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“vivemos num contexto cultural 
que valoriza a dor e penaliza o prazer”

criança natural 

Que é a terapia de reencontro?
É um enfoque criado por Fina
Sanz a partir do seu trabalho como
psicoterapeuta, sexóloga e peda-
goga. É um enfoque com perspec-
tiva de género que concebe a pes-
soa de modo holístico e trabalha a
integraçom das suas múltiplas di-
mensons. Chama-se assim porque
trabalha a partir da perspectiva do
“reencontro”: de cada pessoa con-
sigo mesma, do reencontro entre
mulheres e homens a partir dumha
compreensom vivencial da cisom
de género, do reencontro com a te-
rra... um reencontro para umhas
relaçons de bom trato e de paz.

Que tem isso a ver com 
a maternidade?
Tem muito a ver com a materni-
dade e com qualquer das facetas
da nossa vida. No fundo, a Terapia
de Reencontro proporciona um
espaço para o autoconhecimento,
dá ferramentas para umha vida
conectada com o corpo, para um-
ha vida saudável, vivida a partir
do bom trato e do prazer.

Falas de prazer, mas normal-
mente a maternidade está mais
relacionada com o sacrifício do
que com o prazer, por que pen-
sas que acontece isso?
Com efeito, como também com ou-
tros vínculos que vivemos (o de ca-
sal, o de amizade...), mas este em
maior medida, porque é um víncu-
lo que o patriarcado idealizou para
as mulheres como umha das suas
máximas realizaçons vitais e como
sustento da família tradicional, ba-
se do sistema patriarcal. 

Na nossa tradiçom cultural vive-
mos o amor associado ao sacrifício
ou à dor porque estamos imersas
na tradiçom cultural judeu-cristá
que, por outro lado, pouco tem a ver
com a mensagem cristá originária.

No vínculo mae/crianças (e tam-
bém nos demais vínculos amoro-

sos) dizemos: “quem bem te quer
vai-te fazer chorar”, “há que aguen-
tar”, etc. Relacionamos a intensida-
de do amor com a intensidade da
dor e parece que tem que haver so-
frimento para ser amor de verdade.
Vivemos num contexto cultural que
valoriza a dor e penaliza o prazer! O
gozo e o bem-estar obtidos sem pa-
gar um preço produzem-nos medo.
Há medo ao prazer, associamos o
prazer ao pecado, ao sujo, ao des-
agradável, ao imoral. E sempre,
dum modo ou doutro, aparece a cul-
pa, o castigo ou o auto-castigo asso-
ciados ao prazer que vivemos. 

A maternidade é umha atalaia
privilegiada para nos dar conta
do central dos cuidados nas co-
munidades humanas, achas que
hoje é possível o cuidado? 
A maternidade pode colocar as
mulheres que a vivem num lugar
privilegiado para fazer caminho
de autoconhecimento. Mas de-
pende do processo de cada mul-
her, porque a maternidade tam-
bém pode ser um processo de ne-
gaçom dumha mesma, de anula-
çom e esquecimento de si, um dei-
xar-nos colocar no rol tradicional
de mae e esposa, umha ocasiom
para demitir das nossas responsa-

bilidades públicas e de participa-
çom social. Há muita idealizaçom
por volta da maternidade.

Mas também pode ser um lugar
especialíssimo onde redescobrir o
próprio corpo. Um lugar magnífico
para reconectar com o prazer: com
o prazer de parir, com o prazer de
dar vida, com o prazer de aleitar,
com o prazer de criar. Um lugar de
empoderamento, para descobrir rit-
mos esquecidos e mui primários e
primeiros. Um lugar para nos dar-
mos conta, como tu mesma apon-
tas, da necessária centralidade dos
cuidados para umha vida feliz. To-
do isso que as mulheres aprende-
mos secularmente e com que reco-
nectamos através da maternidade,
precisamos traduzi-lo para a lin-
guagem política: dizer a partir da
nossa experiência que a sociedade
precisa colocar no centro do seu
funcionamento o cuidado da vida,
o cuidado dos nossos seres mais
frágeis (entendam-se crianças, pes-
soas dependentes, pessoas empo-
brecidas etc.). Umha aprendizagem
que também podemos fazer a partir
doutras experiências vitais, nomea-
damente experiências vitais de fra-
gilidade que nos toca viver em oca-
sions (enfermar, ficar no desempre-
go, perder um ser querido...).

Como podemos cuidar e 
deixar-nos cuidar numha 
sociedade tam violenta?
Precisamos cair na conta da vio-
lência em que vivemos. Precisa-
mos cair na conta do maltrato que
padecemos e do que também exer-
cemos sobre os seres vivos: sobre
as crianças, sobre a gente que te-
mos ao redor, sobre os animais, so-
bre as plantas ou sobre a terra.

Quando éramos meninas vive-
mos opressom por parte da gente
adulta e agora repetimos e repro-
duzimos esse adultismo. Desde
novas estamos colocadas num di-
namismo de maltrato e cair na
conta é o primeiro passo para
sairmos dele. 

Depois precisamos entrar no
dinamismo do bom trato, que é
um dinamismo de cuidar e dei-
xar-me cuidar. É introduzirmo-
nos no dinamismo de cuidar, e
isso há de começar polo cuidar
de nós próprias. E aí, as mul-
heres temos umha dificuldade
especial: estamos educadas
para atender e cuidar doutros
e gera-nos muita angústia e
culpabilidade cuidar de nós
próprias, pedir cuidados e
mesmo deixar-nos cuidar. 

Cuidar é um prazer que os ho-

mens precisam descobrir, mas
nós precisamos descobrir e per-
mitir-nos o prazer de deixar-nos
cuidar. Caminhar para umha so-
ciedade do cuidado mútuo. 

Que conclusons tiras 
deste workshop?
Que há mulheres que procuram
viver a sua maternidade de forma
nova, que nom querem viver em
conflito umha e outra identidade
e que tampouco permitem que a
identidade materna anule ou dei-
xe em segundo lugar a identidade
de serem mulheres. Que é preciso
que a sociedade ofereça mecanis-
mos para assegurar a presença
necessária das maes com as suas
crianças nesses primeiros anos de
fusom íntima. Que cuidar com es-
mero das nossas crianças é pre-
missa para umha sociedade ver-
dadeiramente saudável, e que a
sociedade teria que reconhecer
essa tarefa coma um serviço bási-
co, pô-lo em valor e remunerá-lo.
Que há mulheres associando-se
ao redor da vivência da sua ma-
ternidade. E que também há pais
questionando-se o seu papel ao la-
do dessas mulheres, ao lado des-
sas crianças. Muitas cousas espe-
rançosas, de futuro.  

OLALHA BARRO / Tareixa Ledo Regal é escritora e ativista, muito ligada ao
sindicalismo agrário. Leva tempo a dinamizar workshops com mulheres,
como o realizado no Minho baixo com o título "Por umha maternidade

saudável e prazenteira para mim e para a minha criança". A associaçom
Aleitar e Criar, da comarca das Marinhas, organizou a atividade que deu
pé a esta entrevista com Ledo Regal.

tareiXa ledo reGal é escritora e dinamizadora de worKshoPs com mulheres
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