brandt, Andrews, Dickson, Left, 
Kalking e Dublin), que podem tesar fibras uterinas ou determinar 
rupturas ou fragmenta9ao da placenta, que é expulsa incompleta, 
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deixando dentro do útero partes de cotiledones ou membranas, que 
podem dar continuidade ou originar novas perdas sangüíneas. 

Igualmente, grande variedade de esquemas e combinac;óes 
medicamentosos sao causas de outras tantas complicac;óes. Assim, 
os muito usados ocitócitos, junto com os populares derivados do 
centeio espigado, os ergotínicos, receitados para facilitar a saída pla
centrar e prevenir complicac;oes, sao determinantes de patología par
ticular: anéis de constric;ao uterina, retenc;áo placentar ou problemas 
cardíacos ou circulatórios matemos. 

Por sua vez, inf ecc;ao pode ocorrer em conseqüencia de restos 
placentares que, desnutridos, podem constituir meio de cultura para 
variada e intensa colonizac;ao microbiana. 

Na mulher deitada, a própria posic;ao deixa a vagina mais sujeita 
a infecc;oes. O escoamento urinário a alcanc;a com facilidade. Por 
outro lado é difícil livrá-la do contato com conteúdo reto-anal, como 
fezes e restos de enem·as. 

Por sua vez, os obstetras, quando obrigados a retirar a placenta 
ou partes nao expulsas, muitas vezes em conseqüencia de suas pró
prias manobras, veem-se na contingencia de introduzir a mio e o 
bra~o no canal vaginal, invadindo a cavidade uterina. Por mais 
cuidadoso que seja o especialista, po'r melhor que seja o ambiente 
de trabalho, nunca haverá seguranc;a de assepsia, considerando a 
dificuldade de evitar que a urina e mesmo fezes entrem ou sejam 
arrast~das para dentro do canal vaginal. 

Por todas estas .raz6es, as curagens e curetagen~ sao consideradas 
como· mais perigosas que a maioria das laparotomías. 

O risco é ainda maior nas hemorragias puerperais, mais tardías, 
quando a vagina e o colo, contraídos, já nao comportam a passagem 
da mao, exigindo o emprego instrumental de grandes pin~as ou cure
tas que, trabalhando em útero grande, solto, amolecido, representam 
intervenc;ao difícil, mesmo para mios experientes. 

Na mulher em posic;áo vertical (de cócoras), na maioria dos 
casos, a placenta sai espontaneamente no canal do parto arrastando 
as membranas, sem violencia, dispensando qualquer interferencia 

, estranha. 

Na mulher em decúbito dorsal (deitada de barriga para cima) 
na melhor das hipóteses, o mais que acontece é a placenta depois 
de desprendida depositar-se na vagina ou no segmento inferior, res
tando partes da membrana na cavidade uterina contraída. Para. que 
elas se exteriorizem a paciente precisa ser instada a f azer movi-
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mentas expulsivos. ou. o que é mais comum, o obstetra ou a parteira 
procedem manobras auxiliares para que a expulsao se de; · compri
mem, massageiam, impulsionam o globo uterino ou manipulam o 
cordao umbilical. placenta e membranas, com técnicas poucó ou 
muito erradas que podem determinar ruturas placentares ou mem
branosas, com a retenc;ao de restos que, abandonados, sao a causa 
mais comum das hemorragias e infecc;óes, complicac;óes as mais temí
veis da obstetrícia atual. A retirada desses restos obrigaria invasao 
do canal pélvico e como vimos anteriormente, por melhor que seja o 
ambiente, por mais competente, meticu.loso que seja o profissional, 
nunca oferece seguranc;a t~tal. O que nao dizer daqueles que preco
nizam, como retina, a retirada manual da placenta e exame sistemá
tico da cavidade uterina em todos os partos? Generaliza~ao de tal 
procedimento, tesultaria na mais calamitosa colec;ao de complicac;óes 
que se possa imaginar. 

Efeitos do parto em 
.decúbito dorsal sobre o filho 

O parto, mesmo normal, representa urna pesada agressáo que, 
com freqüencia, lesa o organismo fetal. Os sistemas mais ati~gidos 
sao· o nervoso central e o respiratório. 

Na lista de morbidade e mortalidade perinatal, as pneumopa
tias e encefalopatias ocupam lugar de destaque. 

A freqüencia e a gravidade das injúrias sao diretamente pro
porcionais a demora do segundo período do parto. 

Na mulher deitada, a expulsao naturalmente se faz mais lenta 
e trab~lhosa. Na luta para dilatar e vencer a resistencia do assoalho 
pélvico, que se apresenta; neste caso, em c~ndi~óes menos favoráveis, · 
e maior o impacto que o pólo cefálico da crianc;a tem de suportar. 
A adaptac;ao que lhe é imposta é mais intensa, disto resultando urna 
intensificac;ao das modificac;oes que lhe sao inerentes. Maiores as 
modelagens, caput sucedaneo e céfalo-hematoma: maior risco de 
hemorragias intracranianas, subdurais, subaracnóides e nos diversos 
territórios e~cefálicos, . causas. principais . da síndrome do sofrimento 
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fetal (fetal distress), que na sua escala ocasiona hipoxia, anoxia e 
asfixia de origem neurológica. 

Nessa eventualidade o obstetra, visando a proteger o nascituro e 
abreviar o parto, obriga-se a aumentar a freqüencia com que indica 
urna série de intervenc;óes, como: fórceps, vácuo-extrator, cesáreas 
etc., que de outra forma teriam indica9óes mais raras. 

Com as mesmas finalidades, muitos adotam os chamados partos 
profiláticos, sujeitos a julgamento pessoal do médico. Por melhor 
que seja o seu preparo, tal orierita~ao acarreta pesada carga de risco, 
que cresce se o referido preparo nao f or acurado, ou se seu equilíbrio 
emocional nao for bem ajustado. Condi9óes em que os prognósticos 
se ensombrecem intensamente. 

O mecanismo da maior exposi9ao do sistema respiratório as 
complica9óes neonatais será melhor compreendido se lembrarmos que, 
com a mae deitada, o feto se expulsa igualmente deitado. Nestas 
circunstancias, torna-se mais difícil livrar-se do conteúdo das vias 
aéreas, o que pode causar atelectasias maiores ou menores. Estas, por 
sua vez, determinam estados de dispnéia,# apnéia, hipoxia, anoxia 
que, em cadeia e a distancia, lesam estruturas do cérebro e de toda 
a constela9ao glandular. · 

Os danos assim produzidos ocasionam a mais variada gama de 
seqüelas, desde ligeiras lesóes até as mais graves afec~óes. Algumas 
produzem manifesta9óes imediatas, aparentes e gritantes. Outras, tar
dias, isoladas ou combinadas, que englobam desde disritmias ocultas 
a deficiencia mental, paralisia espástica, cloroatetose, ataxia, dislalia, 
perturba96es sensoriais, até os estados convulsivos, que constituem 
sua exterioriza9ao mais aparente, o que pode acontecer a qualquer 
tempo de vida, desde o pós-parto imediato. 

1 nfluencia sobre o primeiro 
relacionamento moe-filho 

O decúbito dorsal influencia, igualmente, o primeiro relaciona
mento materno-infantil. Primeiro, porque a posi9ao deitada dissocia 
completamente a mulher da chegada do seu filho. Ela permanece 
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mirando o teto da sala, totalmente desinformada do que sucede na 
sua esfera genital. 

Nada ve, apenas imagina, e por isso, com freqüencia, se angus
tia, sofre e se desespera. Nao acompanha o resultado do seu esfor90, 
ao contrário do que acontece com a mulher ajoelhada ou acocorada, 
que atentamente acompanha o parto nos seus mínimos detalhes. 

Estes sao aspectos aos quais, ultimamente, se presta grande im
portancia, o que se constituí num campo sob observa9ao intensa de 
psicólogos, biólogos, neonatologistas, pediatras, puericultores e psi
quiatras, além dos obstetras, os maiores interessados no assunto. 

Estamos convictos de que, eril breve, suas observa9óes provarao 
a importancia da intera9ao materno-infantil, através dos contatos 
visuais, auditivos e táteis desde os primeiros instantes do. nascimento 
da crian9a. Experiencias com animais já demonstraram sua veracidade. 

A culpa do enfraquecimento da mulher, dificultando-lhe conti
nuar a ter seus filhos nas· posi9óes primitivas (ajoelhadas ou de cóco
ras) nao cabe ao médico~ ~ dele., porém, a responsabilidade pela 
ado9ao do decúbito dorsal. Este ato acarretou conseqüencias que o 
transformaram, talvez, no maior fator de iatrogenia da história da 
obstetrícia. Atingiu a mae, atingiu o feto e por fim ~ próprio médico, 
ao obrigá-lo a se adaptar as novas condi~óes de trabalho. 
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Comparac;ao entre eletroencefalogramas 
de indígenas nascidos de parto de 
cócoras e de outros indígenas e 
civilizados de · parto em 
decúbito dorsal* 

As excelentes condic;óes anatomofisiológicas do assoalho pélvico 
das índias do Sul do Brasil convenceram os autores de que é vantajosa 
para a mulher a adoc;ao do parto na posi~ao de cócoras, como é 
de uso entre as silvícolas. 

O emprego do método na clínica privada permitiu um estudo 
comparativo com os partos em decúbito dorsal. Porém, se é fácil e 
direta a observac;ao das mulheres, o mesmo nao aconteceu com rela
c;ao as crianc;as. 

Que testes serviriam para aferir o desenvolvimento das crian~as, 
provando ser o parto de cócoras menos lesivo para o recém-nascido? 

A experiencia pessoal muito recente e o escasso número de 
partos foram insuficientes para um estudo que permitisse conclusóes 

• Premio Men~ao Honrosa do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obste
trícia. Salvador, novembro de 1978. 

Aprovado pelo Comite Científico do Congresso Mundial de Ginecologia e 
Obstetrícia , para ser apresentado em Tóquio, outubro de 1979, de sutoria de 
Cláudio Paciornik, Moysés Paciornik, D . Czigyk e M. Schaffer . 
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ponderáveis. Daí a decisio de coletar dados nas reservas indígenas, 
onde o habitual é o parto de cócoras. 

A dificuldade de comunica~io verbal afastou a idéia do recurso 
aos testes psicométricos correntes, bem como os de avalia~io neuroló
gica. Também nio hóuve disposi~io de pessoal especializado que 
acedesse em viajar até as l'eservas, todas elas distantes, para a tomada 
dos referidos testes. 

Visando a contornar tais dificuldades e considerando que grande 
parte das lesóes cerebrais decorrem da dificuldade do parto, e que 
elas se traduzem futuramente por disritmias ou epilepsia, houve a 
op~io da encefalografia, processo niecinico de fácil execu~io e leitura 
direta. 

Estudo comparativo para permitir conclusóes menos discutíveis 
e mais aceitáveis deveria limitar suas observa~óes a indivíduos seme
lhantes, ou, pelo menos, da mesma etnia. 

Em meio civilizado, ·pelo momento, eletroericefalografia nio é 
viável, pela escassez de dados e pela baixa ida de das crian~as nasci
das de parto de c6coras. Em vez de esperar mais alguns anos para 
proceder a exames a salvo de problemas, f oi resol vi do proceder as 
observa~óes nas reservas indígenas, onde o parto de cócoras é o 
usual. 

De urna popula~io de 3350 indios, foram examinados 224. 
Encontramos: 

Etnia 

Indios 

Civilizados 

DISRITMIA 

Tipo de parto Total de exames Disritmia % 

Em decúbito donal 
Qe cócoras 

Em decúbito dorsal 

24 
200 

3 12,5% 
4 2% 

5 a 10% 

Quatro tra~ados disrf tmicos em 200 fn.dios nascidos de parto de 
cócoras, correspondem a 2%, número significativamente baixo, consi
derando que nos civilizados sua incidencia é de 5 a 10%, até cinco 
vezes maior. 

. . 
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Tres tra~ados disrítmicos em 24 índios, nascidos de parto em 
decúbito dorsal (12,5ºAi ), os colocam numa faixa mais carregada que 
a dos civilizados disrítmicos nascidos na mesma posi~io (entre 5 
e tOºk). 

I! necessário considerar que, nas reservas indígenas livres de 
influencias estranhas, a parturiente só deita quando esgotada~ em 
um parto exccssivamente prolongado por distócia grave, em geral 
despropor~ao fetopélvica ou má posi~ao fetal. Compreende-se que as 
crian~as nascidas desse tipo de parto sao, via de regra, mais sofridas, 
mais sujeitas a lesóes encefálicas. Este fato, talvez, explique a alta 
incidencia de disritmia neste grupo de índios. 

Por esta razao, resolveu-se tomar como termo de compara~ao 
os achados índios com os dados expostos nos clássicos de neurología, 
do que resultou a ocorrencia de um epiléptico para cada 650 invidí
duos do parto de cócoras, em contraposi~ao a 1 :200 ou 1 :250 dos 
civilizados. I! um dado que merece considera~ao . 

EPILEPSIA 

Indígenas 1 em 650 

Civilizados 1 em 200 ou 250* 

• Aproximadamente 3 vezes mais. 

Restam algumas indaga~óes. Entre elas: até que ponto estes 
índices se devem a urna questao racial e a condi~óes de vida peculia
res? 

De qualquer forma, os resultados <leste estudo comparativo, 
embora nao sejam conclusivos, podem, até certo ponto, servir como 
subsídio no julgamento das posi~óes que a mulher deve adotar no 
período expulsivo de seus partos. 

Resta, ainda, a impressao de que a baixa incidencia de disritmia 
e epilepsia entre os índios nao é urna questao de ra~a . mas, principal
mente, devida ao método do parto índio (de cócoras), mais rápido, 
mais fácil e menos traumático. 
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Como nasce urna crianca , 

. ~ 

Hoje, todo mundo sabe como· nascem crian~as. Apenas para 
reavivar, urna descri~ao sucinta do parto e atitudes fetais, facilita 
acompanhamento da exposi~ao médica. 

O útero é como se fosse urna bola elástica, de grossas paredes·, 
fechada por urna boca de lábios muito espessos, de consistencia 
firme, dificilmente dilatável. As paredes do útero e os Iábios vio 
.amolecendo com a aproxima~ao da hora do parto. A parte maior do 
útero chama-se corpo; a boca, colo. 

A gravidez come~a com um ovo implantado no endométrio ·que 
é urna camada rica em elementos nutritivos, que recobre a cavidade 
do corpo uterino. · 

O ovo humano cresce como urna planta, tem raízes (placenta), 
caule (cordáo umbilical) que termina num fruto, que é a crian~a. 

As raízes do ovo f ormam-se ag1omeradas, urnas grucÍadas as 
outras, formando um bolo em forma de disco, chamado placenta. 
As raízes placentares recolhem os alimentos do endométrio e os levam 
através do cordao umbilical (caule) para a nutri~ao do feto. 

O ovó da crian~a, plantado no útero pela placenta se assemelha 
a um ovo de ave, a única diferen~a está n~ envoltório que, em vez 
de ser urna casca dura, é um tecido mole, macio, que se chama 
membrana. · 

Assim, a~ cascas dos ovos humanos chamam-se · membranas. 
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A clara equivale a água, denominada também líquido amniótico, 
que envolve, banha e protege a crianc;a durante seu desenvolvimento 
intra-uterino. 

A crianc;a, bem como o pinto, forma-se na gema. 

A medida que a crianc;a se desenvolve, o útero cresce, aumenta 
de volume, para conte-la. 

No transcurso da gravidez, o colo uterino vai amolecendo, ma
durando progressivamente. 

Por volta de duzentos e oitenta dias, o útero está todo ocupado, 
a crianc;a madura, bem formada, pronta para nascer. Daí entram em 
ac;io urna série de mecanismos. 

Para a crianc;a sair, o colo do útero, que se amoleceu durante 
toda a gravidez, tem que se abrir, dilatar, se alargar. Estes fenomenos 
se processam num período que se chama período de dilatac;ao. 

No primeiro filho a dilatac;ao e o alargamento sao lentos, deman
dam muitas horas, urnas oito, em média. Do segundo filho em <liante, 
toma-se mais rápido. Eles se fazem por contrac;oes das fibras do 
corpo uterono que, ao mesmo tempo que repuxam as fibras do colo, 
comprimem a bolsa dágua, cuja pressao aumenta e forc;a o orificio 
do colo, de dentro para f ora, auxiliando abri-lo, dilatá-lo, alargá-lo. 

Enquanto a dilatac;ao nao está completa, nao há necessidade, a 
mulher nao tem vontade e nao adianta instá-la a f azer f ore; a. O colo 
fechado torna inútil, e até prejudicial, qualquer esforc;o. 

Durante toda a dilatac;ao, a mulher deve permanecer calma, 
relaxada, oxigenada. Para isso, ela deve respirar desimpedida e cal
mamente. Tem liberdade para fazer o que desejar, sentar, deitar, 
andar. Desde que nao esteja cansada, andar é o mais vantajoso. ~ 
o que a índia da mata sempre fez e, liberta da influencia dos civiliza
dos, ainda faz. 

O período de dilatac;ao chama-se, também, primeiro período; as 
contrac;óes comec;am espac;adas, de meia em meia hora, vinte em 
vinte minutos, amiudando-se com a progressao da dilatac;ao. 

Quando a dilatac;ao está completa, a mulher sente vontade de 
, se agachar, comprimir o abdomen, fazer forc;a como se precisasse 

evacuar. 
Os mecanismos da expulsao fetal e fecal sao identicos, diferen

ciam-se apenas no resultado, num sai o cilindro fecal, e noutro, o 
cilindro fetal. A este período chama-se período expulsivo, e nos povos 
primitivos transcorre como se descreveu acima. 
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Após a saída do feto a placenta se desprende do útero e na 
mulher em posic;ao de evacuac;ao é expulsa sem qualquer dificuldade, 
deslizando para f ora do canal da vagina e arras tan do consigo as 
membranas. Este tempo chama-se secundamento, desprendimento, 
desplacentac;ao, terceiro período. 

Se nao houver interferencia estranha, em mais de noventa por 
cento dos casos o parto é normal e espontaneo, dispensando toda e 
qualquer ajuda ativa. A supervisao médica é necessária, para _detectar, 
prevenir e intervir nos casos em que possa surgir alguma anormali
dade, menos de dez por cento. 

O feto 
. ~ 

Acreditavam os antigos que o feto tinha papel ativo na sua 
saída do corpo uterino. Na verdade, o trabalho uterino ao comprimi
lo, obriga-o a se moldar, fletir, movimentar e girar passivamente, 
para se a presentar em condic;óes de mais f acilmente atravessar o 
túnel vaginal. · 

· Para o parto normal, o grande eixo do feto deve coincidir com 
o grande eixo da mae. O feto deve posicionar-se de comprido, a pre
sentando-se pela cabec;a ou pelas nádegas, se nao for assim o parto 
espontaneo nao se dará. 

l! como a máquina do trem que, apresentando-se em transverso 
na boca do túnel, nao pode entrar. 

A cabec;a nao é urna esfera simétrica, tem diametros maiores 
e menores. Para atravessar com mais facilidade o canal, ela deve 
apresentar-se pelo di8metro menor, que é aquele que vai do occipital 
a fronte. 

Para que isso aconte~a, a cabe~a tem que estar fletida, o queixo 
encostado no tórax . Nesta atitude, o diametro occipital frontal mede 
9 centímetros, em contra.posi~ao a 1 O, 11 e até 13 centímetros de 
outras atitudes dificultantes do parto,, traumatizantes e perigosas para 
a mae e para o filho. 

De qualquer forma , mesmo para o índio, embora doa menos, o 
parto dói. 

Por que é que dói? 
~ o que voce vai ler em seguida. 
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Por que o parto dói? 
A Bí blia tem a resposta 

A Biblia tem a resposta para o que voces quiserem, para tudo o 
" . que voces prec1sarem. 

Voces tem dúvidas? Pois leiam o que lhes conto e digam se 
nao é verdade. 

Ela que sof ra. 
Tem que doer. 
Puxa, quanta briga, quanta discussáo. "Parirás com dor." E 

as mulheres tinham que gritar, tinham que sofrer. 

Quando apareceu a anestesia e a Rainha Vitória da Inglaterra 
foi ter filho, chegou um certo Dr. Simpson com um vidro de cloro
fórmio, pingou-o em urna máscara de gaze, deu-o para a rainha 
cheirar e o filho nasceu sem que ela sentisse dor. 

Foi um protesto geral: 
- Pecado! 
- Nao pode! 
- Sacrilégio! 
- Se no livro sagrado está escrito "parirás com dor", com 

dor ela devia ter parido! 
- Deverá ser castigada. Desrespeitoú a ordem divina. 
Mas nada aconteceu. Primeiro, porque ela era rainha, e depois, 

Simpson era o médico da rainha e, ainda, porque Simpson, sério, 
respeitado, estudioso do livro sagrado, desenvolveu um raciocínio que 
o povo aceitou com sorriso e muita simpatia. 
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Perguntava ele: 
Sabem voces quem f oi o primeiro anestesista do mundo? 
? • 
Foi Deus. 
Como? Deus? 

- Sim, foi ele. Leiam a Bíblia. Lá está: ''como Adáo estava 
sozinho, Deus resolveu dar-lhe urna companheira". E para isto, fez 
Adáo dormir, retirou-lhe urna costela e dela formou Eva, a primeira 
mulher. 

Ora, Deus - para fazer Eva nascer - fez Adao dorm_ir, "anes
tesiando-o", portan to. 

Deus, que nunca erra, foi o primeiro anestesista do tnundo. 
Se ele pode, por que nao . podemos nós, também, que apenas 

procuramos imitar o que Ele fez? 

• • lit 

Sim, a Bíblia tem" razao, Simpson também e, talvez, eu também, 
se voces forem benevolentes comigo, como os seus contemporaneos 
foram com ele. 

Acao e reacao • • 

Lá por 1948, mais de cem anos depois de Simpson, quando 
em mais de mil lugares do mundo aceitavam, faziam, anunciavam o 
parto sem dor, resolvemos ir aprende-lo, para praticá-lo em Curitiba. 

Entáo, sentimos um pouco do que o Simpson sentira. E em 
ponto menor, tudo se repetiu. Em nosso pequeno mundo curitibano, 
acreditamos que as coisas foram exatamente iguais. 

- Pecado! 
- Nao pode! 
- Sacrilégio! 
- Se está escrito, por que é que ele desobedece? 
- E por que elas desobedecem? Nao tem medo, náo tem 

respeito? 
E muitas obedeciam, urnas por respeito e outras com medo da 

ira e do castigo divino. Mas, outras, muitas outras, desobedeci~m, . 
porque o medo da dor era bem maior que os outros medos e acorr1am . 
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ao hospital para o atraen te parto sem dor. E seu número f oi aumen
tando e o remorso de algumas também. 

Até um " libertador" , no seu acatado e sempre ponderado edito
rial dominical, educadamente, comentou a "extravagante, desnecessá
ria, estranha inova9ao". 

Hoje, quando a anestesia quase entrou na retina e as próprias 
irmas da Maternidade Nossa Senhora do Bom Parto animam, indu
zem suas pacientes para ter ' 'parto sem dor", isto tudo parece ab
surdo, mas, naquele tempo, nem queiram saber. 

Eva, a mac;o e o parto sem dor 

Embora nao seja nenhum Simpson, também construí a minha 
estorinha que também fez alguns sorrirem, pois acredito que a Bíblia 
tem razao, quando diz "multiplicarei os sofrimentos do teu parto. 
Darás a luz com dor a teus filhos". Porque Eva comeu a ma9a, 
surgiu a anestesia que suprime a dor do parto. Tudo divino, tudo 
certo, tudo lógico. 

- Como? Dói porque Eva comeu a ma9a, está certo, está es
crito. Mas, o que é que tem a ma9a com a descoberta da anestesia 
e do parto sem dor? 

- Pois olhem lá. Vou expor o mais claro que posso. Nao repa
rem o muito repetitivo que sou, em certos argumentos. 

Se Eva, ao comer a ma9ii - o fruto do saber - ficou saben do, 
conhecendo coisas, percebendo as coisas, é que antes de comer a 
ma9a, ela nao tinha a capacidade de saber, conhecer, perceber. 

E qual é o órgao do saber, a sede da sabedoria e da inteli-
gencia? 

}! o cérebro, nao é? 
Nos animais que nao tem a inteligencia do hornero, o cérebro 

é pequeno e, conseqüentemente, o cranio que o contém, bem como 
a cabe9a a qual ele pertence, certo? 

Ora, todas as cabe9as com cérebro e cranio pequenos sao alon
gadas, compridas, com diametro reduzido, fáceis de nascer. Vejam 
a cabe9a dos animais. 

Ouando Eva adquiriu a faculdade de saber, a sede do saber, o 
seu cérebro cresceu. Conseqüentemente, o cranio teve que crescer, 
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aumentando o diametro da cabe9a, que de comprida arredondou, 
ficando urna cabe9a difícil para o parto. 

- Viram por que é que nas mulheres o parto dói? 
Porque as crian9as tem a cabe~a grande para conter um cérebro 

grande, que aumentou ·com a inteligencia adquirida ao comer o fruto 
do saber. Concordam? 

Mas isto é só o come90. Outras conseqüencias vieram daÍ; 
Vejam só. Aliás, daqui por diante, voces olhando nossas. figuras, 
vao acompanhar melhor a exposi9io. 

De horizontal para vertical 

Todos os animais de cabe~a pequena tem a face, a cara, o rosto, 
perpendiculares a coluna vertebral. 

Para olhar para a frente; o animal é obrigado a ficar com o 
corpo em posi~áo horizontal, apoiando-se nas quatro patas. Daí, ser 
quadrúpede. · 

Caso os animais ficassem em pé, a cara olharia para cima ·e, 
entiio, voces compreendem que, para olhar ~ara a frente, tinham 
que ficar de quatro ... 

Já na mulher (e no hornero também, é claro) a coisa toda se . ' 

complica. Por que? Porque, crescendo o cranio, a face e os olhos 
f oram deslocados para baixo e, se o homem fosse quadrúpede, olharia 
para o chao (Fig. 1). 

Para olhar para a frente, ele teria que f or9ar o levantamento da 
cabe9a, contraír os músculos detrás do pesco90, os músculos da 
nuca. 

A posi9ao seria difícil, cansativa e, ainda por citñl, bs mús
culos da nuca sao fraco~ e nao a sustentariam por muito tempo, 
cederiam. A cabe9a pendería e o rosto olharia para trás, por .entre 
as pernas traseiras. 

Situa9ao incomoda e cansativa. Como é que o homem iria andar? 
Para trás? Daí a única solu9ao possível: ficar de pé, em bipedestra
<;ao, na posi9ao ereta, o que lhe deu o nome de bípedes erectus, sus
tentado apenas pelos dois pés, a cabe9a apoiada na .coluna vertebral, 
única maneira de olhar para a fre·nte. 
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FIGURA 1 

- Bem, está certo. E que tem isso? 
- Isto trouxe outra série de conseqüencias, atingindo os ossos 

e as partes moles, o que mais concorreu para tomar o parto difícil 
e doloroso. 

- e? . .. 
- e sim. Vejam como é. Primeiro, vou falat dos ossos. Con-

tinuem a observar as figuras. 

Alteracco na estrutura óssea , 

Nos quadrúpedes, o peso do corpo se distribuí pelas quatro 
patas: as duas anteriores, que formam a cintura escapular e as poste-
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riores, que constituem a chamada cintura pélvica. Os dois pares 
dividem entre si a distribui~ao do peso do corpo animal (Fig. 2) . 

1 1 

_¿j;~ .. . 
.a. : 

FIGURA 2 

Assim, a pressao que sobre elas se exerce é menor. Daí, ser 
maior a cintura pélvica por onde a cria, para nascer, tem que passar; 
ela é larga, fácil de ser transposta, tem até um nome especial, antro
póide, para caracterizar a sua forma peculiar. 

Já no homem (e na mulher também, claro), ao apoiar-se sobre 
as duas pernas, o peso todo for9a a única cintura, a pélvica, que se 
ve comprimida por duas. pressoes: urna, de cima para baixo - o 
peso do tronco todo, encimado pela cabe9a, de tamanho avantajado 
e outra de baixo para cima - a contrapressao dos membros infe
riores (Fig. 3). 

Disso resulta o progressivo achatamento da hacia, cujo diametro 
diminui, os ossos, com maior trabalho e responsabilidade, tem sua 
consistencia aumentada, engrossam. 
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FIGURA 3 

E as partes moles? Músculos, ligamentos? Nestes também a mo
difica9ao da posi9ao do corpo exerce sua influencia? 

Nos quadrúpedes, com o corpo em posi9ao horizontal, todas as 
vísceras repousam sobre a parede abdominal que, para sustentá-las, 
terá que ser forte e resistente. 

O mesmo acontece como fechamento do colo do útero. 
Nos animais ele é fraco, pouco desenvolvido, distendendo-se, 

abrindo-se facilmente, ao contrário do colo uterino das mulheres, que 
é grosso, duro, resistente, cerrado, dificilmente dilatável (Fig. 4). 

Por que? Porque no animal de quatro, o útero grávido repousa 
sobre a parede abdominal e o bicho pode correr, pular que nao há 
perigo de perder a cria. 

Já na mulher de pé, se ela nao tivesse um colo desenvolvido, 
imaginem o que acontecería numa queda, corrida, salto e até mesmo 
num esfor90 maior, defeca9io, tosse, espirro. Arriscaría a perder, 
abortar o filho (Fig. 5). 
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FIGURA 4 

E é o que se ve, as vezes, quando ele se rompe, nao é refeito. 
Fica insuficiente, incapaz de reter urna gravidez que se perde espon
taneamente, ao atingir poucos meses. 

Estrutura sob a ac;ao do parto 

Para a crian9a nascer devem-se dilatar o colo, o assoalho p~lvico, 
a vagina, a vulva, o períneo e isto ocorre estirando-se até além de 
sua elasticidade rompendo-os, de cima a baixo. O colo a~ina, abre· · · 
até rasgar. 

A vagina, esmagada entre a cabe9a e os ossos, se fissura, 
greta. . . O períneo se distende, estica, esgar~a, estoura. Por vezes, 
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os rasgoes se exageram, abrem até a parede do reto e anus, deslocam 
a uretra, baixam a bexiga, rompem a bexiga para deixar a crianc;a 
passar e tudo dói. 1! só sangue e dor. Sangue e dor se misturam coro 
fezes e urina. 

Por sua vez, a cnan9a, autora inocente de todo esse estrago, 
também paga pesado tributo. 

Para atravessar a hacia angustiada e vencer a resistencia das 
partes moles (colo, vagina e períneo) ela é obrigada a flexoes, de
flexoes, encurvamentos, rotac;oes, sofre compressoes que, por sua 
vez, determinam n1odificac;oes como formac;ao de bossas, acavalamen
tos, modelagens que podem causar - e com freqüencia causam -
lesoes, deformac;5es, hemorragias e até f raturas que depois reper
cutem sobre toda a vida da crianc;a, poden do até f aze-la n~scer morta. 

Os resultados do ''saber'' 

Viram como é? E tudo por que? Só porque Eva comeu o tal 
fruto do saber. 

- E se ela nao o tivesse feito, as coisas nao seriam assim? 
- Claro que nao: ela nao teria adquirido a faculdade do saber. 

A sua cabec;a seria pequena, a hacia larga, o colo fraco, p~ríneo 
f rouxo e nada' daquilo acontecería .. . 

- Quer dizer que a Bíblia tinha razao? 
- Natural que tinha. Nao é lógico como sempre? 
- 1!, parece. . . Mas entao o parto sem dor é um sacrilégio 

mesmo? 
- Nunca. De acordo com a Bíblia nunca. 
- De acordo com a Bíblia nunca?! Por que? Como? 
- Por que? Prestem atenc;ao. Sigam o meu raciocínio. Comen-

do a ma\:ii, o fruto do saber, Eva e seus descendentes ficaram ·inteli
gentes. Analisando coisas, analisaram a própria Bíblia e vejam o que 
descobriram. Descobriram que nela está escrito - isto . em hebraico 
ou aramaico - "Por teres comido o fruto do saber, parirás com 
soror. 

,, 

- Soror? Que é soror? 
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- Soror foi traduzido para dor. Mas nao significa dor. Soror 
significa ''tristeza" - tris-te-za. Tristeza a mulher grávida tem muita. 
Sao as preocupa96es com o desenvolvimento do seu neném. Será 
sadio? Nao terá defeito? Será homem, mulher? Será bonitinho? 
Terá um nariz horrível como o do pai? Nascerá vivo? E o corpo 
de]a, da máe, que se deformou? O mal-estar, os vómitos, o rosto 
que mancha, as mamas que doem, a pele que arrebenta, o ventre que 
protubera, afrouxa, cai, as pernas que incham, a dor. . . Quanta 
preocupa9áo, quanta soror. Parirás com soror. E soror elas sempre 
terao. Nao adianta a inteligencia, nao adiantam os progressos da 
ciencia. Nada adiantará. 

Mas, onde está escrito dor? Por que dor? Para que dor? Onde 
está escrito que é pecado tirar a dor, fazer anestesia? Onde, digam
me, onde? Leiam a Bíblia e me digam, onde? 

- Viram? Ela tinha razáo. Como sempre, a Bíblia tinha razao. 
J;: só saber procurar, compreender, entender. 

- Quer dizer que na Bíblia está a resposta? 
- Claro. A Bíblia tem a resposta. Voces ainda tem dúvidas? 

Dúvidas .. . 
Querem que analise a palavra dúvida? Querem? Pois entáo pe

guem a Bíblia. J;: só procurar, prestar aten9ao, compreender que lá 
está, para o que voces quiserem, para tudo que voces precisarem: 

"A Bíblia tem a resposta." 
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Por · que o estado genital 
das índias é melhor? 

. ~ 

As índias entravam urna atrás-da outra. 
A enf ermeira da FUNAI esta va junto. 
Para satisf a9ao nossa, o servi90 corría descontraído. 
O Cláudio se encarregara do exame dos órgáos genitais, eu 

olhava as mamas, urna secretária anotava os achados que ditávamos. 
Logo de cara, a diferen9a salta aos olhos. 
Estávamos treinados em observar civilizadas. Só na vizinha ci

dade de Xanxere, cada um de nós examinara centenas de mulheres. 
O estado genital das índias se apresentava em condi96es infini-

tamente meJhores. 
Quantos filhos voce teve? 
Quatorze. 
Perde urina quando tosse? 
Nao. 

- E quando ri? 
- Também nao. 
- Interessante. Quatorze filhos e os órgáos genitais se apre-

sentam bem, quase nao ·há prolapsos. Olhem. Fa9a for9a. A bexiga, 
o reto, a uretra, estao no lugar, nao baixaram. O períneo está bem. 

Na segunda, terceira, quarta, até a décima terceira mais ou me
nos a mesma coisa. 

Entre as civilizadas, isto dificilmente acontecería. A incontinen
cia urinária, os prolapsos mais ou menos grandes, atingem perto de 
tdnta por cento das mulheres que tiveram filhos. · 
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Na décima terceira, o aspecto genital nao era bom. 
- Fa<;a for9a, tussa. 

Houve perda de urina. 
- Esta tem só tres filhos e já está com incontinencia . urinária. 

Por que será? 
- Esta fui eu quem fez o parto, informa a enf ermeira. Cuidei 

dela na gesta9ao. 
- E as outras? 
- As outras nao. Sao mais velhas. Estou aqui há pouco tempo. 

Outra série de mulheres com muitos filhos e poucas lesoes, em 
geral, pouco acentuadas. 

Mais urna com incontinencia urinária. 
- Quem fez o seu parto? 
- A mo9a aí. 

Depois da terceira , nao havia dúvidas. Os partos com a parteira 
eram de resultados piores. A profissional era razoavelmente prepa
rada. Instruída, professora, fizera estágio numa maternidade de bom 
padrao. 

- Como a senhora faz os partos? 

- Como aprendí. Deito-as sobre urna mesa, dou a posi<;áo gi-
necológica e aparo a crian<;a. 

- E as que nao tém filhos coma senhora, como é que fazem? 
- Antes de eu vir para cá estavam abandonadas, se acocora-

vam e tinham os filhos diretamente sobre urna esteira no chao. A 
mae, a avó ou urna vizinha mais velha é que cuidava do parto. 

- Nao se zangue. A senhora faz tudo certo, aliás~ igual ao que 
riós fazemos . Foi assim que aprendemos e ensinamos. Mas, parece 
que o jeito delas terem filhos é muito melhor. Nao concorda? 

- Concordo. É evidente. 
- Vamos observar as que vierem daqui pra frente. 

O prosseguimento dos exames, feítos com a aten9ao redobrada, 
confirmou a primeira impressao. 

Observac;ao semelhante em outras reservas em que foram vistas 
cerca de quatrocentas índias, alicer9aram e deram seguran<;a ao que 
já era urna convic9ao. 

E f oi daí que, visando a proteger as índias, nao pensávamos nas 
civilizadas, escrevemos um trabalho Niío Perturbem o Parto das 
índias, e1n que comparávamos o parto de cócoras com o parto civi
lizado, em jecúbito dorsal, concluindo que o de cócoras seria muito 
melhor. 
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De cócoras. Melhor? 
Mais fácil? Por que? 

¡ .... 

Depois que a gente viu a "indiada", come~amos a pensar nos 
A 

porques. 

Por que será mais fácil? 
Por que causa menos lesoes? 

A explica9ao é simples.· Para perceber, nao precisa de muito 
esfor~o. 

Prestem aten~ao. 

Primeiro, urna pergunta. 
- Para a crian~a nascer, o que é mais fácil, urna vagina 

fechada ou urna vagina aberta? 
- Aberta, é claro. 
- Muito bem. 

Na mulher deitada o colchao da cama empurra as nádegas jun
tamente com o cóccix para cima. O cóccix é o osso do fim da coluna 
e é muito móvel. Empurrado para cima, com os tecidos moles das 
nádegas, estreitam o canal vaginal, por onde a crian~a tem que 
passar. 

Na mulher, ao agachar-se, os músculos que cercam a vagina se 
abrem, e se ela inclinar o corpo para a frente, o sacro e o cóccix 
basculam para trás, aumentando ainda mais o canal do parto. 

- Qual rasga mais, a vagina aberta ou a fechada? 
- Fechada, naturalmente. 
Entenderam? 
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Entenderam por que as índias que tem nenéns com as parteiras 
estáo mais estragadas, tem rupturas maiores, prolapsos mais acen
tuados, incontinencia urinária, insuficiencia? 

Tem mais. 
- O que é mais fácil, empurrar um carro sem motor numa 

subida ou numa descida? 
- Numa descida, lógico. 

Po
. , 

- . lS e. 
Na mulher deitada, o canal do parto é urna violenta subida em 

curva, apontando diretamente para o teto da sala. l! por ele que ela 
tem que empurrar o filho, com tres, quatro quilos. A mulher, ao 
acocorar-se, transforma-o numa descida em dire~áo ao chao. 

Náo há perigo de o feto cair, se machucar. Ao agachar-se, a 
distancia da saída da vagina e a superfície sobre a qual vai depo
sitar-se a crian~a, mede exatamente o tamanho dela. Nao tem como 
cair. De mesa de parto; da cama alta sim. Há riscos e isto tem acon
tecido mais de urna vez, muito mais do que possam imaginar. Até 
os índios de lbirama sabem disto. Nunca esqueceram, contam sem
pre, do caso da índia que, num parto difícil, num caminhao, sendo 
transportada as pressas para a cidade, no meio do caminho as dores 
apuraram e a crian~a come~ou a nascer . . A parteira abriu a tampa 
da carrocería, deitou a mulher na borda e, como aprendera na ma
ternidade, aparou a crian~a, mas foi de tanto azar, que ela lhe esca
pou das maos. O cordao umbilical, estirado com violencia, rompeu 
na inser~ao do umbigo. Em poucos minutos, a hemorragia, impossível 
de ser contida, matou o indiozinho. 

Esta história nao vale, foi falta de sorte, pode acontecer a qual
quer um que fa~a o parto em mesa alta, sem prote~ao. Na índia de 
cócoras nao é vantagem nunca ter acontecido nada igual; é lógico, 
nao pode a~ontecer. 
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Preparo para o parto índio. 
Os prós. 

Para a índia ter parto de cócoras, nada mais natural. Ela vive 
de cócoras. Está treinada, acostumada, preparada. 

Para a civilizada, as coisas mudam. A maioria nao aceitava, 
achava ridícula e vexatória a posi~áo. 

Até há pouco te1npo, ·as niulheres que, morando no interior ou 
por qualquer outra circunstancia, tivessem tido µm filho agachadas, 
envergonhadas, negavam que isso tivesse acontecido. 

- ''De croque"? Eu nao! Tive todos os meus filhos como gente, 

deitada na beira da cama. 
Hoje, entre nossas pacientes, impressionante a quantidade de 

mulheres que se orgulham de terem experiencia com o parto a moda 
índia. A aceita~áo pacífica, a procura espontanea, crescem aceleradas, 
mesmo antes de um programa de televisao ter-lhe dado ampla 

divulga~áo. 
No preparo das mulheres, procuramos faze-las compreender as 

vantagens do novo-velho . método. 
Tentamos faze-lo em termos de fácil compreensáo. Emb~ra. as 

mais instruídas possam julgar a exposi~áo simplória, é boa a acolh1da, 
os resultados excelentes. 

Reunimos as clientes em aulas coletivas. Os prós surgem de urna 
série de perguntas elaboradas, cuja resposta enfatiza as vantagens que 

desejamos ressaltar. 
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) lustramos também, com algumas estórias e fa tos ocorridos, 
como o que se segue. 

''As mulher dos 'portugueis' 
nao sabem nem cantar'' 

No fim da tarde, olhando o por-do-sol, sentadas na grama da 
borda do campo, um grupo de índias conversa, calmo e descansado. 

O médico, já familiarizado, se aproxima, discreto, senta perto 
e presta aten~ao ao lan-lan-lan caigangue. 

Nao entende nada. 
- Como é que se · diz "boa tarde" em caigangue? 
- Amahe. 
- Entao, amahe para voces. 
- Apentavi - respondem prontamente, e riem satisfeitas. 
- Quantos filhos a senhora tem? 
- Doze. 
- Tudo vivo? 
- Tudo. 
- E a senhora·? 
- Oito. 
- E a senhora? E a senhora? ... 
E a conversa continua, descontraída, até que ele provoca o as-

sunto que mais lhe interessa. 
- Como é que a senhora teve os filhos? 
- Tendo, ora. 
- Nao é isso, queria saber qual a posi~ao . . . 
- Como todo mundo. Como tem que ser? Como é que a gente 

tem filhos? Se agacha, se espreme e eles vem. Por que o senhor 
pergunta? 
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- Para saber. 
- Para saber? E as mulher dos "portugueis" nao tem assim? 
- Nao. 
Para os índios, brasileiros sao eles, os· outros sao ''os portugueis". 
- Nao? Como é que é entao? 
- Deitada. 
- Deitada? Como? 

Neste ponto o círculo se estreita, a assistencia aumenta, mais 
mulheres, alguns homens curiosos prestam aten~io. 

- Elas se deitam numa mesa alta e a parteira ou o médico 
f azem o parto. 

- Deitada?! De que jeito?! 
- Assim ... 
E o médico, desinibido, gozador, deita na grama e 'levanta as 

pernas. 
A gargalhada incrédula, estoura alegre e solta. 
fndio quase nao ri, mas a imagem era tao divertida e inacredi

tável, o absurdo lhes parecia tao complexo que até a própria natureza 
parecía enxergar o jocoso da situa~ao, rindo também, no farfalbar 
das folhas, S"b a a~ao de urna lufada .de vento mais forte. 

O médico, sentado na grama, se diverte, a espera de que passe 
a onda de hilaridade. 

- Desse jeito? 
- Como é que a crian~a pode nascer? Como é que pode? 
E a situa~ao lhes parece tao absurda, incompreensível, grotesca, 

que os comentários, agora em caigangue, continuam a provocar os 
risos. críticos, superiores. 

Mais divertida, a velha Catarina, máe de doze filhos, imita urna 
mulher deitada e faz comédia para as amigas. 

- Olha o jeito . das portuguesas terem filhos. 
- Como é que pode?! 
E sem maldade, a curiosidade espica~ada pelo incompreensível 

problema, no seu linguajar simples e direto, lan~a a pergunta: 
- E como é que as mulher dos "portugueis" faz para defecar? 

(naturalmente, usou outro termo). Nao me diga que elas também 
deitam ... 

- Sentam numa tábua alta com um buraco no meio. 
- Entáo, por que nao tem filho do mesmo jeito? As mulher 

dos "portugueis" nao sabem nem ''cantar"... Voces pensam que 
sabem tudo e tem mania de ensinar a gente . .. 

Assim, preparamos nossas clientes para o parto de cócoras. 
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Os contras 

A nossa primeira idéia, ao nos convencermos de que o parto 
de cócoras era o melhor, f oi proteger as índia~ Pela minha cabe9a 
nunca passou a idéia de levar o método para as c.ivilizad~s .. Muito 
pelo contrário, a ponto de, quando meu companhe1ro (Clau?10~ co
me9ou a preparar suas pacientes civilizadas para o parto 1nd10, a 
recep9ao foi , até certo ponto, hostil, gerou urna rea9áo de descon-

fian9a. 
Violentava tudo quanto se aprendera e se aplicara por algu~as 

dezenas de anos. Difícil conceber e aceitar a inova9áo, que se af1gu· 

rava ridícula e chocante. 
Igual rea9ao surgiu da parte dos mais sérios e categorizados 

especialistas. 
- Nao posso admitir, nem posso pensar em propor a urna se-

nhora de fino trato, que se ponha em tao feia posi9ao. 
- Ninguém, nenhum de nós, por saber que e~acuar agachado 

é mais fisiológico, vai aceitar evacuar de jeito tao ridículo. 
- Pode ser que seja melhor para a índia, nunca para a mulher 

civilizada. Ela nao está preparada. Sua vida é outra, outras sao suas 
' condi9óes anatómicas. Um parto <lestes a romperá toda. 

E quanto ao feto, a acusa9ao culminante partiu de simpático 

e revoltado casal: 
- Viernes reclamar do seu atendimento. 
- Nao entendo. Visitei sua esposa diversas vezes, durante seu 

internamento. Voces me pareciam felizes. Por que nao reclamaram? 
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- e, porque nao sabíamos do malefício que o seu parto causou 
em nosso filho. 

- Malefício? Nao percebi nada. Nossos pediatras examinaram 
a crian9a e também nao encontraram nada de anormal. 

Mas o nosso percebeu. 
- O que houve com seu filho? 

- Nasceu com urna enorme bola na cabe9a. O pediatra teve 
que mandar fazer radiografias numa crian~a de cinco dias. Fizemos 
duas chapas. O senhor nos induziu ao tal parto índio. · 

- O parto índio nao é mau. 
- Nao é mau para as índias. ·Minha mulher nao é índia. Ela 

nao estava preparada, foi por isso que o neném nasceu com o defeito. 
O senhor é culpado. 

As radiografias mostraram alguma coisa? 
Gra~as a Deus, nao. 

A bola nao sumiu, ·a~ crian9a nao está boa? 

- Gra9as a Deus, sumiu, a crian9a está boa. Mas nós nao pode
mos perdoá-lo, nao o desculparemos pelo que passamos. 

- Está bem . . . voces estao certos. . . nao pretendo argumentar 
contra o que seu médico lhes transmitiu. Ele é um médico muito 
bom. Recomendem-me a ele: Me desculoem. . . Tenho um caso ur
gente, com licen9a ... 

Adiantava discutir, tentar convencer, explicar que a bola era urna 
banal e inócua bossa que, com mu ita f reqüencia, aparece em qual
quer parto, por mais normal. natural ou fácil que seja, e que desa
parece sem deixar seqüelas e sem exigir cuidado algum? 

Adiantaria discutir? 

Naquele momento, nao. Mais tarde, quando se informassem me
lhor, com algum médico, emocionalmente desligado do assunto, se 
convenceriam da infundada desconfian9a e revolta, a que f oram le
vados por ensinamentos distorcidos. Desinforma9ao? Talvez. 

Mais provável que fosse, apenas, defesa daquilo que julgam 
certos, filiados que estao a escolas e métodos diferentes. Ataque, 
extremado no caso, ao que pensam errado. ~m medicina, tais rea9óes 
sao benéficas. Acontecem sempre. Depuram idéias, eliminam con
ceitos que nao tiveram sustenta~ao correta. 

Neste caso, com quem está a razao? 
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De nossa parte, nao ternos dúvida. Convencidos pelos resultados 
dos partos conduzidos por Cláudio, nos engajamos no parto índio, 
sem nenhuma coer~ao de ordem científica. 

Com rela~ao ao feto, o que importa é a prote~áo do seu cérebro. 
Que ele nao seja lesado na saída da cahe~a, causa maior do seu fun
cionamento anómalo. 

Hoje, o parto de cócoras, a moda dos índios brasileiros, é nosso 
método de escolha. 

Diversos processos existem para aferir .o funcionamento cerebral. 
A encefalografia se situa entre os mais úteis e mais bem aceitos. A 
tomada encefalográfica foi que recorremos para avaliar a a~io do 
parto de cócoras sobre o encéfalo da crian~a. 

Nossas parturientes normais deitam apenas num parto carente 
de ajuda médica ou cirúrgica. Até mesmo o fórceps e a episiotomia, 
quando necessários, sao praticados, com vantagens, na mulher 
acoco rada. · 

A sutura do períneo, a curagem, a cesárea, estas sim, exigem 
a posi~ao deitada, as demais nao. Para elas nao admitimos outros 
métodos de parto que nao seja parto índio. 

Acontece que, para que as coisas transcorram mais fáceis, pre
paramos nossas pacientes. 

Episiotomia - ruptura do períneo 

Outra insistente acusaf;ao contra o parto de cócoras, é a ruptura 
do perineo. Na verdade, ela nao é maior do que determina o parto 
deitado, pelo contrário, em geral, é menor. 

Menor porque, nesta posi~ao, como vimos, o canal vaginal se 
alarga, ao invés de estreitar-se, como acontece na mulher deitada. 

Para evitar as rupturas, os médicos praticam, com tesoura ou 
bisturí, a abertura cirúrgica da vagina (episiotomia), para suturá-la 
depois da saída da crianf;a (episiorrafia). 

Acreditam que a cicatriz é melhor do que na ruptura esponta
nea, em que, numa ferida irregular, seria mais difícil recompor os 
tecidos. 
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Muitos adotam a episiotomia de rotina em todas as primíparas 
(mulheres de primeiro parto). Recomendam que a incisao se fac;a tao 
logo a cabec;a comece a abaular a vulva. Pretendem prevenir a dis
teqsao exagerada das fibras musculares, que, na opiniao deles, per
deriam a elasticidade e o poder de retrac;ao, de que resultaria o afrou
xamento do assoalho pélvico, causa dos prolapsos genitais. Argumen
tam que, quando nao há ruptura, a integridade da pele apenas 
esconde o esfacelamento dos músculos subjacentes. 

Nada impede que, no parto índio, se fa9a a episiotomia e a epi
siorrafia, da mesma forma que no parto deitado. 

Por diversas razóes, nao adotamos a episiotomia de rotina. Fica 
reservada para algum caso (raro) em que um períneo mais rígido 
atrase em demasía o nascimento de um feto ou quando alguma causa 
ponha em risco sua saúde e nos obrigue a abreviar o parto. Doutra 
forma, permitimos que o parto se complete natural e espontaneamen
te, com um mínimo de intervenc;ao. 

Observamos que, perto de trinta por cento dos partos de pri
míparas, as rupturas perineais nao se dáo. 

Por que, entáo, cortar todas as mulheres, mesmo aquelas em 
que o corte seria desnecessário? 

Nos casos de rupturas, nao vemos dificuldade na correc;ao ime
diata das lesóes, que corresponderao exatamente ao necessário para 
a passagem daquela crianc;a, nada mais. Na episiotomia, o médico 
corta quanto julga necessário, muitas vezes mais do que precisa, 
mesmo o mais eficiente e competente. Quando corta menos e a aber
tura fica insuficiente, a cabec;a da crianc;a se encarrega de ampliá-la, 
rasgando-a, por vezes, com exagero e em direc;ao desvantajosa. 

Quanto a aludida distensao e perda da elasticidade e do poder 
de retrac;ao, com afrouxamento dos perineos nao rotos, acreditamos 
que baja urna interpretacao distorcida do que realmente acontece. 

Raciocinam, tais analistas, como se as estruturas vaginais se 
comportassem como um tecido cujo poder de distensao se devesse 
a fibras elásticas da pele que, depois de rotas, perdem o poder de 
retrac;ao, pela impossibilidade de serem reconstruídas. 

Nao é esse o comportamento das fibras musculares que, dispos
tas em arcos, como se fossem parenteses, cercam as aberturas .do 
assoalho pélvico, construindo os diafragmas anal, vaginal e vesical. 

Sao músculos potentes que, como todos os músculos submetidos 
ao exercício, recuperam sua forc;a e readquirem o poder de contra
c;ao, constricc;ao, ficando aptos para cumprirem suas func;óes de sus-
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tentac;ao dos órgaos pélvicos e de constricc;ao para um bom desempe
nho das relac;óes sexuais, micc;ao, defecac;ao. 

Foi o que pudemos observar nas multíparas índias sem nenhuma 
atenc;ao médica. O mesmo vem sucedendo com as civilizadas que, 
em número crescente, acorrem para o parto a moda índia. 

Em conclusao, e o que importa mais, nao é se cortou ou nao 
cortou, e sim o trabalho da musculatura perineal nas suas funi;óes 
de sustentac;ao e de constricc;ao, necessárias para a correta conteni;ao 
anal e urinária, e sobretudo, para um bom desempenho sexual. 

Existem várias formas e dificuldades no nascimento e na con
clusao do parto. 

Vamos descreve-las tentando fazer as comparai;oes entre o parto 
"civilizado" e o parto índio. · 

. ~ 
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Ruptura da bolsa de água 

A voz do povo é a voz de Deus 

A voz do povo é a voz de Deus? 

Isto é o que o povo diz. Mas nao é o que muitos cientistas 
dizem. Para eles tudo tem que ser provado, calculado, se nao puder 
m.edir, nao é científico. 

Respeito cada vez mais, a voz do povo. 

Afirmativa popular, aparentemente infundada, for90-me em nao 
condená-la. 

Ligadas· ao parto, lembro duas: 

1. "Crian9as que nascem empelicadas (dentro da bolsa de água) 
terao mais sorte na vida"; 

2 . "Para ele tudo dá certo, nasceu de e ... para a lua" ou "Sor
tudo, nasceu de . . . para a lua." 

Crendices populares, parte do folclore de todos os povos. Dos 
incultos, principalmente. 

Dos cultos, também. 
Greenhi11, no clássico tratado "Obstetricia", ao se referir ao 

empelicado, mostra que o americano as tem igual - "Child born 
with a caul will be lucky (crian9a nascida dentro da bolsa de água 
será feliz)." 

Alguma coisa lhe deu origem. 
Pensamos que foi observa9ao das maes ao associar o sucesso 

daquele filho ao fato dele, ao nascer, vir com a cabe9a coberta pelas 
membranas ovulares. 
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A ? e · 'd" · ? caso . . . . 01nc1 enc1a .... 
Nenhum trabalho sério, científico, lhes dá aten9ao ... 
Professores e livros de obstetrícia ensinam: 
A rutura da bolsa de água chama-se amniorrexeis. Bolsas podem 

romper-se, espontaneamente, em diversos períodos do parto. 

1 . Prematura, antes .da gravidez estar madura. 
2. Temporanea, matura, ou madura, quando a gravidez está 

madura. 
3. Tardía, durante o parto, depois da crianc;a nascer. · 

Na amniorrexeis prematura a crian9a fica dentro do ovo aberto, 
sem protec;ao contra a invasao de germes que podem infectar tudo 
quanto está dentro· do útero, pondo em risco a saúde da crianc;a e 
da mae. . 

1! por isto que os médicos, no caso de bolsa rota, assustam-se 
e tomam medidas para proteger o feto. Antibióticos e induc;ao do 
parto. Melhor tirar um preIPaturo sadio que infectado. 

O povo também se assusta, ouviu dizer que ''parto seco" é pior. 

A rutura temporanea dá-se durante o parto. Estudos dos mais 
sérios mostram que a maioria dos casos se dá quando a dilatac;ao do 
colo uterino alcanc;a oito centímetros. . . Algum tempo depois a 
crianc;a nasce, em geral, bem. 

Se é bem assim, por que esperar mais? Muitos nao esperam. 
Colaboram com a natureza - quando a dilatac;ao atinge oito centí
metros, rompem a bolsa de água. 

Os naturistas insurgem-se contra tal prática. Outras pessoas, nao 
naturistas, também se insurgem e, de raro erro, observam um 
neném empelicado. 

As maes ficam f elizes. Os país, os avós, também. 
Bobagem? 
Depois de adotarmos o parto índio, imitamos os índios, desa

conselhamos que, sem motivo, se rompam bolsas de água. 

Observamos que na mulher de cócoras, a bolsa, muitas vezes, nao 
se rompe na dilatac;ao de oito centímetros, conserva-se íntegra e 
avanc;a como um balao de água que abre a vagina na frente da cabe9a 
da crianc;a. 

Em grande número de casos.a rutura acontece depois de a bolsa 
aparecer na entrada da vagina. 

' 
Nao é incomum um recém-nascido chegar ao mundo dentro da 

bolsa íntegra, envolto pelas águas que o acompanharam durante toda 
a gesta9ao. 
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I! o tipo de feto mais que empelicado, superempelicado. 
Qual o significado? 
No parto deitado, ao se romper a bolsa nos oito centímetros, é 

a própria cabec;a da crian<;a que tem que abrir o canal vaginal, sofren
do direaamente suas pressóes no caminho para o exterior. 

No parto índio, a mulher de cócoras, a bolsa íntegra, cheia de 
água, assume a fun9ao de preparar o canal vaginal para a passagem 
da cabe9a fe tal que nasce protegida de pressoes que atingiriam mais 
intensamente, provocando na massa cerebral, nem sempre inócuos, 
edemas e hemorragias, causa maior de futuros defeitos e problemas 
neurológicos. 

Menos lesado, menos sofrido, aquele cérebro deve funcionar 
melhor, raciocinar melhor. O que parece sorte nao é mais do que 
discernimento dum órgao que nao sofreu ou menos sofreu. 

O mesmo raciocínio presta-se as crian9as em apresentac;ao de 
nádegas. Elas, as nádegas; é que se encarregam de preparar o cami
nho para a passagem da cabec;a que sofrerá meno.s. 

Felizes os que nascem empelicados, e os que nascem de e ... 
pra lua. Quando a caboc1a velha afirmar: 

- Meu neto é um homem de serte, nasceu de e ... pra lua. 
Nao duvide, voce sabe por que. 

Em tempo 

A bolsa íntegra exercia ainda papel importante ao impedir a 
penetra9ao de material estranho nas vias aéreas da crianc;a, possível 
causa de obstru96es, atelectasias, infec96es, fator f reqüente de mortes 
f etais. 
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Fórceps 

No parto índio tornam-se raras as indica~óes para aplica~ao de 
fórceps. 

Fórceps, bom instrumento, salva vidas quando bem indicado e 
bem aplicado. 

Sua principal indica9ao, terminar um parto que se complicou, 
estando a cabec;a baixa, dentro da vagina, perto da saída do canal 
do parto. 

O obstetra, cuidadosamente, aplica e ajusta as colheres aos lados 
da cabec;a fetal, traciona com forc;a nunca superior a tres ou quatro 
quilos. Maior trac;ao oferece riscos de lesar as delicadas estruturas do 
pólo cefálico da crianc;a, sobretudo seu cérebro. 

Na mulher deitada, o fórceps traciona a crian<;a seguindo urna 
curva ascendente, na direc;ao do forro da sala (curva de Carus). 

De cócoras, a curva de Carus se dirige para baixo. O próprio 
peso da crianc;a representa o equivalente a tra9iio do fórceps. Ainda 
mais, sobre o peso da crian<;a somam-se o peso do útero, com a pla· 
centa, mais as vísceras abdominais que o· rodeiam. 

Acrescente-se: na mulher deitada com seu corpo distendido, com 
f reqüencia o deflete, o que representa quase que um movimento de 
expirac;ao sobre o feto. A mulher de cócoras. obriga-se a flexionar o 
corpo, o que empurra o feto para baixo. Da soma do peso do feto, 
do peso das vísceras abdominais e do empuxo da f~exao, resultam 
muitos quilos de forc;a (dez a vinte) que se distribuem sobre todo 
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o corpo fetal, poupando a cabe9a de qualquer agressao direta, ao 
contrário do que faz o fórceps. 

E, caso seja necessário aplicá-lo? 
Nao há inconveniente nem dificuldade maior em faze-lo. Apenas 

alguns reparos que a experiencia mostrou necessários: 
1. O cabo do fórceps terá que ser curto, para nao dificultar as 

manobras obstétricas. 
2 . Consegue-se o mesmo retirando o berc;o de recepc;ao fetal , o 

que alargará o espa<ro de ac;ao médica. 
Em quatorze mil partos, os autores tiveram apenas trinta oportu

nidades de ap1ica9ao de fórceps. 
A posic;ao nao acrescenta nenhum risco adicional, desde que se 

obedec;a as regras clássicas de sua aplica<;ao e só se tracione coinci
dentemente as contra96es expulsivas. 

Nestas condir;oes, · o fórceps é um auxiliar de reserva, útil e 
seguro. 
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Cesaria.na 

. ~ 

A operar;áo cesariana é urna das mais importantes aquisi<róes da 
medicina de todos os tempos. 

Para alguns, será o parto do futuro. Para muitos, cada vez mais, 
vem-se tornando o parto do presente. 

Maravilhosa quando praticada com indicar;iio precisa. Simples, 
fácil, eficaz. 

lnócua, nunca. 
Seus riscos decorrem de suas qualidades. Médicos confiantes, 

confiados, alargaram suas indicar;óes. Promoveram a ascensao . da 
freqüencia. 

De 8% necessárias, de 16o/o toleráveis entre os mais cuidadosos 
passa a 30, 40, 60, 80°/o entre muitos. 

Cesáreas prejudiciais e desnecessárias. 
Desnecessárias? Por que? 
Porque, em cem partos, mais de noventa se dariam esponta-

neamente. 
Prejudicial? 
O médico assume a responsabilidade de substituir a natureza . . 
As decisóes ficam sujeitas a f al has humanas. Pressóes de pa-

cientes, de familiares, compromissos e necessidades sócio-economi
cas. Erros de tempo. Crianr;as prematuras. Maior morbidade e mor
talidade fetal. Materna, também. Infecr;oes, hemorragias, martes. 
Maiores despesas. lnternamento prolongado. Recuperac;ao mais difí
cil. Seqüelas freqüentes. 
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E no parto de cócoras, nao. 
Muito menos. 
Paciente sai andando da sala . Internamento curto. Alta sem preo

cupa9ao de cuidados· posteriores. Raras complicai;oes feto-maternais. 
Inexistencia de riscos de erro na determina9ao da hora do parto. 
Ela se estabelece por si. 

Quando maduro o feto nas ce. 
A natureza dificiJmente erra . 

A fun9ao do médico é perceber os erros e resolve-los em tempo. 
Só assim errará menos. · 

Menores os prejuízos que possa causar. 
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Circular do cordao umbilical 

. ~ 

Pergunta repetida nas discussóes sobre o parto agachado: 
- E se houver circular do cordao, o médico percebe? Como 

procede? 
Percebe da mesma forma que no parto deitado: 
• pelas varia~óes dos batimentos fetais; e 
• pelo exame sistemático da regiao cervical da crian~a, tao logo 

aflore a cabe9a. 
Procede de forma igual: se a al9a for frouxa, nao custa desfaze

la. Se apertada, secciona o cordao entre duas pin9as e deixa a cria~9a 
nascer. 

Há urna circunstancia que torna a ocorrencia mais perigosa no 
parto deitado. Na mulher deitada, o corpo em geral se distende, o 
fundo do útero sobe e eleva a inser9ao placentar, o que causa um 
encurtamento relativo do cordao umbilical e aumenta o risco de so
f rimento e de morte fetal. Dois mecanismos explicam a ocorrencia: 
pela constri9ao e bloqueio dos casos estirados ou pelo enf orcamento 
da crian~a por um cordilo muito apertado. Urna terceira complica9ao 
possível seria o cordao muito curto romper-se, ou, estirado, provocar 
o deslocamento placentar. 

Acocorada, o corpo da mulher se flexiona, o útero baixa e a 
inser9ao deixa o cordao umbilical relativamente mais longo, dimi
nuindo o perigo de causar as complica~óes anteriormente referidas. 
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Toque vaginal 

O toque vaginal ou retal mais fácil é outro argumento em favor 
do decúbito dorsal. No Brasil, pratica-se o toque vaginal. 

Na verdade, se a pélvis de duas mulheres a serem examinadas 
estiverem em um mesmo nível (altura igual), o toque vaginal na 
mulher deitada tem a seu favor que a introdu~ao dos dedos do par
teiro é mais direta, menos for~ada. 

Na mulher de cócóras, o obstetra terá que for~ar a flexao ou 
a abdu~ao do punho, pequena desvantagem, compensada pela facili
dade de penetra~ao num canal vaginal distencionado, os lábios en
treabertos. Com pequena prática, os ensinamentos se igualam. 
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Ausculta dos. batimentos fetais. 

Urna das justificativas~ para deitar a mulher é a de que, assim, 
é mais fácil a ausculta dos batimentos da crian"ª· 

Isto seria verdade quando existiam apenas os estetoscópios tipo 
Pinard. Hoje com 03 aparelhos de eco, o problema desapareceu. 

A ausculta é igual qualquer que seja a posi~ao da mulher. 
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Apresentac;:co pélvica no parto índio 

A crian9a que para nascer se apresenta de nádegas, sempre preo
cupou os médicos - e mais que eles - os nao médicos. 

Depois da saída ~o corpo, a cabe9a .dentro do canal vaginal é 
causa de susto. Ao perceber o tórax em movimentos respiratórios, 
surge o medo de que a crian9a morra afogada. 

Medo em geral infundado, pois tais movimentos sao os mesmos 
que o feto apresenta enquanto mergulhado nas águas da bolsa durante 
toda sua vida intra-uterina, aspirando e expelindo o líquido amnió
tico das suas vias aéreas. Particularidade: a cabe9a dentro do canal 
vaginal, com a boca e as narinas tapadas pelas suas paredes, torna 
mais difícil que os movimentos respiratórios aspirem qualquer ele
mento estranho para dentro das vias aéreas. 

I!. cren9a comum de que nesta forma de apresenta9ao, a expulsao 
espontanea dificilmente acontece. 

Se isso pode ser mais verdadeiro em grande parte dos partos 
deitados, o é muito menos nas suas posi96es verticais, cócoras in
cluído. 

Aliás, até os clássicos reconhecem que mesmo na mulher deitada 
o parto espontaneo é fácil, mais rápido, se bem que nao destituído 
de riscos. As dificuldades resultam de que a medida que partes f eta is 
saem do canal vaginal, seu peso as puxa para baixo e a coluna ver
tebral angula-se, distorcendo o eixo de tra9ao. 
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Para evitar que isto aconte~a, o médico realiza uma série de 
manobras auxiliares. 

No Brasil, a Bracht é a mais aceita. 
Autores sao unanimes na recomenda~ao de que estes. casos 

fiquem sob responsabilidade dos obstetras experientes, tantas sáo as 
conseqüencias desastrosas nas falhas técnicas a tal ponto que, para 
muitos, apresenta9ao de nádegas equivale a cesariana; obrigatoria
mente. 

Dentro de tanto medo urna pergunta se impóe: 
- Como procedem os povos primitivos e os índios das selvas 

brasileiras, alheios aos cuidados médicos? 
O parto, de umb maneira · geral, transcorre espontaneo, sem 

contratempos, sem qualquer artifícjo estranho. 
Entre as silvícolas entrevistadas nao há lembran~ de crian~a 

que tenha morrido por reten~ao da cabe9a. O fato repercutirla através 
_dos tempos e marcarla o folclore indígena em histórias repetidas em 
sucessivas gera~oes. · ~ 

1. A posi9ao agachada alarga o canal vaginal em todo o seu 
diametro. Canal mais aberto, menos riséo de prender a cabe~a. 

2 . O peso do corpo da crian9a ao sair, dirigido para baixo, 
executa moderada e suave tra9ao que colabora na complementa~ao 
espontanea do parto. 

Por si só, desprendem-se os bra~os, os ombros, e, sem artificios 
estranhos, a cabe9a direciona-se corretamente no seu caminho para 
o exterior. A própria natureza executa, sem violencia, um Bracht 
corrigido, em que o pólo cefálico se desprende pelos seus menores 
diametros. 

Na obstetrícia moderna sao normas generalizadas, aceitas por 
ponderável parcela de obstetras. 

Nádegas em primíparas significa cesárea. 
Algum levam mais longe a indica~ao: nádegas, mesmo em 

multíparas, sempre cesariana. Dentro desta forma, prematuros de ná
degas, sempre cesárea. 

Respeitamos essas leis - sem maior análise -, nao as seguimos. 
Em nenhum caso somos dogmáticos. Nao as descartamos. 

Episiotomia, manobras de Bracht, fórceps, ficam na .reserva, 
prontos para o uso em caso de necessidade. 
· Cada ·caso, um caso. Vale a impressao clínica cautelosa. 

Bacia ampla, feto pequeno, colo dilatável, serisa~ao clínica de 
propor9ao e passagem folgada: a tendencia é permitir o parto es
pontaneo. 
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Acreditamos no que a experiencia de algumas dezenas de casos 
nos mostrou; nao havendo contra-indica9ao (que o médico sabe per
ceber) o parto espontaneo se cumpre sem colabora9ao estranha. Os 
riscos de complica9óes para a mae e para o feto sao muito menores 
do que se esses partos fossem todos cesáreas. 

fndias da mata nao tem medo de apresenta9ao de nádegas. Sim
plesmente nao fazem nada, nao atrapalham a natureza, deixam a 
crian9a nascer. Sabem que na maioria dos casos nascem bem . . . 
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Tricotomia e episiotomia 
~urna briga 

Revista de circula9ao nacional comenta nosso trabalho. Em carta 
separada, solicita nossos comentários. 

Que dizia a revista? 
Depois de analisar várias maneiras de ter filhos, entra em nosso 

assunto. 
Come9a elogiando, elogios muito bons, muitos amáveis, para 

depois enumerar falhas, insinuar dúvidas. 
Para que voces também participem da "briga", transcrevo entre 

aspas o que eles afirmam, e entre parenteses minhas respostas. Vejam 
e julguem. 

"Parto de cócoras come9ou a ser feito no Brasil, de forma roti
neira, numa clínica em Curitiba." 

(Como se antes, de forma nao rotineira, viesse senda feíto em 
várias clínicas de outras regioes do País . : . ) 

''Na clínica paranaense o ambiente é acolhedor, suave e macia, 
para que o bebe tenha a melhor impressao do mundo que o espera." 

(Obrigado.) 
"Depois de expulsar o bebe, a mae o acaricia a vontade, ·con

versa coro ele o tempo todo, pois o bebe nao vai para o ber9ário." 
"Entretanto ... " 
''Para fazer uro parto como este, a mulher precisa exercitar a 

musculatura das pernas coro ginástica especial, durante toda a gra
videz." 
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(Nao é verdade. Nao precisa. Se fizer, melhor para ela. Se nao 
fizer, e se alguém nao lhe roubar a segurancra ou lhe incutir falsas 
idéias de incompetencia, terá o filho de mesmo jeito.) 

" Como no parto Leboyer, o médico apenas acompanha os acorl
tecimentos. A atitude passiva do médico, em alguns casos, pode ser 

. " pengosa. 

(Como se os médicos, que ero número crescente vem aderindo 
ao parto de cócoras, ficassem tolhidos, incapacitados de agir, esque
cidos de tudo o que aprenderam e se tornassem incapazes de reco
nhecer desvíos e complica9óes, impossibilitados de serem ativos 
quando preciso.) 

(Como se nao contassem com os mesmos recursos e aparelhagens 
com que os outros possam contar.) 

Outra crítica: 

" Se o trabalho de parto nao evolui normalmente, nao há condi-
96es de atender urna emergencia." 

(Por que nao? De cócoras, deitada, sentada, em pé, de joelhos, 
qual a diferen9a? Os problemas e as solu96es sao exatamente os 
mesmos.) 

' 'O remanejamento da mulher para a sala de cirurgia muitas 
vezes traz sérios riscos para ela e para a crian9a." 

(0 remanejamento da mulher para a sala de cirurgia é igual, 
qualquer que seja a posic;ao. Acontece que, na mulher de cócoras, 
é só levantar e sair andando. Chega antes, com menos trabalho, sem 
atr~p~lhos. . . Se precisar deitar, é só deitar. Ainda mais que, na 
propria cadeira de parto, ela senta, deita, levanta . . . Onde há difi
culdade?) 

"No parto de cócoras nao se faz a raspagem dos pelos pubianos, 
a episiotomia, como no parto tradicional." 

(Parto de cócoras nao tem nada a ver com raspar ou nao raspar 
os pelos, f azer ou nao f azer a episiotomia. Se o médico pensar que 
é melhor raspar, raspe; cortar, corte. Fa<;a o que achar melhor.) 

A posicrao nao o impede de agir como julgar melhor. 

Ouanto aos pelos pubianos, nao foi a toa que a natureza os 
' colccou grossos e encaracolados, pequenas molas amortecedoras, nas 

áreas genitais do homem e da mulher. 
Afora o conteúdo erogenico que lhe é inerte, tem variadas 

funcroes de protecrao ao traumatismo de infeccróes. 
Acontece que sua raspagem, aceitável na mulher deitada obriga-

tória na cesárea, é dispensável no parto de cócoras . ' 
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~ que, na mulher deitada, se a urina escapa, molha os pelos e 
pode penetrar no canal vaginal, abaixo situado. Se fezes se perdem, 
sujam a roupa da cama, atingem os pelos e podem, igualmente, alcan-
9ar a vulva e a vagina. 

Outros inconvenientes da raspagem dos pelos, as alfinetadas das 
endurecidas bastes pilosas em crescimento, que além de molestar a 
própria mulher, molestam o marido no reinício do relacionamento 
sexual. 

No parto de cócoras, se nao houver interferencia estranha, nada 
do referido acontecerá. Na mulher agachada, ao urinar, o jato líquido 
se projeta para a frente e para baixo, e normalmente nao atinge os 
pelos e, em hipótese alguma, subirá para a vagina, situada para 
trás e para cima. Fezes que escapam dirigem-se para trás, as nádegas 
afastadas urna d~ outra, pela própria posi9ao, nao sao atingidas. 
Nenhum raciocínio conseguirá que as fezes venham para a frente e 
subam, por si só, para dentro do canal vaginal. 

Impossivel. Nao adianta~ torcer, os órgaos genitais permanecem 
limpos e protegidos. 

No parto índio, natural, a crian9a nasce suavemente e se deposita 
macia em área limpa, livre de contamina9ao. A natureza sábia faz 
tudo certinho, o homem "inteligente" pretendeu melhorá-lo. 

Melhorou? · 
De qualquer forma, afora a episiotomia, que merece alguma 

considera9ao, e que deve ser feíta sempre que necessário, os outros 
argumentos, a rigor, nao sao bons, ou melhor, argumentos nao sao. 

Está certo? 
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Como fica o médico? 

Simp6sio do Congresso de Obstetrícia, coordenador, respeitado 
professor, entusiasma-se, esquece a coordenac;ao, vira atacante: 

"Como fica o médico? Encurva-se? Agacha-se? Deita no chao? 
Sujeita-se a ser atingido pelas fezes e urina da mulher em posic;ao 
de defecac;ao ?'' 

"E a crianc;a, nasce no meio das fezes e urina?" 

Nada disto. 
Na mulher de cócoras, as fezes expelidas se direcionam para 

trás, depositam-se afastadas da área limpa que vai receber a crianc;a 
que tem um mínimo risco de vir a se sujar. Nestas condic;oes, nao 
há possibilidades do médico vir a ser urinado ou fecalizado, como 
ocorre num parto deitado, onde o jato de urina, ou pior, fezes diar
réicas ou restos de urna lavagem intestinal podem acidentalmente 
atingi-lo. 

Quanto a primeira pergunta, a resposta é nao. o médico nao 
deita, usa banco baixo, ou se quiser, com grande vantagem, senta 
sobre almofada no chao. 

Estamos convencidos de que há vantagens organicas para o 
próprio parteiro, ao acocorar-se ou sentar-se no chao. 

Na escolha de suas cadeiras de parto, urna alta e outra baixa, 
optamos pela baixa. Assistimos nossos partos, comodamente sentados 
sobre almofadas no chao. 

Expressamo-nos certo. 
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Assistimos, nao mais que assistimos, quem faz o parto é a mu
lher. O momento é dela e do filho. O parteiro é reserva de seguranc;a, 
dispensado de qualquer participac;ao ~ativa . Ele vale pela presenc;a 
e pela vigilancia contra qualquer desvio da normalidade, que é sua 
obrigac;ao conhecer e perceber. 

Entao, assim, sua ac;ao será útil e justificada sua presenc;a. 
No mais, nao. Quanto menos fizer, melhor. Toda mulher, seja 

qual for sua rac;a, nasce programada ._para o parto de cócoras. Sabe 
faze-lo naturalmente. Se ninguém a perturbar com os ensinámentos 
artificiais, ela o fará bem. Nao necessita de diretor, professor. A 
principal funcrao do parteiro é nao ·atrapalhar. 

Nossa experiencia nos mostra que assim é ... e assim foi em 
quatorze mil mulheres de origem européia com partos de cócoras 
espontaneos sem nenhuma interferencia estranha. Polonesas, alemaes, 
italianas, suíc;as, suecas ... 

Nossa estatística em números redondos: . ~ 

Parto espontaneo ........... ~ ....... ...... . 

Cesarianas 

Fórceps . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87% 

11% 

02% 
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Relacionamento materno-infantil 

A Marizia, enf ermeira responsável por urna das Unidades Mó
veis de Preven9ao. do Cancer, foi quem chamou a aten9ao. 

- Voces viram como os índios sao delicados no trato com 
os filhos? 

- E os civilizados, nao sao? 
- Nao, muito menos .. Reparei em Guaíra. Havia chovido, e 

perto de nossa unidade a água formara um alagado. Numa fila, mu
lheres com crian9as pequenas esperavam a vez de serem atendidas. 
Brasileiras, paraguaias, índias, em sua maioria, as paraguaias. 

As crian9as brincavam por ali. 
As maes coñtrolavam os filhos. 
A meninada nao cedia a atra9ao irresistível da água rasa. 
As maes fiscalizavam. 
Mas, que diferen9a! 
As brasileiras falavam aos gritos, admoestavam, amea9avam: 
- Nao pise na água! Voce se molha, se suja! Gripa. Chamo o 

doutor, te dá urna inje9ao na b. . . Desobediente! Saia já da água. 
Nao sei como te agüento! Se nao me obedece conto pro teu pai. Ele 
te senta o relho. Sai da água, menino malcriado! 

A índia, fata mansa, delicada, conversa no espanhol remendado: 
Hijito mío (filhinho meu), voce se molha, se resfria, tem 

febre , maezinha fica triste. Obedece, queridinho. Quando o calor 
chegar, vai ser bom brincar na água. Obedece a maezinha, filho 
lindo. 
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Se o sentimento é igual, por que · a diferen9a? Por que o civili
zado grita, fala alto? 

- b o jeito. O colono brasileiro tem vergonha de mostrar cari
nho. Desde crian<;a aprende a ser macho, valente. agressivo. Falar 
alto, dominar. 

- E o índio, nao? · 
- Nao. Pela própria religiáo, desde que nasce, aprende a se 

comportar. 
- Pela religiao? 
- Sim. A poucos días do nascimento, a tribo se reúne, para 

as festas de boas-vindas ao novo companheiro. A par das outras rezas, 
apresentam as recomendac;6es: 

- Nao fale alto, nao ofenda os outros, respeite os mais velhos. 
- Nao vai querer que acredite qtie o recém-nato entenda o que 

estao rezando, que é urna reza que determina o bom comportamento 
indígena. 

· - O recém-nato nao entende, nao pode entender, mas o resto 
da tribo entende, principalmente as o.utras crian9as. O nenezinho de 
hoje se conscientizará assistindo as rezas aos índios que nascerem 
depois dele. 

A educa9ao continuada, repetida, ganha um refor90 particular 
na puberdade. 

Numa cerimonia tribal, os "homenzinhos", 11 12 13 o , , an s, 
recebem novas recomenda9óes: 

- Trabalhe bastante, plante bem, cuide dos bichos e das plan
tas, nao fac;a mal aos outros, nao maltrate ninguém, nao ofenda, cuide 
de tua família, comporte-se nas viagens, nao beba pinga, quando 
casar trate bem tua mulher. Nao fale gritando. 

Para as meninas, as raz6es tem um acréscimo: 
- Ouando ficar grávida, nao se zangue, senao a raiva passa 

para a carne e ossos de seus filhos. E daí, eles ficam ruins, igualzinho 
aos filhos dos ''portugueis". Quer pior castigo? ... 

Na amanientac;ao - mulher civilizada, 
índia da mata, qual a melhor? 

Entregues a natureza, sem precisar que ninguém lhes ensine, os 
animais executam corretamente suas fun\:óes fisiológi~as. 
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Sem falhas, respiram, comem, urinam, amam, parem, amamen
tam, criam suas crías. 

O homem sábin, horno sapiens, na busca perene da vida mais 
cómoda, melhor, em tudo que pode interferir, interferiu, modificou, 
criou, legislou. Se muito acertou, outro tanto errou. Assim o parto, 
defeca9ao, relacionamento sexual, amamenta9ao, f oram sendo adapta
dos a vida pelo hornero, dando-lhe maior comodidade e satisfazendo 
sua preocupa<;ao social e moral. 

A respirac;ao, circulac;ao, órgaos protegidos - fora do alcance 
- permanecem livres, naturais, nao prejudicados. 

Pela própria .acessibilidade das mamas, nenhuma fum;ao foi tao 
agredida, modificada, artificializada, quanto a amamenta9ao. 

Maes desprevenidas, iludidas, presas f áceis; crian9as i,.ndefesas, 
desconsideradas no sofrimento, na morbidade e mortalidade aumen
tadas pelas leis do homem, desejosos de melhorar as leis de Deus. 

Cientistas alemaes, franceses, americanos - bem intencionados 
-, legislaram. Outros povos, os imitando, normatizaram: 

Mae, após parto, repouse. De amamentar, abstenha-se. 

Crian9as, afastem-nas. Que fiquem longe das maes. Ber9ário vinte 
e quatro horas. Sem mamar. 

Deixem-nas repousar. 
(De que? Do filho que durante meses esperou com ansiedade?) 
Só depois de vinte e quatro horas, a cada tres ou quatro horas, 

permitam que mamem. 
Vinte, trinta minutos, cada vez. Nao mais! 
Fora de hora nao atender a necessidade imperiosa de succ;ao. 
Se chupar o dedo, castigar para desacostumar. 

(Frustrar?) 
Internamente : tres, cinco dias. Regime hospitalar. 
(Militar?) 
Mais modernamente, alguns reduziram a abstenc;ao até a primeira 

mamada para seis, oito horas (ainda bem) . 
O internamente hospitalar, propuseram reduzir para um " míni

mo" fixado de quarenta e .oito horas. Menos mau do que os interna
, mentes desnecessariamente prolongados, sob muitos aspectos conde

nados. 
Capítulo a parte, substitui~ao do mamar leite da mama da mae 

pela mamadeira de leite de vaca. 

Qual o resultado? 
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Nos animais sabemos, pois experiencias mostraram que os 
mamíferos das mais diferentes espécies, ao nascerem suas crias reagem 
sempre da mesma forma. Repetem os mesmos gestos, assumem as 
mesmas atitudes. 

Se tiverem opor~unidade de assistir ao parto de uma cabra, 
prestem atenc;ao. · 

Ao nascer a cría, a mae assume seis posturas estereotipadas, sem-
pre iguais: 

1 . Alheada, profundamente aliviada, olha a distancia .. 
2. Traz a vista para o filho, detidamente o examina. 
3. Com voz baixa e profunda, dirige-lhe amorosos balidos. 
4. Lentamente desee a cabec;a e com a ponta da língua, delica-

damente, lambe o filho. . 
5 . Atrai o recém-nascido para urna das tetas, dá-lhe de mamar. 

Liga-se ao filho e nao permite que nenhum outro animal toque 
naquela teta, que só a ele pertence. 

6. Nao se af asta dele, nao o abandona, cuida dele até que 
aprenda e saiba defender-se por si só. 

Demonstrado está que, nos primeiros instantes da vida, a cria 
emite ondas de energía que envolvem a mae e despertam rea~óes 
emotivas em todos os circunstantes. Tanto no bicho como no homem. 

Afinam-se-lhe os sentimentos de pena, amor, simpatía. A em~ao 
é sempre muito grande. Deve-se ao mecanismo neuro-hormonal . de 
produ9ao e liberac;ao dos hormonios mamogenicos, determinantes da 
descida do leite, reguladores dos sentimentos do amor materno (des
truam área hipofisária onde eles se formam, leite nao aparece, a 
liga9ao mae-filho nao acontece.) 

A energía muito intensa, no come90, decresce, em dias se esvai. 
Impedir que as ondas de energía fetal alcancem a mae, ou que o 
inter-relacionamento materno-fetal siga o seu curso natural, traz 
conseqüencias que marcam a mae e o filho por toda a vida. . . Marcas 
que transmitem para gera96es futuras. 

Nao permita que se cumpra o ritual descrito, alguma transfor
ma9ao psicofísica se processará, nos dois. 

Quanto mais prolongada a separa9ao, mais acentuadas e mais 
••A • graves as consequenc1as. . 

Impe9am que a cabra veja, ''converse", lamba o cabritinho. 
Separe-os por urna hora - apenas urna hora - vejam que 

acontece: a cabra, ainda, recebe o filho, dá-lhe de mamar, mas nao 
recusa a teta a qualquer outro animal que a procure. 

Seu filho perdeu a exclusividade a que tinha . direito. 
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Ouanto maior a separa~ao. menor a Jiga~ao mae-filho. 
Experiencias em macacos mostram que a liga~ao se desfaz por 

completo. se a separac;ao mae-filho atinge treze días ... 
Treze, data fatal. a máe nao recebe mais a cría. 
As manifesta~óes de amor materno, progressivamente esmaeci-

das, desaparecem por completo. 
Estranhos, mae e filho convivem, nada ma1s ... 
Conseqüencias piores para o filho. 
Desenvolvimento físico se retarda. 
Comportamento psíquico sof re f al has que persistem por toda 

vida. Desenvolve-se irritado, briguento, arredio. Sociopata, infeliz. 
Acasala mal, gesta mal, se chegar a ser mae, nao amamentará os 
próprios filhos. 

Falou-se de mamíferos, macacos, cabras, de bichos do mato. l! 
como se falasse das índias, bicho do mato, também. 

Nao se falou da mulher civilizada, da mae do filho Homero. 
<? que acontece com a mae do filho Homem? 
E com o filho Homem? 
Precisa falar? 
O que acontece com os mamíferos de . toda escala animal, nao 

acontece com eles, também? 
Lembram-se das cabras? 
Nas índias as expressóes, gestos e atitudes, sao absolutamente 

iguais. Quem ve um parto, viu mil. 
O que ela faz ao nascer seu filho? 
1. Olha longe. 
2. Traz o olhar para o filho, atentamente, o examina. 
3. Com voz baixa e profunda, dírige-lhe palavras de amor. 
4 . Primeiro com as pontas dos dedos, depois com a mao espal

mada, num pra lá, pra cá, delicadamente, acaricia o tecém-nascido. 
Inicia pela cabe~a ou, mais freqüente, pelo ombro anterior, pas

sa p&ra o tronco, costas, peito. Percorre o corpo do filho. Curiosidade 
tardia - ao contrário do que todo mundo pensa - lembra-se do 
sexo do filho: menino? menina? 

5. Preocupada, insegura, atrapalhada, meio a medo de nao 
saber como se faz, pega o filho. Pega bem, nao erra. Traz a crian~a 
ao colo. Aconchega-o ao peito. 

Oferece-lhe de mamar. Ao sentir o bico do peito, a crian~a 
lambe o mamilo, envolve-o nos lábios, sabiamente, come9a ·a mamar. 

Abre os olhos, olha os olhos da mae, que amorosa, olhar no 
olhar, lhe devolve o olhar. 
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A secrec;ao mamária, quase se.mpre, flui fácil. A crian~a suga 
deglute . Satisfeita, dorme calma, descansada. A mae, igualmente: 
repousa. Nao o larga: Ao menor resmungo presta aten~ao. Conversa, 
canta, embala, oferece-lhe o peito. Dá-lhe de mamar. 

O filho mama quando quer, suga quanto quer. E os dois cada 
vez mais unidos, prosseguem num inter-relacionamento que felicidade 
lhes dá. 

A crian~a estabelece seu ritmo de vida, dorme quando tero sono, 
come quando tem fome. 

Por si mesma ajusta-se aos cambios que a evolu9ao da vida lhe 
impoc. 

Nao tero relógios, regulamentos, regulagens. 
A mae nao se afasta do filho enquanto ele nao estiver em condi-

96es de defender-se por si só. 
Falamos do proceder selvagem, da desassistida índia da mata. 
Nao da civiliza~ao, do civilizado parto europeu. 

· Sala de parto eletrificada. Panos esterilizados, protegem a 
crian9a da mae. Enfermeiras, médic_os, dedicados, mascarádos, enluva
dos, fazem o parto que a mae deitada, isolada, olhando o forro da 
sala, nao mais precisa fazer. Nao precisa olhar, falar, tocar, amamen
tar, cuidar. Outros cuidam por ela. 

Tudo pronto, mostram-lhe o filho, enleado, ajeitado, pronto para, 
num ber~ário, isolado ficar. 

Ber~ário, vinte, ttinta crian9as. 
Seguran~a. Enfermeiras competentes. Fazem o que podem. 
O que podem? 
Quanto podem? 
Que é que podem? 
Choram urna, duas, dez crian9as, as vezes, todas. 
Para algumas dao leite, leite em pó. Para algumas, nao todas. 
Impossível atender a todas. 
Ber9ário, vitrina de cristal.· Nenhum animal tem igual. 
A galinha nao entende, nao se deixa enganar, desesperada: briga, 

bica, arranha, grita: "Nao toquero nos meus pintinhos." 
Nao tero muitos, oito, dez ... 
Cadela, a mais mansa, rosna, raivosa: 
''Deixem meus cachorrinhos ... " 
Tero menos, tres, quatro .. . 
Só a mulher tero um só .. . 
Nos hospitais, tem ber9ário, tem lactário, leite de vaca, leite 

em pó. 
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Parto selvagem, aleitamento espontaneo da índia da mata. 
Parto civilizado, aleitamento normatizado europeu. 
Para a crian9a, qual o melhor? 

Influencia da posic;:ao de parir sobre 
o primeiro re.lacionamento mae-filho 

Experiencias em grande variedade de animais demonstraram a 
influencia dos contatos precoces, visuais, olfativos, táteis e auditivos 
da mae com o recém-nato, nas subseqüentes intera\:óes psicológicas 
da mae e da cría, no transcorrer de toda a vida de urna e de outra. 

Está provado que é a cria quem desperta os cuidados da mae. 
As respostas sao estereotipadas e se repetem em todos os animais 
da mesma espécie: 

1 . apanhar, pegar alimentos; 
2. agachamento para a amamenta<;ao; 
3. constru9ao de ninhos. 
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Sao a96es irresistíveis que o recém-nato desperta, nao só em 
sua mae, como em qualquer outro animal com quem contate, mesmo 
de sexo ou espécie diferente. 

Pode ser femea virgem ou até macho, que a influencia do recém
nato se faz sentir ... 

1! também tanto mais_ intensa quanto mais precocees e duradou
ros forem os primeiros contatos. Sua persistencia lhe é proporcional 
(Rosenblath). 

História muito elucidativa publicou urna revista leiga: · 
Urna cadela ca9adora, viciada em matar e comer os preás que 

conseguisse apanhar, grávida, deu . a luz dois filhotes prematuros 
que, muito débeis, morreram a seguir. O dono, penalizado, para 
agradar seu animal, sai a procura dum preá. Num tiro, acerta num 
grande espécime. Ao pegá-lo nota que, na agonía, dera nascimento 
a duas crías. Imaginando o contentamento da cadela, apresenta-lhe o 
alimento de que ela mais gosta. Surpreso, ve a cachorra empurrar 
para o lado a preá morta 'e, com carinho e delicadeza, atrair para 
suas tetas as crias recém-nascidas. Dá-lhes de mamar e as cerca de 
cuidados, como se fossem seus próprios filhos. 

O autor, admirado, confessa nao compreender o insólito aconte
cimento. Deixa por conta dos biólogos a explica9ao de um fato, 
para ele, impossível. Para nós, tao possível, que torna verossímil e 
compreensível a própria lenda da loba de Roma, amamentando a Ro
mulo e Remo. 

Lenda? 
Talvez sim, talvez nao. 
Qualquer obstáculo no estabelecimento desses contatos tem 

reflexos que se prolongam por toda a vida. lnteressantes estudos 
demonstraram que, nos mamíferos, quando se impediu o relaciona
mento imediato pós-parto, apareceram perturba9óes muito sugestivas, 
que se constituíram no retardo de desenvolvimento e prejuízo no de
sempenho de várias fun9óes. Algumas deficiencias persistiram até 
a idade adulta, com reflexos no desempenho sexual, amamenta9ao e 
ainda no relacionamento futuro com suas próprias crías. 

Harlow observou macacos, que criados sem maes, crescem 
socialmente desajustados, prejudicados no relacionamento sexual e 
nas fun9óes de maternidade. Ao se tornarem maes, procedem com 
brutalidade e irrita9ao. 

A cabra, ao dar a luz, olha a cria demoradamente, a seguir emite 
balidos amorosos, cheira, lambe o filhote, toca-o através das estrutu-
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ras do focinho, pelos, lábios, e o atrai para urna de suas tetas, dando
lhe de mamar. 

Depois desse ritual, nao permite que nenhum outro cabritinho 
invada aquele território, que fica exclusivo <leste filho. Se acontecer 
de, por qualquer circunstancia, haver um intervalo um pouco prolon
gado entre o nascer e esta série de atitudes, o vínculo nao se estabelece 
mais, o filho perde a exclusividade, a cabra aceita ser sugada por 
qualquer outro cabritinho, mesmo nao sendo seu filho. 

Caso a separac;ao se prolongue, ou seja impedida, os filhos sepa
rados serao menos eficientes nas suas func;oes maternas quando che
gar a sua vez de terem filhos. 

Corrobora estes fatos, a experiencia muito elucidativa de Gun
ter, que trabalhando com ratos, demonstrou que a formac;ao dos 
cuidados maternos, mais intensa justa-parto, decaí gradativamente, 
até se anular por volta do 13.º dia. 

Do 13.º dia em ~iante, o filhote nao desperta mais as reac;oes 
acima referidas . 

Desta forma, a persistencia é proporcional a precocidade de sua 
instalac;ao e a durac;ao dos primeiros contatos. Desvanece se eles se 
limitarem ªº primeiro dia . o importante a frisar é que sao tanto 
mais profundos quanto mais precoce seja seu estabelecimento . . 

As carícias do mamilo pela succ;ao da crianc;a ao mamar, por 
sua vez, p6em em f uncionamento nítida e bem conhecida engrenagem 
glandular, responsável pela produc;ao de hormonios, ligados ao esta
belecimento do amor materno. Pensava-se, baseados nas experiencias 
de Strikler e Guet1er, que sua sede seria a hipófise, através dos seus 
hormónios mamogenicos. 

Esses autores, trabalhando com glandulas de hucho de pombo, 
encontraram nos seus extratos, substancias semelhantes aos hormó
nios mamogenicos hipofisários. lnjetados em macacos apaticos pela 
destruic;ao de sua hipófise, levou-os a assumir atitudes maternais, 
passando a acalentar crías para as quais, antes, estavam alheios e 
nao davam nenhuma atenc;ao. 

Monoit, por sua vez, provou que o funcionamento hipofisário 
nao explica tudo. 

As respostas aparecem, mesmo em animais hipofisectomizados 
e ovarioctomizados. 

Embora possam e queiram contestar a transposic;ao dessas obser
va96es para o genero humano, nao é ilógica a analogía, urna vez que 
os efeitos constatados se assemelham em variada gama de espécies 
estudadas. 
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Está estabelecido que os princ1p1os organizacionais que regem 
a forma<;ao dos indivíduos sao iguais em todas as espécies do mesmo 
grupo. 

Como nos animais mamíferos, no humano o vínculo mae e filho 
perturba-se facilmente. Criarn;as separadas das máes por mais de 
tres semanas sao sérias, riáo sorriem ou riei:n pouco, todas as manifes
ta96es de alegria sao muito raras, choram duas vezes mais. 

Está provado que a vinculac;ao é imediata ao nascimehto (Whi
ten). O recén1-nato ve, escuta, nlovimenta-se, acompanha a .voz da 
mae, desde os primeiros instantes de vida extra-uterina. 

O que desperta o comportamento materno? 
Muitas hipóteses se construírani para explicar o mecanismo de 

como a cría desperta cuidados maternos. A maioria, como Rosenblath, 
acreditava que os movimentos de desespero da criarn;a, choro e os 
gestos de agarramento sao o motor <lestes fenómenos. 

. Outros julgam que tais gestos nao sao tudo, <leve haver algo 
mais. Sup6em que o feto ·emite vibra96es de energía , ondas nao 
detectadas pelos órgaos dos sentidos, que provocam reac;oes bioquími
cas no organismo materno. 

Decúbito dorsal e parto de 
qual o mais fisiológico? 

, 
coco ras: 

Depois do que vimos anteriormente, podemos concluir que o 
decúbito dorsal influencia negativamente o primeiro relacionamento 
materno-infantil. A posic;ao deitada dissocia completamente a mulher 
da chegada do seu fi1ho. Ela permanece com o olhar dirigido para 
o forro da sala, totalmente desinformada do que sucede na sua esfera 
genital. 

Nada ve, apenas imagina. Nao acompanha o resultado do seu 
esforc;o, ao contrário do que acontece com · a mulher ajoelhad~ ou 
acocorada que, com atenc;ao, acompanha nos mínimos detalhes a 
chegada de seu filho. Com esforc;o, pode observar o resultado da 
ac;ao das contrac;6es, sobre as quais exerce algum controle voluntário. 
O contato visual materno-infantil se estabelece de imediato. A mae 
acompanha o aparecimento gradativo dos divers.os segmentos organi-
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cos de seu filho, desde os integrantes mais iniciais até o auge da 
expulsao. Neste momento, urna constante, o pequeno intervalo pela 
deflexao da cabe9a com desvío do olhar. Mas, tao logo passe o grande 
momento, num tempo variável, dependendo do cansa90 ou resistencia 
física, a mile olha direta, demorada e concentradamente o nascituro 
(sensa9ao visual). 

Também, num tempo variável, estabelece-se a primeira comuni
ca9ao auditiva entre os dois, primeiro através do choro do nascituro, 
ao qual a mae responde com um murmúrio amoroso. Tal qual o 
animal que bale, geme, ronrona, a mulher, a voz profunda, grave, 
murmura palavras, frases carinhosas. 

- Querido. Meu lindo. Meu amor. 
E com freqüencia, nos tempos atuais: 
- Fofura, meu fofo, fofinho. 
Felizes, riem, choram. Choram e riem. 
Em pouco, nao r~~iste ao impulso automático, quase estereoti

pado, do inter-relacionamento tátil, urna das maos, no princípio 
tocando de leve, primeiro com as pontas dos dedos, o ombro anterior, 
depois, a mao espalmada desliza para o dorso do filho, a seguir pega 
a mao da crian9a, cujos dedos fica a analisar demoradamente. 

A crian9a, sempre, se deposita de lado. O ombro anterior da 
expulsao é o ombro superior do repouso justa-parto. Diferente do que 
se supóe, s6 muito depois, dum modo geral, é que surge a curiosi
dade em torno do sexo da crian9a. E a mae se esfor9a por descobrir 
o último segredo a ser revelado, o sexo do seu filho, difícil de ver, 
escondido entre as pernas fletidas. Curiosa, prolonga o contato 
visual, examinando nítidamente a crian9a que, passiva e calmamente, 
repousa entre suas pernas, recebendo por gravidade o sangue a que 
tem direito. 

Todos esses atos se sucedem e se completam espontaneamente. 
Entregues a natureza, tao logo se seccione o cordao umbilical, 

ou mesmo antes, permitindo o seu comprimento, a mae toma a crian9a 
ao colo, aconchega-a ao peito. Oferece-lhe a mama. O contato cutaneo 
acalma a crian9a, os lábios se entreabrem, a língua se estende, toca 
a pele; ao sentir o mamilo, capta-o entre os lábios e inicia movimentos 

, de suc9ao, que por sua vez, despertam reflexos mamilo-hipofisários 
que induzem maior produ9ao de occitocina e dos hormonios mamo
genicos que tem papel destacado na fisiología do amor materno. 

A occitocina, por sua vez, vai colaborar mais intensamente na 
finaliza9ao do parto, refor9a as contra9óes uterinas, acelera o des
prendimento e libera9ao da placenta, inicia a recupera9ao puerperal, 
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prepara o organismo materno para o desempenho das pesadas fun9oes 
que a mae terá que enfrentar pela frente, tornando-a apta para a 
repeti9ao de um novo ciclo gestacional. 

Tiveram e continuam a ter repercussao, principalmente popular, 
os trabalhos de Leboyer, aceitos por outros autotes, recomendando 
que, logo depois do parto, ainda antes de se ligar o cordao umbilical, 
deposite-se a crian9a sobre o ventre materno. Nao veem inconvenien
te nesse procedimento, confiam que válvulas dos vasos umbilicais 
impedem o refluxo do sangue da crian9a para o sistema circulatório 
da mae. 

Acreditam esses pesquisadores que, agindo dessa forma, estao 
proporcionando a mae urna sensa~ao de realiza9ao, e a crian9a um 
sentimento de seguran9a que a conforta e acalma. 

Assim procedendo estao, em verdade, apenas diminui.ndo as con
seqüencias iatrogenicas produzidas pela posi9ao do parto em decúbito 
~orsal, na qual se perdem definitivamente os contatos imediatos. 

Ternos convicr;ao de ·que, em breve, novas observa9oes provarao 
a importancia da interar;ao materno-infantil, desde os primeiros ins
tantes do nascimento da crian9a. 

Contatos estes que, no parto índio, sao imediatos, absolutos, 
naturais, imperturbados. Dispensam artifícios poéticos e teóricos que 
se tecem em torno das maos ·dos médicos, ao aparar a crian9a e 
deitá-la sobre o ventre da mae, para que esta possa, em atitude for-
9ada, conseguir olhar e pegar o seu filho na realizar;áo dos contatos 
visuais, táteis e auditivos. 

1 ntera~ao moe e filho durante a gesta~oo 

A crendice popular empresta a gestar;ao urna variada gama de 
conota9óes. O povo sempre acreditou que comidas, gestos e atitudes 
tem influencias e marcam o feto por nascer. No parecer dos médicos, 
tais coisas nao teriam fundamento, nao passariam de meras crendices. 

Estudos atuais mostram que houve 'exagero dos dois lados. 
Stoz provou, estatisticamente, que o stress da mae aumenta a 

incidencia de anomalias físicas e psíquicas na prole. As crianr;as de 
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maes estressadas se desenvolvem hiperativas, instáveis, nervosas, cho
ronas. Sofrem de cólicas, sem motivos, apresentam crises de hiper
termia (Thomaz, Chunnez Bisth). 

Semeroff e Zax mostram que, quanto mais crónica a desordem 
mental, quanto mais nervosa a mae, maior a incidencia de complica-
96es do feto dentro do útero. 

E entre os índios, como será? 

Quando a indiazinha chega a puberdade e lhe advém a primeira 
regra, cercam-na de cuidados especiais, depois da segunda regra está 
pronta para casar. ' 

Antes, fica junto com suas coinpanheiras menstruadas, em 
reclusao, preparando-se para a cerimónia festiva de apresenta9ao aos 
rapazes da tribo, para serem escolhi'das e para escolherem para a 
forma9ao de um novo lar. 

Dentre os ensinamentos que recebe, causa admira9ao, pela 
profundidade, o conselho a que já nos referimos páginas atrás: 

- Se estiver grávida, nao se zangue, que a raiva passa para 
o sangue e ossos do seu filho. 

Desde quando os sentimentos da mae passam para o filho? 
Se fosse assim, todas as crian9as nascidas nesta época atribulada 

seriam carregadas de raiva e tensao. 
Nao serao? 
Quem sabe? 
Vejam o exemplo de um relacionamento máe-filho durante a 

gesta9ao: 

A Bí blia tem razao. O índio, nao tem? 

\ 
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Louca? Seria louca? 
O médic~o apenas anotava. 
''Eu falo com ele. 
Nas outras gestai;oes, também falava. 

Estou grávida, sete meses. 
Ouando converso calma, em meu útero se formam bolhas de 

f elicidade. 
Tenho problemas demais. Medo de morrer. Tive duas cesaria

nas. Há tres semanas. que nao durmo. Sei que isto vai prejudicar 
meu nene. Vim aqui para solucionar uns problemas que tenho por 
dentro. 

e. incrível o que se passa com meu nene. Quando nao faz sinal 
ou nao responde aos meus pensamentos, fico preocupada . . Que nao 
seja alguma coisa a maltratá-lo. Cordao enrolado no pesco90, qual
quer coisa ruim. 

Minha filha mais velha, a Karla Regina, saiu fora de série~ Me 
comunicava com ela, a gente se entendia, éramos amigas. 

Quando estou satisfeita, falando com meu nene, acontece urna 
coisa gostosa. A barriga fica cheia de ar. 

Quando fico triste, itritada, o nene fica duro dentro de mim. 
Quando converso com ele, ele vai-se relaxando, amolecendo, 

dando uns soquinhos. 
Quando estou triste, choro, ele fica como urna bolinha." 

' 
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Cristo nasceu ! 
Onde e como? 
Fim ou início de tudo 

\ 

Perguntei a seis pessoas cultas de nossa cidade: 
- Onde foi que nasceu Cristo? 
Sem pensar, automaticamente, cinco responderam: 
- Foi numa manjedoura. 
- Nao. Nao f oi. 
Certa vez, numa reuniáo festiva, véspera de Natal, colegas de 

turma, médicos, o orador, emocionado, lembrou do Menino Jesus: 
- Em modesta manjedoura ele nasceu. 
Instado a falar, meus pensamentos obrigaram-me a expor: 
- Enganou-se o orador. Ele nao nasceu em manjedoura. 

-· Nao?! Onde foi? 
Antes de responder, pergunto-lhes: como Maria o teve? Alguém 

sabe? O parto, como foi? 
Na verdade ninguém sabe. Tudo torna-se entao suposic;óes. 
Os Livros Sagrados nao f alam em que posic;ao Maria teve Jesus, 

mas em livros médicos, pinturas famosas e esculturas tenta-se escla-
recer. 

No Museu do Louvre, por exemplo, existe urna iconografia sobre 
partos. Ve-se que no antigo Egito, os hebreus escravos deixavam seus 
filhos chegarem, em posic;áo ajoelhada. Teria sido desta forma que 
Maria deixou vir Jesus? 
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Passando pelo Museu Metropolitan de Nova York, vi urna 
exposic;ao sobre obras de Leonardo da Vinci, este fabuloso pintor, 
criador e genio das artes. Próximo a saída, encontrei seis estudos, 
delicados, em trac;os negros, sobre o nascimento de Jesus. Como estava 
Maria ao te-lo? Ajoel4ada? Nao. Agachada. De cócoras. Tal qual as 
inocentes índias brasileiras. 

No antigo Egito, conta a Bíblia, o Faraó Ramsés 11 ordenara 
que fossem mortas todas as crianc;as hebréias, filhas de escravos. Ao 
serem indagadas sobre o fato, as parteiras respondiam: 

- Nao desobedecemos. As hebréias sao muito f ortes e ao senti
rem as dores do parto, elas embrenham-se entre os juncos a beira 
do rio e tem seus filhos sozinhas.· 

Naquele tempo as mulheres do Egito tinham seus filhos ájoe
lhadas sobre o solo. Supóe-se que as hebréias tinham seus filhos da 
mesma forma. Assim também Maria teve Jesus. 

Mas como? Perguntariam. 
Como nos estudos de Leonardo da Vinci, onde ve-se Maria 

agachada, esperando o bebe, que depois de nascer, foi posto em urna 
manjedoura para que Maria descansasse. 

A Organizac;ao Mundial de Saúde, em sua Carta, .tem os famo
sos "tres A". ADOTANDO, ADAPTANDO e ATUALIZANDO. 

Diz um trecho da Carta: '~Adotem o parto indígena. Adaptem-se 
as novas condic;óes de vida. Atualizem-se associando-o as normas de 
higiene que a medicina moderna descobriu." 

Isto foi feito por Moisés, em seu refúgio no Egito por 40 anos 
com a intenc;ao de extinguir a gerac;ao de ex-escravos, esperando 
forjar urna nova gerac;ao de homens livres, com novos costumes e 
novas tradic;óes. 

Convívendo com beduínos, adaptaram-se a morar em tendas, 
repousarem agachados e a ter seus filhos de cócoras, em contato com 
o chao. 

Na maioria dos povos do deserto, até hoje, é motivo de grac;a, 
de cac;oada, a mulher que vai ter filhos nas. modernas maternidades 
do Cairo, Beirute, Tcl-Aviv, Alexandria etc., onde a obrigam a dei
tar-se para ter o filho, f orc;ando sua naturt!za de parir de cócoras. 

Nisso tudo teria um quarto ''A". O associar-se. Associar o parto 
indígena as normas de higiene da medicina atual. 

Argumento nenhum, nada impedirá que, dentro em pouco, ·o , 
parto da inocente índia das florestas do Brasil receba aceitac;áo uni-
versal e agachadas, de cócoras, como as mulheres do tempo de Maria, 
os filhos de todo o mundo hao de chegar. 
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Um dia, quem sabe . .. 

- Alo, é o doutor? 

Sotaque americano, <lava para notar. 

- Sim, é o doutor. 

- Aquí fala Bert Wess. Estou telefonando de Mato Grosso, da 
cidade de Aquidauana. 

- Pois nao, senhor Wess (a liga9ao estava péssima, talvez o 
nome nao seja bem esse). Pode falar em ingles. 

- Obrigado. J! mais fácil expor o que me preocupa. Moro per
to de urna reserva de índios terena. As enf ermeiras que os atendem 
estao for9ando as índias a terem seus filhos em parto deitado. O 
senhor acha certo? Nao é um absurdo interferir em hábitos sadios 
que fazem parte da cultura milenar dos povos primitivos? 

- ~, penso que é. Mas o que posso fazer? Nao sou autoridade 
para impedi-lo. 

- Nao é autoridade? Me aconselharam que o procurasse. 
'Pensei que fosse. 

- Nao, nao sou. 

- Mas é médico, pode ajudar, intervir junto ao Ministério da 
Saúde, com certeza o atenderao. 

- Talvez, vou ver o que posso fazer. 
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- Obrigado, doutor, fa9a o que puder. 

Na verdade, ao descrever este diálogo, talvez esteja atendendo, 
de alguma forma, ao pedido do americano. Pode ser que ajude, nao 
custa tentar. 

Prémio Nobel 

Se há um camarada que mere9a um Premio Nobel é um uru
guaio chamado Roberto Caldeyro Barcía. 

Seus estudos sobre contra9ao uterina foram tantos e tao impor
tantes que revolucionaram a compreensao da mecanica do parto. 

Mostrou que urna série de coisas que nossos professores nos 
ensinaram e nas quais acreditávamos píamente, estavam completa
mente erradas. 

A primeira vez que apresentamos trabalhos sobre o parto de 
cócoras, foi em 1974, no .Rio de Janeiro. Caldeyro estava lá. 

A aten9ao dele, naquela ocasiao, se voltava para o parto verti-
cal, numa mesa inclinada. · 

Liderava um grupo de estudos, do qual participavam materni
dades de onze países. Observavam as condi9óes dos partos na nova 
posi9ao. 

Ao comentar o parto de cócoras, mostrou seus imensos conheci
mentos. Sabia tudo. 

A curiosidade do grande prof essor em torno do nosso trabalho 
deixou-nos gratificados e, mais ainda, qu·ando admitiu que poderia 
encaixar as nossas pesquisas no estudo multinacional que vinha rea
lizando. Nao preciso contar com que satisfa9ao acolhemos a idéia. 

Trabalhar sob a orienta9ao do Caldeyro representava referencia 
e deferencia, que valorizaria qualquer servi90. Podía ser dos Estados 
Unidos, Alemanha, Fran9a, Inglaterra, quanto mais de Curitiba. 

E f oi com mu ita honra que recebemos os protocolos com as 
normas das observa9óes a serem realizadas, juntamente com um 
ofício concretizando o convite. Adiantava o oficio que o suporte fi
nanceiro das observa9óes ficaria sob a responsabilidade da Organiza-
9ao Pan-Americana de Saúde, nao cabendo qualquer onus ao nosso 
País. 
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Urna comissao de especialistas viria nos assessorar, de tal forma 
que as informac;óes por nós fornecidas fossem confrontáveis as dos 
outros centros associados. 

Essa assessoria, porém, dependia de urna licenc;a do Ministério 
da Saúde, que ficava a nosso cargo solicitar. 

Orgulhosos com ·o convite, oficiamos ao ministro, expondo o 
assunto e solicitando a licenc;a para a assessoria, a qual julgávamos 
fosse prontamente concedida. 

Enquanto esperávamos, preparamo-nos, prosseguindo nos traba-
lhos que já vínhamos realizando. Passaram-se um, dois, tres meses. 

Caldeyro cobra a colaborac;ao. 
- Quando come9am? 
- Ainda nao recebemos licen9a do ministro. 

Voces a solicitaram por escrito? 
- Solicitamos, há. mais de tres meses. 
- Nao compreendo. 
- l! assim mesmo, a burocracia as vezes demora. 
Transcorre o tempo, nada de licen9a. 
Novos encontros, novas cobran9as. 
Estranheza. 
Estávamos um tanto encabulados. Podia parecer falta de a9ao 

ou interesse de nossa parte. 
No fim, alguém, provavelmente por engano, nos manda cópia 

de todo o processo. 
~ longo. O resumo merece divulga9ao. 
Em vez de pura e simplesmente concederem a licen9a para urna 

simples assessoria de acatado organismo internacional, consultam um 
segundo escalao, que solicita a informac;ao dum terceiro, que opina a 
favor, em oposi<;ao a um quarto, que se manifesta contra, enquanto 
um quinto e um sexto concordam e discordam. 

Professor consultado escreve: 
"De fato tal posic;ao foi largamente utilizada no ato de defeca

c;ao, antes de se inventar os aparelhos sanitários. A posic;ao de cócoras 
exigiría mesa de parto complicada e dispendiosa pela obrigatoriedade 
de dispositivos elevatórios semelhantes ao que se usa na lubrificac;ao 
de automóveis. Julgamos nao deva o Ministério da Saúde preocupar
se com assuntos alheios a sua esfera de interesse." 

Por sua vez, o principal auxiliar ministerial, responsável por 
assuntos ligados a área genital, dá o seu despacho: 
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"Nao possuímos informa<;óes ou publica~óes a esse respeito. 
Portanto, nao é possível o nosso pronunciamento." 
. Acreditem, copiei direitinho, é o que estava escrito. 

E assim, um assessor impede que urna equipe médica participe 
dum estudo do mais alto interesse científico, social. 

Mas, se foi ruim, f~i bom,' muito bom. 
V'ejam só. · 

lmpossibilitada de desenvolver suas observac;óes sob o esquema 
de Caldeyro, a equipe brasileira viu-se abrigada a trilhar caminho 
próprio. 

Um dos médicos (Cláudio), CC?ntando com a colabora9ao c!a 
arquiteta D. Knis, dedicou muito do seu tempo em desenvolver urna 
sala de parto em que copiava características da ambiencia indígena: 

Paralelamente a sala, criou urna série de cadeiras que, com a 
experiencia, vem sendo adaptadas, modificada3, visando mais con
forto e seguranc;a para a mulher e para a crian<;a e a seu assistente, 
médico ou parteira. · .. 

A sala e as cadeiras serviram para a realiza9ao de póuco mais 
de seiscentos partos. As observa9óes dos mesmos motivaram diversos 
trabalhos científicos. Dois deles mereceram premios Men9ao Hon
rosa em congressos da especialidade. 

Num dos encontros, na Bahia, Caldeyro participou. O parto ver
tical f oi assunto duma mesa de debates. Grande destaque se deti 
ao parto de cócoras. 

O médico responsável pela assistencia materno-infantil do Minis
tério da Saúde, também estava presente. Defrontado com o professor 
uruguaio, nao escondeu a responsabilidade dos seus colegas de minis
tério na obstrui;ao da participac;ao dos médicos brasileiros no estudo 
do parto vertical. Desculpou-se, confessando nao imaginar que o tema 
teria tamanha importancia. lnstava com os autores para que voltas
sem com novo pedido, tratarla de dar-lhe andamento e aprovac;ao. 

Por um dever de justic;a deve ser <lito que, do parecer desta 
última autoridade, constava: 

"Urna vez que se trata .dum estudo científico que nao acarretará 
nenhuma obriga9ao do Ministério, sou da opiniao que se conceda 
a licen9a solicitada." 

Por sorte, prevaleceu a opiniao do professor, que se impressio
nou com as dificuldades mecanicas duma cadeira de parto e do seu 
superior que confessou nao possuir informa9óes e nao conhecer 
publica~óes a respeito ... 
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Ainda bem. Ou ainda mal? 
Mal, muito mal. Perdemos a ocasiao de trabalhar sob a orienta

c;ao de Caldeyro. Quando ele recebesse o Premio Nobel pelo menos 
em pensamento a gente estaria junto, e urna casquinha chegaria até 

,, 
nos. , 

Viram como é? 
Mas, isto nao é nada, muitas outras coisas aconteceram. 
Deixem que o americano pense que posso ajudar. Talvez possa. 

Tomara que sim. Um dia, quem sabe .. . 
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Desempenho sexual 

. ~ 

Cerca de quarenta por cento d¿¡s mulheres bem-casadas sofrem 
de desajustes sexuais. Nao tem prazer nas rela9oes, nao chegam ao 
orgasmo e muitas chegam a sentir aversao, repulsa a qualquer apro
xima9ao conjuga!. 

Entre as índias, essas manifesta9óes também fazem parte de suas 
queixas. A percentagem, porém, é muito menor. Vinte acusaram 
algum problema, em quatrocentas examinadas, quatro em cem, pro
por9ao dez vezes menor. 

Consenso geral, que se transforma quase em fixa9ao, aponta 
causas psíquicas como as principais responsáveis pela ocorrencia. Se
riam erros de nossa civiliza9ao, ligados a educa9ao familiar, religiosa, 
escolar, social. Esquecem e pouco se ref erem as responsabilidades 
das condi9óes ginecológicas na participa9ao do ato sexual. 

uAs índias vivem em contato com a natureza, sao mais naturais, 
livres dos ensinamentos e tabus dos civilizados . . . " 

Nao é só isso. 
Visando a aferir a for9a dos músclulos perineais, adquirimos 

alguns aparelhos especiais, conhecidos por vaginometros e peri~eO. 
metros. 

Perineometros sao balóes elásticos alongados que, introduzidos 
na vagina, sob pressao dos seus músculos 'vaginais, acusam a sua 
f or9a, num mano metro de visao di reta. O vaginometro é um aparelho 
semelhante, dispondo, a mais, dum dispositivo de. registro gráfico que 
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traduz num tra9ado a for9a vaginal. Contamos com os dois tipos de 
aparelho. 

Optamos pelo perineometro de Koegel, bem menor, mais sim
ples, de mais fácil manejo. 

Koegel o idealizou para a cura da incontinencia urinária de 
esfor90. 

Os conjuntos eram individuais, propriedade das pacientes. 
As m~lheres acompanhariam o aumento progressivo da for9a 

de sua vagina, ao comprimir a pera do aparelho, um grande número 
de vezes. 

Em nosso servi90, um mesmo aparelho serve para múltiplas 
aplica96es. 

Urna luva de papel plástico des~artável, envolvendo a pera, 
garante sua limpeza e a protege do. desgaste precoce. 

Hoje, a perineometria ou a vaginometria f azem parte de nossa 
ro tina. 

Nao apresentando contra-indica9áo, virgindade ou alguma afec-
9ao impeditiva, todas as pacientes que nos procuram tem aferido sua 
f or9a vaginal. 

Em quatro anos, aproxima-se da segunda dezena de milhar o 
número de vaginometrias; destas, apenas vinte e cinco se referem a 
índias da mata. 

A observa9ao tem nos revelado os seguintes dados: 

1 . Na mulher deitada, em repouso, a pressáo-base vai de 10 
a 20. 

2. Ao ficar em posi9ao de cócoras, baixa para O (zero). 
3. A pressao vaginal das índias que levam a vida primitiva, em 

geral ultrapassa os oitenta milímetros de mercúrio nao sen-. ' 
do 1ncomum ultrapassar 100, atingindo algumas 140. 

4. A pressao da imensa maioria das civilizadas situa-se entre 
vinte e sessenta. Menos de dez em cem tem mais de sessenta. 
Pouquíssimns, urna, duas, em cem, alcan9am e ultrapassam a 
marca da centena. 

Por que tanta diferen9a? 
Como historiamos, nossa primeira idéia, ao examinar as índias 

de Chapecó, foi que a sua causa fosse a maneira de ter filhos: as 
civilizadas deitadas e as· índias de cócoras. 

Ao participarmos da primeira campanha paraguaia de preven-
9ao do ~ancer ginecológico, na cidade de Puerto Stroessner, na divisa 
do Brasil e Paraguai, em que mais de quatro mi] mulheres das duas 
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etnias f oram examinadas por urna mesma equipe e ao mesmo tempo, 
deu para perceber a nítida dif eren9a que havia entre el as. 

Surgiu, entao, um fato intrigante. 
As índias paraguaias, atendidas pelas parteiras do instituto de 

previdencia daquele país, vem tendo s(ius filhos em posi9ao deitada 
e, nao obstante, seus perineos se apresentavam em bom estado, em 
verdade nao tao bons quanto os das índias brasileiras, mas muito 
melhores que os das civilizadas dos dois países. 

Qua] seria a causa, se o parto fora deitado? 

Isto significava que nao seria a posi9ao de parir a única deter
minante da deteriora9ao do assoalho pélvico. Teria que haver um 
algo mais. 

O fato gerou discussoes e troca ·de idéias, da qual participaram 
médicos paraguaios e brasileiros. 

A bem da justi9a se diga que a hipótese mais razoável veio da 
parte do médico paraguaio ~Zenón González, que sugeriu que a causa 
do bom aspecto do assoalho pélvico das índias paraguaias seria elas 
nao usarem cadeiras para o repouso. 

Os raciocínios que entáo se seguiram deram-lhe razáo. 
A explica9ao está em banais conceitos de fisiología: 
a) "Músculo que trabalha, se f or9a, fica forte." 
b) "Músculo que permanece em repouso prolongado, que nao 

trabalha, enfraquece, atrofia." 

A civilizada passa a maior parte da vida a repousar sentada em 
cómodas cadeiras. Nesta posi9ao, . as pernas ficam pensas, em repouso 
pro~ongado, o que traz seu enfraquecimento com conseqüente ten
dencia a varizes e celulite. 

A coluna vertebral em descanso, apoiada ao encosto da cadeira, 
também enfraquece e passa a apresentar a rica patologia das más 
posi96es: escoliose, cifose, dores em toda a coluna, hérnias discais, 
achatamento, envelhecimento precoce. 

Os músculos abdominais, igualmente em repouso, se debilitam. 
Aparecem a eventrac;ao, ventre pendulo, hérnias. 

A constipa9áo intestinal também tem na cadeira urna das suas 
determinantes, pela fraqueza da parede e falta de expressao do con
teúdo abdominal: entérico e da vesícula biliar. 

E, por fim, o mais importante, o ma¡s relacionado com o tema 
<leste livro, o assento da cadeira apóia as nádegas e toda a muscula
tura perineal, desabrigada de sua func;ao de sustenta9ao dos órgaos 
pudendos e das vísceras abdominais, repousam · relaxados. Do repouso 
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prolongado sobrevém o inexorável enfraquecimento e atrofia, com a 
falha de suas duas principais fum;óes: sustenta9ao do conteúdo pélvi
co e a constri9ao dos tres canais que se abrem no períneo: bexiga, 
anus e vagina. Conseqüencias da deficiencia de sustentac;ao, as cisto
celes, retoceles, uteroceles, incontinencia urinária. 

Por sua vez, a falta de forc;a de constric;ao traz como corolário 
a incontinencia urinária de esf or90, as hemorróidas e, o mais impor
tante de tudo, a frouxidao vaginal, colaboradora importante da insu
ficiencia sexual. 

O oposto do exposto acontece com as silvícolas, primitivas habi
tantes das florestas. 

Seu repouso permanente é feíto na posic;ao de cócoras. O índio, 
bem como o caboclo brasileiro, permanece acocorado horas sem fim. 

Nesta posic;ao, praticamente toda a musculatura corporal ve-se 
obrigada a trabalhal'. 

As pernas, forc;adas n~ sustentac;ao do corpo, ficam fortes, pro
tegidas da formac;ao de varizes e celulite. A posic;ao determina urna 
verdadeira expressao de sangue dos membros inferiores; o sangue, 
e?1purrado para o alto, vai irrigar melhor os órgaos encefálicos, torá
cicos e abdominais, cujo funcionamento, logicamente, se beneficia. 
Assim o cérebro, o corac;ao, pulmóes e, sobretudo, o que nos interessa. 
neste estudo, os órgaos genitais. Os ovários, melhor irrigados, tem 
melhor funcionamento, produc;ao hormonal mais equilibrada, mens
truac;ao e ovula9ao mais precoces, regulares, com benefícios na fe
cundac;ao, gestac;ao. e parto. Menos infertilidade, menos abortos, 
menes partos prematuros, menopausa mais suave, prescindindo, gran
demente, de medicac;ao artifical complementar, e prolongamento das 
fun9óes sexuais. 

Na gestante acocorada, o ovo recebe mais sangue. O feto, me
lhor nutrido, certamente terá beneficiada sua formac;ao organica. 

A posic;ao obriga a coluna vertebral a trabalhar. Dá-lhe maior 
forc;a e resistencia, afasta as dores, atrofias, distrofias, más posic;oes 
causadas pelo seu enfraquecimento. 

O corpo fletido comprime todas as vísceras abdominais, e faz 
a expressao mecanica da vesícula biliar, auxiliando-a a esvaziar-se, 
protegendo-a contra a formac;ao de cálculos por estase, e aumentando 
seu trabalho na movimentac;ao entérica. A exonerac;ao fecal se faz 
mais completa, diminui a ocorrencia das constipac;óes intestinais. 

O agachamento determina a abertura passiva dos tres canais do 
assoalho pélvico: uretra, vagina e anus. Sendo passiva, traria urna 
condic;ao de relaxamento e repouso, que· implicarla no seu enfraque-
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cimento; isto nao acontece com o índio que, nas horas e horas que 
permanece·na posic;ao, abriga-se a urna solicitac;ao contínua e a forc;ar 
a contrac;ao dos esfincteres, pois de outra forma a saída de urina, 
gases e fezes dar-se-ía pelo canal entreaberto; a conseqüencia é o 
fortalecimento de toda a musculatura perineal, com melhora em suas 
fun~6es, mormente o dese~penho sexual, melhor conduzido por urna 
vagina com grande poder de contra<;ao. 

A índia tem, ainda, um costume que colabora eficazmente no 
fortalecimento de todo o seu organismo em geral. e mais em parti
cular do seu assoalho pélvico: carrega seus filhos as costas, susten
tados por urna faixa de imbira apoi~da em sua regiao frontal. Inicia 
a"Prática com a crianc;a de tres meses e fica com ela até que o próximo 
filho, por sua vez, alcance a idade de tres meses. O aumento de peso 
lento e gradual faz com que a mae nem o sinta, ficando apta a su-

• 
·· portar, sem sofrimento, cargas bastante grandes, como o filho de dois 
ou. tres anos, o último que Ihe advier no final de sua vida gestacional. 

Os benefícios des te c'Ostume se refletem no f ortalecimento de 
todos os músculos em tensao continua dos bra'tOS, face, pesc~o, 
tórax, abdomen, coluna vertebral, assoalho pélvico, coxas, pernas, 

,, 
pes. 

No rosto e pescoc;o, o fortalecimento muscular previne e atrasa 
o aparecimento de rugas. Os peitorais grandemente fo~ados, se hi
pertrofiam, seus tendoes horizontalizam e levantam as mamas. Podem 
estar distendidas pela amamenta'taO, que continua por dez, doze, de
zoito filhos, mas sua inser~ao é alta, se situa ao nível da linha 
interaxilar. 

A f orte e firme musculatura abdominal impede o aparecimento 
de hérnias, eventra~áo e ventre pendulo. 

O esf or~o de sustentar a crianc;a f or9a o fechamento automático 
dos canais perineais. A uretra, reto e vagina cerram-se fortemente. O 
vaginometro acusa o fenomeno, de forma nítida e inquestionável, 
mostrando por que a pressao vaginal da índia é alta. 

A exposic;ao destes fatos as nossas clientes induziu muitas a ado
tar os costumes índios: acococar-se para o repouso e carregar as crian
c;as nas costas, apoiadas n·a testa. A melhoria do desempenho sexual 
provou o acerto da medida. 

Como medida coadjuvante, recomendamos o uso das privadas 
baixas, hacia turca. Em sua falta, para as , grávidas, recomendarnos. 
com insistencia, que se sirvam de urinóis. 

Observamos que a hiperextensáo do corpo com os brac;os levan
tados traz os mesmos resultados, for'ta o organismo de maneira igual. 
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Daí estendermos para todas as nossas pacientes a ginástica em 
dois movimentos, antes usadas apenas no preparo das gestantes para 
o parto: 

1 . Agachar-se. 
2. Levantar-se e levar o corpo ao máximo de extensao. 

Ao baixar, a vagina abre, ao subir, fecha. 

A repeti9ao diária do exercício traz, em pouco tempo, o forta
lecimento dos músculos perinea is. fato acusado pelo vaginometro e 
percebido pelo conjuge, que sistematicamente, o manifesta, para 
grande agrado da esposa, cuja autoconfian9a cresce, acarretando-lhe 
melhora de todas as formas no relacionamento sexual e, com freqüen
cia, também no relacionamento conjuga) e reafirma9ao social e familiar. 
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Vaginometria * 
J mportancia da pressao vaginal no equilíbfio 

sexual da mu/her 

' ·-

Na m~ioria das especialidades, ocupa lugar de destaque a medi
da da for9a física ou da capacidade de trabalho dos órgaos dos quais 
elas se ocupam. . 

Oculometria, acumetria, esp.irometria, arteriometria, dinamome
tría. . . ergometria. . . miometria .. . 

Poucos autores deram alguma aten9ao a medida das varia9óes 
da for9a dos músculos vaginais (vaginometria) como se nenhum valor 
tivesse. 

A maioria dos tratados de .ginecología e obstetrícia nao lhe f azem, 
ao menos, referencia. 

Há um ano, por falta de procura e mercado, foi suspensa, nos 
Estados Unidos, a fabricac;ao de vaginometro de Koegel, modelo que, 
nos anos quarenta, teve alguma aceitac;ao naquele p~ís, muito pouca 
fora dele. 

Demonstrando desusada honestidade profissional, o distribuidor 
alemao do aparelho de Semm desaconselha sua compra ao pesquisa
dor brasileiro, interessado · em adquirí-lo. "~sclarece a pouca ou ne
nhuma utilidade prática, frente a despesa avultada." 

A vagina é o órgao pelo qual a gesta9ao · ~orne(fa e por onde 
termina. 

• Publicado em "Contraception - Fertilité - Sexualité'', 1982, vol. 10 n.º 4, 
pp . 249-252, Paris. Frani;a . Moysés Paciornik e Cláudio Paciornik . 
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Através dela se processa a introduc;ao espermática e por ela se 
dá a expulsáo fetal. 

As mesmas estruturas desempenham f unc;óes diametralmente 
opostas, em condic;óes igualmente opostas, que se continuam e se com
pletam. 

Na relac;áo sexual, as paredes vaginais intumescem, enchem-se 
de sangue, ·os músculos que a rodeiam contraem-se, ativamente o 
clitóris é repuxado para baixo, para melhor contato com seu cor;es
pondente masculino. 

Na expulsáo fetal acontece o contrário. 
A! paredes vaginais desintumescem, a própria pressao da apre

se~tac;ao fetal expulsa os líquidos, esvazia os espac;os vasculares. Os 
musculas pubococcígeos, afastados para os lados, .estirados arrastam 
para cima, em direc;ao ventral, as estruturas clitorídeas. 

Ouanto mais frouxas, distendidas, abertas as paredes vaginais 
tanto mais fácil a saída fetal. ' 
. . Obvias ~s razóes. dos dois fenómenos. No parto, as paredes va

g1na1s-, esvazta~do-se, distendendo-se, criam condic;óes ideais para a 
passagem da crtanc;a. Na relac;ao sexual, a vagina, enchendo-se e con
traindo-se, ajusta-se para a cópula. 

. H~ cinco anos, equipes do Centro Paranaense de Pesquisas Mé
dicas, Juntamente com o grupo CPP Pesquisas, tiveram oportunidade 
de observar as condic;óes ginecológicas de oitocentas habitantes de 
onze reservas indígenas do Sul do Brasil. 

Atenderam, paralelamente, em seu servic;o normal, acima de urna 
dezena de milhar de pacientes de origem e hábitos europeus, as assim 
chamadas civilizadas. 
. Sobres~aiu, nas observac;óes das índias, a pequena taxa de desa-
JUStes sexua1s. Menos de dez por cento. 

Nos. exames das silvícolas, despertam atenc;ao dos observadores 
as boas condic;óes dos seus órgaos genitais. Períneos em melhor es
tad~ que os das civilizadas. Prolapsos, distopias pouco acentuadas. 
Randade das disf unc;óes anal, vesical, sexual, a pesar de grande multi
paridade. 

Pa.rece aos pesquisadores que os músculos dos seus assoalhos 
pélvicos sao mais desenvolvidos, mais potentes. 

Busc.an~o urna prova objetiva para a impressao clínica, recorreu
se ao per1neometro de Koegel e, mais tarde, aos vaginotocógrafos de 
Semm. 
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O perineómetro de Koegel consiste numa pera de borracha que, 
introduzida e pressionada pela vagina, acusa sua fo~a num manó
metro de leitura direta. 

O vaginotocógrafo de Semm, mais complexo, de uso mais com
plicado, conta com dispositivos que fornecem um gráfico das contra
c;óes vaginais. 

Ao combinar-se o manómetro de Koegel com peras do vaginó
metro de Semm, obteve-se um conjunto mais ajustado as condic;óes de 
trabalho do grupo de pesquisadores. Nao significa que tenham criado 
aparelho novo. 

Envolvendo o pera do vaginómetro num cartucho descartável de 
papel impermeável, conseguiram, com um único aparelho, proceder 
a vaginometria em quantas pacientes eles fossem estudar. o processo, 
hoje, faz parte da rotina de exames ginecológicos e obstétricos do 
servic;o dos autores. 

· Os ensinamentos que a ~vaginometria fornece valorizam-na como 
recurso semiótico. Anulam os argumentos que a fizeram relegada, 
pouco usada, ou ainda nao utilizada pelos especialistas da área genital. 

No estudo da pressáo vaginal, observamos vários aspectos: 
a) pressao-base; 
b) pressao máxima expulsiva; 
c) pressao máxima aspirativa. 

Enumeram-se as particularidades que vem sendo percebidas nas 
observac;óes que se sucedem: 

1 . A pressao vaginal nem sempre é proporcional ao bom aspecto 
anatómico. Nulíparas, com vagina pequena, baixa pressáo vagin~l -
desajustes sexuais. O mesmo sucede em mulheres. com episiorrafia* 
bem feita. Num aparente contra-senso, multíparas com rupturas nao 
corrigidas, alta pressao vaginal - bom desempenho sexual. 

2 . !! diferente o mecanismo da pressáo vaginal no parto e na 
relac;ao sexual. 

3 . Para o parto, a forc;a é centrífuga, direcionada de dentro para 
fora. Resulta da soma da contra9ao uterina com a forc;a dos músculos 
toraco-abdominais. A musculatura da vagina, passiva, deixa-se afas
tar, nao colabora na forc;a de expulsao. 

4. Na rela9áo sexual, é a musculatura uterina que menos ·cola
bora. Neste caso, a pressao vaginal é resultante da contra~ao de seus 
músculos próprios, acrescida da forc;a dos músculos do tronco (prensa 
abdominal), que se superpóem, numa ac;ao conjunta: os mesmos 

• Episiorrafia - sutura das rupturas das paredes vaginais. 
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grupos musculares se alternam, em contrac;:óes centrípetas e centrí
fugas, predominantemente centrípetas. 

5. A pressáo vaginal varia com a posic;:áo da mulher: 
Em pé: 
a - em extensáo forc;:ada, 
b - fletida. 
Sentada. 
Semi-sentada. 
De cócoras. 
De ita da. 
6. Nas civilizadas em decúbito dorsal, as pressóes, em geral, 

situam-se entre 20 e 60 milímetros de mercúrio. 
7. As índias, mesmo grande-multíparas, acusam, quase sempre, 

press6es superiores a 80, 90, 100. 
8. O bom estadq genital das índias nao é característica racial. 

A índia aculturada deteriora rapidamente e fica em condic;:óes tao 
más quanto as das civilizadas mais desprotegidas. 

9 . Grande número de mulheres com pressao vaginal baixa quei
xa-se de insatisfac;:áo sexual. O mau desempenho sexual é freqüente 
nas com menos de 30 milímetros de mercúrio. · 

1 O. Exercícios apropriados aumentam a pressao vaginal. Em 
geral, a medida que a pressáo vaginal sobe, melhora o desempenho 
sexual, tornando-se mais raros os desajustes sexuais. 

11 . Na mulher em decúbito dorsal a pressáo aspirativa aproxi
mc.-se da expulsiva. 

12. Na mulher treinada por exercícios apropriados, em decúbito 
dorsal, a pressao vaginal aspirativa iguala-se e, com freqüencia, su
pera a pressao expulsiva. 

13 . Na posic;ao sentada e semi-sentada, a pressáo centrífuga, 
expulsa, é sempre maior, com grande diferenc;:a. 

14 . Na mulher preparada, as pressóes vaginais centrípeta e cen
trífuga sobem e quase igualam, nas posic;:óes sentada e deitada. 

15. Na mulher de cócoras eleva-se a pressao centrífuga, expul
siva, de parto. A centrípeta, aspirativa, de relac;ao sexual, sobe muito 

, pouco. 
16 . As histerectomizadas tem diminuída sua f orc;a de aspirac;ao. 

Fato que dá alguma razao a cren<;a popular de que a retirada do 
útero prejudica o relacionamento sexual. 
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NOTA: Nao houve oportunidade de examinar nenhuma mulher 
com colo restante. 

17. Na mulher com ruptura total, surpreendentemente, a 
pressáo é, geralmente, alta. Nao apresenta prolapsos genitais. A in
continencia anal é constante, rara a incontinencia urinária. 

A explica<;ao do aparente paradoxo reside no fato de que o 
pavor do escape de gases ou fezes obriga a inulher a urna permanente 
vigilancia, numa tensao e contrac;:ao contínuas, que reforc;:am e hiper
trofiam seus músculos vaginais. 

18. As mulheres com vaginismo tem alta pressao vagina~, nelas 

predomina a centrípeta. 
19. Mulheres deprimidas, inseguras, melhoram, ficam mais con

fiantes, ao serem informadas do aumento de sua forc;:a vaginal. 
20. Os parceiros, sem serem notificados, em geral referem com 

satisf ac;:ao terem percebido a melhora do comportamento vaginal, psí
quico, social, conjuga!, familiar da companheira. 

i .... 

Os porqués 

No transcorrer das observac;:óes, urna questao se impos. 
A índia da mata nao faz ginástica. Por que tanta diferenc;:a? 

Decorrencia da própria observac;:ao, a conclusao de que quatro 
sao as causas do seu bom estado genital: 

1. A índia vive acocorada, nao usa cadeiras, nao tem móveis, 
camas altas, fogoes, Cozinha no chao, dorme no chao, vive agachada. 

Na mulher agachada, toda a musculatura é obrigada a um es
forc;:o constante que a refor9a. Os músculos do períneo se incluem 
neste processo. Desapoiados, sao obrigados a um trabalho constante 
na sustenta~áo dos órgaos pélvicos, o que nao aconteceria se usassem 
cadeiras, caso em que a musculatura em repouso se enfraqueceria, 

como acontece com as civilizadas. 
2. O índio nao disp6e de aparelhos sanitários, urina e defeca 

sobre o solo, em posi9ao acocorada, que colabora no fortalecimento 

muscular. 
3. A índia tem seus filhos na posi9ao acocorada . Nesta posi~ao, 

o canal vaginal se entreabre, af astam-se os seus músculos, o que os 
· protege de rupturas e esgarc;amentos, ao contrário do que acontece 

na posic;:ao deitada, quando o canal vaginal se angustia, num pre
paro para a relac;ao sexual. 
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, .4 · A índia carrega o filho as costas, sentado sobre f aixa de apoio 
cef ahco-frontal, condicrao que determina o fechamento cerrado dos 
?Iúsculos do assoalho pélvico. O baixar-se e levantar-se com a criancra 
as costas constituí um exercício que, pela continuada repeti9ao de
termina a hipertrofia e o aumento da for~a da musculatura peri~eal 
com reflexos positivos no desempenho sexual da mulher. ' 

Surge urna segunda ordem de problema. 
Para a melhoria de suas condi9óes genitais, terá a civilizada que 

adotar os costumes índios? 

Se o fizer, nada mau. Nao o fará, dificilmente abdicará das co
modidades que a vida moderna lhe ·proporciona. 

Daí, a necessidade de procurar outros recursos. 
Sao exercícios que fortalecem os músculos que intervem na com

, posi~ao da pressao vaginal. 

Os aut~res, em trabalhos anteriores, relataram que experimenta
ram e depo1s adotaram, em sua clínica, a chamada ginástica índia 
(exposta no próximo capítulo). 

Compóe-se de dois movimentos: agachar-se e levantar-se, esten-
dendo os bra~os e deflexionando a cabecra. ' 
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Ao agachar-se, abre-se a vagina: ao levantar-se e deflexionar a 
cabe~a, ela se fecha. 

Da repeticrao dos movimentos cria-se um exercício benéfico para 
todo o organismo, com fortalecimento de todos os músculos que inter
ferem na dinamica da pressao vaginal. 

Nao fosse a melhora subjetiva, psíquica, social, familiar e con
juga} da mulher, a leitura objetiva do mostrador do vaginómetro seria 
decisiva como prova dos bons resultados dos costumes das índias ou 
da ginástica que os imita, para o desempenho sexual da mulher. 

Em síntese: 
Se o estado psíquico influí no equilíbrio sexual da mulher, o 

desempenho vaginal tem reflexos no seu comportamento psíquico, 
social. 

Em vez de ' 'tota mulier non in u tero sed in anima",* melhor 
seria: "mulier non tota in anima, sed etiam in utero et, especiali inodo, 
in vagina".•• 

• Toda mulher nao está no útero, mas na alma. 
•• A mulher nao está toda na aJma, mas também no útero e, de modo muito 
especial, na vagina. 
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A vaginometria, medida da pressáo vaginal, nao chegou a entrar 
na prática médica. 

A pressao vaginal varia numa grande série de circunstancias. 
E, em geral, alta nas índias com hábitos primitivos e mais baixa 
entre as mulheres beneficiadas pelas comodidades da civiliza9ao de 
crigem européia. 

Existe rela9ao entre a pressao vaginal e o desempenho sexual 
da mulher. 

A pressao vaginal nao é característica racial. 

Regras de fisiologia explicam as causas das varia96es da pressao 
vaginal. 

A ginástica corrige falhas de baixa pressao. 

Frouxa 

(Texto retirado do livro Con/fitos Psicossociais 
de um Consult6rio Médico) 

Numa folha de bloco, sem identifica~ao, o médico anotava: 

- "Me sinto um Jixo!" 

"Nao sei se o senhor é a pessoa certa. Nao tenho com quem 
falar. Nem mae, nem amigas. Estou só. Tal vez um psiquiatra . .. 
Psicólogo . .. O senhor, quem sabe, poderá me aconselhar. 
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- Que foi? Filhos? Marido? 

Marido . .. 

Arranjou outra? 

Arranjou outra? 

Outra?! 

Urna qualquer! 

Queixa-se de mim. Diz que nao presto ... Que sou frouxa . 
Prefere sozinho que comigo. 

Para dentro de minha casa! Para me ensinar . . . Trouxe outra! 
Pegou na rua . . . Urna qualquer ... 

No meu quarto, trancou a porta. 
Obrigou-me a ficar junto. 
Assistir. 
Fiquei estática, como hipnotizada, nao conseguia desviar o olhar. 
Mandou-a tirar a roupa. 
Ficou nua na minha frente. 
Ele beijando-a, acariciando, daí se desnudando, dizendo coisas, 

dum jeito que comigo ·nunca fez .. . 
Os dois na minha cama! 
Nao pude conter a ansia. 
E ele querendo me consolar. 
"E para o seu bem." 
"Para voce aprender .. . " 
Nao consigo descanso. 
Que devo fazer? NaÓ ··posso estar estragada. Fiz plástica do pe-

ríneo. Por que hei de estar f rouxa ?· 
O pior é que o adoro . .. 
Nao suporto a idéia de viver sem ele, ainda mais quando lembro 

dele em minha cama, com aquela mulher. 
Que é que fa~o? 
Se for para a zona melhoro? 
Pego um negráo, como ele me aconselhou? 
Adianta? 
Se o defeito é meu? 
O negao também nao vai desiludir-se comigo? 
Ajude-me, doutor, me examine, diga o que posso fazer." 

Ao voltar da sala de exames, outra paciente está no consultório. 
- Nao agüentei a curiosidade. Me desculpe. Nao pude deixar 

de Ier. Estava em cima da mesa. Comecei, nao pude largar. Se fosse 
comigo, matava. Por muito menos me separei. 

- A paciente nao pensa assim. Nao seria melhor que a m~a 
se corrigisse, que o casal se ajustasse? 

- Ela é mesmo ruim? 
- Sem culpa, é. 
- Dá para melhorar? 

Dá. 
- Ela vai tentar? 
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- Vai. 
- Deus a ajude ... Que seja feliz ... Só de pensar que possa 

haver um marido desses, fico doente. . . Se fosse comigo. . . Frou
xa . .. Frouxidao? Ela operou, nao melhorou. Dá para melhorar? 

- Dá, se dá ... 

Anorgástica 

Repetido, sabido, dito, redito: 
Estudos científicos demonstram que, em relacóes heterólogas 

(homem/ mulher), quar.enta a sessenta por cento das caucasianas so
frem de desajuste sexual. 

Na maior parte das vezes, a maioria, orgasticamente, nao con-
segue realizar-se. 

Na masturbacao, sim. 
Qual a explicacao? 
t que, na masturbacao, sao diretos os contatos excitantes da 

glande clitorídea. 
Nela, em reduzida área, há maior concentracao corpórea de ter

minais neuroerógenos. 
Enquanto que, na relacao heteróloga (penis/vagina), o mesmo 

contato é mais difícil de acontecer. 
t que, a própria natureza os criou distanciados um do outro. 

Espaco de dois, tres, as vezes quatro centímetros os separa. Entre 
eles, o canal uretral tuneliza aquele espaco. 

Fortes músculos, em forma de parenteses, ladeiam a vagina, anus 
e reto. Denominam-se elevadores. 

Ao se contraírem, elevam, em bloco, as estruturas da regiao pe
rineal, reto-anus, vagina. 

Na verdade mais apropriado seria chamar esses músculos de 
, "aproximadores". Ao elevarem aqueles 6rgaos, simultaneamente 

puxam para baixo o clitóris comos tecidos que o cercam, aproximan
do-os do dorso do penis em excursóes no canal vaginal. 

Entenderam? 
Músculos quanto mais fortes, além do maior poder de compres

sao peniana, maior poder de aproximacao clitorídea-peniana, condi-
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~ócs ideais para a realiza~ao orgástica. excitacao clitorídea pelo penis 
em movimenta\:ao copulatória. · 

Músculos fracos, vagina frouxa. dupla a~ao negativa: nao agra
dam ªº homem por faltar a pressao, desagradam a mulher por incom
petencia de aproximacao. 

Vou contar-lhe urna passagem em que fica bem marcada esta 
situacao. 

Autoridade 

Leitura apressada induziu interp.retacao distorcida. 
Estava escrito: 
"Ternos satisfacao de convidá-lo para participar e proferir pa

lestra nó Primeiro Congresso Brasileiro de Sexología. Considerando 
que V. Sa., um dos introdutores do parto índio, é a maior autoridade 
no assunto ... 

,, . 

Maior autoridade no assunto? 
Que assunto? 
Sexología? 
Lógico, nao! 
O qualificativo só podía referir-se ao parto de cócoras. Grande 

vantagem, autoridade num tema novo, no qual, ainda, ninguém era 
autoridade ... 

Minha turma leu a carta, nao quis saber de explicacao: 
- Parabéns! Maior autoridade! Se-xo-lo-gia! ... Quem diria ... 

Parabéns! 
Tive que me defender. 
- Teórico. Apenas teórico. Nem teórico. Nada de prático. Nao 

sei nada disto. 
- Nao heim? Modesto. . . Quem di ria? 
No Congresso, ilustrei o tema ''vaginometria", medida de pressao 

vaginal, com duas estorinhas. 

estória 1 

Que é que a manquinha tinha? 

Tanto sucesso comos homens! 
Que é que a manquinha tinha? 
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Bem-humorada, risonha, aparentemente sem mágoa, aceitava o 
apelido constrangedor. 

As mulheres, curiosas, intrigad¡¡s, comentavam entre si: 
- O primeiro suicidou-se quando ela o largou. O segundo 

matou o terceiro quando ela come~oµ a pamorá-lo. O quarto largou 
mulher mo~a, bonita, para ficar com ela. Manca, puxa urna perna. 
Que é que eles veem que as outras nao tem? 

- Que é qµe essa sujeitinha tem?! 
Menino ainda, a conheci. 
A intriga dos outros, também me intrigava. 
Depois de médico, veio nie consultar. 
No exame, notei qualquer coisa. Nao sabia o que era, era 

diferente. 
Ontem, outra, com deficiencia igual, veio se examinar. Terceira, 

este ano. 
O vaginometro mostrou: todas tinham mais de cem de pressao 

vaginal. 
P "? p "? p "? or que. . . . or que. . . . or que .. .. 
Percebi! 
A participa~ao da musculatura perineal, no esfor~o contínuo de 

suspender a perna atrofiada, constituí urna ginástica que fortalece 
as estruturas perivaginais, aumenta a pressao vaginal, confere-lhe con
di~óes de participar ativa e eficientemente nos agrados sexuais. 

Viram o que é que a manquinha tinha? 

estória 11 

Apelo erótico do salto alto 

Terá o salto alto alguma conota~ao erótica? 
Tem. A maioria das vezes, inconsciente, sempre presente. 
O salto alto obriga a mulher a supere$tender, distender o corpo. 

' Nesta posi~ao, contraem-se os músculos glúteos (das nádegas) e peri
neais, perivaginais; a pélvis (hacia) bascula e joga para a frente e 
para cima a abertura vaginal, que fica como ·estivesse se oferecendo, 
fechada, apertada. 

n inconsciente, mas os homens e mulheres o sentem, sem per
ceberem por que. 
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Como é que sei? 
Olhando, vendo, medindo. A agulha do vaginometro sobe se a 

mulher fica de pé, e mais ainda se ela hiperestende-se pelo salto 
alto ... 

Entenderam? 
Assim pude me sair ,hem de um congresso de sexologia, sendo 

urna "autoridade" no assunto. 

. ~ 
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Para o homem, 
também faz beni? 

- Para o desempenho sexual do homem, costumes índios tam-
bém f azem bem? 

- Fazem! Se fazem! 
- Quer dizer que a vida a moda civilizada faz mal? 
- Como faz! · 
Enquanto as mulheres civilizadas em altíssima propo~ao sao 

vítimas de insatisfa~ao, anorgasmia, número enorme de homens se 
deprimem pela frustrante ejaculac;ao precoce. 

Embora as causas. primordiais dos desajustes sexuais sejam in
fluencias psíquica~ , provindas de erros de educa'tao familiar, escolar, 
social, religiosa, nao se pode minimizar a importancia das agressóes 
criadas por usos e costumes da nossa civilizac;ao,. contrários ao normal 
funcionamento organico. 

A natureza, sempre sábia, proposita1mente, situou as gónadas 
masculinas (testículos) fora do corpo. Destinou-Jhes um saco de pa
redes finas, destituidas de tecido gorduroso, retentor de calor. 

lsso faz com que a temperatura dentro da bolsa escrotal seja 
um ou dois graus mais baixa que a do interior do organismo. 

Temperatura elevada prejudica o funcionamento testicular, es
tanca formac;ao espermática, perturba" a produc;ao hormonal. 

No calor, a vida do órgao se encurta, ele enve1hece mais cedo, 
degenera, com freqüencia canceriza. 

Por outro lado, rica e múltipla vascularizac;ao o beneficia. Assim, 
ref rigerac;ao adequada, irrigac;ao abundante, livres, balanc;antes, seu 
funcionamento seria ideal se a cívilizac;ao nao criasse modas e cos-
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turnes que lhes sao frontalmente adversos. Roupas que aquecem; 
cuecas, sungas, suspensórios ajustados que perturbam irrigac;ao, já por 
si prejudicada pelo uso de cadeiras, bancos, poltronas, bacias sani
tárias, concebidos para dar comodidade ao corpo, sem imaginar os 
reflexos negativos que, for~osamente, acabam por criar. 

Entre os índios, entregues a natureza, nada disso acontece. 
Testículos livres, pendentes, soltos, balan~antes; temperatura 

certa; nutri~ao sangüínea farta, adequada, sornada a outro f ator posi
tivo, viver acocorado. 

A posi~ao agachada, que beneficia a mulher, for~ando maior 
quantidade de sangue para os ovários, no homem o joga para os 
testículos. 

órgao melhor irrigado, funciona melhor, produz mais hormo
nios, forma espermatozóides melhores. 

Hormonios testiculares, androgenios, responsáveis pelos aspectos 
sexuais característicos do homem normal: for~a, disposi~ao para o 
trabalho, alegria de viver," libido bem estruturada, bom comporta
mento sexual. 

~ o que acontece com o índio da mata; sorte dele, vive em con-
di~óes ideais. 

Quer dizer que é aconselhável abolir tudo, andar nu? 
Nem tanto. . . Nem tanto; .. 
O certo é observar e aproveitar o que os índios nos ensinam, 

e com um pouco de inteligencia fica facílimo viver como eles. 
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E para as mulheres? 
o expositor nao presta 

Nosso primeiro trabalho sobre vaginometria, t'.nviado a revista 
especializada nacional, mereceu do seu redator principal conciso e 
fulminante comentário: 

''Fic9ao científica." 

A categoría e ascendencia do crítico barrava o método. 
Em nosso ambiente médico, difícilmente teria aceita9ao. 
Solicitada sua devolu9ao, cópia enviada a urna das principais 

revistas francesas, recebe aprova9ao e é publicado com destaque. 

Meses depois, num único número do Jornal de Obstetrícia e 
Ginecología de París, quatro comunica9óes expóem métodos ideali· 
zados para melhora do tonus, pressao e funcionamento vaginal. 

A bibliografia mostra que o mesmo sucede com outras revistas 
de outros países da Europa. 

Influencia? 
Coincidencia? 
Coincidencia, lógico! 
Vaginometria, exame simples, indolor. A propria examinada ve 

,os números que alcanc;am seus esf or9os musculares. 

Os achados vaginométricos abrem espa90 para transmitir con
ceitos, conscientizar mulheres. 

A abordagem de problemas ligados a desempenho sexual estabe
lece-se naturalmente, sem choques nem constrangimentos. 
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Em aulas coletivas, ensina-se interpreta9ao do que o aparelho 
mostrou. 

"Ao examiná-las, medimos sua pressao vaginal. 
As mulheres da cidade, em geral, a tem baixa, menos de sessenta 

milímetros de mercúrio. 
Nas índias da mata,' ela costuma ser muito alta, 100, 120, 140." 
Observa96es múltiplas provam que existe paralelismo entre a 

forera vaginal e equilíbrio emocional geral da mulher, nao apenas 
sexual. 

Os antigos sabiam: "Mens sana in corpore sano" (mente sa 
em corpo sao). 

Mulheres com pressao vaginal muito baixa, 20, 30, nao tem 
o carpo de todo sao, como mereceriam ter. Sofrem conseqüencias que 
as deixam mais sujeitas a desanimo, depressao, desinteresse sexual. 

Insatisfeitas, desanimadas, tornam-se " ruinzudas" . Ruinzudas 
para si próprias, para os outros. 

Por outro lado, as de pressao vaginal alta, instintiv.amente, ou 
com um mínimo de compreensao, melhoram sua participa9ao no inter
cambio carnal. Conseguem e proporcionam melhor e mais completa. 
realiza9ao. Satisfeitas, satisfazem, tornam-se boas, "boazudas". Boa
zudas em tudo, para si próprias, para os outros. Melhores esposas, 
maes, avós, bisavós. 
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Fertilidad e 

Pareceu aos médicos, na campanha de preven9ao, que as índias 
que vieram aos exames, com exce9ao das menopausadas, ou estavam 
grávidas ou amamentavam crian9as pequenas. Em algumas dessas, 
as duas coisas coincidiam. Amamentavam e portavam nova gravidez. 

No questionário informaram que dao de mamar até o nascimento 
do novo filho, que entao ocupa o lugar do anterior, que só entao é 
desmamado. No levantamento das fichas, verificamos urna série de 
dados que nos permitem outros tantos raciocínios e sugerem algumas 
conclusóes: 

1 . ~ lenda a cren9a de que nossos aborígines conhecem ervas 
que lhes permite regular a natalidade. 

2 . Nao tem fundamento a afirmativa de que as índias prolon
gam a amamenta9ao como método anticoncepcional; elas sabem que 
isto de nada lhes serve. 

3. Causa mal-estar as informa~óes de jornalistas fantasiosos, de 
que os silvícolas, a fim de garantir a amamenta~ao do primeiro filho, 
matam os nascituros subseqüentes muito próximos. Isto seria, na 
opiniao daqueles comentaristas, urna forma de conten9ao demográfica. 

4. Só um caso sem filho, mo9a de 22 anos, mostra que a este
rilidade é rara. Por que? 

a) Talvez pela ausencia de infec~óes genitais venéreas. 
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b) Pela ausencia de agentes estressantes, comuns nas áreas 
civilizadas. 

Um milhao de índios 

Controle da natalidade e planifica~ao familiar nao sao a mesma 
coisa? 

Parecem, mas nao sao. 
Se voces olharem o que aconte~e com os fndios, vao entender. 
Muita gente pensa que os índios conhecem ervas, raízes, folhas, 

com as quais preparam remédios que lhes permite controlar a nata
lidade. 

O Cláudio, que muito 'Conviveu com a indiada, acredita. Plantou 
no quintal da casa dele urna por9ao de plantas, que vem estudando. 

Eu nao acredito, tenho a impressao de que eles nao conhecem. 
Talvez em outras regióes, nao nas nossas. 

Nas reservas que visitamos, o que as índias mais pedein -sao me
dicamentos para evitar filhos. 

Se a gente pergunta se nao tomam remédios próprios, a resposta 
invariável é que os remédios existem, mas eles nao sabem quais 
sao. 

- Quem sabe? 
- Os antigos sabem. 
- Vozinha, quantos filhos a senhora tem?· 
- Dezoito. 
- Nunca quis tomar remédio para evitar? 

Quis. 
Por que nao tomou? 
Porque nao sabia quais eram 

- Quem sabia? 
- Os antigos sabiam. 
- Tem alguém mais antigo que a senhora? 
-;- Agora nao mais. Morreram todos. 

Quantos filhos teve sua mae? 
Quatorze. 
E sua avó? 
Dezesseis. 
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Sempre igual em todas as tribos onde fomos, oito, até agora. 
lsto significa que eles nao sabem controlar a natalidade, apenas 

planificam suas famílias, dentro das suas escassas possibilidades. 
Como? 
A indiazinha, ao atingir a puberdade, geralmente tem muitos 

irmaos, apesar da morte de alguns. De qualquer forma, a morada 
de seus pais estará insuficiente para acolher toda a f amília e os no vos 
filhos que, com certeza, virao. 

A soluc;ao é que as meninas, na terceira menstruac;ao, estej~m 
prontas para casar e é o que fazem, casam e saem de casa, para 
montar casa e comec;ar o seu próprio ciclo familiar. 

Dois {atores concorrem para que a fa~ília indígena nao ultra
passe as possibilidades de manutenc;ao dum casal: a saída dos filhos 
para o casamento precoce e a marte, também precoce, que ainda 
é a maior arma contra a explosao demográfica dos pavos primitivos. 

De que morrem os "índios? 

Ouando os europeus chegaram as terras dos pinheirais (Paraná, 
Santa Catarina), encontraram urna enorme populac;ao indígena. 

Hoje sao bem poucos e já em vias de extinc;ao. 
- Por que sao tao poucos? Doen~as? 
-· Também. 
- E antigamente, nif8 ficavam doentes? 
- Ficavam, mas nent tanto, nem tao mal. 
!solados, as causas da morte eram, principalmente, os animais 

venenosos, cobras, aranhas; e nao venenosos, as onc;as, os jaguar, os 
acidentes, as infecc;óes por espinhos, arranhaduras. Nas terras quen
tes, a malária. Nada disso nas regióes dos pinheirais. 

Quando o europeu chegou, o "catar" (catarro) do resfriado, da 
,gripe, da pneumonia, da tuberculose também chegou; comec;aram o 
sarampo, a varíola, caxumba, tosse comprida. 

O alemao chama o resfriado de ''catar". O índio tem pavor do 
catar. 

A constata~ao fora imediata. O índio percebera que o catar, que 
no europeu causava apenas ligeiro_ mal-estar, para ele significava a 
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morte, abandonado no meio da mata, sem ajuda de ninguém, nem 
parentes nem amigos, que deles fugiam apavorados. Qualquer con
tato significava condena<;ao para fim igual. O mesmo acontecia com 
as demais doern;as inf ectocontagiosas. 

Há alguns anos, ·a FUNAI instituiu a vacinac;ao contra essas 
doen9as infectocontagiosas; contra o catar, ainda nao. 

Pior que a doen<;a, igual a escravidao, a destruic;ao da mata, 
que destruiu o fruto que alimenta va o bicho que alimenta va o Ho
mem e, para muitas tribos, sobreveio a fome. 

Os defensivos agrícolas sao história nova, defensivos que matam 
os bichos e que aumentarao a fome . .. 

Qual o remédio? 
Todo mundo sabe. 
Proteger as árvores, proteger as plantas, replantar. Proteger os 

bichos, proteger os peixes, proteger as aves, proteger os Homens, e 
para o catar, vacinai. . .. 

O Brasil já fabrica vacinas contra o catar, comec;ou este ano. 
Nao dá para perder tempo. Os índios sao tao poucos. Logo 

serao nenhum. Ainda dá para salvar. 
~ só querer. E eles tedio remédios e sobreviverao. Se continua

rem como até agora, crescerao, .se multiplicarao, e daqui a mil anos 
serao milhares, e surgirá a explosao demográfica qu.e encherá o mundo 
índio, se. . . . · 

- Se, o que? 
- . . . se a civilizac;ao nao lhes ensinar o controle de natalidade 

do moderno planejamento familiar ... 
· Os índios nunca mais serao um mil hao, a nao ser que ... 
- Que o que? 
- Por favor, deixem os índios em paz. 
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Homossexualismo 

Jornalistas que visitam as reservas indígenas tem escrito em seus 
jornais que, entre os povos primitivos, nao há homossexualismo, mas
turba9ao, agrados, carícias, frutos da civiliza9ao. 

Claro que tem que escrever tudo isto. Chegam falando ingles, 
alemao, frances, que ninguém entende, ouvem conversas em língua 
que nao compreendem, fazem perguntas e imaginam respostas de 
acordo com seus conceitos, forma9ao moral, tendencia religiosa. 

A masturba9ao é praticada entre os silvícolas tanto quanto entre 
os civilizados. Tanto a automasturbac;ao como a hetero. Os agrados 
e as carícias fazem parte do seu relacionamento sexual. 

Até os bichos dos matos, os irracionais, o fazem. 
O homossexualismo, em muitos casos, está evidente. 
Na reserva de Ivaí encontramos um indiozinho feminino sob 

todos os aspecto~. Fei9óes delicadas, corpo grácil, pintado, cocote. 
Namorador. Urna verdadeira menina. Oferecida, usada e abusada pe
los companheiros da mesma idade e pelos mais velhos também. Nao 
era perversao psíquica, social, induzida por televisao, rádio, coisa 
nenhuma. Era hormonal, fisiológica, estrutural. O indiozinho, anato
micamente, era bem homem. Penis, testículos, normalmente desen
volvidos, mas, que fazer se, sentimentalmente, sentia-se mulher? 

O interessante é que era bem aceito. Nao estava encabulado, 
discriminado. Alegre e feliz, sem inibi9óes, cumpria o que a natureza 
lhe designara. 
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Parte 111 

GINÁSTICA ÍNDIA 

1 ndio e índia da mata nao f azem dieta, 
nao obedecem a nenhuma técnica padronizada 

de exercícios físicos. Assim mesmo 
apresentam constitui~ao organica 

i~comparavelmente melhor que a· dos 
homens e mulheres civilizados. 

Larga série de doe~as e de/ iciencias físicas 
que acometem os civilizados neles pouco . . aparecem. 

Por qué? 



O exemplo vem de cima 

Ginástica brasileira? 
No Brasil? 

- Nao pega!. . . Ninguém aceita, a nao ser que... que o 
exemplo venha de cima. Para brasileiro, de cima quer dizer da Amé
rica do Norte, Nova Iorque; Europa, Londres, Paris. Nos últimos 
tempos, China, 1ndia, Japao. 

Nao obstante, sao tantos os benefícios das lic;óes aprendidas dos 
indios das florestas do Brasil, seus ensinamentos tao evidentemente 
lógicos que, divulgados, com certeza, hao de pegar. Vamos tentar. 

Voce tem a idade de sua coluna. 
A revista Time dedicou um número inteiro a "back pain" 

( dor nas costas). 
Quarenta por cento dos europeus sof rem de prisa o de ventre 

ou de dor nas costas, em geral, as duas coisas juntas. 
Podem verificar. 
Nao precisa de Gallup. 
Fac;am urna enquete .em sua casa, entre seus companheiros de 

trabalho. Pelo menos cinqüenta por cento queixam-se de alguma_ das 
duas coisas. 

Prisáo de ventre, nem todos confessam. 
Nós, brasileiros, americanos, argentinos, pertencemos a civiliza

c;ao européia, seguimos hábitos europeus. 
Os cientistas nos chamam: caucasianos. 
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Caucasiano com dor nas costas, mesmo mo90, tem jeito enve
lhecido. 

t raro índio do mato com dor nas costas. Ouase que só por 
tambo, choque ou pancada. 

Nada do " ai, ai, ai," do branco. 
'' Ai minhas cadeiras. . . Pesco90. . . Pernas .. . " 
O índio logo que contacta com o branca, mais que ligeiro, adota 

costumes do branco e, mais que ligeiro, adquire as doenc;as do branco. 
Pioradas. Um povo puro, nao tem resistencia. 

Por que dor nas costas? 
Pelo jeito de sentar para descansar, ou mesmo, sem estar can

sado, sentar para nao cansar. 
O caucasiano senta-se, abanea-se, até para andar. Abanea-se em 

automóveis, onibus, trens, avióes. 
Bancos, cadeiras, sao as maiores causas das dores nas costas. 
Seus assentos apóiam a coluna por baixo, o encosto o apóia por 

trás. órgaos que nao frabalham, er..fraquecem. A coluna apoiada nao 
trabalha, seus músculos, ossos, articulac;óes, perdem forc;a, atrofiam. 
Surgem dores. Musculares, no comec;o, articulares ósseas, totais, de
pois . . Bicos-de-papagaio, cif ose, escoliose, artrose, compressóes nervo
sas, criadoras de nervoso~, neurastenicos, deprimidos ... 

Que fazer? 
Voltar para trás? 
Jogar fora, abandonar cadeiras, bancos, poltronas? 
Desfazer-se das comodidades que o progresso criou, vem criando, 

vai criar? 
Voltar a ser índio da mata? 
Nao. Nao precisa. Basta compensar. 
Compensar, como? 
Fazendo exercícios. Cada país criou o seu. 
Suecos inventaram movimentos sem · aparelhos. 
O alemao, frances, ingles, criaram barras paralelas, cavalos-me-

canicos, argolas. 
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Canadenses fazem propaganda dos exercícios da For9a Aérea. 
Americano endeusa corridas preconizadas por Cooper. 
J apao vende karate, jiu-jitsu ... 
China, do-in ... 
f ndia, ioga, hata ioga. 
Kung-fu, da televisao americana, divulga técnica coreana. 
Rússia, balé. 
Romenia, ginástica rítmica ... 

O assunto é tao importante que, em alguns países, fazer exercí
cio é lei. 

No Japao, a cada duas horas, param fábricas, escritórios, pára 
tudo que dá para parar e, durante dois minutos, todo mundo faz 
ginástica. Aliás, em cada mudan9a de turno, as turmas que entram 
e as turmas que saem, cumprimentam-se ginasticando. 

Na China - lindo de ver - nas ruas, prac;as, corredores de 
avioes - onde se possa imaginar - com gra9a e serenidade - ho
mens, 1nulheres; velhos, mo9os, cumprem o ritual de movimentos 
corporais. Ninguém cac;oa, ninguém acha grac;a, ninguém diz que ~ 
feio, tem vergonha. Vergonha é ~oc;o-velho, gemebundo, encarqu1-
lha·do, estragado. 

Em Nova lorque, París, Roma, p costume está pegando. Pelos 
mais gra-finos, nos lugares mais gra-finos. 

No Brasil, a imita9ao c01ne~ou. Brasileiro imita os outros. Corre, 
pula, danc;a. Rio, Sao Paulo, Curitiba. 

Nao é ruim. É bom. ·Excelente. Todas as técnicas tem adeptos 
no Brasil. As escalas faturam. 

Tudo certo para os que sabem, querem, podem. 
Muitos sabem, querem, nao podem ... Nao tem tempo, nao tem 

dinheiro ... 
O índio da mata nao faz ginástica, nao sabe, nao pensa, nao 

tem dinheiro, nao pode. Assim mesmo, tem o corpo bom, boa saúde. 
Por que? 

Que é que ele faz? 
Nada demais. 
Em seu vi ver, assume duas posturas que valem pela mais com-

pleta ginástica. 
Equivalem a dois movimentos fáceis de aprender. Aprendem-se 

. em poucos minutos. Nao precisa curso, escola, dinheiro, professor. 
Seus efeitos sao iguais ou melhores que os melhores. 

O que é? 
Conto depois. 
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Civilizados morrem 
pelo assento 

Pela inteligencia, o homem descobriu coisas boas, que acabaram 
por prejudicá-lo. Pela inteligencia -descobrirá outras coisas que aca
barao por salvá-lo. De tudo. Fico no meu campo, a medicina. 

Explico primeiro como e por que ele deteriorou a saúde. Depois, 
explico o que deve fazer para recuperá-la, conservá-la. 

o homem sabido, inteligente, pensante, para fugir a maldi9ao 
divina "Ganharás o páo com o suor do seu rosto!", come9ou a bolar 
coisas que lhe facilitassem a vida e permitissem ganhar o pao sem 
suar, trabalhando menos, fazendo outros trabalharem para ele. Ou 
por ele. Foi daí que a ruindade come9ou. 

Por que? 

~ que, ao contrariar a lei celeste, contrariou também urna lei 
terrena de fisiología sobre a qual se baseia grande parte da medicina. 

A lei ensina: 
"órgao ou músculo que trabalha, fica forte .. órgao ou músculo 

que nao trabalha, permanece em repouso prolongado, atrofia-se, 
enf raquece." 

Que tem isso? 

Tem que o homem, ao promover as comodidades da vida mo
derna, conseguiu o descanso prolongado. Seu corpo enfraqueceu, em 
conseqüencia, adoeceu. 

Das muitas descobertas - voces ficarao surpresos - a que 
maior prejuízo causou, vem causando, vai causar, é a "cadeira" 
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Alguém disse que eu disse - chegou a publicar em jornal, no 
Jornal do Brasil - que a cadeira é urna praga. 

Nao disse, pensei, dei a entender, mas que é, é. 

Os reflexos do seu uso, quando nao compensados, atingem, pra
ticamente, todo nosso organismo. 

Quando o camarada 'está sentado, bem sentado, numa boa ca
deira ou poltrona, todo seu corpo está em repouso, descansando, 
enfraquecendo. Vejam o que acontece. Analiso urna mulher. Come90 
debaixo para cima, dos pés para a cabe9a. 

Imaginem urna mulher sentada-.~ como elas vivem a maior parte 
do tempo. Pernas saltas, descansadas, o mais que fazem é urna balan-
9adinha de vez em quando. Conseqüencias: pernas fracas, varizes, 
celulites, concentra9ao de sangue roubado da circula9ao geral (Figura 
1, esquemática). 

. O sangue acumulado nas pernas faz falta ao resto do corpo que, 
menos nutrido, cansa mais 'fiícil, funciona pior, em todas as fun~óes: 
cérebro, cora9ao, pulmoes, ovário ... 

O assento da cadeira apóia os músculos do assoalho pélvico; das 
nádegas, períneo, regiáo anal e genital. 

A fun9ao <lestes músc~lo~ é sustentar a bexiga, vagina, reto e 
útero, encimados por toda a massa visceral que enche o abdomen, 
intestinos e outros órgaos. 

Músculos que devem ser muito fortes, além da fun9ao de sus
tenta9ao, participam das fun9óes de rela~~ sexuais, parto, mic9ao 
e defeca9ao. 

Apoiados pelo assento da cadeira, nao precisam trabalhar, ficam 
relaxados. Em repouso, enfraquecem, perdem grande parte de sua 
tonicidade, com um sem-número de conseqüencias. 

A bexiga e a uretra descero. Aos esfof9os, soltam a urina. Coi
tada da mulher, molhada por qualquer coisa. Partes ínthnas, raiz 
das coxas, ardidas, assadas, encheiradas (com mau cheiro). Nao 
podem tossir, rir, espirrar. Com o reto acontece a mesma coisa. 
Piorada. 

Indescritível o que passam. 
A vagina perde a tonicidade, fica frouxa, colabora no apareci

menta dos desajustes sexuais; falta de qrgasmo, frigidez, apatia, 
aversao. 

Princípio, meio e fim de freqüentes desajustes conjugais, afasta
mento, separa~ao de casais. 
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FIGURA 6 

Músculos torácicos em repouso 
Enfraquecem 
Desee inser~áo mamária 

Parede abdominal em repouso 
Musculatura enfraquece 
Hérnias 
Eventra~ao 
Abdomen pendulo 
Constipa~áo 

Es trias 

Pernas em repouso 
Músculos enfraque-
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Coluna apoiada em repouso 
Enfraquece 
Dores 
Má posi~o 
Cifose 
Escoliose 

Assoalho pélvico em repouso 
Enfraquece 
Relaxa 
Cistocele 
Incontinencia urinária 
Retoce le 
Hemorróidas 
Prolapso Uterino 
Pressao vaginal baixa 
Problemas sexuais 

O encosto da cadeira apóia a c·oluna vertebral. Seus múscul~s 
e articula~oes, desobrigados de suas func;óes, enfraquecem, acarretam 
defeitos de postura, espinha torta, dores nas costas. 

Em cada cem civilizados, quarenta tem a dor nas costas. 
Há por aí um livro muito bom: ''Voce tem a idade de sua 

coluna". · 
Tem mesmo. O camarada com dor nas costas é, em geral, quei-

xoso, desanimado, nervoso, irritadic;o, precocemente envelhecido·. 
Maranon, um fisiologista espanhol, ensinava: 
"Mulher é um bípede com prisáo de ventre e dor nas costas." 
Mais da metade é. Homens, também. 

E a prisio de ventre, vai dizer que é causada pela cadeira? 
e. 

- Como? 
Na pessoa sentada, os músculos abdominais ficam em re

pouso, enfraquecem. Acompanhem as estórias a seguir. 

Instituto de Educac;io. 
Como vai, doutor? Somos vizinhos. 

- Vizinhos? Onde voce mora? 

O melhor 

- No mesmo prédio que o senhor. Seu apartamento é no -19 º 
o meu é bem embaixo, no 18.º. 

- l!? Nao diga! Como é que nao a conhec;o? Em mais de dois 
anos, nao me lembro de te-la visto. Bonitinha como é, nos seus qua
torze, quinze anos, nao a teria esquecido. Como é que nunca a 
encontrei? 

- l! que uso o elevador, o senhor é o homem das escadas? 
- t isso mesmo! Viu, professora? Raramente uso elevador. 

Subo e desc;o escadas. Dezenove andares! '1Nio só fac;a o que eu 
digo, fac;a o que eu fac;o. A senhora pediu-me que falasse da impor
tancia dos t;xercícios físicos e problemas das adolescentes, mais pre
cisamente, dismenorréia. 

Dismenorréia. dor nas regras, causa mais comum de faltas as 
aulas e ao próprio trabalho. De cada cem mocinhas, quarenta men
salmente gemem, penam no mais incomodo dos. "incómodos". 
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Está ctí um ótimo exerc1c10. Quem n1ora em prédio de aparta
mentos , suba e des9a escadas. Se for pregui~oso, ao menos, des9a. 

Em Moscou e em muitas outras cidades, elevadores nao tém 
botao de chamada. Elevador é só para elevar, subir. Descer é no 
"P2'', dois pés. Faz um bem! Melhor que qualquer bebida. 

Tem mais. Ern muitos países ninguém tem automóvel, todo 
mundo é obrigado a caminhar. Ginasticar. 

B tao importante ginasticar que, em certas regioes, exercícios 
físicos sao obrigatórios por lei. 

No Japao, de duas em duas horas, tudo o que pode parar, pára: 
fábrica, escritório, escota, pára tudo, durante dois minutos, todo 
mundo faz ginástica. 

Operários, turma que entra, turma que sai, cumprimentam-se 
ginasticando. 

Na China, lindo de ver: nas ruas, pra9as, entrada de colégio, 
de fábrica, velhos, mulheres, crian~as entregam-se a movimentos 
ginásticos. 

Verdadeiros balés. 
f ndia, Tailandia, Hong-Kong, mesma coisa. 
Nova Jorque, París, estao copiando. 
Também vamos copiar? 
Por que nao, se é bom? 
A verdade é que o Brasil nao precisaria copiar. poderia ensinar, 

exportar. 
O índio e a índia da mata, nao f azem ginástica e suas condi~5es 

organicas, sob muitos aspectos, sao incomparavelmente melhores que 
as das civilizadas. 

Vale lembrar: Birth, a mais importante revista feminina norte
americana, em seu número de dezembro/ 83, destaca e chama a aten-
9ao para seu artigo principal: "Li~9es aprendidas dos índios das flo
restas do Brasil." 
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Viram como é? Eles estao aprendendo . .. 
Com quem? 
Ora, com quem . . . 
E nós? 
Dismenorréia, pelo menos, poucas índias tem. 
Por que? 
Por causa dos seus costumes 
Baseados ne les, ideamos urna '' Ginástica f ndia Brasileira". 
Simples, fácil de aprender, fácil de praticar. 

t dela que vou lhes falar. 

Fornos ensinar no Instituto de Educa9ao. 
A diretora, compreensao pronta, mente aberta, propos urna ex

periencia: alunas conscientizadas, motivadas, sabendo por que, a cada 
fim de aula praticariam , rneio minuto de ginástica índia. Depois de 
um ano verificariam quantas haviam melhorado, sarado, Iivrado-se 
da horrível dismenorréia, o incómodo dos incómodos. maior causa de 
faltas no currículo escolar. 

Passou o ano, nao sei o resultado da experiencia. 

Obstrucao , 

Reuniio social, chego atrasado. Antes que váo buscar urna ca
deira, sento no chio. 

Senta no meu lugar - oferece-me um moc;o, prefeito da 
cidade. 

Nao, obrigado. Prefiro . o chao a cadeira. 
Por que? Cadeira é ruim? 
Mais ou menos. 
Por que? 

Comento as desvantagens do uso prolongado dos bancos, cadei
ras sobre o funcionamento organico, em geral, e do cérebro, em par
ticular. Menos· irrigado pela concentra~ao do sangue nas pernas, ele 
cansa mais depressa, enfraquece, sobrevém a pregui~a geral e, em 
tempo rnais breve, o sujeito fica snolento. 

- E se o camarada sentar no chio, melhora? 
- Melhora. 
- A aten~ao tarnbérn melhora? 

Melhora. 
- Por que? 
- O sangue espremido das pernas, · sobe para a cabe~a, vai 

irrigar o cérebro, que melhor irrigado funciona melhor. 
- Quer dizer que seria vantajoso urna escola em que os alunos 

sentassem no chao? 
- Seria. Para escrever necessitariam apenas duma pequena 

mesa ou tabuinha. 
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Ginástica 
índia brasileira* 

A história geral da Educa~ao Física, nos capítulos referentes a 
. Pré-História e História Antiga, pouca aten'!(ao dá a mulher, dedica-se 
quase exclusivamente ao homem. Conta que os primeiros exercícios 
resultaram de suas condi~s de vida, obrigado a Iutar contra as 
vicissitudes ambientais para poder sobreviver. 

Ao passar das épocas, desde as velhas civiliza~óes até os tempos 
modernos, algumas delas criaram doutrinas e modalidades ginásticas 
que levaram o nome dos povos de sua origem. 

Assi.m, dentre os antigos, os egípcios, hebreus, chineses, japo
neses, h1ndus, caldeus, assírios, persas, fenícios, gregos, romanos. 
Entre os modernos, surgiram ginástica francesa, austríaca, dinamar
quesa, tcheca, suí~a. escandinava, americana, canadense, alema .. . 

O Brasil nenhuma vez aparece como criador. A capoeira, a qual 
nos últimos tempos vem-se dando aten~ao, na verdade consiste em 
movimentos ginásticos de origem africana. 

Em nosso País, o método frances da escola de Jainville Le Pont 
foi adotado como oficial em 1921. 

Joaquim Jerónimo Serpa, primeiro autor a escrever sobre exer
cícios físicos no Brasil, baseia-se, quase integralmente, em obras 
francesas. 

• Trabalho completo apresentado no l.º Concurso Brasileiro de Medicina 
Desportiva. 
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Na primeira carta do Brasil, de Pero Vaz de Caminha, a primeira 
referencia de movimentos corporais dos nativos da terra recém
descoberta. 

"E além do rio, andavam muitos deles (índios), dan'!(ando e 
folgando, uns diante dosoutros. E faziam-no munto bem." 

"Faziam igualmente ·bem as dan~as comandadas pela alegre gaita 
do marujo portugues." 

Padre Simeao de Vasconcelos, em alentado estudo, nao esconde 
o seu entusiasmo pelos homens que ve: 

"Sao de ordinário membrudos, corpulentos, bem dispostos, ro
bustos, for~osos ... " 

''Rarissimamente se achou entre eles, cegos, aleijados, surdos, 
mudos, corcovados ou outro genero de monstruosidade." 

"Tem vivencia longa. Nao poucos passam dos 100 e .120 anos." 
. "Poucos sao os que, na velhice, tem cabelos brancos ou grisa-

lhos" (J oao Zeri). · ~ 
Num contato íntimo com a natureza, seus exercícios: a Juta pela 

sobrevivencia, no caminho a procura de alimentos; no manejar do 
arco e flecha; na canoagem, ·para a ca~a e pesca; na luta corporal de 
adestramento, ataque e defesa; no uso da lan~a. tacape, borduna e, 
depois da vinda dos portugueses, cavalgar com destreza. 

Os homens. 
Nos primeiros contatos, pouquíssimas referencias as mulheres. 

Recatadas, dedicadas aos afazeres domésticos e a cria~ao dos filhos, 
mantem-se afastadas, quase nao aparecem. 

Ainda é Pero Vaz de Caminha quem primeiro fala delas: · 
''Entre todos estes que vieram, nao vejo mais que urna mulher 

mo~a a qual esteve sempre presente a missa, a qual deram um pano 
que se cobrisse. Nao fazia memória em faze-lo, tal a inocencia dessa 
gente." 

Bem mais adiante, em 1640, Joao Niehof relata: 
''As mulheres tem estrutura média, membros bem torneados e 

nao sao feias. Casam cedo, sao muito fortes, tem fácil seus filhos, 
levantam-se e váo ao rio banhar-se, sem auxílio de ninguém ( ... ) 
andam nuas, sem nenhuma cobertura com tanta inocencia, como tem . 
em mostrar o rosto. " 

A essa gente os invasores impóem e incutem princípios de moral 
e vergonha dos corpos nus. Obrigam-nas a cobrir-se de panos. Panos. 
Jogo andrajos, su jos f arrapos. 

Com a obriga~ao de usar roupas, surgem as necessidades. 
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. Para poder satisfaze-las, aprendem o valor do dinheiro. Nao sen
do donos de quase nada, nem das terras, nem das plantas, nem dos 
bichos .. nao tendo valores para formar renda, alugam o que mais de 
sagrado tem, suas mulheres e filhas. Eles, que pelos costumes tribais, 
" as repudiavam se prevaricassem, ou as matavam, junto com o culpa
do, se apanhados em flagrante" (Niehof). 

No mais algumas lendas. Notória a das amazonas. Valentes ca
valeiras que, para montar e manejar arco e flecha, amputavam a 
mama esquerda. 

Outra lenda, a de Moema. 
Apaixonadas por Caramuru, algumas índias seguem a nado o 

navio que o levava a Europa. Sentindo que nao alcan~ariam, retor
nam, menos Moema, que prossegue nadando, até morrer de exaustáo. 

Quanto as mulheres de origem européia, relatam Klader e 
Flecker: 

" Em poucos anos; tornam-se matronas brasileiras, em geral, ex
traordinariamente gordas, provavelmente devido a ausencia de exer
cícios ao ar livre de que as privam os hábitos nacionais." 

Por sua vez, Primitivo Moacyr registra a repugnancia com que 
foi recebida pela opiniao pública a introdu~ao, no currículo escolar, 
da aula de ginástica, principalmente a que se refería a classes de 
alunas. 

"País proibiam filhas de fazer exercícios ginásticos, mesmo ante 
o risco de perder o ano e a carreira ... " 

Afora o mencionado, nada se encontra ligado a prática da ginás
tica no Brasil. 

Achados atuais 

Nos tempos modernos, os índios em acultura~áo adotam grada
tivamente os costumes dos brancos. 

A assimila~áo é mais rápida entre os homens em maior contato 
com o ambiente externo. 

, A mulher, arredia, entregue aos afazeres domésticos, pouco sai. 
Desconfiada, evita a aproxima<;áo com os brancos. Com razao, foge 
deles. 

Nelas conservam-se, por mais tempo, os costumes primitivos. 
De qualquer forma, se na história antiga pouca atenc;ao se lhes deu, 
na moderna, igualmente, sob o ponto de vista organico, sua movi
menta~ao corporal foi e é pouco estudada. 
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Em 197 5, equipe de ginecologistas programa estudar a inciden
cia do cancer ginecológico entre as silvícolas do nosso País. 

Examinaram índias de aldeamentos e reservas dos Estados do 
Pará, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, e ainda do Paraguai, junto a fronteira, próximo a Foz do lguayu. 

Ao iniciar os trabaltios, chama a atenyao dos pesquisadores o 
estado genital das índias. Incomparavelmente melhor do que das ci
vilizadas. Essa vantagem se fazia mais presente nas mulheres mais 
velhas, a maioria, grande-multíparas, aquelas que deveriam apresen
tar-se em pi ores condi~s. 

Prosseguindo as observa~0es, . igualmente constatam outros as-
pectos: 

ausencia quase total da calvície; 
bem poucas índias com cabelos brancas; 
aparecimento tardio de rugas na face e pes~; 
fixayio alta das mamas; 

' ~ 

escassez de es trias abdominais; 

1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. ausencia de hémias, eventrayao, mesmo em grande-multí-

paras; 
7. baixa incidencia de constipa~io intestinal; 
8. nao houve registro de hemorroidas nas mulheres examinadas; 
9. raridade de queixas a respeito da coluna vertebral; 

10. pequena incidencia de varizes; 
E ainda no ponto de vista funcional: 

11. raridade de queixa de incontinencia urinária de esforyo, 
6% contra 30 a 60% entre as civilizadas; 

12. o mesmo com referencia ao desajuste sexual, comum entre 
os brancos (40 a 60%); entre as silvícolas, menos de 10%. 

Causas 

Que a causa das boas condiy0es orginicas nio é racial, eviden
cia-se ante a constatayio de que a maior parte delas desaparece com 
a acultura~io, o que explica a presen~a de falhas e defeitos entre as 
índias jovens, justamente as mais aculturadas. 

Reafirmayio das primeiras impress0es, em observayóes de habi
tantes das reservas mais primitivas, leva a essa convi~o. Afastadas 
de qualquer exercício metodizado, fica patente que usos do seu coti
diano sio responsáveis pelas particularidades anotadas. 
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Na procura de porques, dois fa·tores inipuseram-se como os mais 
importantes: 

1. Primeiro fator: 

Ausencia total de móveis em moradas de indios. 

Nelas nao se encontram bancos, cadeiras, pias, fog5es, nem as 
altas sentinas sanitárias. Para descansar, cozinhar, urinar e defecar, 
a india abriga-se a ficar de cócoras. 

Reflexos do agachar-se atingem praticamente todo o organismo: 
a) Todos os elementos e segmentos, pele, músculos, tendóes 

oponeuroses, ossos, articulac;5es dos membros inferiores, submetem-se 
a um esforc;o continuo que os fortalece. 

b) A flexao dos ·membros inferiores fraciona a coluna venosa; 
os tecidos cutaneos ajustam-se sobre ela como urna meia elástica con
tinua, num trabalho preventivo de varizes, que as indias nao tem. 

c) A mesma compressao expulsa· do sistema vascular apreciá
vel po~ao de sangue que, jogada para a grande eirculac;áo, vai bene
ficiar as partes mais altas e mais nobres do organismo. No individuo 
sentado em bancos ou cadeiras. grande quantidade de sangue acumu
la-se nos membros inferiores. 

d) O conjunto o~teomioarticular da coluna vertebral, em tensao 
permanente, melhor se nutre, revigora-se, fortifica-se. Protege-se,. 
assim, contra as dores do enfraquecimento, dos desgastes e más posi
c;óes: cifoses, escoliases, lordoses, patologias comuns entre as civi
lizadas. 

''Dor nas cadeiras", a queixa de mais de 40% dos individuos 
da rac;a branca. 

e) Os beneficios de melhor irrigac;io hemática levada até o 
couro cabeludo, fazem com que se possa dar algum crédito a hipótese 
de que a posi~ao cabe algum papel na raridade de calvicie e canície 
entre os silvícolas. Cabelos melhor nutridos tardariam a enfraquecer, 
branqu~ar, cair. Leve-se em conta que é na procura de melhor irri-

' 'ga~áo do couro cabeludo que se baseiam os tratamentos de calvicie . ,, . 
e can1c1e. 

Nao se pretende, com este reparo, minimizar a inconteste e pre
dominante responsabilidade da hereditariedade racial e familiar nas 

· doen~as capilares. Apenas expóe-se um raciocinio que merece ser con
siderado para melhor estudo. 
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A referencia de que, no Paraná, em pouco mais de cinco mil 
indígenas vimos apenas um, e esse aculturado, apresentar-se com cal
vície parcial e com cabelos grisalhos, faz crer que, até certo ponto, a 
hipótese possa merecer alguma credibilidade. 

f) Os centros nervosos, igualmente melhor nutridos, funcionam 
melhor. 

A confirmac;ao é fácil: basta prestar atenc;ao na melhora que ex
perimentam as fun96es sensoriais. A visáo, a mais perceptível. Em 
poucos segundos de agachamento, nota-se a nítida melhora da acuida
de e clareza visuais. A própria atenc;ao e concentra~ao também sao 
mais f áceis, a memória mais pronta, · o cansac;o mental demora mais a 
se estabelecer. 

Pela mesma razao, a posi9ao é calmamente, euforizante. 
• 

A explicac;ao ajusta-se e faz entender os propalados ef eitos das 
práticas religiosas orientais de prosterna9ao maometana e bramanica; 
o sentar-se ao solo, na posi~~o de lótus, para a meditac;ao, o balanc;ar, 
flexionar e deflexionar do tronco dos judeus, práticas que favorecem 
maior aporte hemático e melhor nutric;ao encefálica. 

A mesma explicac;ao ·vale para exercícios que tem no agacha
mento suas principais caract~rísticas. Seicho-no-ie, ioga ... 

g) A melhora alcan9a a constela9ao glandular. A irriga9ao dis
tingue especialmente as ganadas (ovários e testículos), órgaos termi
nais, localizados em espa9os mais protegidos, contra a compressao 
direta. 

h) Os beneficios de mais sangue para a oxigena9ao na pequena 
circulac;ao (circula9ao cardiopulmonar), explicam a melhora da disp
néia do cardíaco descompensado e a supera9ao do cansac;o e mal-estar 
dos anemiados, os jeca-tatus acocorados, horas e horas, nas suas con-

versas sem fim. 
i) Da flexao do tronco resulta a expressao. da vesícula e duetos 

biliares facilitando o escoamento biliar, o que, junto com a compres-
• • 
sao entérica, colabora no . avan90 da massa fecal em direc;ao ao reto 
e anus que, automaticamente abertos, tem mucosa protegida de _fissu
ras e diminuídos os riscos de traumatismo do seu sistema venoso, na 
prevenc;ao das varizes e tromboses hemorroidárias. 

j) Na mulher agachada, todos os feixes musculares ·do assoalho 
pélvico conservam-se semi-abertos, sob tensao permanente, num exer
cicio contínuo que os hipertrofia e reforc;a. 
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2. Segundo fator: 

O costume de transportar os filhos as costas, assentados sobre 
faixas de embira apoiada sobre sua regiao frontal. 

Aliás, antes de transportar seus próprios filhos, a índia, ainda 
menina, transportava seus irmaos menores. Ajudava sua mae, abri
gada a ceder o lugar a novos filhos que, durante toda sua vida fértil, 
encadeiam-se num nascer contínuo. Apenas ao último caberá o pri
vilégio de permanecer engarupado mais tempo, 3 a 4 anos, enquanto 
nenhum usurpador, filho de alguma de suas irmas sobrecarregadas, 
venha expulsá-Io da cómoda posii;ao. 

Ao levantar-se com a crian9a na garupa, processa-se outra série 
de a9óes benéficas: 

a) Os tecidos da face e pesco90, em tensao constante, ganham 
for9a e elasticidade, que atrasa o aparecimento de rugas e pregas 
cutaneas. A hipertrofia dos músculos e tendóes pode ser melhor ana~ 
lisada no pescoi;o cujos músculos do externoclidomastóideos se apre
sentam como cordas engrossadas. 

b) Os peitorais desenvolvidos tem sua inseri;ao braquial hori
zontalizada, elevando a área de fixai;ao das mamas. A impressao de 
que as índias velhas as tein ptosadas deve-se ao estiramento resultante 
de urna amamentai;ao que se prolonga desde o priméiro filho, no 
limite da adolescencia até o último, sugando o peito por tres ou quatro 
anos depois da menopausa. 

Para muitas tribos, urna segunda causa apareceu nos últimos 
tempos. A destruii;ao da mata trouxe a escassez do fruto que, junto 
com o defensivo agrícola, fez desaparecer a cai;a e a pesca. ~ o 
início do ciclo da fome. A falta de alimentos deu lugar ao emagreci
mento, destruindo o suporte gorduroso que da va forma as mamas, que 
atualmente pendem murchas como trapos soltos. 

e) Os tecidos da parede abdominal em trabalho contínuo, ga
nham fori;a que os protege de estrías, hérnias e eventrai;ao. 

d) A coluna vertebral, em movimento de deflexao fori;ada, se 
fortalece e protege contra dores e más posi9óes. 

e) Sobre o assoalho péivico, o esfor~o reflete-se diretamente, os 
músculos do diafragma genital permanecem cerrados sob ten sao con
tínua. A hipertrofia resultante os torna mais aptos para suas func;óes 
de sustenta9ao, conten9ao, contri9ao. Sustenta9ao dos órgaos pélvi
cos, conten~ao do conteúdo cntérito e vesical, constrii;ao para o· de
sempenho sexual. 
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A prática dessas duas atitudes, agachar-se para múltiplas finali
dades e levantar-se suportando no dorso o peso da criani;a, constitui
se num exercício do qual participara, praticamente, todas as estruturas 
organicas que se beneficiara e explicam as excepcionais condiyóes 
acima enumeradas, conseqüencias da mais fundamental das leis da 
fisiología: a fun9ao faz o órgao, ou mais particularmente, músculo 
que se for9a, refor9a, hipertrofia, fica forte. 

Se a associa9ao do agachar-se e tr~psportar os filhos as costas 
proporciona as índias benefícios que equiva~em as mais cómpletas 
formas ginásticas, nao seria recomendável a civilizada imitá-las? Nio 
caberia esclarecer as índias, insistir para que nao abandonem seus .. 
costumes? 

Para melhor compreensao, estude as figuras das páginas se-
guintes. 

Acontece que difícilmente os povos civilizados concordarao em 
voltar aos hábitos dos seus. antepassados. Poucos aceitarao abandonar 
poltronas, bancos, cadeiras e, menos ainda, sujeitar-se-ao a carregar as 
costas seus filhos e depois · seus netos. Nem a compreensáo, nem o 
reconhecimento dos benefícios que daí resultariam conseguirio que 
a maioria desista de hábitos arraigados. 

Mesmo os índios, ainda mal aculturados, relutam em faze-lo. 
Resultados precários alcani;atam as "Reunióes em Defesa dos 

Costumes 1ncHos para os 1ndios", levadas a efeito em oito reservas 
do Sul do País. 

Aos elogios dos seus hábitos, os índios respon~iam. com des~on
fian~a e suspeita. Int~rpretavam _ qs ensiniµnep.tos , f1.Im~s, . slides, 
que, com sinceridade, lhes eram apresentados como ma1s uma tenta· 
tiva dos brancos em mante-los atrasados, alheios ao progresso, para 
mais intensamente subjugá-los e tirar-lhes o pouco de terra que ainda 
lhés resta. 

Melhor aceitai;ao entre as civilizadas vem tendo exercícios em 
cuja dinamica se encontra equivalencia as a~óes daqueles costumes. 
Resumem-se em dois movimentos: 

1) agachar-se; . 
2) levantar o corpo, elevando os brai;os ultrapassando a verti-

cal, até a hiperextensao, com a cabe9a e a coluna vertebral em de
flexao fori;ada; os músculos do rosto e ,pes~, corpo todo em 
tensao. 

As ai;óes <lestes movimentos reproduzem exata~ente os c~stumes 
índios que visam a substituir. Seus efeitos igualmente se equ1valem. 
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FIGURA 7 

POSI<;AO ACOCORADA 

Couro cabeludo melhor irrigado. 
Cabelos melhor nutridos 
tardam enfraquecer, branquear, 
cair. 

Expulsa ar pulmonar. 

For9a e ref or9a col una. 
Previne dores. 
Más posiyóes. 

Entrea
bre sob 
tensáo ~

vagina 
bexiga 
inus 

Previne prolapsos. 
Aumenta conten~iio 
urinária. 
Aumenta pressio vaginal. 
Melhora desempenho sexual. 

144 

Forya 
Reforya 

Músculos 
fa ce 
peSCOyO 
tórax 
abdomen 
assoalho pélvico 
coxas 
pernas 
pés 

Espreme vesícula e 
duetos biJiares 
Comprime vísceras 
abdominais 
Previne constipa9ao 
intestinal 

Pernas foryadas, mais fortes. 
Previne varizes. 
Espreme rede vascular. 
J oga sangue para a grande cir
culayáo. 

• 

Fon;a e ref or9a 
a coluna 

FIGURA 8 

POSI<;AO EM EXTENSAO DEFLEXAO 

For9a e 
refor9a 

Face 
pesc~o 

membros superiores 
tórax 
abdomen 
assoalho pélvico 
coxas 
pernas 
pés 

Previne e retarda o aparecimento 
das rugas da face e pesc~o. 

Ref or9a músculos peitorais 
levanta inser9áo das mamas. 

Inspira9ao mais profunda, 
melhor oxigena9ao. 
Beneficia pulmóes, cora~io. 

Abdomen: 
previne estrías, 
hérnias, eventra9áo, 
ventre pendulo. 

Fecha, for98 e refor9a 
vagina, 
bexiga, 
anus. 
Aumenta pressao vaginal, 
melhora desempenho sexual. 
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FIGURA 9 

SEQÜ~NCIA DA GINÁSTICA 1NDIA 

1 . Agachar-se 

2 . Levantar-se - distendendo o 
corpo e jogando a cabe~a 
para trás. 

\ 
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O agachamento estudou-se na enumera9ao do Primeiro fator, es
.:.:matizado na figura n.º 2. 

O segundo movimento corresponde ao engarupamento, criarn;a 
carregada as costas, ex pos to no tópico, Segundo f ator, esquematizado 
na figura n.0 3. 

Os dois movimentos reunidos (figura n.º 4) constituem urna se-. 
qüencia que resolvemos denominar " GINÁSTICA fNDIA BRASI
LE 1 RA", um repetido acocorar-se e levantar-se distendendo o corpo, 
os bra9os elevados, deflexionando a coluna em todos seus segmentos. 
Seus benefícios se fazem praticamente sobre todos os órgaos e sis
temas. 

Em aula coletiva, as mulheres aprendem os movimentos de gi
nástica índia e tomam conhecimento dos beneffoios que colherao com 
sua prática. 

Exposi9ao adequada nao exige mais que poucos minutos. Cinco, 
dez·. A experiencia mostra que com cinqüenta movimentos por dia, 
as mulheres alcan9am resultados dos melhores. 

O exercício nao precisa ser praticado numa única seqüencia, 
pode ser f eito, sem gastar muito tempo, em peque nas séries no correr 
do dia. 

As melhoras aparecem desde· as primeiras semanas de exercícios, 
e continuam enquanto eles prosseguem. Nao poucas, em tempo redu
zido, ultrapassam a marca dos 100 (cem) milímetros. 

A ausencia da alta da pressao vaginal ou seu decréscimo, na 
inexistencia de causas debilitantes, permitem a certeza de que os 
exercícios nao vem sendo praticados. 

Paralelamente a melhora objetiva, acusada pela vaginometria, 
aparecem nas histórias das observadas referencias as melhoras subje
tivas que se superpóem aos ganhos esquematizados nas figuras 2 e 3. 

Alguns itens demandam tempo para se realizarem, outros evi
denciam-se prontamente, como seja: 

- Melhora psicofísica geral. 
- Melhora, e nao poucas vezes, cura dé incontinencia urinária 

de esfor90. 
- Melhora da participa9ao na conjuga9ao sexual com a corre9ao 

f reqüente de desajustes e insuficiencias, fato percebido e . freqüente
mente comentado pelos parceiros. 

- Melhor f uncionamento entérico, cura quase sistemática da 
constipa9ao intestinal. 
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- Diminui9ao das queixas de dores lombares e de toda coluná 
vertebral, quando nao causadas por patologia organica associada. > 

Foi assinalado o pequeno número de desistencias. A percepc;ao 
pronta dos bons resultados é o melhor incentivo a continuidade, ao 
contrário da maioria das modalidades ginásticas que, sem um grande 
apelo a for9a de vontade, sao deixadas de lado na maior parte dos 
casos. 
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Parte IV 

COMER E DESCOMER 

- Comer? Descomer? 
Civilizado come e descome mal. Paga as conseqüencias 

numa série de doenfas que o índio da mata nao tem. 
Civilizado pode evitar? 

Pode. É só querer. 



r 

\ J 

Morrendo pela boca 

Os homens e os peixes morrem pela boca. 
Os homens por dois motivos, os peixes por um. 
Os homens quando falam demais, f alam o que nao devem e 

quando comem demais ou cornero o que nao devem. 
Os peixes morrem quando comem errado, tapeados, iludidos ao 

comer isca com anzo]. 
Deixado a natureza, nenhum animal come errado. 
Só o homem. 
A explica9ao está na Bíblia. Já falei dela. 
A culpa é da mulher. 
Sempre ... 
Eva comeu a ma~a. fruto do saber. Deu para Adao. Ficaram 

sabidos, inteligentes, come9aram a descobrir coisas. Coisas boas. 
Criaram o progresso. Bom. 
lnventaram comodidades. Boas. 
Bancos, poltronas, divas, móveis (imóveis), automóveis (móveis). 

Uns melhores que os outros. 
Para fugir ao castigo divino do traba1ho, montaram máquinas. 

Viraram pregui~osos. Fazer for~a . pra que? 
Nao pararam nisso, até para satisf azer suas neccssidades mais 

ínt imas inovaram; privadas altas, bides. U'ns mais bonitos que os 
out ros. Sanitários de luxo. (Falo deles mais adiante). Nem suas ma
ne iras de comer escaparam. ldearam novas comidas. Temperadas. 
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Enfeitadas. Bons temperos. Por isso, antes de morrer, come~aram a 
adoecer. Pela boca. 

Juntando a vida descansada das comodidades que sua indústria 
construiu, com a aJimenta~ao sofisticada que a inteligencia ideou, o 
organismo do homem se deteriorou. O da mulher também. Muito 
mais. 

Longa lista de doen9as ligadas, produzidas, ou pioradas pelos 
dois fatores: vida descansada, comida errada poderiam ser enumera
das aqui, mas se tornaría cansativo. Mas vamos a alguns casos. 

Doen~as Ligadas as Comodidades da Vida Moderna. 
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Canície (cabelos brancos) 
Calvície 
Derrames cerebrais 
Menor resistencia. psíquica 
Memória prejudicada 
Enrugamento precoce do rosto 
Pregueamento e enfraquecimento da pele e músculo do pesco90 
Cora9ao hipotrófico 
Déficit respiratório 
Problemas de postura da coluna (cifose, escoliose) 
Dor nas costas 
Estrías abdominais 
Tendencia a hérnias abdominais 
Ventre pendulo 
Constipa9ao intestinal (prisao de ventre) e suas conseqüencias 
(intoxica~ao, neurastenia) 
Hemorróidas 
Cistocele (bexica caída) 
Incontinencia urinária de esfor~o 
Retocele (reto caído) 
Incontinencia de gases e f ezes 
Histerocele (útero caído), as vezes saindo fora do corpo 
Insuficiencia ovariana 
Infertilidadé (dificuldade de engravidar) 
Baixa pressao vaginal (mau desempenho sexual) 
Crise da menopausa mais acentuada 
Envelhecimento precoce 
Dismenorréia (regras dolorosas) 
Tendencia a abortos 

Partos mais difícl 1s 
Varizes 
Celulite 
Pernas f racas 
Pés chatos 

Doen~as Ligadas a Erros Alimentares. 

Colesterol e triglicerides aumentados 
Obesidade 
Arteriosclerose 
Derrames cerebrais 
Envelhecimento precoce 
Cáries dentárias, banguelismo 
Infarto do miocárdio 
Diabetes 
Hipertensao arterial · ~ 
Cancer do endométrio 
Cancer do ovário 
Com a pr.ogressao das observa~oes, outras descobertas virao: 
Dá para evitar? 
Vejamos. 
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Aprendam a comer 
com os índios 

"Mulher é um bípede com prisao de ventre e dor nas costas", 
ensinava Maranon, fisiologista espanhol. 

" Mulher é um bicho com cabelos compridos ·e juízo curto" , 
dizia Schopenhauer, filósofo alemao. 

O alemao estava errado. Falava das mulheres do tempo dele. 

As coisas mudaram. O cabelo das mulheres encurtou, o juízo 
encompridou: elas se libertaram, estudaram, aprenderam. 

O espanhol nao exagerou, a coisa é pior do que ele disse. O 
homem e a mulher modernos sao vítimas de sua maneira de viver, 
trabalhar, se alimentar. 

Grande parte das doenc;as dos civilizados se <leve aos seus hábi
tos alimentares. Sofrem de males que pouco acometem os índios da 
mata. Nao é questao racial. O índio os adquire, tao logo imite o euro
peu no seu modo de comer. 

O fisiologista espanhol afirmava : ''Mulher é um bípede corn 
constipac;ao e com dor nas costas." Nao é só isto. O civilizado é um 
indivíduo obeso, com canície, calvicie, cáries dentárias, diabetes, 

' arteriosclerose, envelhecimento precoce, derrames, infartos. 
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E o índio, nao? 
Muitos menos. 
Por que? 
Pelo seu modo de viver, de comer. 

Todo mundo <leve aprender a comer certo. Nao precisa passar 
fome, comer mal. Basta comer certo. Há urna regrinha fácil de lem
brar, que ensina: " evite os tres pós brancos e gordura animal". 

- Que pós brancos? 
Farinha, ac;úé~r e sal. 

- Comer o que? 
- O que Deus pos no mundo para ser comido. Comer o que 

o índio da mata come. Na mata ele nao encontra nenhum dos tres 
pós brancos. Nao encontra farinha, ac;úcar, nem sal. Come ovos, ver
duras, frutas, raízes , cac;a - que é carne magra, sem gordura -, 
peixes e outros bichos da água. Fa.zendo esta dieta, simples, natural, 
ele protege-se contra grande número de doenc;as que acometem os· 
brancos. Dificilmente sofrerá de diabetes, obesidade, arteriosclerose, 
aterosclerose, derrame cerebral, infarto do miocárdio, cancer do endo
métrio. 

Aliás, a base do tratamento de qualquer das moléstias relacio
nadas e de outras mais, é evitar os tres pós brancas e gordura animal. 

Fácil comer certo, é só querer ou poder. Tomara todos pudes
sem . . . Se voce tem um quintal, plante suas próprias verduras. 

- Cancer do- endométrio? Também? 
- Sim. Cancer do endométrio atinge mais as mulheres gordas 

com hipertensao. 
Sao os tres pozinhos brancas e a gordura animal causadores das 

duas ocorrencias. Tres pós brancas: farinha, ac;úcar, sal, e gordura 
animal. Evitem, o lucro será seu. 
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Descomer certo 

Civilizado come mal, descome mal. 
Criou vícios. Paga as conseqüencias, numa porc;:ao de doenc;:as . 

que poderia evitar. 
De como come mal, já lhes falei. 
Sobre como descome, escrevi algumas estorinhas. 
Vou contá-las. Vem a propósito da desculpa de nao poderem 

construir novas escolas no meio rural, por falta de verbas, até para 
banheiros adequados. Queixa dos responsáv~is pela educac;:ao em 
nosso País. 

Poderiam ser suprimidas deste livro. Por que nao suprimi? 
Representam um esforc;:o que nao desejo perder, ilustram o tema, 

sao urna amostra das dificuldades da implantac;:ao de urna idéia. 

Como descomem os ''portugueis'' 

Para os índios, brasileiros sao eles, os outros, todos nós, somos 
"portugueis". Nao tem nada a ver com Portugal. 

Alguém deve ter escrito, especialistas na certa trataram do 
assunto. Nao sou especialista. Voces hao de estar pensando: 
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A que será que ele está-se referindo? 
f: sobre coisa que tem importancia extraordinária na vida de 

todos nós. 
Nelas todo mundo passa, vive grande parte dos seus días. 
Antigamente nem existiam. Qualquer matinho servia. Um escon

dido atrás duma pedra, tronco mais grosso. 
Privadas nao eram privadas. Quem passava do outro lado tudo 

enxergava. 
Com a implanta9ao da vergonha, surgiram privadas . privadas. 
As mais comuns no interior do Paraná, casinhas de tábuas, com 

urna tranca, em geral, mal pregada, numa porta mal pregada~ Um 
assento-plataforma com urna abertura circular sobre a fossa escavada 
na terra bruta. Fossas, fechadas urnas, abertas outras, a porcada 
encarregada da limpeza automática, gratuita. 

Muitas das que conheci, equilibravam-se sobre a corrente do 
riacho do fundo do quintal. Bom para a casinha, sempre limpa, ruim 
para o riacho e para os moradores rio abaixo, que protestavam, sem 
razao nem direito. Procediam igual. 

A guirizada e a porcada, sem ligarem, chapinhavam no riozinho, 
com urna diferen9a, enquarito os porcos roncavam, os meninos, sem 
fazer barulho, as escondidas, pesco90 fletido, olhar enviesado, se exci
tavam e ''desexcitavam" na admira9ao do inocente funcionamento 
organico. Urna vez ou outra: um susto! Olhar feliz e satisfeito da 
despreocupada Filomena, na avaliac;:ao da produ9ao de sua rebelde 
prisao de ventre, encontrava os olhos esbugalhados na cara sardenta 
do Nastácio. 

- Seu sem-vergonha! Seu! ... Vou contar pro teu pai! Pro teu 
pai, nao! Já peguei aquele cachorro na espiac;:ao. Vou é contar pra 
tua mae. Por que voce nao vai olhar a b ... da tua mae?! 

Em tempos passados, distrac;:ao comum, em todas elas, velhos 
jornais, jornais mais velhos que as revistas de consultórios médicos. 
Substituídos há tempo por papéis apropriados. 

Mais limpos, mais higienicos, os papéis higienicos, nao tao diver
tidos. Em países adiantados, fabricantes inteligentes, imprimem, em 
cada trecho de papel, ·notícia, história curta, trovas, horóscopos, 
trechos de história, geografia. . . . 

Nas cidades com água encanada, até há pouco tempo, ca1xas 
de descarga penduradas no alto das par~des . Urna correntinha ou 
barbante puxa a alavanca que solta água barulhenta e encabulante. 
Encabula quem está lá dentro quando há gente por perto. . 

Atualmente, válvulas cada vez mais silenciosas,. canos escondidos. 
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Os próprios bot6es e cordas estao desaparecendo. Em muitas, 
no momento preciso, a água desee espontaneamente como se fosse 
ensinada. Célula fotoelétrica encarrega-se de soltá-la a saída de quem 
entrou. 

Características próprias em cada país. 
Paris, mictórios limpos, cuidados. Paga-se para usá-los. Quem 

cuida é urna senhora que, calmamente, passeia, de Já para cá, sem 
da~ confianc;a aos usuários que tem como protec;ao urna divisória que 
va1 da altura dos joelhos até abaixo das costelas. As privadas, mesmo, 
sao trancadas a chave. Paga-se pelas chaves. 

Ainda em Paris, nas ruas, das mais movimentadas, um biombo, 
esconde a cabec;a e o tronco dos ocupantes. As pernas a vista mostram 
aos passantes a ocupac;ao dos padecentes. 
. ~os velhos castelos da Suíc;a, Alemanha, Inglaterra, os sanit~-

rios sao l~r~?s, bancos, com huracos enfileirados, dois, tres, quatro 
que poss1b1htam que. seus ocupantes se distraiam, conversando, 
fazendo companhia uns aos outros. 

Eu vi! 

No Brasil, até pouco tempo, tudo de grac;a. Agora, paga-se 
em quase toda a parte. 

A limpeza é que nem sempre é das melhores. 
Ainda bem que muitos contam com bacias-turcas, aquelas baixi

nhas s~m assento, que obrigam a ococorar-se. Falo delas depois. 
Ha alguns anos, em Moscou, ficamos chocados, desconhecíamos 

o tema. 

Salao único, muito limpo, de metro em metro, huracos circulares 
no chao de cimento, separados por meias paredes; abertos na frente , 
abertos atrás., nada de portas. Homens dum lado, mulheres de outro, 
na maior naturalidade, desempenham suas necessidades fisiológicas. 
Nenhum constrangimento dos olhados, nem dos olhantes. 

Pelas vantagens que oferecem, as bacias-turcas merecem um 
capítulo a parte. Sao melhores, muito melhores. 

Estao sendo reconhecidas. Num futuro nao muito distante as . ' 
sentinas altas sobrarao para doentes, deficientes ou desconhecedo-
res dos malefícios que acarretam. 

A propósito das sentinas, Moscou de novo, Hotel XHgai. 
Bacias de louc;a branca , dotadas duma plataforma-receptáculo, 

superlimpas, corrente de água as lava em fluxo contínuo. 
A primeira impressao f oi que a válvula estivesse estragada. 
Comentamos com outros brasileiros. Informaram-nos que, nos 

seus apartamentos, também havia a limpeza permanente. 
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Formidável ! 
Que higiene! 
Que cuidado! 
E a água desperdi9ada? 
Desperdício coise nenhuma, eles a reaproveitam. Isto é que 

é organizac;ao! 
O mesmo cuidado encontramos nos hotéis de mais duas cidades. 

Na quarta, privada estragada, nao corria água. Nao tivemos dúvida, 
contactamos o gerente, apresentamos nossa reclamac;ao. 

O hornero comec;a a rir. 
Nos outros botéis corria água? 
Corria. Só no seu é que encontramos este desleixo. 
Desleixo? Os outros é que estao estragados. O nosso . é o 

único certo. Os gerentes deles é que sao relaxados. 
Que pena! Perturbou nosso entusiasmo. O que julgávarnos certo 

era errado, o errado era certo. 
Dentre os civilizados,~ na Inglaterra é que o de melhor encon-

tramos. Tudo limpo, bem cuidado. 
Zeloso, zelador zela sem parar. 
Placas visíveis anunciam: 
"A municipalidade de Londres oferece-lhe estas comodidades. 

Use-as com satisfac;ao. Nada lhes custa." 
Cada vez que alguém sai, o zelador, incontinente, p6e tudo em 

ordem, limpa, perfuma, tranca a porta e fica a espera do próximo 
candidato. Proibidas gorjetas. Cac;a-níqueis, nenhum. 

Beleza! Nada de complicac;óes! 
- Nao? 

Terroristas 

Acordamos tarde - dez horas. ónibus para excursoes todos 
saídos, nem um mais. Ao lado do nosso hotel um parque enorme, o 
Hyde Park . 

Quem nao ouviu falar dele? 
Rafles, Sherlock Ho1mes, tarados, maníacos sexuais, árvores 

seculares, grama lisa, parelha, impressao de aparada a tesoura, pente 
e escova. 

Vamos andando. 
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Crian9as brincam, bolas rolam ... Babás. 
As velhinhas que vimos nos filmes há dez, vinte anos, conti

nuam conversando, no mesmo lugar, nos mesmos bancos, as mesmas 
con versas sem fim. 

Em torno, velhos ao sol. 
Sol por toda parte. . 
Repuxos, cisnes, jornais, livros abertos. 
Casais namorando. 
Cachorros, cachorr6es, cachorrinhos conduzem homens, mu

lheres. 
Tudo calmo, limpo, arrumado e nós andando, olhando, admi-

rando. 
Isto é que é vida! 
Sao quase doze horas, meio-dia. 
Chega o cansa90. 
Estamos em um largo. 
Do outro, um brtlto hotel - Cumberland. 
Ali, logo ali, urna entrada para o metro - esta9ao de Marble 

Arch (Arco de Mármore). Pouca gente ao redor. 
- Moc;o, por favor, onde posso encontrar urna ''toilette"? 
- Vá por aqui, logo ali adiante há urna seta: "Toilette". Nao 

há como se perder. 
- Obrigado ... 
- Vamos juntos? 
- Nao, nao, espero por aqui. 
- Espere, nao demoro. 
Logo ali (até parece o "logo ali'' de caboclo, um pouco menor), 

uns trezentos metros. (Depois de terem chegado perto dos sessenta 
anos vao entender, por voces mesmos, por que esta distancia parece, 
as vezes, tao distante.) Desta passagem nao lhes dou maiores expli
cac;óes. · '. · 

Pois bem, chego lá e lá está a placa: 
''Municipalidade de Londres. Este lugar foi feíto para sua 

comodidade. Solicite a chave que nada lhe custará." 
Des90. Nao encontro o zelador. Sorte! Urna porta aberta. 
Entro, me ajeito. Algo para ler, jornal nao há. Tenho no bolso 

' o "Guia Turístico de Londres". Quietude, silencio. Esquecido de tudo 
leio o guia. Estou feliz. Termino a leitura, saio, bato a porta. 
Procuro, nao vejo ninguém. 

Obrigado prefeitura londrina! Voces sao os maiores. Só falta 
o jornal. Volto ao parque. 
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- Onde é que vocé andou? Que te aconteceu? Que é que foi 
fazer? Já volto, nao demoro! Puxa! Já ia-me embora. Me larga sozi
nha, um tempo enorme, num bruto parque! Ainda um sujeito com 
cara de Sherlock Holmes me aborda, faz um bando de perguntas. 
Onde é que se meteu por mais de duas horas? 

- Espere aí. Caim~, nem foi tanto; nem dez minutos. Entao 
a gente nao pode nem .. -. ? 

No fim vem a calma. Proponho irmos ao teatro: "Jesus Cristo 
Superstar". Fazemos as pazes. Ficamos animados. (Puxa, nem reparei 
na demora. Penso que demorei cinqüenta minutos ... ) Entramos no 
Hotel Cumberland, trocamos o dinheiro para a compra das entradas 
para o teatro. Discutimos em portúgues: é muito caro. Muito barato. 
Este lugar é longe. Este muito alto_. . . Atrapalhamo-nos no troco. 
Cruzeiros, marcos, dólares, shillings, urna trapalhada! 

O trocador, nao sabemos por que, fica brabo, dá estrilo. 

A bilheteira também, fica braba. 
Nao damos confian9a. Compramos as entradas, ternos muito 

tempo. "t cedo. Admiramos o hotel. Andamos o resto da tarde. Que 

pec;a! Urna beleza! 
No outro dia, bem cedo, compramos passagens para urna visita 

a Torre de Londres, pegamos o onibus, depois de urnas dez quadras, 
percebemos que estamos errados. Deseemos. Trocamos de onibus, 
erramos de novo. Pegamos o metro e chegamos atrasados para a visita 
a Torre de Londres. Daí as carreiras, tomamos um táxi que nos leva 
ao ponto de partida tour da cidade, foi o que acabamos fazendo. 

Impressionante, que cidade! 
Das bancas de jornais, chama-nos aten9ao, cartazes que em 

letras gigantes anunciam notícias sobre atentados que assustam o 
mundo. Manchetes gritam em panico: ''Bomba explode em Marble 
Arch!", "Hóspedes do Hotel Cumberland em trajes de dormir cor
rem a rua apavorados pelas explosóes do Arco de Mármore"! 

- Viu! Que sorte! Se tivéssemos procurando um ~otel gra-fino, 
o Cumberland, por exemplo, que susto nao levaríamos. Calcule, eu 
de pijama! . 

- Que pijama? ... Pregui9oso. Em viagens voce quase s~ dor
me de cueca. Muito bem! De castigo, vocé devia levar um susto e 
sair correndo de cueca. 

- E voce de camisola? 
- Que é que tem? Só uso camisolas apresentáveis. Nao sou 

boba como vocé ... 
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- E a velha da bilheteria, será que dorme no hotel? 
- E o chato do cambio que nao quis trocar cruzeiros? 
Andamos o dia codo. A tarde voltamos para nosso hotel. De 

longe avistamos o carro preto com luminoso, acende-apaga vermelho, 
na capota. 

De repente minha mulher estaca assustada. Na porta, a uns 
metros, um homem de boné. 

.e ele! 
- Ele quem? 

- O homem do parque ... o homem das mil perguntas enquan-
to voce f oi passear no. . . Ele vem vindo .. . 

- Que animal. Que nao se meta que chamo a Polícia. Ou . .. 
Olha lá, vai ver voce deu confian9a! 

- Que nada, bruto! . .. Estúpido! .. . 
O homem tira o boné, se aproxima: . 
- Desculpem-me. Mostra-nos a carteirinha - " Polícia" . 
- Que é que ternos com a Polícia? Nao fizemos nada. 
- Nao? Por favor me acompanhem, é para alguns esclareci-

mentos. 

Estamos cercados. Um sujeito atrás, outro na frente . 
- Entao, por favor, deixe-me telefonar para o consulado do 

Brasil! 

- Nao. Agora nao. Depois das declara9óes poderao telefonar 
para quem quiserem. 

O carro preto corre com a sirena cantando - o ' 'nhem-nhem" 
horroroso de fora , quanto rriais de dentro daquela caixa fechada. 

- Que situa9ao! Será que é polícia mesmo? Ou será que o gajo 
está-nos seqüestrando? Olho zangado para minha mulher. Ela olha 
assustada para mim. Que é que fizemos? Afinal, pára. E: o centro · 
da cidade. Gente, gente, gente. Entram, saem. Policiais. Estamos na 
delegacia . 

Esperamos em um banco. O sujeito com cara de Sherlock cllega. 
Pára do outro lado da mesa. 

Dirige-se para mim e para minha mulher alternada e continua
mente. 

- E: só urna série de perguntas, pensem bem. Nao fiquem ner
vosos, respondam com precisao. 
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Onde é que estiveram hoje? 
Fizemos o tour na cidade. 

- Ah, é? Entao por que é que compraram passagens para a 
Torre de Londres? Tomaram um ónibus, depois de outro um trem 
e por fim desapareceram. 

- Porque nos atrapalhamos, nao conhecemos a cidade. 
- Ah é? Nao f~i porque voces percebem que estavam sendo 

seguidos e deram um jeito de escapar? 
- Nao senhor, nao percebemos nada. 
- Nao, hein? E a senhora? Vai negar que ontem das 12 horas 

até quase 13 horas ficou rondando por perto do Marble Arch? Ner
vosa, irritada, apreensiva e braba, dando urna "bronca" neste cava
lheiro quando ele surgiu com o ar mais feliz <leste mundo? 

Fui eu sim. 
- Por que a senhora estava ~ervosa, braba, irritada? 
- Por que? Porque este cavalheiro, que é meu marido, disse 

que ia até ali, até urna toilette e demorou toda vida para voltar ... 
- Ah, é? E isto é motivo para tanto descontrole? E para urnas 

pazes tao em seguida? N·ao vai querer negar que a senhora desco
nhece quem colocou urna bomba no Marble Arch! 

- Quem, eu?! 
- Dona Merrien, conhece este casal? 
- Conhe90. Eles compraram bilhetes no meu guiche. Discuti-

ram, acharam caro, depois barato. Nao tinham dinheiro ingles, depois 
tinham. Depois compraram duas entradas para /esus Christ Su
perstar. Soube que antes encrencaram com o Roy do cambio que 
nao quis aceitar uns tais de cruzeiros que eles queriam trocar por 
nossas libras. 

- Roy, é este o casal? 
- .e sim senhor. 
Neste ponto estou de olhos arregalados. 
- E o senhor? Vai nos cantar que também desconhece o as

sunto? Nao participou da coloca9ao de explosivos em Marble Arch? 
- Eu, nao! 
- Entao nos conte onde esteve das 12 horas até quase 13 do 

dia de ontem! 
- Eu fui a toilette· debaixo da estacao da Marble Arch. 
- Senhor Julius? O senhor é zelador das toilettes da Marble 

Arch? 
- Sim. 
- Entregou a chave de algum sanitário para este senhor? 
- Nao. 
- Ainda afirma que esteve na toilette? · 
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Afirmo, sim ! 
E como entrou sem a chave? 
Urna das portas estava aberta, entrei. 
t? Nao diga! E o que fez lá dentro quase urna hora? 
Ora, eu ... eu ... eu .. .. 

Nao diga que demorou urna hora para . . . eu . . . eu . . . 
eu ... 

Neste ponto olho para minha mulher e seus olhos e sua expres
sao estao dizendo: 

- "Muito bem! Muito bem! Muito bem! .. . " 
- Nao. Me distraí, estava lendo "O que fazer na alegre noite 

londrina" . 

Neste ponto bate o telefone. 
O perguntador atende. Faz cara séria. A mao de minha mulhe,. 

aperta a minha mao. Está tremendo. Desta vez estamos fritos. Como 
é que podemos provar ·que nao ternos nada com a explosao da Marble 
Arch, que nao conhecemos os irlandeses? 

Que azar, estar urna hora na toilette bem debaixo do local onde 
os terroristas iriam meter urna bomba que explodiria doze horas 
depois, pondo em panico a populai;ao londrina, jogando para fora 
do Cumberland dois mil hóspedes, mais o chato do cambio que nao 
quis cambiar cruzeiro. Como provar nossa inocencia? E o zelador 
que nao estava no lugar? O usuário que depois de usar urna toilette 
deixou a porta aberta? E o nervosismo de minha mulher? E a bronca 
que me deu? E o "atrapalho" nos onibus errados que nos fez ir 
para onde nao queríamos, despistando a própria Scotland Yard? 

Que azar! . .. 

E o diabo do sujeito que nao larga o telefone?! 
Agora, ele larga. 

- Entao o senhor quer dizer que passou o tempo todo lendo 
" O que fazer na alegre noite londrina?" 

- t sim senhor, juro que nao estou mentindo! 
- Nao precisa jurar. . . Para que? Acreditamos no senhor . .. 

O assunto é fascinating. Voces estao livres, podem sair. 
- Como? 

- Bem, nao adiantaria voces argumentarem. Tudo estava con-
tra voces ... Todos os dados se ajustavam, nao tínhamos dúvidas de 
que voces participaram do estúpido atentado. Agora nos avisaram 
de que prenderam os culpados, o assunto está esclarecido. Podem 
sair ... Mas, minha senhora, de outra vez nao brigue com seu esposo! 
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Compreenda que, lendo ''O que fazer na alegre noite londrina'', a 
demora podia acontecer a qualquer um, até eu ... 

Muito bem, o senhor nao teve culpa. Anotamos em sua ficha o 
seu reconhecido bom gosto. Turistas como o senhor é que alegram a 
" alegre noite londrina J" 

Só que o tempo em que ficamos na delegacia nos fez perder o 
onibus da excursao noturna. No outro dia viajamos e nao pudemos 
conhecer a alegre noite londrina. 

Duas semanas depois que chegamos em Curitiba, chega-nos urna 
carta. Pelo envelope, pelo selo, reconhecemos, vem da Inglaterra. 
Depois de le-la, ficamos intrigados: Será que eles sao tao corretos ou 
será que o "Sherlock" da Scotlan·d Yard está-nos gozando? Leiam 
voces também e ajudem-nos a conclt~ir: 

Prezado Dr. e Exma. Senhora 
. Lamento o transtorno que involuntariamente lhes causei. Soube 

que por nossa causa nao' ·puderam fazer o night tour (passeio da 
noite) e perderam os bilhetes que haviam comprado. Tomei pessoal
mente a liberdade de oficiar a campanha de turismo, expondo o 
ocorrido. Com certeza tomaráo as cabíveis providencias na presente 
situa~ao. 

Sincere/y Y ours. 
William Williamson 
S.Y. lnspetor. 

Dois días depois, novo envelope ingles. 

Prezado Dr .. . . 
Por ofício da Scotland Yard, tomamos conhecimento de que 

por motivo de fori;a maior o senhor e sua digníssima esposa deixaram 
de usar dois bilhetes do "tour da noite londrina". 

Apressamo-nos em substituí-los. Seguem anexos dois tickets 
com data em aberto para o ªtour da noite londrina". Poderao usá-los 
quando for do seu agrado. A companhia sente-se honrada pela pre
ferencia. 

Sincere/y Y ours 
{a) Robert Gaisbourght 
General Manager 
( Gerente-Geral) . 

E agora me digam. Nao será gozac;ao? 
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Puxa ! Ainda nem paguei a metade das presta~óes da v1agem 
anterior. 

Será que terei que come9ar a me virar de novo para comprar 
novas passagens? 

A minha mulher está animadíssima. Só fala em Londres, Lon-
dres, Londres! .. . 

Que vida! 
Tudo por urna privada, supercivilizada. Culpa dela. 

Trem bala ¡apones 

(Reescrevo como saiu em artigo de jornal) 

Joao Saldanha, quem nao conhece? 
Crónicas concisas, curtinhas, certinhas. Todo mundo le, gosta. 
A doutro dia, curtinha, nao certinha. 
Comentava particularidades de modalidade esportiva que nao 

lhe é familiar. 
Tratei dela nos capítulos relacionados com o " descomer". 
Contei que europeu descome errado. 
Muita gente achou ruim. 
Nao obstante, sou obrigado a retomar. Preciso esclarecer ao Joao 

Saldan ha. 
Ele conta: 
- "Fui ao Japao com o Flamengo. Feliz com nossa vitória 

sobre os gringos da Inglaterra, resolví passear de trem-bala japones. 
Admira9ao maior que a própria velocidade do trem, encontrar 

dois .. tipos de privadas. 
Urna, com vaso alto, de sentar, outra com -vaso baixo, de abaixar. 
Engra9ado, na parte da privada alta, de sentar, cartaz ilustrado, 

ensina como proceder: 
1 . Abaixe as cal9as, até meia canela; 
2 . Nao precisa tirar os sapatos; 
3 . Sente na tábua; 
4 . Nao suba em cima; 
5 . Fa9a o que precisa; 
6 . Jogue o papel dentro; 
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7 . Solte a descarga ; 
8. Boa viagem. 
Na privada baixa, conta -ele, " nao há explica9ao, nao precisa, é 

só acocorar-se, nada mais". 
Engano seu, J oao. · 
Nao é como voce pensa que é . 
A coisa é mais complicada do que parece. Há um ritual a ser 

obedecido. 
Veja como é: 
1 . Se voce desejar servir-se de hacia baixa, retire completa

mente, pelo menos, urna das pernas· da cal9a e cueca. Se nao o fizer: 
a) impossível dar as suas pernas o afastamento conveniente; 
b) nao conseguirá desincumbir-se sem sujá-las! (As calc;as e 

cuecas). 
2 . Apóie-se sobre toda a planta dos pés. (Com pouco treino apren

de) . Se ficar na ponta (dos .pés), voce eleva o corpo, aumenta a dis
tancia da superfície da água, as fezes a atingem com mais for9a e 
voce nao poderá evitar respingos que, seguramente, o molharao. 

3 . Ao acocorar-se, nao se posicione muito para trás. Arrisca 
errar o alvo, evacuar fora do vaso. Nem muito para frente, o jato 
de urina ultrapassará a borda da hacia, molhando o chao lá adiante. 

Esclarecidos estes pontos. aproveito para reafirmar que para as 
fun9óes a que se destinam, os artefatos baixos dos japoneses sao infi· 
nitamente melhores que os europeus. 

Se o Joao Saldanha ler ou leu este livrinho, saberá ou sabe 
A por que. 

'· 
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Vasos sanitários. 
Como deveriam ser? 

Na análise do que se julga errado, exagerar um tanto quanto 
facilita o raciocínio, ajuda a convencer. 

Vasos sanitários altos, altas ''patentes", frutos da acomodac;ao 
e preguic;a humanas, provado, sabido, aceito: sao antifisiológicos, anti
higienicos, perigosos, nao prestam! 

Anti/ isiológicos, ao desobedecerem ao re flexo instintivo do aga
char-se, contrariam a natureza, colaboram no incompleto esvaziamen
to entérico, predisp6em a prisao de ventre, criam condic;oes para o 
aparecimento das horrorosas hemorróidas, fissuras, tromboses, abces
sos, prolapsos. Um pavor! 

Anti-higiénicos, obrigam nádegas desnudas contac~arem superfí
cies contactadas por outras nádegas desnudas, vezes sem conta, nao 
pouco limpas, outras tantas sem saber de quem. 

Gente a quem repugnaria encostar lábios em borda de copo, 
deitar em cama alheia, usar toalha usada, nao reluta, aceita assentar 
seus assentos em assentos por estranhos sentados. 

Perigosos, nestes tempos de difusao de infecc;6es, infestac;oes, 
microbioses, virases, quem nao tem medo delas? 

Referencia especial, herpes genital, praga que se alastra. Especia
listas afirmam: superfície contactada por lesao herpética aberta, pode 
conservar-se contagiante por cerca de noventa minutos. 

Noventa minutos! 
Ruim-bom. 
Ruim, doenc;a incurável. Tratamentos efetivos, melhoramentos 

tem. Curativos, definitivos, ainda nao! 
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Bom, o medo da herpes auxiliará no combate, apressará a restri~ 
c;ao das altas privadas a casos especiais. Doentes enfraquecidos, defi
cientes físicos .. . 

Qual a solu900? 
Vasos sanitários baixos, bacias-turcas. Poderiam chamar-se hin

dus, japoneses, nepalesas., filipinas, egípcias. Mais de dois terc;os da 
populac;ao mundial as preferem. 

Por que turcas? 
Quem sabe? 
Económicas, ao alcance de qualquer um. 
Nas casas com quintal, imitem índios, um buraco no chao. 
Em construc;ao nova, casa térrea nao há problema, qualquer 

encanador, pedreiro sabe instalar. 
Fabricantes inteligentes, já as produzem. Largas, estreitas. Fun

das, rasas. Com peseiras, sem peseiras .. . 
. Prédio de apartamen~os, para nao quebrar o piso, invadir teto 

vizinho debaixo, plataforma· elevada suporta a hacia, esconde encana
mentos, deixa bonito, resolve, como resolvido <leve ser. 

Respeitando usos e costumes de uns e de outros, para agradar 
a todos, se houver espac;o, instalar duas patentes, urna alta, outra 
baixa. a escolha de cada um. 

Se o local for pequeno, de cada lado dos vasos altos acrescentem, 
ajustem plataformas de madeira, tijolos ou outro material. Sólidas, 
largas. Seráo cómodas, seguras. Um degrau, útil para um mais fraco, 
mulher grávida ... 

No Nepal é assim. 
Os ocidentais - western como somos chamados, europeus, 

americanos, gente do lado de cá -, despreocupadamente, sentam. 
Nepaleses, precavidos, sobem, acocoram-se. Descansados, leem 

seu jornal. 
Para locais de muito movimento, fábricas, escolas, bares, re

cursos simples, dispendio mínimo: modelem no chao em toda exten
sao da sala, duto duns 30 centímetros de largura. De metro em metro 
levantem divisórias. Conferem privacidade, deixam o usuário a von
tade. Perto da porta de saída um único botáo de descarga, duma 
única boca libera jato de água que, economicamente, lava o duto, 
em toda a extensao. Coisa _mais limpa nao há. 

As idéias estao aí. Muita coisa aprendemos com os índios. Ten
tamos, insistimos em reensinar-lhes. Nao aceitaram. Continuaremos! 
Nao sao bobos, hao de entender. Em outro livro. - Por que brasileiro 
mata índio? - contei por que. 
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- Proposta para urna nova visco da 
existencia . 
De Pierre Weil 


	000
	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	172

