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Prefácio

Este livro aborda um tema recorrente na literatura e no pensamento
ocidental que mobilizou, ao longo do tempo, artistas, poetas, filósofos,
cientistas e religiosos. Trata-se do corpo feminino. Louvado, diabolizado
ou mitificado, cada época devotou a este corpo olhares, expectativas e
significados diversos.

Nas últimas décadas do século XX, para além de todas essas presenças,
‘o corpo’ assumiu também um lugar de destaque nas discussões feministas
e nas análises de gênero, a ponto de ser identificado como uma categoria da
teoria social. É muito vasta e importante esta produção a respeito do corpo.
Um de seus segmentos é constituído pelo discurso feminista que analisou a
construção do pensamento misógino patriarcalista em relação às mulheres
e à feminilidade. Procurou-se evidenciar como esse discurso tinha como
base a depreciação dos corpos femininos – considerados mais frágeis e
imperfeitos em relação ao dos homens – e o pressuposto do dualismo mente/
corpo, associado, geralmente, à oposição macho/fêmea. Dessa forma, as
mulheres estariam bem mais ligadas ao corpo do que os homens, o que
restringiria seus papéis e atuações sociais. As teorias feministas procuraram
desconstruir tais representações, que, justificadas em um biologismo
essencialista, buscavam explicar características culturais e comportamentais.
Demonstraram, assim, que, ao invés de uma natureza feminina única, ‘a
mulher’ foi aprisionada em seu próprio corpo para ser controlada e oprimida.

Visões do Feminino, de Ana Paula Vosne Martins, dialoga com os estudos
feministas, incorpora algumas posições, mas, de certa forma, envereda
por um caminho diverso, já que procura compreender o significado e a
importância da medicina na construção e, especialmente, na consolidação
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de um pensamento misógino no século XIX, a partir do desenvolvimento
da ginecologia e da obstetrícia. A autora elucida como o saber médico
conferiu às mulheres uma identidade comum e fez do corpo um lugar
privilegiado, do qual emanava a mais profunda identidade feminina.

O ponto de partida do livro é, portanto, o discurso científico e as
reflexões dos médicos, entre finais do século XVIII e a segunda metade do
século XIX, sobre a singularidade do corpo feminino e suas patologias,
bem como sobre seu sistema reprodutivo.

A historiadora dirige o leitor pelos obscuros e incertos caminhos das
recentes especialidades médicas que despontavam em meados do século XIX;
mas, fundamentalmente, os leitores são levados a constatar     dois embates
de ampla envergadura nos quais estavam em jogo conhecimento e poder: de
um lado, o embate entre os próprios homens da ciência sobre as descobertas
e experiências que realizavam no corpo de suas pacientes e a disputa pela
primazia desse conhecimento. Uma batalha, enfim, pelo avanço científico,
pela introdução de novas tecnologias e exploração do corpo humano; batalha
esta que ocorreu no interior das clínicas e das salas de cirurgia, mas que
ultrapassou esses espaços ao ganhar projeção, delimitando os rumos da
ciência médica moderna. De outro lado, o leitor acompanha um embate
travado nos bastidores, por trás das cortinas que encobriram o corpo exposto
das mulheres por vários séculos. Trata-se do longo e tumultuado caminho
pela conquista de um saber até então restrito às mulheres e que continha os
segredos sobre seus próprios corpos e os ritos dos quais participavam, como
a maternidade, o prazer sexual, as funções e disfunções dos órgãos e,
finalmente, o envelhecimento. Segredos estes que, depois de devassados,
permitiram que os homens da ciência entrassem em cena, desafiando o
domínio e o poder das mulheres sobre seus corpos, a ponto de obstetras e
ginecologistas serem considerados como ‘especialistas em mulheres’.

Este livro é uma obra que aborda a constituição desse saber por parte
dos doutores, procedendo a uma minuciosa análise do discurso médico na
Europa e no Brasil. Não descuida, porém, daquele que é o objeto primordial do
ofício do historiador: os agentes históricos. Dessa forma, as práticas médicas
e as experiências das pacientes despontam no livro de maneira decisiva,
revelando os rostos, as identidades e os sentimentos dessas personagens.

Resultado de um trabalho de anos de investigação e reflexão histórica,
esta obra consolida a trajetória firme e segura de uma historiadora
preocupada com as questões de gênero, sensível aos debates historiográficos
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contemporâneos e aos rumos da história do Brasil. Escrito em uma
linguagem clara, sem jargões e de agradável leitura, o livro, ao mesmo
tempo em que     problematiza questões pouco pesquisadas, informa e atrai
a atenção dos leitores para um tema polêmico e atual – o controle e domínio
dos corpos.

A obra chega ao público em um momento, como bem lembrou sua
autora, em que as mulheres – e eu acrescentaria os homens também ou
até mais – ‘estão cada vez mais presos ao domínio de seus corpos’
sujeitando-se a interferências múltiplas da medicina para se adequarem a
modelos e finalidades específicas impostos pela sociedade.

Nesse sentido, este livro conduz os leitores ao início, poderíamos
dizer, de um movimento de moldagem, adequação e controle do corpo
feminino a uma função social específica – a maternidade – que há décadas
vem sendo contestada pelas próprias mulheres na busca pelo reconhecimento
de seus múltiplos papéis sociais. A obra empresta, desse modo, um vivo
colorido a este debate, tanto pelo que revela do nosso passado quanto pela
atualidade das questões que desperta.

Por todos esses motivos, participar com Ana Paula Vosne Martins da
trajetória desse livro – bem mais como colega e ouvinte do que como
professora ou orientadora de um trabalho acadêmico – foi uma experiência
intelectual e pessoal rica e abrangente, que espero, cative o leitor da mesma
forma como me envolveu ao longo desses anos.
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