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A Obstetrícia e a Ginecologia no Brasil

No Museu da Academia Nacional de Medicina localizado no Rio de
Janeiro e no hall do Salão da Congregação do Memorial da Faculdade de
Medicina da Bahia existem duas reproduções de um tema que a partir do
final do século XIX ganhou significativa expressão: trata-se da imagem
heróica e salvadora do médico moderno. As representações em questão
são, respectivamente, uma escultura em bronze intitulada “A luta do médico
contra a morte”, de autor desconhecido, e um desenho colorido escolhido
para ser a ilustração de um quadro de formandos da Faculdade de Medicina
da Bahia. Em ambas há três figuras.     Dominando a cena, está o médico
vestido com um jaleco, em pé, com uma das mãos afastando a representação
da morte na figura do esqueleto, que, insidiosamente, agarra-se ao corpo
nu de uma mulher jovem, semidesfalecida, mas com forças ainda para
procurar a proteção do médico que a ampara com a outra mão.

Esse conjunto de grande expressividade plástica foi bastante divulgado
nas primeiras décadas do século XX, principalmente na forma de esculturas
de pequenas dimensões, usadas como peças decorativas nos consultórios
médicos ou, como preferiram os jovens médicos baianos, para compor um
quadro de formatura. Este uso é ainda mais significativo, tendo em vista
que a imagem foi escolhida para simbolizar a profissão que em breve esses
médicos começariam a exercer e para a qual foram preparados pelos mestres
cujas fotografias ladeiam a imagem formando um conjunto maior onde
passado e presente convergem para o simbolismo central da figura.

Embora o autor e a época desta imagem nos sejam desconhecidos,
cabe ressaltar os elementos simbólicos que foram escolhidos para dar sentido
a ela     e, assim, entender por que foi aceita e reproduzida no meio médico.
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Em primeiro lugar, a imagem opera com um topos muito bem consolidado
na nossa cultura intelectual, que é a dicotomia. Tanto na forma de escultura,
quanto na gravura há uma nítida polarização entre natureza e cultura,
vida e morte, masculino e feminino.

A força da imagem vem da sua capacidade de integrar elementos
simbólicos profundamente arraigados no imaginário coletivo com a nova
representação do médico como defensor da vida e inimigo da morte
sorrateira. A vida ameaçada é representada pelo corpo nu da mulher, uma
antiga alegoria da Natureza transformada em objeto da ação e da proteção
do médico. Como a imagem foi construída a partir das dicotomias, somente
a representação do corpo feminino podia simbolizar ao mesmo tempo a
Natureza, a vida ameaçada e o objeto do conhecimento médico. Assim, o
resultado foi uma bem articulada representação na qual o novo e o antigo
não se opõem, antes, complementam-se para criar um novo sentido e
expressar uma nova visão do médico e da prática da medicina.1

Como representação, há ainda um segundo aspecto importante a
ressaltar que é a relação entre o médico e a mulher. Além do simbolismo,
a imagem alude a uma relação de fato entre o médico e a paciente que
vinha se tornando uma realidade desde meados do século XIX, quando os
médicos aproximaram-se das mulheres como especialistas em assuntos
relativos à natureza feminina ou como conselheiros quanto ao casamento,
à educação dos filhos e à organização da vida familiar. A transformação
do médico em conselheiro familiar com autoridade para expressar suas
idéias e prescrever condutas só se deu através da aliança estabelecida com
a mulher, personagem central tanto para a entrada das idéias médicas e
científicas no meio familiar quanto para a construção da reputação e da
fama dos médicos. Dessa forma, a imagem do médico protetor da mulher
também expressa o crescente interesse médico-científico pela natureza
feminina e as doenças de mulheres, interesse este que resultou na
constituição de especialidades médicas voltadas para a especificidade do
sexo feminino: a obstetrícia e a ginecologia.

O tema do médico protetor da mulher era, portanto, bastante familiar
para os doutorandos baianos e adequado para representar sua futura
profissão. Além disso, não se pode subestimar a reputação de alguns médicos
obstetras e ginecologistas que foram mestres nas faculdades mais antigas
de medicina do Brasil, contribuindo para a divulgação das duas especialidades
e para a formação de vários médicos parteiros e ginecologistas.
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Apesar de o ensino e a prática da obstetrícia e da ginecologia terem
sido muito precários até a década de 1870, as duas especialidades tiveram
seus defensores na figura de alguns dos mais famosos médicos de Salvador
e do Rio de Janeiro, responsáveis pela organização destas especialidades e
pela produção de um conhecimento que atendesse às necessidades impostas
pelas condições culturais e materiais em que exerciam a medicina.
Informados das novidades oriundas dos principais centros europeus, os
obstetras e ginecologistas brasileiros procuraram constituir uma medicina
da mulher sintonizada com as teorias e a tecnologia disponível, bem como
produziram seus próprios conhecimentos a partir da experiência obtida na
clínica particular ou nos hospitais. Não seria improvável que os jovens
doutorandos vissem no médico da imagem citada     a representação de muitos
dos antigos mestres que defendiam o ensino da obstetrícia e da ginecologia
porque, por suas características físicas, mentais e morais, a mulher era,
para eles, uma criatura que merecia atenção privilegiada do médico, o
único que realmente conhecia os mistérios de sua intrincada natureza.

A medicina da mulher teve seus defensores no Brasil, apesar das
dificuldades materiais e institucionais, vindo a ser, no início do século XX,
um campo da medicina reconhecido tanto pela categoria quanto pela
clientela, que começava a procurar os serviços de obstetras e ginecologistas
com maior freqüência. Com o ensino voltado para a prática e o consequente
surgimento de espaços hospitalares específicos para o exercício da clínica e
da cirurgia obstétrico-ginecológica, bem como de espaços institucionais
para o intercâmbio de idéias – como foram as associações, os congressos
de especialistas e as publicações médicas, que contavam com nomes de
expressão não só na área médica e científica, mas também na política –, a
obstetrícia e a ginecologia no Brasil deixaram de ser áreas de improvisação
e de conhecimentos puramente teóricos. Embora as idéias sobre a mulher
fossem divulgadas amplamente em outras áreas, como a higiene, a medicina
legal e a psiquiatria, foram a obstetrícia e a ginecologia as duas
especialidades autorizadas a falar sobre a mulher, a fornecer dados, a
formular teorias e a estabelecer verdades sobre seu objeto.

A produção dos saberes sobre o corpo feminino pelos obstetras e
ginecologistas brasileiros constitui uma ampla documentação através da
qual é possível acompanhar a institucionalização do saber e as principais
motivações dos médicos ao defender uma medicina voltada para a mulher
no exercício de suas funções reprodutivas, já que estas eram a base natural
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e biológica de suas funções sociais. A produção dos saberes da medicina da
mulher fornece evidências dos principais procedimentos por meio dos quais
reduziram-se a subjetividade e as diferenças das mulheres a um conjunto
de sintomas pré-fixados pelo saber médico; da transformação das mulheres
em objetos de análise devido à determinação do aparelho reprodutivo sobre
suas vidas e, por fim, da construção de uma representação naturalizada
da mulher, que ora a qualifica como mãe e esposa, o lado positivo do seu
destino natural, ora a desqualifica como a mulher doente, o lado negativo
de uma natureza limítrofe entre a fisiologia e a patologia.

Tal qual o médico da imagem do quadro dos doutorandos baianos,
nossos obstetras e ginecologistas pensavam sinceramente estar defendendo
a mulher não só dos perigos e brutalidades, mas de si mesma, de sua
própria natureza instável, sujeita a crises periódicas, objeto da atenção e
do saber médico, exercendo, assim, um papel político ao equacionar o bom
desempenho do corpo feminino a questões mais amplas como a boa
formação do povo e da raça brasileira.

O Ensino da Obstetrícia e da Ginecologia no Brasil

As origens do ensino da obstetrícia estão ligadas às condições que
propiciaram a criação do ensino médico no Brasil no início do século XIX.
Contudo, a rigor, o ensino das disciplinas separadas só ocorreu no final do
século, na década de 1880, prevalecendo, até então, unicamente o ensino
da arte obstétrica, que englobava situações como a gravidez, o parto, o
puerpério, as doenças dos recém-nascidos e algumas doenças ginecológicas,
seguindo a mesma orientação dos centros europeus, que até meados do
século não haviam separado as duas especialidades.

Oficialmente, o ensino médico no Brasil começou com a criação da
Escola de Cirurgia na Bahia em 1808, como parte das ações empreendidas
por D. João VI ao transferir-se com sua corte, dando início a uma série de
alterações administrativas, econômicas e culturais que mudaram as feições
da distante colônia. Entre tantas carências, a falta de médicos para atender
às populações era um problema concreto que gerou muitas solicitações,
algumas datadas do século XVII, enviadas a Portugal a fim de prover as
localidades de médicos e cirurgiões. No entanto, durante todo o período
colonial, as populações sofreram com a falta de médicos, contando somente
com a prática da medicina popular, que concorria com os poucos esculápios
habilitados e disponíveis.2
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Se as dificuldades eram tamanhas no que diz respeito ao atendimento
médico, não houve nenhuma possibilidade de formação de físicos e
cirurgiões na colônia. Todo o ensino médico era centralizado em Portugal,
bem como a fiscalização e a emissão de licenças para o exercício da
medicina ou para a manipulação de remédios e drogas por parte dos
boticários. Os interessados nas artes médicas e farmacêuticas deviam
estudar por conta própria e provar seus conhecimentos junto às autoridades
reais a fim a exercer sua profissão, ou então contar com a fortuna de suas
famílias para realizar estudos de medicina em Coimbra. Mesmo assim,
não havia muito interesse por parte dos médicos e cirurgiões formados em
vir para o Brasil, devido às condições de trabalho pouco atrativas e à baixa
remuneração oferecida pelas autoridades coloniais.

Há que se relevar também o acanhado ambiente cultural da colônia,
nada propício ao desenvolvimento de sociedades ou academias científicas
ou até mesmo de salões literários, como se deu na Europa entre os séculos
XVII e XVIII.3 Algumas tentativas de dinamizar o meio cultural ocorreram
durante todo o século XVIII, embora não se levasse a frente algum projeto,
nem se conseguisse estabelecer um ambiente intelectual duradouro. Entre
estas tentativas estão as diversas academias de cultivo às letras fundadas
no Rio de Janeiro e na Bahia, como a Academia Brasílica dos Esquecidos e a
Academia dos Seletos, a primeira de 1724 e a segunda de 1752, cuja duração
não passou de um ano. Talvez a experiência mais duradoura tenha sido
patrocinada pelo governo colonial, quando o vice-rei D. Luiz de Almeida de
Mello e Silva, criou a Academia de Ciência e História Natural em 1772, com
o objetivo de desenvolver estudos e propiciar discussões sobre assuntos como
física, química, história natural, agricultura e também as artes médico-
cirúrgicas e farmacêuticas. Esta academia durou até 1779, não havendo
registros posteriores sobre outro espaço do gênero.4

Apesar dos esforços das elites intelectuais, a efetivação de um meio
cultural mais dinâmico e voltado para as necessidades do país foi
sistematicamente barrada pelas objeções das autoridades da metrópole,
que não viam com bons olhos uma certa autonomia intelectual na colônia,
mesmo que fosse mediante a criação de um curso para instruir cirurgiões
em lições básicas de anatomia.

Tal quadro só começou a ser alterado, portanto, quando D. João VI
transferiu-se para o Brasil. Atendendo sugestões de seu cirurgião-mor,
José Correia Picanço, o monarca ordenou a organização da primeira
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instituição de ensino médico-cirúrgico na Bahia e alguns meses mais tarde
no Rio de Janeiro. Segundo informações do Dr. Moreira de Azevedo (1867),
Picanço era natural de Pernambuco, tendo estudado cirurgia em Lisboa e
Paris, vindo a tornar-se professor de anatomia e cirurgia na Universidade
de Coimbra, primeiro cirurgião da casa real e cirurgião-mor do reino. Ele
foi incumbido de elaborar o regimento da escola e contratar mestres que
deveriam ensinar anatomia, cirurgia e a arte obstétrica. Azevedo explica
que o curso de cirurgia se fazia necessário para instruir cirurgiões que
tinham parcos conhecimentos de anatomia, fisiologia e medicina prática,
condenando o estado em que tal prática se encontrava na colônia:

De feito mui limitado deviam ser os conhecimentos dos antigos cirurgiões e
médicos que não cursavam aulas e só praticavam nos hospitais, o que não
podia ser profícuo nem vantajoso, não tendo eles ciência para apreciarem
convenientemente os fatos e observarem os fenômenos, sintomas e altera-
ções mórbidas; não passavam de simples enfermeiros e cirurgiões empíricos
e muitos, sem haverem percorrido as salas de enfermarias, apresentando
atestados graciosos ao cirurgião-mor, obtinham, após um exame ligeiro e
irregular, carta para exercitar a arte da cirurgia. (Azevedo, 1867: 400-401)

Embora a arte obstétrica estivesse contemplada no esboço inicial da
Escola de Cirurgia, não há registros a respeito do seu ensino na Bahia até
1818, quando o plano de estudos da Escola foi reformulado. Já no Rio de
Janeiro, foi nomeado para ser professor da matéria o Dr. Joaquim da Rocha
Mazarém, cirurgião-parteiro que, posteriormente, tornou-se catedrático
de obstetrícia em Lisboa, tendo publicado livros sobre o assunto que
demonstram sua orientação para o exercício da especialidade baseado na
observação metódica e numa atitude científica. Segundo a pesquisadora
portuguesa Margarida Ribeiro (1990), Mazarém foi o primeiro obstetra
português a produzir obras de caráter científico distintas das obras anteriores
da medicina tradicional e empírica.

Na primeira fase da implantação do ensino médico o aprendizado
das técnicas cirúrgicas e da arte obstétrica ocorria no último ano do curso.
Segundo Moreira de Azevedo (1867), o ensino da cirurgia e da obstetrícia
foi prejudicado porque, tanto Correia Picanço quanto outros cirurgiões
portugueses fizeram oposição às duas escolas, não permitindo o
funcionamento normal do quarto e quinto anos, impedindo que se
conferissem os diplomas para os médicos e cirurgiões no Brasil. Além dessas
dificuldades, mesmo contando com professores de reconhecida competência,
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como Mazarém, o ensino da obstetrícia era bastante precário tendo em vista
a falta de instalações adequadas, livros e material didático, o que tornava as
aulas uma monocórdia leitura de tratados e compêndios, não tendo os alunos
nenhum aprendizado prático, pois as aulas, que deveriam funcionar nos
hospitais da Santa Casa de Misericórdia de Salvador e do Rio de Janeiro, não
ocorreram devido à ausência de enfermarias para grávidas e puérperas.

Na sua pesquisa histórica sobre a obstetrícia no Brasil, o Dr. Fernando
Magalhães (1922b) comenta que no Rio de Janeiro o ensino da arte
obstétrica vinha ocorrendo, mesmo com deficiências, desde a nomeação de
Mazarém, sendo que alguns professores tentaram iniciar mudanças,
procurando tornar o curso mais adequado ao ensino da ciência obstétrica
produzido na França e na Inglaterra, como se pode perceber pela solicitação
do Dr. Manoel da Silveira Rodrigues, professor de partos em 1823, formado
em Edimburgo e com experiência em hospitais londrinos e parisienses,
pedindo ao governo que adquirisse para o curso “um fórceps de Levret, um
compasso de Baudelocque, uma alavanca, dois ganchos, um fura crânios,
um esqueleto e um manequim com feto” (Magalhães, 1922b: 63).

A ausência desses instrumentos, já bastante comuns na prática da
obstetrícia, e do material didático, 14 anos após a criação das escolas, é
bastante reveladora das precárias condições do ensino da obstetrícia e do
descompasso entre a prática da medicina da mulher no Brasil e aquela
exercida nos centros europeus. Este quadro foi alterado a partir do último
quartel do século XIX, quando os médicos obstetras e ginecologistas
brasileiros começaram a desenvolver instrumentos e técnicas cirúrgicas
próprias, como é o caso dos doutores Werneck de Almeida e Fernando
Magalhães.

Apesar da constatação da importância da disciplina, as condições
de ensino não se alteraram em relação à época das escolas cirúrgicas.
Todos os autores contemporâneos, bem como os memorialistas que
analisaram o período anterior à década de 1870, são unânimes em
apontar as fragilidades de um ensino de obstetrícia eminentemente
teórico. As memórias históricas da Faculdade de Medicina da Bahia trazem
algumas informações sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores
e alunos de forma geral e em especial no ensino da obstetrícia; conforme o
Dr. Rodrigues Silva: “A prática de partos consistia em manobras exercidas
sobre um manequim ridículo, que mais provocava risos do que prestava-se
a aprendizagem séria”     (Rodrigues Silva apud Adeodato Filho, 1967: 26).
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De acordo com os críticos, aquele estado de coisas permitia que os alunos
saíssem do curso sabendo fazer apenas partos teóricos, isso em uma época
em que, na Europa, os métodos clínicos já estavam sendo colocados em prática
nos hospitais e no atendimento privado, conforme vimos no segundo capítulo.

Alguma esperança de transformação foi alentada com a Reforma da
Instrução Superior do Império, de 1854, normatizando o funcionamento
das cátedras, exigindo maior empenho dos professores e ampliando o
currículo, mas, no que diz respeito à obstetrícia, as coisas não mudavam.
Segundo testemunhos da época, permaneciam a mesma cadeira de partos
sem o ensino prático, embora, no exercício da medicina, os professores das
duas faculdades começassem a colocar em prática as mais recentes
inovações da obstetrícia científica, como o uso do clorofórmio nos partos,
a aplicação de diferentes tipos de fórceps e a realização de operações
obstétricas, como a versão e a craniotomia. Na verdade, o que se percebe
pela leitura das críticas ao ensino é que havia uma experiência clínica
razoavelmente bem conduzida pelos médicos mais renomados da época,
enquanto a formação dos estudantes de medicina continuava fundamentada
na leitura dos tratados franceses de obstetrícia.

Autores como Fernando Magalhães (1922b) e José Adeodato Filho
(1967), que escreveram livros de abordagem histórica da obstetrícia no
Brasil, concordam que grande parte do problema teria sido contornado se
houvesse maior empenho do Governo Imperial com a instrução de nível
superior, doando verbas para a construção de laboratórios e para a aquisição
de novos livros. Mas, havia também, segundo estes autores, impedimentos
colocados pelos administradores dos hospitais mantidos pelas Santas Casas
de Salvador e do Rio de Janeiro. Desde a época da criação das Escolas
Cirúrgicas estava previsto que os professores deviam levar seus alunos
para aulas práticas junto aos doentes internados nos hospitais de caridade.
Estes apresentavam condições muito precárias para o atendimento dos
doentes, a começar pelas péssimas instalações, a sujeira e a superlotação.
Os hospitais de caridade eram a única opção para as pessoas pobres ou
cidadãos de classes inferiores, como os definiu Russell-Wood (1981), homens
e mulheres negros e indivíduos brancos sem posses, estrangeiros,
marinheiros e soldados.

Com todos os seus problemas, os hospitais de caridade tentavam
socorrer os desassistidos, mesmo que fosse para ampará-los na hora da
morte, já que não havia muitos meios para debelar as doenças. Os hospitais
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eram divididos em algumas enfermarias, geralmente muito pobres e pouco
asseadas, tendo alguns toscos catres, poucos colchões ou somente esteiras,
locais estes onde deviam ser ministradas as aulas práticas. Havia uma
enfermaria para as mulheres que não era para atendimento obstétrico
especificamente, mas todos os tipos de doenças, como a febre amarela, a
tuberculose, as doenças venéreas e gastrointestinais e os problemas de pele.
Em meados do século XIX, as mulheres brasileiras não procuravam os
hospitais para dar à luz, tanto que em uma análise dos livros de registros de
entradas e saídas de pacientes do Hospital da Santa Casas de Salvador, entre
1852 e 1853, encontram-se apenas três casos relacionados à obstetrícia e
somente um parto, realizado na liberta Guilhermina, de 20 anos.5

A situação era um pouco diferente no Rio de Janeiro, onde desde
1847 funcionava no Hospital de Caridade da Santa Casa uma enfermaria
de partos para atender mulheres pobres, ficando sob os cuidados das irmãs
de caridade. Embora fosse adequada para o ensino médico, os provedores e
as irmãs da Santa Casa puseram forte resistência à entrada dos alunos na
enfermaria. O impasse gerado pela administração do hospital parece ter
sido motivado por algum incidente sério ocorrido logo após a Reforma de
1854 envolvendo os estudantes de medicina e o mordomo da Santa Casa,
que teria levado o Governo Imperial a intervir no caso. Sem entrar em
detalhes sobre o que teria acontecido, Fernando Magalhães (1922b)
considera que o fato desencadeou a resolução do hospital em não consentir
a existência de uma clínica obstétrica, muito menos com a franquia dos
alunos à enfermaria de partos.

A resistência dos provedores e a exposição de seus motivos estão
registrados na intensa correspondência entre eles, os diretores da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro e o ministro de Estado. Há vários ofícios dos
diretores da faculdade pedindo a intervenção do governo para que se fizesse
cumprir o Decreto 1.764, de 1856, que previa o ensino clínico nas
enfermarias da Santa Casa, não só de obstetrícia, mas de anatomia, fisiologia
e clínica médica, repetidamente negado pelos provedores. Em um desses
ofícios, o provedor expõe ao ministro os motivos pelos quais ele e seus
antecessores negaram os pedidos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro:

Uma longa e dolorosa experiência leva a Santa Casa a pensar que se fran-
quearem-se enfermarias de mulheres aos alunos de clínica cirúrgica como
se lhes franqueam as dos homens, hão de provir à disciplina e à moralidade
do estabelecimento males incalculáveis e esse exemplo, apoiado nos fatos,
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tem sido e será sempre a causa principal de não aderir a Provedoria, apesar
dos seus bons desejos, às solicitações anuais dos diferentes diretores da
Faculdade de Medicina da Corte. Acresce, Excelentíssimo Senhor, que na
parte do Hospital destinada às mulheres, não há os cômodos precisos para
o ensino da clínica.(...) Quando houver hospitais por conta do governo que
se ponham à disposição do estudo das aulas de clínica, não sei se o provedor
permitirá que se franqueem igualmente aos mancebos que estudarem ci-
rurgia as enfermarias de homens como de mulheres. A Santa Casa de
Misericórdia da Corte não pode admitir no seu hospital semelhante igual-
dade e espera que V. Exa. faça justiça às suas intenções. 6

Embora o ofício mencione problemas que teriam ocorrido com a
entrada dos alunos na enfermaria de mulheres, percebe-se que a resistência
estava mais relacionada à necessidade em se manter a segregação sexual,
questão que não pode ser subestimada para os padrões morais da época.
No Hospital de Caridade de Salvador também havia a mesma preocupação,
embora os provedores permitissem as aulas nas enfermarias de mulheres.

A forte noção de que as esferas de atuação de ambos os sexos deviam
ser rigidamente distintas tinha, entre seus fundamentos, um sólido
componente moral, pois temia-se que a ordem – fosse religiosa ou, como é
o caso, hospitalar – pudesse ser abalada caso homens e mulheres
convivessem no mesmo espaço sem uma estrita vigilância. Não se pode
subestimar também o fato de que pesavam sobre o parto e as doenças
femininas um estigma social que só começou a ser enfrentado pelos médicos
quando a questão foi tratada no âmbito da necessidade do ensino prático
para uma melhor e mais completa formação profissional.

Outro aspecto importante desta polêmica que por tanto tempo obstou
o ensino prático da obstetrícia e da ginecologia no Rio de Janeiro foi a
reação de autoridades civis e religiosas à criação de estabelecimentos
hospitalares específicos para o atendimento obstétrico. Autores como Gélis
(1977), Laget (1977) e Shorter (1984) comentam que esta reação às
maternidades também ocorreu na Europa porque as primeiras enfermarias
de partos criadas nos mais antigos hospitais eram verdadeiras casas de
morte, sendo mal afamadas até meados do século XIX. No Brasil, esta
reação a uma simples enfermaria de partos deve ser entendida como
expressão dos preconceitos das autoridades e também das irmãs de caridade
contra as mães solteiras, na sua maioria mulheres negras ou brancas pobres.
Temia-se que um estabelecimento com esta finalidade incentivasse a
maternidade fora do casamento. Ao tratar desta questão, Souza (1998)
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refere-se a um documento no qual o diretor da faculdade atribuía à madre
superiora da Santa Casa a crença de que a enfermaria seria freqüentada por
prostitutas. Provavelmente, o diretor não estava exagerando na sua denúncia,
pois em uma ata da Santa Casa há referência aos serviços que a enfermaria
de partos prestava às mulheres pobres e casadas.7

A questão do ensino prático da obstetrícia só começou a encontrar
solução após a Reforma Sabóia, de 1882, que ampliou o currículo dos cursos
de medicina, criando novas disciplinas com finalidade clínica, entre elas a
clínica obstétrica e ginecológica. A antiga Cadeira de Partos foi substituída
pela Cadeira de Obstetrícia, de caráter mais teórico, enquanto a nova Cadeira
de Clínica deveria propiciar aos alunos a experiência junto às grávidas e
puérperas, bem como às questões relativas às doenças ginecológicas.8

Cientes da necessidade do ensino prático e amparados pela legislação,
o autor da reforma e diretor da faculdade, Dr. Sabóia; famoso professor de clínica
médica, Dr. Torres Homem; o professor de medicina legal, Dr. Agostinho
de Souza Lima; e o professor de anatomia, Dr. José Pereira Guimarães,
assinaram o ofício enviado à Santa Casa, acordando os termos do
funcionamento das clínicas no hospital. Após rebater as críticas quanto à
presença dos alunos nas enfermarias, defenderam a necessidade da clínica
obstétrica em especial, dizendo que as parturientes não ficariam expostas
aos alunos, com exceção daqueles que estivessem sob a orientação do
professor ou de seu assistente. Por fim, apelavam ao bom senso dos
administradores, defendendo o ensino da obstetrícia:

Se até hoje estávamos privados do ensino destas clínicas, se até agora, para
exercer conscienciosamente a arte de partos era preciso que um médico
brasileiro, rico ou pobre, fosse à Europa, certamente não dávamos prova de
bom senso; e não tínhamos motivo senão para nos envergonharmos. E
quantas vítimas não se contaram em nosso imenso país, quantos filhos
não se acharam na orfandade e na miséria por terem perdido aquele que
lhes deu o ser, nas mãos de médicos ignorantes ou que saindo de nossas
faculdades foram chamados para prestarem os socorros da arte a uma
parturiente, quando eles aqui nunca assistiram a um parto.9

Mesmo com esta reforma, a clínica obstétrica e ginecológica não
funcionou imediatamente, sendo utilizada para este fim a Casa de Saúde
Nossa Senhora da Ajuda. Há referências quanto às condições da enfermaria
de partos da Santa Casa no final da década de 1880, quando o Dr. Érico
Coelho, professor concursado para a cadeira, comentou que as instalações
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eram precárias, funcionando numa “imunda enfermaria conhecida pela
alcunha de maternidade da Faculdade” (Magalhães, 1922b: 86).

Já em Salvador os alunos não precisaram esperar tanto tempo para
começar as aulas práticas de obstetrícia. Embora pudessem freqüentar as
enfermarias do Hospital da Santa Casa, pouco lá havia para se observar,
pois, como vimos, o hospital não contava com uma enfermaria de partos.
Foi somente em 1875 que as coisas começaram a mudar, quando foi
transferido da Cadeira de Anatomia para a Cadeira de Partos o Dr. Adriano
Alves de Lima Gordilho, futuro Barão de Itapoan.

Fernando Magalhães (1922b) comenta que o fato de ter sido necessária
uma transferência e não um concurso demonstra como os professores
anteriores a Gordilho não haviam conseguido fazer discípulos capazes de
assumir uma cátedra. Acrescente-se ao comentário de Magalhães que,
possivelmente, tal situação se devesse ao desprestígio da obstetrícia entre
os próprios médicos, algo que foi recorrentemente criticado pelos seus
defensores como exemplo da miopia intelectual de seus colegas e falta de
sensibilidade para com as mulheres grávidas e parturientes.

Magalhães (1922b) e José Adeodato Filho (1967) não economizaram
elogios ao Barão de Itapoan. Cirurgião formado na Europa e com experiência
na arte obstétrica tinha grande clientela em Salvador e muito prestígio.
Logo que assumiu a cátedra, o provedor da Santa Casa ofereceu-lhe um
espaço no hospital para a clínica obstétrica, iniciando-se o ensino prático.
Pelo que informa Magalhães, o médico baiano era tão famoso em Salvador
quanto reconhecido por seus pares na Corte, onde estavam os médicos
parteiros mais respeitados. Apesar da fama e do reconhecimento do
Barão, houve reações da população soteropolitana à enfermaria de partos,
bem como das próprias parturientes, que receavam permanecer no hospital.
Os médicos atribuíram esta reação à precariedade das instalações, ao
instrumental antigo e à resistência das poucas mulheres que procuravam
o atendimento para servir de objeto às funções letivas.

É interessante notar que não era só a péssima fama do hospital da
Santa Casa que afastava as mulheres, mas a situação de expor-se aos
alunos nas aulas de clínica obstétrica. Este comportamento foi observado
também nos hospitais de mulheres e maternidades européias e norte-
americanas, nas quais a maior parte das pacientes era de mulheres pobres,
das classes trabalhadoras e imigrantes que não se submeteram facilmente
aos protocolos hospitalares nem aceitaram sem resistências a transformação
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de seus partos em casos descritos pelos professores e observados pelos
estudantes. Entretanto, parece que a aceitação das mulheres em dar à luz
nos hospitais de Salvador e do Rio de Janeiro esteve relacionada à melhoria
das instalações e do atendimento, bem como à divulgação dos serviços
obstétricos prestados pelos médicos e parteiras diplomadas que passaram
a integrar as equipes obstétricas dos hospitais.

Esse parece ter sido o motivo que levou as mulheres a procurar o
novo hospital construído e inaugurado em 1883 em Salvador. O Hospital
foi projetado segundo as novas orientações arquitetônicas e científicas que
estavam em voga na Europa desde o final do século XVIII, visando a
transformar os hospitais em ‘máquina de curar’ e não casas de morte.10

Com 600 leitos distribuídos em várias enfermarias bem ventiladas e com
corredores amplos, o hospital não lembrava em nada o velho Hospital de
Caridade. Nele, logo começaram a funcionar as clínicas obstétricas e
ginecológicas sob a direção do catedrático Dr. Climério de Oliveira, que
substituiu o Barão de Itapoan. Em uma carta citada por Adeodato Filho
(1967), o professor Climério comenta que o curso de partos estava se
desenvolvendo satisfatoriamente sendo bem freqüentado pelos alunos, e
que o número de mulheres atendidas estava se ampliando.

Assim, somente no final do século XIX os estudantes de medicina
começaram a ter um ensino de obstetrícia voltado para a clínica, aprendendo
a realizar exames, a reconhecer as posições e apresentações do feto, a utilizar
o instrumental obstétrico e a fazer cirurgias. Mesmo não sendo o ideal, o
sistema de enfermarias proporcionou aos estudantes as condições para
observar o corpo feminino e saber agir tanto nos partos naturais quanto
nas distocias. Somente no século XX as faculdades de medicina passaram
a ter um espaço adequado ao ensino das clínicas obstétrica e ginecológica,
quando começaram a ser construídas as primeiras maternidades no Brasil.
Até então, o ensino teórico foi mais privilegiado e com ele difunfiu-se,
entre os estudantes e futuros médicos, boa parte do conhecimento das
duas especialidades produzido na Europa e propagado pelos alunos nas
suas teses de conclusão de curso.

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas desde a criação das
faculdades de medicina, o nível dos conhecimentos teóricos adquiridos
não era muito defasado em relação ao que se produzia nos principais centros
do ensino médico fora do Brasil. Embora as queixas dos memorialistas
fossem constantes, o acervo das bibliotecas das duas faculdades foi
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melhorando após as reformas de 1854 e 1882, contando com alguns dos
títulos mais importantes de todos os campos da medicina e das ciências
biológicas publicados no século XIX.11

As teses médicas são, portanto, um conjunto de documentos que
informam sobre as principais doutrinas e conceitos divulgados pelos
professores, livros e periódicos disponíveis. Fornecem também um quadro
razoável das idéias e representações sobre a mulher, já que, conforme vimos,
até o final do século XIX os estudantes pouco ou nada conheciam do corpo
feminino, embora este desconhecimento não os tenha impedido de produzir
um saber sobre a mulher e o seu corpo, mesmo que fosse, na verdade, uma
reprodução do que liam ou ouviam durante os cursos e não uma reflexão
fundada na observação.

Era bastante comum entre os autores das teses uma citação de La
Bruyère “Muito se deve exigir do indivíduo que por lucro e interesse lança
mão da pena para se fazer autor, porém aquele que vai cumprir um dever,
de que não pode eximir, é digno de complacência pelas suas faltas”. Com
este pedido antecipado de benevolência à banca examinadora e aos futuros
leitores, muitos doutorandos expressaram seu desagrado com a
obrigatoriedade de escrever a tese para obter o grau de doutor em medicina.
Desde a criação das faculdades de medicina em 1832 os estudantes tinham
de apresentar uma tese versando sobre um assunto médico de livre escolha
que poderia ser escrito em português ou latim, cuja impressão era custeada
pelo autor. Segundo o estudo que Marcos Augusto Pessoa Ribeiro (1997)
realizou a respeito da Faculdade de Medicina da Bahia, a obrigatoriedade
das teses aliada a outros problemas de formação e de relacionamento entre
alunos e professores acabou por levar a um processo de decadência das
mesmas, apontado e criticado pelos memorialistas.

Tendo em vista todas as dificuldades materiais e culturais da época,
as congregações das duas faculdades idealizaram as teses como uma forma
de avaliar o nível dos conhecimentos adquiridos durante o curso e também
para criar um ambiente científico, semelhante ao que ocorria na França,
onde os alunos também tinham de defender teses de conclusão de curso.
Contudo, as coisas não correram exatamente como previam os idealizadores
e, já a partir de meados do século XIX, o nível das teses deixava muito a
desejar. Ainda de acordo com Ribeiro     (1997), a decadência se deu pela falta
de experiência dos alunos, que não conseguiam desenvolver trabalhos
originais, e pela negligência dos professores, que acabaram por facilitar as
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defesas não sendo criteriosos na atribuição dos méritos e distinções. Tal
situação é visível nas teses, sendo a maioria um conjunto de citações sem
envolvimento crítico ou pelo menos posicionamento dos autores.

No entanto, nem todas as teses eram ruins. Percebe-se mesmo o esforço
sincero de muito doutorandos em desenvolver seus temas com uma certa
originalidade, até mesmo tomando cuidados como apresentar bibliografia
completa e observações clínicas, ou então emitir opiniões sustentadas em
teorias e na experiência adquirida junto aos professores nas enfermarias de
mulheres ou de partos. Alguns até se esmeraram no estilo, produzindo textos
de cunho mais literário do que científico, embora este pendor pelas letras
não fosse muito comum. Há um certo padrão na forma de apresentação,
pelo menos nas teses mais antigas, começando pelas longas dedicatórias e
pelos agradecimentos. Como observou Dinorah Castro (1973), as dedicatórias
expressavam sentimentos de parentesco e amizade, sendo escritas numa
linguagem rebuscada e lírica, bem ao gosto da época. Um bom exemplo do
cuidado com as dedicatórias pode ser visto na tese do Dr. Miguel Couto dos
Santos Junior (1878) que, em oito páginas, cita 59 pessoas a quem prestou
seus agradecimentos, extensivos aos primos, primas, sobrinhos e familiares
dos homenageados.

Em seguida às dedicatórias, geralmente havia uma breve introdução
e a tese propriamente dita, geralmente dividida em dois ou três capítulos.
Por fim, o autor apresentava uma série de proposições relacionando o tema
a cada uma das cadeiras cursadas. O conteúdo das teses é muito desigual,
sendo algumas extremamente vagas e repetitivas, quando não meras
reproduções dos autores que serviram como referência. Há alguns que se
mostraram preocupados com o conteúdo de suas teses, não tanto para o
caráter científico da mesma, mas para que ela tivesse utilidade para os
futuros leitores. Poucos, no entanto, tiveram a ousadia e a coragem de
expressar suas opiniões como o Dr. Pedro Araújo (1883: 3) que usou como
epígrafe uma frase própria: “Esta these foi escripta por mim: pudessem
todos os médicos passados e futuros escrever o mesmo no frontispício de
que chamam sua these”. Araújo tocava num ponto sensível da obrigato-
riedade das teses que era a falta de originalidade e de posicionamento dos
autores, o que o levou a defender o caráter facultativo das mesmas.

Teses como a do Dr. Araújo são exceções, pois ele teve o trabalho de
fazer uma longa lista dos livros que consultou, assinalando-os para explicar
se eram ou não reprodução total ou parcial de outras obras. Assim,
preocupou-se em mostrar seu método de pesquisa e seus critérios:
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Apresentei esta lista de livros para que cada um possa verificar com toda
cautela e paciência as fontes onde bebi. Creio que depois reconhecerá o meu
esforço e a lealdade com que procedi. Não tive em mira outro fim, nos
melhores livros encontrei parágrafos inteiros extraídos de outros. (1883: 3)

Apesar dos problemas apontados pelos memorialistas e mesmo por
doutorandos como Araújo, algumas teses conseguiram tratar
satisfatoriamente dos temas propostos e são estas que nos forneceram
elementos para conhecer o nível das informações obstétricas e ginecológicas
no Brasil do século passado, bem como as idéias que circulavam no meio
acadêmico a respeito da mulher.12

Tendo em vista a diversidade de temas e o grande número de teses
produzidas, adotou-se o critério cronobiológico com o qual os médicos
dividiram as fases da vida das mulheres. Da puberdade à menopausa tem-
se, portanto, o arco da existência feminina marcada pela função reprodutiva.
Descrita através dos fenômenos fisiopatológicos, esta existência parece ter
estimulado os jovens doutorandos a escrever e a endossar a frase de Moreau
de la Sarthe também muito usada como epígrafe: “L’époque la plus
intéressante de la vie de la femme est celle de ses souffranges et de ses
dangers” (a época mais interessante da vida da mulher é aquela de seus
sofrimentos e perigos).

Esta época ‘interessante’ estimulou pesquisas e investigações,
resultando na produção de um saber sobre o corpo feminino que também
instigou os jovens doutores brasileiros que escreveram teses sobre a mulher
movidos pelo interesse que sua existência particular suscitava:

Nascida fraca e sensível, destinada pela natureza a nos dar a existência e a
no-la conservar por cuidados ternos e vigilantes, a mulher, essa companhei-
ra fiel do homem, merece o mais vivo interesse e apresenta um vasto campo
de meditações aos médicos e aos filósofos. Que objeto mais digno de nossa
atenção do que a série de mudanças físicas, morais e psicológicas que acom-
panham a mulher em todas as épocas de sua existência? (Barros, 1840: 3)

Um Corpo em Mutação: o tempo dos mênstruos

É bastante significativo o número de teses médicas sobre a mulher
produzido no século XIX, particularmente após a implantação do ensino
clínico da obstetrícia e da ginecologia. Os estudantes de medicina seguiam
uma orientação presente nas publicações que tinham acesso, não somente
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aquelas que apresentavam as novidades no campo da medicina, mas
também publicações filosóficas, sociológicas e literárias que igualmente
elegeram a mulher como seu objeto de reflexão. Sintonizados com o que
estava sendo discutido nos meios científico e intelectual fora do Brasil, os
estudantes de medicina também contribuíram para este grande circunlóquio
a respeito da natureza feminina e de suas diferenças.

Quase todas as teses analisadas trazem uma justificativa científica
sobre a escolha do tema, embora ressaltem a necessidade de estudar a
mulher por se tratar de um assunto com desdobramentos sociais importantes
devido ao papel desta como reprodutora da espécie e educadora dos filhos e
futuros cidadãos. Há também o que se pode chamar de justificativa política
de gênero, fundada na relação de objetivação entre um ser fraco e dependente
– a mulher – e o sujeito do conhecimento, responsável por estabelecer um
discurso verdadeiro sobre seu objeto, julgando, com isso, nada mais fazer
do que exercer o papel de protetor.

Uma questão central para os autores das teses é a definição da mulher,
algo que, para eles, parecia não estar muito claro. Apesar dos esforços dos
médicos e cientistas, a mulher parecia escapar das definições, como
expressou Pedro Araújo (1883: 7) numa passagem que resume bem as
idéias de sua época:

Predestinada desde toda a eternidade para os misteriosos desígnios da Pro-
vidência, a mulher não tem podido nem pode deixar de ser, em todos os
tempos e em todos os países, um objeto sempre atraente sempre novo para
fixar a atenção e cativar o espírito. Desde Eva, a primeira, até a última Eva,
todas as comparações ter-se-ão esgotado, as mais complexas e as mais
extravagantes teorias terão sido imaginadas e discutidas, e a mulher, sem-
pre a mesma, haverá permanecido sem uma definição que satisfaça ao
amante, ao poeta, ao filósofo, ao naturalista, ao fisiologista, ao médico, ao
homem enfim.

É interessante observar como o autor conseguiu expressar a
insatisfação que motivou a produção do saber sobre a mulher no século
XIX. Embora contassem com um grande conjunto de textos dos mais
diferentes campos da produção cultural, a mulher permanecia enigmática,
como se toda aquela produção ainda não conseguisse alcançar um
significado satisfatório, totalizante, como reclamava Araújo.

Muitas definições procuraram fixar a mulher, mas foram as
explicações médico-biológicas da época as que maior impacto tiveram na
construção das representações sociais. É provável que a seqüência
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apresentada por Araújo     (1883) não tenha sido ocasional – do amante ao
médico –, mas sim intencional, apontando para uma evolução das definições
mais subjetivas para as mais objetivas. Foram os médicos que, apoiados
nas pesquisas biológicas sobre a ovulação e a reprodução, construíram
uma definição da mulher sustentada no seu ciclo de vida reprodutiva. Ao
estabelecer as idades do corpo feminino, os médicos pensaram estar
construindo uma definição materialista, fenomenológica da mulher, para
a qual não houve paralelo com o homem. De acordo com o autor,
naturalistas, fisiologistas e médicos acreditavam que, com uma abordagem
materialista, estariam prestes a desvendar os mistérios da feminilidade.
Vejamos, então, como se deu este processo investigativo analisando os
conhecimentos produzidos nas teses médicas.

Embora o interesse pela mulher estivesse disseminado nas teses de
higiene, psiquiatria e medicina legal, a discussão em torno das idades do
corpo feminino se deu particularmente nos campos da obstetrícia e da
ginecologia, afinal eram as duas especialidades com autoridade legítima
para discorrer a respeito do assunto.13 Para os ginecologistas em especial, a
primeira questão a ser resolvida era saber quando a mulher começava a ser
diferente do homem, ou seja, quando começava a ser mulher. Essa questão
pode parecer, para os dias de hoje, algo um tanto quanto bizantino, mas
não o era para os médicos do século XIX. Conhecer as transformações do
corpo feminino que tornavam a mulher apta para a reprodução era um
importante passo não só na construção do conhecimento como também
na argumentação médica sobre assuntos como a idade adequada para o
casamento e a maternidade, questões que não deixam de ter sua validade
nos nossos dias.14

Para os ginecologistas, a criança do sexo feminino tornava-se mulher
quando se iniciava o processo acentuado de diferenciação sexual em relação
ao homem, fase denominada de puberdade. Embora meninos e meninas
passem igualmente por uma série de mudanças físicas e comportamentais
durante a puberdade, não há menção nos livros e teses a respeito do momento
em que o menino     passava a ser homem. Tem-se a impressão de que somente
a mulher se diferenciava, daí a necessidade de conhecer em detalhes todas
as transformações que resultavam na diferença sexual feminina.

O que não se pode perder de vista é a relação explícita, neste caso, do
que Afonso Romano de Sant’Anna (1984) qualificou como o poder
lingüístico dos homens, ao analisar a poesia sobre o desejo masculino.
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No que se refere à medicina da mulher, essa relação de poder se instaura
na assimetria existente entre uma escrita prolífica e um corpo silencioso,
tal qual aparece nas imagens científicas. De acordo com a ideologia de
gênero, a mulher, sendo mais fraca e menos provida de razão, não podia se
representar (tanto política quanto cientificamente), necessitando, portanto,
de uma voz autorizada para fazê-lo.

Observando o relato desse processo nas teses, percebe-se como a
diferenciação sexual torna-se, no discurso, um processo exclusivamente
feminino. Se durante a infância as diferenças entre meninos e meninas
estão restritas aos órgãos sexuais, a puberdade é narrada como um
momento em que o corpo feminino começa a sofrer transformações que o
distinguem radicalmente. Nenhuma palavra foi mencionada, mesmo com
finalidade comparativa, para as transformações nos corpos masculinos, já
que estes não sofriam as mesmas determinações dos órgãos sexuais, afinal
eram seres cerebrais. Somente os pervertidos e os desviantes que não se
adequavam à normatização dos papéis masculinos caíam     nas redes dos
saberes médicos, como os homossexuais e os masturbadores.15

Foi para essas transformações, então, que os ginecologistas se voltaram.
A princípio, a puberdade na mulher foi definida como uma fase de mudanças
nos órgãos reprodutivos que a capacitavam para a vida reprodutiva, marcada
pelo aparecimento da menstruação. Contudo, esta definição tradicional,
repetida inúmeras vezes nas teses, levantava um problema de natureza legal
e cultural, que era a idade do casamento. Os médicos salientavam que a
capacidade reprodutiva não significava maturidade para conceber, ou seja,
a puberdade não era sinônimo de nubilidade.

A respeito desse assunto os médicos não economizaram palavras.
O autor mais citado e reconhecido como autoridade sobre o assunto foi
Adam Raciborski, as teses que trataram da puberdade na mulher são
unânimes no seu reconhecimento. Raciborski escreveu um famoso tratado
sobre a menstruação em 1868, que permaneceu como referência obrigatória
até o início do século XX. Foi professor da Faculdade de Medicina de Paris
e publicou vários trabalhos a respeito da menstruação desde a década de
1840, vindo a ser considerado como uma das mais respeitadas autoridades
também sobre a ovulação. Na introdução do seu tratado, alerta seus cole-
gas de profissão para uma questão de grande importância para as famílias,
a idade do casamento das jovens, questão esta que os tratados de higiene
não vinham abordando de maneira satisfatória, segundo o autor. Aponta
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então para as perguntas mais freqüentes que os pais das moças faziam,
entre elas, a idade ideal para casá-las, se o casamento podia ocorrer antes
do aparecimento da menstruação e se haveria algum estado mórbido para
o qual o casamento seria uma indicação terapêutica.

Para o autor, tais questões não eram preocupantes apenas para as
famílias, que deviam ser bem orientadas pelos médicos, mas também
tornaram-se objetos de incessantes meditações dos economistas,
moralistas e médicos:

Os primeiros vêem esta questão do ponto de vista da população e dos meios
de subsistência; os moralistas levam em consideração os costumes, en-
quanto os médicos analisam a questão sob o ponto de vista dos interesses
higiênicos e em particular sobre a constituição e o vigor dos povos.
(Raciborski,  1868: 322)

Raciborski mostra-se contrário aos casamentos precoces, defendendo
que a melhor idade para a mulher se casar devia ser entre os vinte e os
vinte e cinco anos. Essa mudança no pensamento médico deve-se à
experiência que adquiriram como médicos-parteiros, observando os efeitos
danosos da gravidez em mulheres muito jovens. Para ele, as condições
físicas que possibilitavam a concepção não eram suficientes:

A verdadeira maturidade, denominada nubilidade, difere da puberdade (...).
As relações sexuais prematuras são perigosas tanto para a espécie humana
quanto para os animais e plantas; elas não são prejudiciais só para os
reprodutores, mas também para os produtos daquelas relações.  (1868: 326)

O autor mostra-se bastante cauteloso quanto às outras questões.
Embora não fosse um polemista, suas idéias apontavam para a necessidade
de o médico conhecer cada caso particularmente, evitando teorias muito
generalizantes e sem fundamento clínico, como a idéia bastante antiga de
que o casamento era o melhor remédio para a histeria. O renomado médico
mostra-se bastante cético também quanto aos propalados benefícios do
casamento mesmo reconhecendo toda uma tradição médica que defendia
tal medida. Raciborski foi um dos primeiros autores a separar os conceitos
de puberdade e nubilidade, defendendo a idéia de que as mulheres deveriam,
antes de se casar, ter uma certa experiência de vida e conhecer melhor o
mundo e as pessoas, qualidades que ele considerava preciosas para que
pudessem ser felizes no casamento.
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Suas idéias foram bem aceitas no meio acadêmico brasileiro, como
se pode ver pelas citações nas teses. Alguns apenas contentaram-se em
citá-lo; outros, mais críticos, como o jovem Dr. Afrânio Jorge (1905),
partiram de suas idéias para condenar os legisladores brasileiros que
estabeleceram a puberdade de como a idade para o casamento, fixada em
12 anos para as mulheres. Afrânio Jorge explica que os legisladores
adotaram como critério o aparecimento da menstruação. Para ele,     tal critério
fundado em um fenômeno exclusivamente fisiológico não era adequado,
pois, sendo o aparelho genital feminino tão complexo precisava de um
certo tempo para completar sua formação a fim de adquirir vigor e perfeição.
Mesmo que o casamento tivesse como finalidade a procriação, disse Afrânio
Jorge, a mulher não era apenas uma reprodutora, mas esposa e mãe, e,
para cumprir essas funções sociais, devia ter maturidade física e emocional.

Outro crítico foi Dr. Manuel Ramalho     (1906), lembrando que o
casamento não era uma simples armadilha, como teria dito Schopenhauer
(1900), mas um importante fator de higiene e moral, base da família e da
pátria. O médico cita várias estatísticas de mortalidade feminina produzidas
em países europeus para reforçar sua tese contrária ao casamento de
mulheres muito jovens. Além dos inconvenientes para a saúde das mulheres,
Ramalho lembra que as uniões precoces eram, em última instância,
inconvenientes para a raça, defendendo a necessidade de exames médicos
para os nubentes e de aconselhamento às famílias:

Felizmente o tempo do inconsciente já se vai passando, a luz da ciência já se
vai difundindo pelos desvãos da família, a educação pudibunda e mística já
vai cedendo lugar à racional prática.(...) Ao lado da inclinação natural que
arrasta os dois seres que se completam, a fisiologia, ou antes a higiene,
deveria dar seu veredito sobre se desta união a família será enriquecida
com uma progênie forte e sã ou se, pelo contrário, será aumentada de mais
um tuberculoso, epiléptico ou histérico. (Ramalho, 1906: 34)

Com essas idéias, Ramalho antecipava algumas teses defendidas
posteriormente pela doutrinação eugenista     que teve muitos seguidores no
Brasil. Mas o que é mais importante ressaltar no discurso de Ramalho é a
defesa de um papel mais ativo do médico em assuntos que até então eram
exclusivamente da esfera familiar. O discurso médico sobre a idade ideal para
a mulher se casar é mais uma evidência do lento e progressivo processo de
intervenção dos médicos em vários espaços e situações que se tornaram alvos
desse tipo de saber. Através da literatura e de obras de cunho histórico e
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sociológico, sabe-se que as decisões sobre o casamento, especialmente nas
classes mais abastadas, eram tomadas pelos pais, sem se levar em consideração
a idade da moça, mas tão-somente sua capacidade em produzir filhos. Médicos
como Afrânio Jorge e Manuel Ramalho começaram a criticar esse monopólio
familiar e a exercer sobre as famílias uma certa pressão amparada pela
autoridade do seu saber, a fim de dissuadir os pais dessa prática que, certamente,
devia causar muitos problemas para jovens recém-saídas da infância.

A preocupação dos médicos com a higidez dos corpos é decorrente de
uma mudança na auto-representação desses profissionais. Se até meados
do século XIX seu papel se restringia a atender aos doentes, a reconhecer
os males pelos seus sinais e a providenciar os meios terapêuticos, a partir de
então passaram a defender uma inserção social mais ampla, justificando-a
com discursos médico-políticos nos quais os corpos não são apenas expressão
da criação divina, mas instrumentos, superfícies para a aplicação de
diferentes forças que os tornavam úteis, de acordo com a sua natureza.
É essa mudança que explica a ‘construção’ de diferentes corporalidades:
dos trabalhadores, das crianças, dos loucos, dos negros e das mulheres.

O ponto de partida do conhecimento médico foi a puberdade, definida
como uma fase da vida das mulheres marcada por grandes transformações
físicas e emocionais, sendo, por este motivo, estudada minuciosamente.
Como expressou o Dr. Francisco Carvalho (1914: 10), “é a época da vida
feminina que mais tem sido cantada pelos poetas e que tem despertado a
atenção dos ginecologistas”.

Não muito distantes dos poetas, os médicos esmeravam-se para
descrever essa fase usando metáforas poéticas. A mulher-flor das poesias
também está presente nas teses médicas: “Chegada a puberdade, a moçoila
é comparada, na frase de um grande poeta, à flor em botão que recebe as
últimas gotas do orvalho matutino para poder desabrochar. A natureza
como que dá os últimos aperfeiçoamentos ao material estético por ela
acumulado”(Carvalho, 1914: 10).

Essas metáforas revelam como a púbere despertou sentimentos
contraditórios nos médicos. Por um lado ela fascina, pois tudo nela lembra
o frescor da juventude e a beleza, movida por uma energia que ainda é
bastante infantil na sua expressão. Por outro lado, causa temores e receios,
pois a extensão das transformações que se dão no corpo e no espírito da
jovem mulher eram vistas como predisponentes a estados mórbidos que
podiam levar a comportamentos desviantes e até mesmo à loucura. Como
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um ser liminar, a púbere ainda não era uma mulher, mas já deixara de ser
uma criança. Os médicos fazem, então, um verdadeiro inventário,
mapeando seu corpo nos mínimos detalhes, bem como descrevem todas as
transformações que essa mudança física operava no comportamento.

Usava-se muito a palavra metamorfose para definir as mudanças
registradas no inventário médico do corpo feminino: “A rapariga sai
transformada desta crise: a modesta crisálida de ontem transformou-se na
mimosa borboleta de hoje, como muito bem disse o poeta.” (Ribeiro, 1907:
45). Geralmente, o inventário era realizado de fora do corpo para o seu
interior e deste para o que os médicos chamavam de alterações no psiquismo.

Da superfície corporal nada escapava ao olhar investigador.
A pigmentação mais acentuada em algumas partes do corpo, o aumento de
pêlos nas axilas e na região pubiana, o aumento das secreções sebáceas e
sudoríparas responsáveis pelo que foi chamado de odor di femina, eram alguns
dos sinais indicativos da metamorfose do corpo feminino. Há uma certa
unanimidade quanto à apreciação estética dessas alterações, em especial a
distribuição do tecido adiposo nos quadris e aumento do volume dos seios,
considerado por alguns autores como o ornato mais nobre do sexo feminino.

Mas a observação detalhada e minuciosa direcionava-se para os órgãos
genitais e a menstruação, o que é bastante coerente com a visão que os
médicos tinham a respeito da mulher como reprodutora. Referindo-se a
essas transformações, o Dr. Pedro Soares (1913: 8) diz que as novas formas
do corpo feminino parecem “adivinhar logo o papel que a mulher é destinada
a representar como ser, [daí que] é em torno dos órgãos mais diretamente
associados à reprodução que se agrupam as principais modificações.” Soares
refere-se à simpatia entre útero, ovários e mamas, bem como às alterações
na genitália feminina, todas detalhadamente descritas pelos autores que
abordaram o tema da puberdade.

Geralmente os órgãos genitais externos eram comparados a pétalas de
flores, sendo descritos em detalhes anatômicos, como o tamanho do clitóris,
a forma e a espessura do hímen. Da mesma forma, a vagina, o útero e os
ovários foram descritos obedecendo aos critérios anatomofisiológicos de forma
e função. Para     resumir todo esse conjunto de transformações, os autores das
teses usaram uma descrição que foi elaborada pelo Dr. Berthier (1874: 235-
236), autor de um livro conhecido e citado pelos brasileiros sobre as patologias
mentais relacionadas à menstruação:
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[Com a puberdade] a bacia se amplia, o monte de Vênus escurece, os lábios,
que Lineu comparou a pétalas de flores, desabrocham, e as paredes da
vagina se umidificam com um líquido que exprime seu grau de sensibilida-
de. Ao mesmo tempo o tórax se apruma, as glândulas mamárias aumen-
tam de tamanho, os seios se arredondam e se projetam e o contorno do
corpo tem formas graciosas como se fosse a última pincelada da natureza.
Enfim, a fisionomia se anima, os olhos, de infantis, se transformam em
expressivos e cheios de atrativos.

Descrições anatomopoéticas como essa evidenciam não só o fascínio
que o corpo feminino exercia não apenas entre os poetas, escritores e
amantes da tão propalada beleza feminina, mas igualmente a necessidade
de os médicos recorrerem a um vocabulário bastante erotizado, estranho à
sisudez e à objetividade da Ciência, como se apenas esse tipo de linguagem
metafórica conseguisse representar as transformações físicas que tornavam
a mulher um ser reprodutivo e sexualmente atrativo.

No entanto, essas transformações nem sempre resultavam no belo e
hígido corpo da mulher reprodutora. Conforme analisamos no capítulo
anterior, a medicina e a biologia haviam encerrado a mulher nas cadeias
de uma lei biológica segundo a qual os órgãos sexuais estabeleciam uma
forte e inescapável relação de simpatia com o sistema nervoso, em especial
com o cérebro. Essa relação explica o que os autores definiam como
transformações psíquicas ou morais por ocasião da puberdade. Tais
transformações podiam ser mais ou menos vagas e temporárias – até que
a crisálida se transformasse em borboleta – ou permanecer na forma de
patologias mentais, geralmente associadas à menstruação, denominadas
hebefrenias. As transformações físicas comentadas eram, portanto,
interpretadas como a fonte das alterações psíquicas e intelectuais que os
médicos viam como inerentes à puberdade nas mulheres. A descrição dessa
fase aponta para estados de melancolia, crises de choro, desejos vagos,
mudanças de conduta, enfim, manifestações do que foi chamado de
puberdade do espírito.

Esse momento despertou apreensões nos médicos, levando-os a
prescrever regras de conduta para as jovens moças, alertando suas famílias
para o risco que elas corriam em um momento de tamanha fragilidade físico-
emocional, estando sujeitas a ‘quedas fáceis’ se influenciadas por um ambiente
nocivo ou por más companhias: “Nas pensões, nos conventos, nos liceus,
companheiras mais adiantadas iniciam [a adolescente] e se encarregam desta
educação especial. Entregue a si mesma, às suas reflexões, muitas vezes ela é
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levada a pensamentos maus e a atos repreensíveis. A menina ingênua torna-
se uma moça precoce” (Soares, 1913: 15). A citação, embora econômica nas
palavras, mostra a preocupação dos médicos com a sexualidade feminina,
que deveria ser controlada até o momento adequado do casamento. Há muitas
referências nas teses a respeito da educação moral das adolescentes, justamente
para prevenir a precocidade sexual.

De todas as transformações ocorridas no corpo feminino nenhuma
despertou tanto a atenção e estimulou a pena dos médicos quanto a
menstruação. Foi objeto de teses de ginecologia, obstetrícia, higiene, fisiologia,
medicina legal e psiquiatria, por se tratar de um fenômeno que, segundo a
visão médica, colocava a mulher no limiar da fisiologia e da patologia durante
toda a sua vida reprodutiva. Tomando-se o conjunto das teses e dos livros que
influenciaram os seus autores, percebe-se a tendência em se dar maior ênfase
às patologias menstruais do que ao fenômeno fisiológico em si, pois era papel
dos médicos conhecer os entraves que porventura obstassem o destino natural
da mulher. A menstruação era, portanto, mais um sinal da instabilidade da
natureza feminina, confirmador da tese que a mulher não tinha controle
sobre si, pelo menos não como os homens, pois sua razão e seus sentimentos
estavam na dependência de um fenômeno que podia ser patológico.

A questão era tão instigante que mesmo aqueles que não eram médicos
se debruçaram sobre ela, como é o caso de Michelet, que tratou da questão
da menstruação nos seus livros O Amor, de 1858 e A Mulher, de 1859,
trazendo para o público leigo informações restritas ao círculo médico-
científico. No livro A Mulher, Michelet abusou das metáforas para a falar
das metamorfoses que se davam no corpo da jovem, entre elas a
menstruação.

Ela acabava de fazer catorze anos em maio. Eram as primeiras rosas.
A primavera, após algumas chuvas, daí em diante bela e firme, ostentava
todas as suas pompas. Também ela tivera um pequeno momento tempestuoso,
de febre e alguns sofrimentos. Saía pela primeira vez, um pouco fraca
ainda, um pouco pálida. (...) Ela não era muito alta; mas seu corpo mudara,
ficara graciosamente esguio. Tendo-se deitada criança, em poucos dias,
levantara-se mocinha. Mais ligeira e contudo menos ágil, já não merecia o
nome que lhe dava a mãe: Meu passarinho! minha borboleta! (1995: 110)

Autores como Pouchet, Raciborski e Bischoff foram os primeiros a
tratar da menstruação como uma função relacionada à atividade dos ovários
e do útero; abandonaram por completo as teorias antigas e criaram um
novo campo de estudos médico-científicos: a emenologia. Raciborski (1868)
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conta que quando iniciou seus estudos de emenologia em 1839 havia pouca
documentação sobre o assunto, o que o levou a solicitar aos seus colegas
de outros países que elaborassem estatísticas e coletassem o maior número
possível de informações clínicas.

Foi com base em ampla pesquisa realizada em países tão diferentes,
como França, Suécia, Polônia, Rússia e alguns países da Ásia, que
Raciborski, elaborou sua teoria da menstruação trabalhando com uma série
de variáveis, construindo assim, sua opinião acerca do assunto.

No Brasil, pode-se perceber, devido às freqüentes citações encontradas
nas teses, que as faculdades de medicina adotaram o livro de Raciborski.
Pode-se mesmo dizer que todas as teses que trataram do assunto seguem a
mesma orientação do autor: discussão sobre a menarca, definição da
menstruação, higiene da puberdade, patologia da menstruação e terapêuticas.

A menarca foi um dos assuntos mais pesquisados por Raciborski, que
não fixou uma idade para a primeira menstruação, mas salientou que diferentes
variáveis exerciam sua influência, como o clima, temperatura média, a posição
social e a raça. Os quadros estatísticos apresentados pelo autor, elaborados a
partir de dezenas de milhares de observações reforçam o determinismo de
algumas conclusões posteriores ao seu trabalho. Uma delas é a correlação
entre climas quentes e úmidos e a precocidade sexual das mulheres. Sabe-se
que esta correlação foi muito utilizada nos estudos racialistas do século XIX,
que também se referiam à facilidade que as mulheres provenientes de países
tropicais     tinham para dar à luz.

O Dr. Afrânio Jorge (1905) criticou abertamente o determinismo
geográfico e climático dos pesquisadores europeus e suas afirmações de
que, na América do Sul, na África e Ásia, a menarca ocorria entre oito e
dez anos, havendo     mães de família com até treze anos de idade. O autor
diz que aqueles que assim pensavam desconheciam o assunto, já que no
Brasil não havia tal precocidade sexual entre as meninas. O médico ainda
lamentou     a ausência de estudos específicos sobre a idade da menarca no
Brasil, mas, com base em uma ‘estatística modesta’ que realizou na Bahia,
pôde afirmar que a média era de 12 anos e 13 dias; isto quer dizer que o
determinismo de algumas explicações não foi aceito passivamente pelos
médicos que percebiam a complexidade da questão.16

Estabelecida a menstruação, os autores trataram de definir o
fenômeno, estudando-o primeiro sob o ponto de vista da fisiologia. Como
um quadro, o corpo feminino retrata as alterações provocadas pela



165

menstruação, como dores, tumefações, calores, tristeza, enfim, um
conjunto de sintomas denominados de molímen menstrual. Na sua busca
pela precisão, os autores mediam a quantidade de sangue eliminado pela
menstruação, bem como investigavam a sua composição química. Mas
grande parte dos estudos sobre a menstruação refere-se à higiene e à
prescrição de condutas adequadas para evitar estados mórbidos.

Os médicos são unânimes na prescrição de cuidados higiênicos para a
jovem. Raciborski (1868) comenta que o médico deveria exercer junto às
famílias o papel de conselheiro a respeito da manutenção da saúde e agir
junto às mães, principalmente as que teriam maior ascendência sobre as
filhas. Quase todas as teses referem-se à influência negativa que a vida
mundana teria sobre a adolescente. Assim, criticam os excessos de estudos
para as moças, pois o esforço intelectual podia colocar em risco a sua saúde.

Em uma das teses mais interessantes Afrânio Augusto de Araujo
Jorge diz que a educação intelectual não atraía os homens, mas “o rosto
rosado de uma face bela, a elegância de um porte esbelto, que desperta esta
simpatia que inclina o homem à mulher” (1905: 14). Araújo Jorge não era
contra a educação das mulheres, mas ao que ele e seus contemporâneos
consideravam excessos. A instrução das mulheres devia ser na medida
exata para torná-las boas mães e não para concorrer com os homens em
exames e concursos.

Condenava-se também com rigor a leitura de romances, citando-se
com freqüência uma frase de Tissot, segundo a qual uma menina que lesse
um romance aos 11 anos teria ataques de nervos aos 20. Da mesma forma,
os médicos não viam com bons olhos as diversões noturnas como o teatro e
os bailes. O primeiro podia impressionar demais o espírito das moças, além
de ser um ambiente por demais carregado de emanações que prejudicavam a
respiração. Os bailes eram vistos como nocivos por ocorrerem tarde da noite
e por produzirem igualmente excitações nas impressionáveis raparigas.

Outra atividade muito condenada nas teses foi a música, embora o
século XIX tenha sido a época da divulgação do seu ensino entre as classes
médias e altas, principalmente o piano; esta manifestação artística era vista
como uma distração para as moças, a música tornava-se para algumas uma
verdadeira paixão, que, se exercida continuamente, podia excitar demasia-
damente as jovens e levá-las a estados mórbidos. O Dr. Ramalho (1906) conta
que uma jovem do high life baiano teve uma crise histérica depois de ouvir
uma valsa executada por um violinista italiano. Esse fato, disse o autor, era
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um exemplo de como as jovens eram impressionáveis, sendo conhecidos casos
em que se apaixonaram por professores de canto e de piano.

Todas essas prescrições higiênicas são indicativas da concepção liminar
da adolescente e, em última instância, da mulher. Apontam para os estritos
limites da normalidade e o quanto a própria natureza feminina seria respon-
sável pelos desvios e manifestações mórbidas. De acordo com o Dr. Ramalho,
todos os alertas médicos evidenciavam a necessidade de extremos cuidados
com as jovens numa fase “em que sua alma qual chapa fotográfica não revelada,
pode impressionar-se ao mais tênue raio de luz” (1906: 19).

Muitas páginas foram escritas sobre as boas normas higiênicas para
a adolescente. Cuidados com a qualidade da alimentação, com a prática
moderada de exercícios físicos e com o vestuário eram repetidos
constantemente nas teses. Tem-se, desse modo, um amplo conjunto de
interdições e de prescrições cujo objetivo era preservar a frágil saúde da
adolescente. No entanto, todo o cuidado era pouco em se tratando da
instabilidade do corpo feminino, como se pode observar pela grande atenção
que mereceu a patologia da menstruação. Nesse sentido, cabe questionar
até que ponto os especialistas da mulher estavam reproduzindo, sob a
chancela da Ciência, antigas representações do corpo feminino,
especialmente aquelas associadas às interdições e aos cuidados que a
menstruação exigia.

Idéias que relacionavam purgação do sangue menstrual à impureza
e à incapacidade tiveram e ainda hoje têm incrível vitalidade e aceitação,
tanto nos textos médicos quanto na cultura popular. O que aqui se defende
é que mesmo com os estudos fisiológicos sobre a ovulação nos mamíferos
em curso desde meados do século XIX, a força das representações sobre a
‘mulher que sangra’ se impunha nos discursos médicos, ao mesmo tempo
em que era operacional na manutenção e no reforço das relações
assimétricas de gênero, associando a diferença ‘debilitante’ das mulheres
à incapacidade de atuar nos mesmos espaços que os homens.

São essas considerações que explicam por que, mesmo sendo definida
como um fenômeno fisiológico, a menstruação foi abordada com maior
ênfase sob o ponto de vista da patologia. Fundamentados nas pesquisas
anatomofisiológicas da ciência experimental, os médicos tinham como
verdade inquestionável que as transformações nos órgãos genitais eram
de tal magnitude que, pela ação simpática entre eles e o cérebro, podiam
desencadear vários tipos de doenças mentais. Constrói-se uma imagem
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completamente instável do corpo feminino, como se estivesse sempre em
eminência mórbida.

O famoso legista francês Tardieu     declarou que o período menstrual
marcado ou não por problemas específicos, como a amenorréia ou a
dismenorréia, desempenhava um papel importante no desenvolvimento de
neuroses e da loucura. Para aqueles que não acreditavam nas neuropatias
menstruais, Tardieu (apud Berthier, 1874) respondia com 250 casos por ele
mesmo observados, sendo um defensor convicto da teoria da organização
nervosa do corpo feminino e das simpatias entre os órgãos genitais e o cérebro:

Efetivamente do nascimento à morte, a mulher percorre o círculo completo
de suas obrigações e se encontra a cada dia submetida a uma grande
quantidade de impressões e acidentes. De um lado o temperamento nervoso
que a predispõe às reações do cérebro sobre a matriz; de outro lado, as
atribuições da matriz regulando as reações sobre o cérebro, de tal forma
que o cérebro e a matriz repercutem continuamente seus problemas e suas
desgraças. (1874: 11)17

Essa citação demonstra de forma inequívoca como os médicos
negavam às mulheres qualquer possibilidade de intervenção ou de
manifestação da subjetividade, já que nada havia de ser feito contra as leis
da Natureza, visto que ela dividiu a espécie humana em dois gêneros
desiguais; o feminino, aprisionado nas cadeias do corpo, no circuito
neurorreprodutivo ininterrupto de ações reflexas; o masculino, definido
pela racionalidade.

O que salientamos dessa discussão a respeito do papel debilitante da
menstruação na vida das mulheres é o determinismo do discurso médico ao
fundar na Natureza específica dos dois sexos diferenças comportamentais e
até mesmo identitárias. Dessa forma, as mulheres não podiam escapar de
seu destino biológico, cíclico e ‘sangrento’, enquanto seus companheiros de
espécie, por não dependerem da ação de seus órgãos reprodutivos, podiam
dar asas à racionalidade, escolher, individualizar-se, enfim, usar o corpo
como instrumento de transcendência. Para as mulheres, portanto, só restava
a imanência de seus corpos instáveis e saturados de sexualidade.

A menstruação foi vista como um importante fator de desequilíbrio
do instável sistema nervoso da mulher e responsável por uma série de
patologias mentais.18 O inventário dessas doenças é muito extenso, o que
despertou o interesse dos médicos legistas sobre as desordens nervosas
relacionadas à menstruação. A tese defendida pelos legistas era de que muitas
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mulheres que cometiam crimes não podiam ser consideradas responsáveis
pelo ato devido às desordens psíquicas provocadas pela menstruação. Em
todo caso de crime praticado por mulher, o legista devia conhecer o estado
menstrual e saber se o crime coincidia ou não com a menstruação.

Por fim, muito próxima às manifestações mórbidas, mas sem ser
considerada como um fenômeno patológico, estava a menopausa, chamada
de enfer des femmes por Raciborski (1868). Embora despertasse cuidados por
parte dos médicos, a menopausa não mereceu a mesma atenção, nem o
mesmo número de páginas nas teses e livros que a puberdade e as doenças
causadas pela menstruação. Geralmente, descrevia-se rapidamente as
transformações físicas que acompanhavam o desaparecimento da função
reprodutiva. Os autores referem-se à menopausa como um momento de
tranqüilidade e de sabedoria para as mulheres:

Na idade crítica a natureza parecendo transladar para o cérebro esta vita-
lidade que o sistema uterino era então a sede, a mulher, e aqui nos referi-
mos àquela que recebeu uma certa educação, ou uma educação esmerada,
torna-se notável pela profundeza de suas vistas e a justeza do seu parecer.
(Moura, 1914: 45)

Os médicos criticavam as mulheres que não sabiam envelhecer com
sabedoria, porque tornavam-se amarguradas diante da perda de seus
atrativos físicos. Segundo Raciborski (1868), as mulheres deviam direcionar
suas idéias e atividades para as obras de caridade e de beneficência, bem
empregando seu tempo livre.

Ao término de seu ciclo reprodutivo, a mulher era comparada a um
homem disfarçado; afinal, sua principal função chegara ao fim, liberando-a
dos encargos e perigos a que foi exposta durante toda sua vida. Certamente,
esta é a explicação para a economia de palavras a respeito da menopausa,
a não ser quando apresentava manifestações mórbidas, como o alcoolismo,
por exemplo. O interesse médico pelo corpo feminino restringira-se ao
período em que a mulher exercia sua função reprodutiva e passava por
várias transformações, como a puberdade, a gravidez e o parto chegando
até o seu epílogo com a menopausa.

Se pela definição médica do sexo feminino a mulher     era assim
concebida por causa da menstruação e da maternidade, como definir a
mulher que deixara de menstruar, já tendo criado seus filhos? Ao cessar o
tempo dos mênstruos, que nova mutação ocorreria no corpo feminino?
Os médicos não responderam a essas perguntas, deixando espaço para que
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outros o fizessem, como Michelet     (1995), para quem a mulher madura,
desincumbida das exigências do seu sexo, adquiria um bem precioso para
as mulheres: a liberdade. Michelet (1995) diz que a mulher madura ou
mesmo idosa podia desfrutar a liberdade de estabelecer novas relações de
amizade, pensar ou falar com independência e originalidade. A metamorfose
final que ocorria com a chegada da menopausa era, segundo o autor, a
transformação da mulher nela mesma, pela primeira vez em sua vida.
Citando uma bela frase de Madame de Sévigné, Michelet     (1995: 278)
encerra suas reflexões sobre a mulher madura: “Juventude e primavera
são apenas o verde, e sempre o verde; nós, porém, as pessoas do outono,
somos de todas as cores”.

Certamente, Michelet estava se referindo a uma parcela muito
reduzida de mulheres, pertencentes à mesma classe de Mme de Sévigné e
não às camponesas e trabalhadoras manuais cujas condições de vida não
eram nada propícias a conversações inteligentes ou alargamento dos
horizontes. De qualquer forma, o autor reproduziu     idéias e valores a respeito
da menopausa que foram retiradas da leitura de tratados de emenologia,
como o de Raciborski, por exemplo.

Refletindo sobre os conhecimentos divulgados pelas teses médicas,
pode-se suspeitar ou até mesmo afirmar que os autores pouco conheciam
o objeto de seus estudos. Muitas das teses não tinham nenhuma sustentação
clínica e quando havia era de segunda mão, por assim dizer. Geralmente,
tratava-se de citações de experiências de outros médicos, retiradas dos
livros usados como fonte ou então a transcrição das observações que os
professores comentavam nas aulas. Tendo em vista essa situação, o que se
pode concluir é que os jovens recém-formados em medicina saíam com
uma boa bagagem de idéias sobre o que imaginavam ser a mulher, esta
categoria universal que não nasceu da costela de Adão, mas do discurso
médico-científico produzido nos séculos XVIII e XIX.

Notas

1 Para uma discussão a respeito das alegorias femininas na cultura ocidental, ver o
excelente livro de Warner (2000).

2 Sobre as relações conflituosas entre leigos e médicos no período colonial, ver M. M.
Ribeiro (1997).

3 Sobre as sociedades científicas européias, ver Coser (1968).
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4 Ver em Lobo (1963).
5 Livros de Matrícula dos doentes que entraram, saíram e faleceram no Hospital da

Casa da Santa Misericórdia. 1847-1853. Arquivo da Santa Casa de Misericórdia de
Salvador.

6 IS39 Ofício da Provedoria da Santa Casa ao Ministro de Estado. 8-5-1872. Ministério
do Império – Santa Casa de Misericórdia. Arquivo Nacional.

7 Ata da Sessão da Mesa e Junta da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, 2-4-
1883. IS39 Ministério do Império. Arquivo Nacional.

8 Logo após a Reforma Sabóia, quando a clínica obstétrica e ginecológica começou a
funcionar no Hospital da Santa Casa, o movimento de pacientes era bastante signi-
ficativo, tendo em vista a precariedade do hospital. Entre 1883 e 1884 foram atendi-
das no consultório ginecológico 2.467 mulheres e aviadas 4.919 receitas. Relatório da
Santa Casa de Misericórdia. Hospital Geral. Arquivo Nacional.

9 Ofício da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 01-03-1883. Ministério do Império.
Arquivo Nacional.

10 Sobre as concepções que orientaram a reforma hospitalar na Europa, ver Foucault
(1985). O hospital Santa Isabel funciona no mesmo prédio, no bairro de Nazaré.

11 Ver em Lobo (1982). Há que se salientar que o acervo da biblioteca da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ) contava com um número superior de volumes do
que a biblioteca da Faculdade de Medicina da Bahia (FMBA), de acordo com a pesquisa
realizada por Ribeiro (1997).

12 Fabíola Rohden (2001) fez um levantamento das teses da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro (FMRS) selecionando 1.593 títulos referentes à sexualidade e à repro-
dução. Deste total, destacam-se as teses sobre gravidez, parto e puerpério, além
daquelas que tratam dos órgãos reprodutivos femininos, o que é um indício de como
a obstetrícia e a ginecologia despertavam o interesse dos estudantes de medicina em
meados do século XIX.

13 Um trabalho pioneiro com esse tipo de documentação é o de Nunes (1983).
14 Refiro-me ao aumento significativo da gravidez na adolescência que vem se tornando

um assunto de interesse multidisciplinar não só no Brasil, mas em alguns países mais
desenvolvidos, como é o caso da Inglaterra, com altos índices de gravidez precoce.

15 Analisando as teses de higiene, percebe-se que o discurso médico a respeito do corpo
masculino restringe-se aos controles para evitar os excessos sexuais e o desperdício da
energia masculina através da masturbação. O interesse médico pelo púbere era mais
direcionado para o controle de si mesmo, para a definição de padrões comportamentais
que adestrassem o corpo para o trabalho e para o exercício racional e econômico da
sexualidade. Sobre esta questão, ver Baker-Banfield (1972) e Gay (1988).

16 De acordo com Laslett (1971), a idade da menarca varia no tempo, de classe para
classe e de lugar para lugar. Há também que se considerar o papel da nutrição que
deve ter colaborado significativamente para as variações.

17 A declaração de Tardieu foi usada por Berthier (1874) como epígrafe no seu livro.
18 A respeito dos discursos médicos sobre a menstruação, ver Showalter & Showalter

(1994).




