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Conclusão

O corpo feminino tem uma célula de noite arcaica.
É um lugar secreto e sagrado. A mulher é um vaso lacrado, um santuário.

Tudo que é sagrado suscita profanação.

Malcom Montgomery (1997: 53)

Entre os séculos XVIII e XIX a mulher passou a ser o tema que foi
formulado e investigado no interior de um amplo debate cultural mais
conhecido como a ‘questão da mulher’. Até então, a mulher não era
entendida como objeto de maiores atenções, porque a tradição ocidental
filosófica e religiosa havia estabelecido que se tratava de um ser imperfeito,
tanto na sua natureza – um macho imperfeito, como sentenciou Aristóteles
– quanto na sua constituição moral, afinal fora a primeira mulher a
responsável pela perda do Jardim das Delícias, sentenciada por Deus
a parir em dores e a ser dominada pelo homem.

Os filósofos, os naturalistas e os médicos setecentistas, todos
otimistas em relação à capacidade humana de transcender sua condição
de menoridade em direção à liberdade e à felicidade, não podiam continuar
repetindo as velhas máximas misóginas. Descobriram na outra metade da
espécie humana particularidades, finalidades, diferenças que precisavam
ser conhecidas, explicadas e organizadas no amplo inventário da Natureza
e da sociedade empreendido pelos homens das Luzes.

Nesta visão otimista da Natureza e da humanidade, a mulher
continuava a ser vista como inferior ao homem; contudo, foi reabilitada a
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partir de sua natureza, como parte complementar do homem nas
transformações inevitáveis que afetariam os indivíduos, as instituições e,
conseqüentemente, a sociedade. Para os philosophes e os naturalistas a
Natureza não havia criado um ser imperfeito sem uma finalidade. A partir
disso,     procuraram explicar qual seria esta finalidade e a encontraram no
corpo feminino. Se ao homem racional cabia a condução dos destinos das
sociedades e a compreensão das leis naturais, à mulher corporal cabia
uma responsabilidade não menos importante, a geração e a criação dos
filhos; transformaram, assim, a potência natural do corpo feminino numa
força emocional e moral agregadora da família.

Esta nova visão moralizada e ao mesmo tempo naturalizada da
mulher é tributária dos novos conhecimentos anatômicos e fisiológicos
que tiveram lugar no século XVIII, origem de um novo campo de
conhecimentos que se configurou no século XIX: a ciência sexual. Este
novo saber procurou explicar as diferenças humanas a partir de um modelo
materialista e naturalista, contornando a espinhosa questão da igualdade
que esbarrava nas relações de poder, entre elas as relações de gênero. O
domínio masculino carecia de explicações empíricas e estas foram
procuradas e ‘encontradas’ na materialidade dos corpos femininos.

Nesse sentido, os anatomistas e fisiologistas do século XVIII não
inovaram nas explicações, mas somente no método das investigações.
Continuaram, de certa forma, a tradição misógina, só que diferentemente
de seus antecessores, encontraram no corpo feminino sinais, não de uma
imperfeição, mas de uma radical alteridade em relação ao homem. Tal
diferença foi interpretada como o sinal indelével de uma natureza feminina
marcada ora pelo excesso, ora pela falta, como demonstram os estudos do
esqueleto humano, cujas representações são muito mais confirmações da
ordem social e dos conceitos de feminilidade e masculinidade do que do
resultado das observações de corpos dissecados.

Os cientistas do século XIX não só deram continuidade a este
inventário das diferenças sexuais como ampliaram consideravelmente o
escopo de suas pesquisas sobre a natureza da mulher, afinal as lições
revolucionárias do final do século XVIII sobre as pretensões femininas
pela igualdade recolocaram a ‘questão da mulher’ em um outro patamar
ideológico no que diz respeito às relações de poder.

O longo processo de enclausuramento das mulheres das elites e da
burguesia no lar não ocorreu somente nos domínios jurídico e econômico,
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mas contou com a valiosa colaboração dos estudiosos e especialistas da
mulher, especialmente os médicos. Se alguém se dispusesse a fazer um
balanço de todos os escritos da tradição ocidental sobre a questão,
certamente perceberia que a curva exponencial se acentua durante o século
XIX. Cientistas, médicos, romancistas, poetas, ensaístas, sociólogos,
historiadores e moralistas produziram uma vasta documentação sobre o
feminino, resultando em um saber heterogêneo, mas contínuo, dando
origem a uma nova criatura: a Mulher.

Ao longo deste livro, procuramos mostrar como     esta criatura
onipresente e totalizante pouco ou nada tinha a ver com as mulheres e
suas diferenças sociais e culturais. As criaturas do século XIX – lembremos
do Dr. Frankenstein – resultam de ansiedades e ambições de homens que
acreditavam poder dominar a Natureza e também outros homens e
mulheres considerados menos evoluídos. Os saberes constituídos no século
XIX não só explicavam o mundo e as coisas, mas produziam
individualidades, nominavam espécies e raças, discriminavam os seres que
aparentemente pareciam se ocultar na indiferenciação caótica da Natureza
e das sociedades.

Os estudos sobre a natureza feminina, cujas origens e motivações
foram investigadas neste livro, mostram, em primeiro lugar, como os saberes
produzidos pela ciência sexual e pela medicina da mulher têm como
motivação a redefinição política das relações de gênero e também a curiosidade
gerada pela ansiedade masculina em explicar a mulher. A questão do enigma
e do mistério em relação ao Outro – no caso, o outro feminino – levou à
produção de representações alegóricas e poéticas, criadoras de mitos como a
mulher inatingível, a musa inspiradora, a mãe amorosa e tantas outras
criações da imaginação artística e literária, por exemplo. Mas a mesma atitude
de conhecer este Outro cercado de mistérios pode gerar suspeitas que vão
das teorias da fragilidade e inferioridade feminina à satanização da mulher.
Seja como ser etéreo e fonte da beleza e da bondade, seja como fonte de
poluição e de degeneração, a criatura Mulher que foi produzida nos textos e
imagens de uma cultura masculina nunca deixou de suscitar curiosidade
e alimentar a imaginação criadora dos homens.

Entre esses homens analisamos os especialistas da Mulher. A partir
do sutil mecanismo da naturalização das diferenças sexuais e de gênero,
coube aos médicos uma dupla função: explicar como e por que as mulheres
são mulheres e ajudá-las a saber viver de forma a atender aos ditames da
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Natureza. Para os médicos oitocentistas, o enigma da Mulher estava no
corpo, fonte do bem e do mal, dependendo de como elas se adequavam ao
modelo ‘normal’ estabelecido pelos cientistas e pelos próprios médicos, cada
vez mais voltados para o bem viver das pessoas e não apenas para as doenças.

Se a ciência sexual havia estabelecido que a principal diferença entre
homens e mulheres residia no predomínio da razão entre aqueles e do
corpo e das emoções entre estas, a medicina da mulher vai além ao afirmar
que a Mulher é prisioneira do seu corpo, e que este, por sua natureza, é
instável e nervoso.

Como os saberes geram novos saberes, os especialistas nos mistérios
do corpo feminino criaram novos métodos e instrumentos de observação
para ver melhor ou mais internamente, sempre na ânsia de conhecer mais
e quiçá tudo sobre o Outro feminino. Dessa forma, enunciaram a verdade
sobre sua criatura, uma verdade política que se apresentou sob a chancela
da Ciência.

Não negamos que os conhecimentos e as técnicas criadas pela obstetrícia
e a ginecologia tenham contribuído para a melhoria das condições físicas das
mulheres, ou seja, não defendemos uma atitude a priori anticientífica em
nossa crítica à ciência sexual e especialmente à medicina da mulher. Certamente
que o uso de anestésicos nos partos, o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas
mais seguras, entre outras inovações, foram benéficas e bem-vindas. Contudo,
a questão não pode ser vista somente a partir do desenvolvimento ou do
progresso da ciência e da medicina, mas a partir da natureza das relações que
se estabelecem entre aqueles que produzem o saber e aquelas que são alvo ou
objeto de tal conhecimento. Estas relações são, na verdade,     políticas, em
primeiro lugar, porque se constituem a partir de uma cisão epistemológica
fundamental: a escrita prolífica sobre o corpo silencioso, que, como bem
expressou Afonso Romano de Sant’Anna (1984), revela o poder lingüístico
dos homens. Em segundo lugar, porque a criatura médico-científica Mulher,
como um fantasma, exerceu, e ainda exerce, sua influência sobre a vida e as
escolhas das mulheres ao serem definidas como seres instáveis, seja pelo
império dos seus órgãos reprodutivos, seja pelos hormônios, seja por qualquer
outra particularidade do corpo feminino que ainda está por ser descoberta
pelos cientistas.

Para escrever este livro, tivemos de entrar em contato com uma
prolífica escrita masculina sobre a feminilidade, e este empreendimento
nos fez lembrar de uma observação de Virgina Woolf a respeito da criação
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– a Mulher – e não das mulheres reais e de suas diferenças: ler tais livros
não nos esclarece nada ou muito pouco sobre as realidades femininas
nem sobre as experiências das mulheres com seus corpos, seus desejos,
suas dores e seus prazeres. Como as mulheres não tinham as condições
favoráveis     para escrever, que, segundo Woolf, são, fundamentalmente,
liberdade para pensar e dinheiro para se manter, elas ficaram à parte,
como tantos Outros, da cultura masculina ocidental, da tradição escrita,
mas não alheias a ela – tiveram o seu lugar como objetos, como
representações e como criações silenciosas sobre as quais a imaginação
masculina pode exercitar sua curiosidade e aplacar, mesmo que
temporariamente, a sua ansiedade.




