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Apresentação

Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar
diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é

indispensável para continuar a olhar ou refletir.

Michel Foucault (1984: 13)

A historiadora Yvonne Knibiehler perguntou em um artigo seu
publicado pela revista Annales em 1976, por que ocorreu uma regressão na
condição feminina após a Revolução Francesa, em particular no começo
do século XIX, regressão esta que marcou profundamente a vida pública e
privada das mulheres. A autora explica que as mulheres do período pré-
revolucionário e mesmo as das primeiras fases da Revolução tiveram
importante participação política, exercitando     seus direitos de republicanas
ao expressar livremente suas idéias, reivindicar os direitos civis, fundando
clubes onde discutiam política e elaboravam propostas visando à melhoria
das condições de vida das cidadãs. Knibiehler compara esse momento de
intensa participação e atuação das mulheres com o processo duplo de
exclusão da vida política e de reclusão à esfera doméstica, ocorrido logo
depois, salientando o papel dos médicos e da constituição de um discurso
científico voltado para as diferenças sexuais com a finalidade de demarcar
espaços políticos de gênero cuja fundamentação não estava na religião,
mas na forma de conhecimento mais elevada da razão humana: a Ciência.

Saltemos no tempo. O espaço pode ser qualquer grande cidade
ocidental do final do século XX: São Paulo, Nova Iorque, Tóquio, Londres,
geografias urbanas marcadas por grande diversidade cultural, pela
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hegemonia dos valores de mercado, por uma grande concentração
populacional e pelo bombardeio das imagens publicitárias. Neste nosso
tempo, homens e mulheres, na sua maioria, já não têm espaços segregados,
e não é politicamente correto estabelecer classificações sociais baseadas
no gênero ou na cor da pele pessoas. As mulheres deste final de século
competem por cargos e posições com as mesmas estratégias e formação
intelectual que os homens, embora continuem ganhando salários menores
e tendo de se desdobrar em vários papéis – profissional bem-sucedida,
mãe, esposa, administradora do lar – já que o trabalho doméstico geralmente
é realizado por uma mulher, empregada doméstica –, além de ter de ‘parecer’
sempre saudável, bem disposta e atraente para o sexo.

Evidentemente que já não se recorre à ciência e à medicina para afirmar
que a mulher é inferior ao homem, como ocorreu nos séculos XVIII e XIX.
A questão hoje não é a inferioridade física ou mental, mas a adequação dos
corpos e comportamentos a modelos de eficácia, produtividade e
competitividade, regidos por um complexo mecanismo social de normatização
das pessoas. Embora a normatização dos corpos e comportamentos atinja
homens e mulheres, são estas os principais alvos-objetos dos diferentes tipos
de discursos que, à sua maneira e com formas de expressão fundamentalmente
visuais, procuram ‘enquadrar’ as mulheres, transformando-as, na sua
corporalidade e subjetividade, em mulheres ‘normais’.

No entanto, ser normal para as mulheres não é apenas se adequar
a um modelo de comportamento competitivo na sociedade de mercado.
O significado de normalidade passa, necessariamente, pelo ser mulher, e
esta condição     é indissociável do parecer, da auto-representação do eu
feminino, cujo suporte material e simbólico é o corpo.

Embora não se subestimem aqui as conquistas dos direitos
fundamentais para o exercício da cidadania, não há como deixar de
questionar o rumo da modernização das relações de gênero e o que isso
significou para as mulheres. Se, por um lado, a utopia da igualdade de
gênero do século XVIII vem se tornando realidade para nós, homens e
mulheres do final do século XXI, por outro lado, houve uma reorganização
estratégica nas relações de poder e nas práticas de controle social, mais
sutis, menos centralizadas, mas nem por isso menos rígidas na sua
efetivação; ao contrário, pois se os modelos de normalidade do século XIX
eram igualmente rígidos e passavam pela disciplinarização dos corpos
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femininos, seu alcance era mais limitado atingindo primeiro a burguesia e
só mais para o final do século as classes trabalhadoras.

O que defendemos a partir da investigação realizada sobre os discursos
normativos do corpo feminino é que sua transformação em lugar prático
de controle social, cujos inícios     nos propomos a estudar aqui, acentuou-se
muito, atingindo segmentos da sociedade bastante diferenciados
culturalmente através dos meios de comunicação de massa.

Com a entrada efetiva das mulheres no mercado de trabalho, na política
e nos centros de produção do conhecimento e de tecnologia, desenvolveram-
se, concomitantemente, novos mecanismos de controle sobre os corpos
femininos, todos exigindo um grande investimento de energia, de tempo, de
dinheiro e de engajamento emocional das mulheres. Tem-se, assim, um
estranho paradoxo: por um lado, a mídia divulga e apóia a chamada libertação
das mulheres do domínio patriarcal; por outro, as mulheres estão mais presas
do que nunca ao domínio de seus corpos, fazendo de tudo que podem para
transformá-los em obras perfeitas, expressão de feminilidade, de beleza, de
saúde e de controle sobre si mesmas. São prisioneiras de seus próprios corpos
porque nunca chegam ao ideal da perfeição ou, quando estão próximas do
que consideram seu ideal, não podem relaxar, pois o corpo é um tirano que
exige constante atenção e cuidados.

Não se trata de negar o bom e necessário cuidado consigo mesmo,
mas de ressaltar a transformação do cuidado do corpo em uma prisão e até
mesmo em uma obsessão que pode levar à doença e à morte, como atestam
as bulímicas e anoréxicas. Questionam-se os mecanismos de controle
social, formulados por agentes de discursos diferenciados que continuam,
em verdade, a afirmar que o destino das mulheres está inexoravelmente
ligado aos seus corpos, e não ao seu desejo, negando a subjetividade como
o fizeram os médicos e cientistas dos séculos passados. Só assim pode-se
entender o significado e a violência simbólica de um painel publicitário de
um produto dietético em que uma bela e jovem mulher magra vestindo
uma roupa justa e bebendo o produto é apresentada com a frase: ‘Ser feliz
é poder entrar num vestido P’.

Esta imagem que associa felicidade à magreza é bastante reveladora
da dinâmica dos mecanismos de controle que transmitem a mensagem de
que as mulheres continuam dependendo de seus corpos para serem aceitos
socialmente e construírem suas identidades. Fora deste modelo só existem a
feiúra, o descontrole e a solidão, como se vê em outra campanha publicitária



14

de um iogurte light, divulgada na televisão. Nesta, um grupo de jovens
brancos, belos, magros e sorridentes, tomando o iogurte, passa por uma
jovem gorda carregando várias guloseimas. A mensagem não deixa dúvidas:
ela está só porque é gorda e porque não consome o produto anunciado.

Queremos apontar para a semelhança entre a representação moderna
da mulher-corpo e a representação médico-científica produzida pelos saberes
que foram objetos deste livro, mesmo porque as imagens e os mecanismos
de controle sobre a mulher hoje não são apenas produtos do mercado –
fazem parte de uma história da produção de saberes e práticas sobre o
corpo feminino, cujas origens estão em outros domínios: as ciências
biológicas e a medicina da mulher.

Portanto, a resposta para a pergunta de Knibiehler sobre o que teria
levado à exclusão das mulheres da esfera pública e à sua reclusão ao espaço
doméstico deve ser procurada na mesma formação discursiva que resultou
nas atuais cadeias do corpo feminino. As ciências biológicas e a medicina
da mulher contribuíram decisivamente para esse longo processo de
‘in-corporação’ das mulheres. Esses saberes não criaram algo totalmente
novo sobre a mulher, já que havia uma tradição sobre o assunto. O que eles
fizeram foi dar um novo significado para esta tradição, ao mesmo tempo
que se diferenciavam dela porque individualizaram seu objeto, produziram
um vocabulário e um conjunto de imagens realistas com o intuito de alcançar
sua verdade e, assim o fazendo, fixaram-no na ordem imutável das coisas
ditas, dos nomes, das representações. Portanto, como uma mulher podia
desejar estudar medicina ou dedicar-se à filosofia e às artes se, ao fazê-lo,
estava infringindo as leis naturais, almejando algo para o qual seu corpo e
seu espírito não foram preparados? Ou seja, desejavam ‘ser homens’ e isto
era contrário à Natureza, o que só podia resultar em desordem tanto para o
corpo feminino quanto para o corpo social.

Mais do que afirmar que as mulheres foram destinadas pela Natureza
ao exercício da função reprodutiva, a medicina da mulher provava com
dados estatísticos e argumentos materialistas o fardo do corpo sobre as
existências femininas; em contrapartida, acenava com as delícias reservadas
àquelas que seguissem seu destino natural, promovendo a mulher-mãe e o
exercício da maternidade a uma função não só natural, mas de ordem
moral e política. Contudo, tais idéias não surtiriam efeitos se não houvesse
reconhecimento da autoridade dos discursos médico e científico. Esta
autoridade foi construída no processo de profissionalização dos médicos e
cirurgiões e na utilização dos novos conhecimentos produzidos pelas
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ciências biológicas, especialmente no século XIX. Como representantes da
ciência e arautos do bem-estar físico e moral das pessoas, os médicos
passaram a ser respeitados e incorporados aos meios sociais mais
privilegiados, não só como especialistas em assuntos de saúde e das doenças,
mas como conselheiros da arte de bem viver. Nesse sentido,     adquiriram
um status tão ou mais privilegiado que os padres e pastores.

Foi nesse mesmo movimento de ascensão social e aquisição de prestígio
que desenvolveram o que chamamos aqui de pastoral moderna, voltada para
a família e em especial para a mulher: o corpo e o espírito da instituição
familiar. Os médicos não só estudaram a especificidade     da mulher, a
reprodução e as doenças ginecológicas, mas também formularam uma definição
de seu ser social fundada na natureza, ou melhor dizendo, no seu corpo.

Ao objetivar o corpo feminino no interior de um saber especializado,
passaram a se autodenominar ‘especialistas da mulher’ e a afirmar que
sua natureza específica, sua particularidade sexual, demandava não só
explicações científicas, mas também um regime de regulações para que a
natureza feminina     não se desvirtuasse, já que o corpo feminino deveria
ser regulado, porque os médicos acreditavam que, além de ser mais frágil,
era impressionável a qualquer motivação, fosse ela causada por emoções,
pela visão, pelo tato, enfim, um corpo sensível a qualquer impressão.

A transformação do corpo feminino em objeto de conhecimento, a
formulação de discursos normativos para o bom desempenho de suas
funções reprodutivas e sociais, bem como a produção de representações
científicas, nos permitem pensar em um processo de gerenciamento dos
corpos femininos sem precedentes até meados do século XIX.

A idéia de gerenciamento é bastante útil se pensarmos no amplo
conjunto de discursos normativos que procurava fundar na Natureza as
diferenças produzidas na vida social para manter hierarquias e relações de
dominação. Como não pensar em gerenciamento ao analisarmos os tratados
de obstetrícia e ginecologia, cujos saberes tornaram o corpo feminino visível
e inteligível? A mulher deixava de ser uma idéia, uma abstração ou um
mistério, ao ter seu corpo revelado pela ciência ocular.

O gerenciamento do corpo feminino completou-se com a ginecologia,
ao racionalizar a sexualidade feminina e ao transformar seu corpo em um
objeto analisável, mensurável e sujeito a diversas práticas de objetivação.
Também o gerenciamento está presente nos esforços dos médicos para
convencer as mulheres a se tornarem pacientes, a confiarem nos
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especialistas, a pautarem suas vidas pela higiene e pelos conselhos médicos,
a procurarem desempenhar as funções de esposa e mãe como um dever
sagrado e natural e, por fim, a se definirem como mulher, tomando seus
corpos como fundamento de identidade e de devir.

Ao iniciar o século XXI, vemos que esse mesmo gerenciamento dos
corpos femininos não se alterou. Hoje não pesam nossos cérebros, nem
nos reduzem à materialidade de nossos úteros e ovários. No entanto, nossos
corpos continuam a forjar nossos destinos, a nos pregar peças, seja porque
o nível de serotonina esteja muito baixo nos levando à depressão, seja
porque ficamos ‘diferentes’ antes e durante a menstruação, ou então porque
simplesmente não conseguimos nos adequar aos padrões de beleza...

Da mesma forma que, no século XIX, precisavam dos médicos para
curá-las da histeria, algumas mulheres do início do século XXI continuam
a precisar de especialistas do corpo, só que a abrangência é maior, pois o
corpo passou a depender do cuidado de um número maior de especialistas
das mais diversas especialidades:     esteticistas, estilistas, personal trainers,
nutricionistas, sem falar na grande quantidade de terapeutas corporais.

A questão política que hoje, tal como ontem, precisa ser
problematizada, é a relação entre liberdade e corporalidade. No passado, o
discurso normativo encerrou as mulheres no lar ao ligar seu destino às
amarras biológicas de um corpo frágil, no limite entre o normal e o
patológico. O corpo era então o entrave para a liberdade de ação. Hoje, o
corpo continua sendo um entrave, só que de maneira mais sutil, como
componente de um discurso que rima com liberdade, juventude e felicidade.
Para as mulheres em especial, os apelos em favor de um corpo eternamente
jovem, saudável, belo e sedutor, as transforma em consumidoras vorazes,
mas ao mesmo tempo insatisfeitas, incompletas e extremamente
individualistas. Quando se fala na liberdade das mulheres, invariavelmente
a discussão se remete aos direitos políticos e civis ou, no máximo, ao
controle da natalidade, que teria possibilitado a elas viver com mais liberdade
sua vida sexual.

O que se silencia é que a liberdade não pode ser compreendida como
sinônimo de acesso aos direitos civis e políticos. A liberdade é um conceito
que, necessariamente, envolve o engajamento do ser humano na sua
integralidade física, emocional e social. O processo pelo qual as mulheres
foram trancafiadas em seus corpos foi o que nos motivou a desenvolver este
estudo, evidenciando o papel que a ciência sexual e a medicina da mulher
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tiveram na construção de uma imagem feminina ancorada no corpo, bem
como de uma identidade marcada pela relação com o corpo e a função
reprodutiva.

O que questionamos é – salvo as possibilidades de escolha que hoje
estão abertas a algumas mulheres – que a prisão de muitas delas em seus
corpos continua sendo uma barreira à livre expressão, pois a energia e o
tempo dispensados no trato do corpo em busca de um ideal de felicidade e
de realização plena significam, como bem analisou a filósofa Susan Bordo
(Jaggar & Bordo, 1997), que está ocorrendo uma derrota política em nossos
próprios corpos. Somente a superação dos corpos dóceis e úteis pode nos
levar a uma existência mais agradável e menos obsessiva. Enfim,     a um
encontro     entre nossas cabeças, nossos sentimentos e nossos     corpos.

Procurar pelas origens desta construção cultural dos corpos femininos
foi o objetivo principal deste livro. No primeiro capítulo investigamos como
a diferença feminina suscitou debates, dividiu opiniões e tornou-se objeto
de conhecimento e matéria da imaginação masculina entre os séculos XVIII
e XIX. A problematização do corpo feminino pela medicina não pode ser
entendida fora do contexto mais amplo da produção científica a respeito
das diferenças sexuais, portanto, procuramos entender como e por que as
diferenças físicas observáveis entre homens e mulheres passaram a ter
importância e a serem investigadas pelos cientistas, bem como o que este
conhecimento sobre a alteridade feminina representou na construção social
de gênero e de que forma afetou a vida das mulheres.

Entre estes saberes se constituiu a medicina da mulher, campo
definido por duas especialidades voltadas para a investigação dos órgãos
sexuais e a capacidade reprodutiva das mulheres: a obstetrícia e a
ginecologia. O segundo capítulo trata da produção do conhecimento
obstétrico e da construção das representações do corpo feminino. Partindo
da discussão sobre a entrada dos médicos na cena do parto, a análise foi
direcionada para os processos de constituição e legitimação da obstetrícia
no século XIX, bem como para o conhecimento produzido sobre o corpo
feminino e os processos da gravidez e do parto, um conhecimento com
finalidade prática e disciplinar, tendo em vista o crescente papel político e
moral que o médico adquiriu ao longo do século XIX.

Analisamos a constituição da ginecologia e a representação
hiperssexualizada do corpo feminino no terceiro capítulo. Definida pelos
médicos como a ciência da mulher, a ginecologia contribuiu
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significativamente para a divulgação de uma imagem extremamente
ambígua da mesma, marcada, por um lado, pela fragilidade e pela falta e,
por outro, pela dissimulação e pelo excesso. Quase meio século antes da
psicanálise, a ginecologia procurou responder à pergunta sobre a natureza
feminina onde acreditava estar a resposta: no sexo.

A questão imediata a esta delimitação de especialidades médicas sobre
o corpo feminino é a definição de mulher que dela resulta e o impacto de
suas definições e restrições na vida e na auto-representação das mulheres.
Nossa intenção foi desvendar o papel cultural da obstetrícia e da ginecologia
na definição oitocentista da mulher, entender o seu vocabulário, suas
práticas e a força de suas verdades.

Os capítulos 4, 5 e 6 referem-se à medicina da mulher no Brasil.
Procuramos entender como os médicos brasileiros se posicionaram no debate
a respeito da natureza feminina, as questões que os mobilizaram,
procurando acompanhar as linhas de continuidade com a produção
estrangeira analisada nos capítulos anteriores e as particularidades deste
saber no meio médico brasileiro. No quarto capítulo, tratamos da
constituição das duas especialidades no Brasil, recuperando, primeiramente,
as condições de organização do ensino médico e o estatuto da obstetrícia e
das doenças das mulheres. Em seguida, utilizando as teses médicas dos
doutorandos das Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia,
enfocamos a produção de conhecimentos sobre o corpo feminino.

A prática médica, os temas polêmicos, a formação da clientela e a
definição das competências profissionais são objeto do quinto capítulo.
Um aspecto importante da prática da medicina da mulher foi a questão da
existência de espaços hospitalares específicos para o atendimento das
mulheres, que acabou resultando na construção das primeiras maternidades
no Brasil. A documentação destas instituições, composta por registros de
entrada e saída de pacientes, embora esparsa e lacunar, oferece um quadro
a respeito do perfil social e racial das primeiras mulheres que foram
atendidas nas maternidades e nas enfermarias obstétricas, bem como são
documentos que testemunham a aplicação dos princípios teóricos da
medicina da mulher no Brasil.

O capítulo 6 discute a ideologia da maternidade presente nas
publicações médicas brasileiras não especializadas e de outros intelectuais
do século XIX, voltadas, na sua maioria, para a questão da educação
feminina. Destas publicações, destacamos o pensamento de um dos
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intelectuais mais autênticos da época, Tobias Barreto. Não sendo médico,
mas conhecendo o debate e os argumentos científicos, Barreto produziu
um dos mais interessantes textos críticos a respeito das teorias em voga,
sendo defensor da educação superior para as mulheres em uma época em
que a maior parte das autoridades médicas e dos cientistas refutava esta
possibilidade, pois a educação feminina devia ter apenas fins pragmáticos,
destinados à formação da boa esposa e da mãe. Ainda neste capítulo
analisamos o melhor exemplar do conhecimento científico sobre gênero
produzido no Brasil no século XIX. Trata-se do livro A Mulher e a Sociogenia,
de Tito Livio de Castro (1893). Embora escrito em uma linguagem científica,
o livro era acessível para um público culto mais diversificado. Além de
expor as principais formulações teóricas evolucionistas sobre o sexo e a
função social da mulher, a obra é também um libelo a favor da educação
feminina, pois embora seu autor acreditasse na inferioridade cerebral do
sexo feminino, a crença na evolução o fazia defender a educação com fins
evolutivos para a espécie.

Avessos aos discursos mais misóginos de seus colegas europeus e norte-
americanos, os médicos e intelectuais brasileiros preferiram adaptar as teorias
e as idéias a respeito da alteridade feminina às particularidades da realidade
social e cultural brasileira, procurando, ao mesmo tempo, definir a mulher
e estabelecer sua função na sociedade como formadora de homens.

A origem deste livro foi minha tese de doutorado defendida na
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sob a orientação de Leila Mezan
Algranti, a quem agradeço pela forma segura e afetuosa com que sempre
conduziu nossas relações acadêmicas, e também pela amizade que tenho o
prazer de compartilhar. Com Leila aprendi muito, especialmente que as
relações de orientação podem ser um proveitoso exercício não só de
conhecimento, mas de interação humana.

Agradeço de forma especial a Célia Marinho de Azevedo, Edgar de
Decca, Etelvina Maria Trindade e Maria Lúcia Mott, bem como ao
Departamento de História da Universidade Federal do Paraná (UFPR), à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), e às
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com que leram os originais e pelo acolhimento do livro.
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