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A Ciência da Mulher

Em nossos dias talvez não haja uma imagem tão respeitada como a
do cirurgião. Com a crescente especialização da medicina ao longo do século
XX e o desenvolvimento de um incrível aparato tecnológico que desvelou
os espaços mais recônditos do corpo humano, a cirurgia tornou-se uma
prática extremamente especializada e valorizada no meio acadêmico e no
exercício da profissão.1 No entanto, quando os cirurgiões ainda ensaiavam
suas incertas e perigosas ações nos corpos de pacientes aterrorizados com
a dor, as mutilações e, não menos freqüente, a morte, pairava uma sombra
de desconfiança sobre     a capacidade destes profissionais     e mesmo de suas
intenções. Desde meados do século XVIII, quando, na Inglaterra, o ensino
de anatomia, por parte dos cirurgiões, ampliou-se consideravelmente em
diferentes instituições hospitalares e de ensino, cresceu a demanda por
corpos e, assim sendo,     a desconfiança das pessoas, como bem explicou
Linebaugh (1975) ao tratar dos motins contra o uso dos corpos dos
condenados à morte para a dissecação.

No século XIX, os cirurgiões começaram a se tornar mais respeitados
aos olhos da clientela, particularmente na segunda metade do século, com
a introdução dos anestésicos e os cuidados com a higiene hospitalar, além
do aperfeiçoamento da formação dos médicos e cirurgiões com os estudos
experimentais de anatomofisiologia produzidos nos laboratórios com o
uso de cobaias animais.2 Na história da medicina, entre os mais eminentes
cirurgiões de meados do século XIX figuram aqueles que se dedicaram à
cirurgia ginecológica. Moscucci     (1993) relata como as cirurgias
ginecológicas e mesmo os exames realizados com o espéculo causaram
reações extremas, variando da confiança progressista às acusações de
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imoralidade e uso dos corpos femininos em experiências, como os médicos
e cientistas faziam em animais.

O debate em torno de novas técnicas cirúrgicas dividia também os
médicos. Embora não se possa falar de uma reação contra a cirurgia
especificamente, nem todos os médicos recorriam à cirurgia ginecológica,
preferindo as terapêuticas mais conservadoras. Entre os cirurgiões, a
preocupação era com os excessos e com médicos despreparados para fazer
diagnósticos de doenças ginecológicas que demandavam tratamento cirúrgico.

Em um de seus cursos sobre doenças de mulheres, o Dr. Charles
West (1870), médico inglês que atendia no antigo hospital londrino Saint-
Barthélemy, alertava seus alunos para a degradação de alguns cirurgiões
que se especializaram em ‘curar a masturbação’. Relata, então, a história
de uma senhora de 53 anos, sua conhecida, sofria de uma fístula
rectovaginal que muitos sofrimentos lhe causava, impedindo-a de ter uma
vida normal. Procurou um cirurgião, e este, sem dizer nenhuma palavra à
mulher, nem ao seu marido, extirpou-lhe o clitóris. Passado o período de
convalescença, a mulher descobriu que, além da cirurgia que fora procurar
para resolver sua incômoda situação, outra havia sido feita. Ao indagar o
cirurgião para saber por que procedera daquela forma, ouviu do mesmo
que tomara tal decisão porque supôs que a mulher era dada à prática de
um ‘vício’ do qual ela não conhecia nem o nome, nem a natureza.

Essa história foi publicada em 1856 depois de dez anos de magistério
e clínica; nela, West, como cirurgião que era, critica veementemente os
excessos de alguns de seus pares, especialmente no que se referia à ‘cura’ da
masturbação, colocando em dúvida as idéias correntes a respeito dos males
físicos e psíquicos que o ‘vício’ podia causar às mulheres e aos homens.

Na época em que West escreveu seu livro, a ginecologia começava a
se tornar uma especialidade cirúrgica. Mesmo sendo uma prática médica
bastante antiga, só recebeu o estatuto de especialidade na segunda metade
do século XIX, quando foi definida como a ‘ciência da mulher’, baseada na
observação, na técnica cirúrgica e na constatação da radical diferença
sexual da mesma. Até meados do século XIX as mulheres não formavam
uma categoria diferenciada de clientes. Quando grávidas ou por ocasião do
parto, a maioria procurava os serviços das parteiras ou de um médico
parteiro. Geralmente, era o médico da família ou aquele que havia realizado
o parto que tratava dos outros problemas das mulheres, como as doenças
ginecológicas. Assim, até a época em que West publicou suas lições
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predominava uma prática um tanto quanto indefinida em relação às
mulheres, mesmo porque até então não havia ainda o que hoje conhecemos
como especialidades, a não ser a obstetrícia e a medicina legal e mesmo
assim só em algumas faculdades européias.

No entanto, a produção do discurso médico sobre a mulher era
bastante significativa desde a segunda metade do século XVIII, conforme
analisado anteriormente. Evidentemente tratava-se de um conjunto de
textos de caráter prescritivo fundado em princípios morais. Com a
ressignificação política da família, os corpos infantis e femininos passaram
a ser o alvo das regulações e dos controles, o que levou muitos médicos a
se interessarem pelas peculiaridades das doenças das mulheres.3

A aproximação entre médicos e mulheres foi de grande importância
para definição de um novo campo da prática médica no século XIX voltado
à especificidade da natureza feminina, uma noção muito em voga a partir
de então, que parecia ter, para os médicos, uma complexidade que
extrapolava sua função reprodutiva. Definia-se o perfil de uma categoria
específica de paciente, cujas particularidades demandavam as atenções e
os serviços de um profissional que visse a mulher como um todo e não
apenas como grávida e parturiente. Os anatomistas e fisiologistas já haviam
fornecido provas da radical diferença física entre os sexos, e esta diferença
adquiria um significado especial para as mulheres, cujo sexo era percebido
como fonte de problemas, de inquietações e, portanto, passível de regulações.

Portanto, a história que o Dr. West contou aos seus alunos, além de
ser um alerta quanto aos limites éticos da profissão, é também a narrativa
de uma especialidade cada vez mais voltada para o tratamento cirúrgico
dos órgãos sexuais femininos. Tal orientação da especialidade é o corolário
de uma longa tradição intelectual e médica a respeito da sexualidade
feminina, construída a partir do desejo de conhecer e controlar sua diferença.

A Caixa de Pandora: a sexualidade feminina
no discurso médico

É interessante observar como na história das idéias e dos saberes
algumas noções ou definições parecem intocáveis, melhor dizendo, têm
uma vitalidade histórica contínua, apesar das rupturas epistemológicas
que ocorreram no campo das ciências naturais e humanas, especialmente
neste nosso século. Ainda hoje prevalece a representação corpórea e
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sexualizada da mulher em oposição à representação cerebral e racionalizada
do homem. Apesar de esta dicotomia não ser restrita aos espaços de
produção do conhecimento científico, as dicotomias de gênero, fundadas
na diferença sexual, têm uma história que se enraíza no processo de
constituição dos saberes médico e científico sobre estas diferenças.

Na verdade, acostumamo-nos com a representação corpórea e
sexualizada da mulher através do sutil mecanismo ideológico da
naturalização. Evidentemente não se trata de negar as diferenças sexuais,
nem a corporalidade, mas sim de questionar a naturalização destas
representações e explicitar seu conteúdo ideológico. Expressões como "a
mulher é o seu corpo" ou "tudo no corpo da mulher é sexualizado" não são
(ou dificilmente seriam) traduzíveis para a definição da masculinidade,
não porque sejam representações de fatos naturais, mas porque são
representações de uma construção humana e histórica de relações sociais
fundadas sobre a oposição e a assimetria entre os dois sexos biológicos.4

As frases anteriores e o seu significado mais amplo para a identidade
feminina são a expressão do que Keller (1985) chamou de sistema sexo-
gênero e que Lauretis (1994: 211) assim definiu:

As concepções culturais de masculino e feminino como duas categorias
complementares, mas que se excluem naturalmente, nas quais todos os
seres humanos são classificados, formam, dentro de cada cultura, um
sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações
que relacionam o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hie-
rarquias sociais.

Interessa-nos particularmente entender como o gênero foi equacionado
com um dado biológico – o sexo – e como este passou a ter uma relação
metonímica com a mulher.

A ‘descoberta’ do sexo como um fenômeno natural e sua circunscrição
ao domínio do saber científico e médico foram de grande importância para a
consolidação do sistema sexo-gênero, porque enraizaram na Natureza as
hierarquias e as desigualdades que dividiam a espécie humana em duas
partes opostas, dois sexos cujos corpos eram radicalmente marcados pela
diferença. No entanto, a equação sexo-gênero não foi utilizada para definir
o homem da mesma forma como o foi para a mulher. A palavra homem
nunca teve a mesma conotação sexual, nem mesmo quando anatomistas e
fisiologistas do século XVIII iniciaram suas investigações sobre as distinções
físicas entre os dois sexos, como vimos. Muito pelo contrário, quase sempre,
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mesmo em nossos dias, o vocábulo homem significa humanidade, é sinônimo
da espécie humana. Podemos dizer que no     binômio sexo-gênero o homem
foi dessexualizado, tornando-se um ideal, uma representação dos valores
distintivos da espécie humana muito valorizada pelo ideário iluminista,
como a razão, a inteligência e a moral. A antiga visão dualista que opunha
corpo e mente ou carne e espírito foi reatualizada nos discursos médico e
filosófico do século XVIII, articulando sexo e corpo à feminilidade em oposição
à articulação razão e mente, predicativos da masculinidade.

Tais associações e disjunções não se teriam estruturado num sistema
sexo-gênero sem a contribuição e a chancela da ciência e da medicina.
Ambas reconheciam as diferenças sexuais, mas atribuíram à mulher a
predominância do sexo, não só na materialidade física do corpo, mas como
um verdadeiro estigma que marcava sua total existência. Era como se a
mulher fosse um ser prisioneiro de seu próprio corpo; portanto, limitada
em comparação ao seu companheiro de espécie, para quem o sexo e seus
ditames só eram determinantes em alguns momentos de sua vida,
especialmente quando era premente a reprodução, como acreditavam
Rousseau e os médicos contemporâneos ao filósofo. Entende-se, assim,
porque a palavra sexo foi, pelo menos até o final do século XIX, usada
como sinônimo de mulher, uma associação que trouxe muitas conseqüências
para as mulheres do passado e do presente.5

Uma dessas conseqüências é a imagem construída pelos médicos a
respeito da organização do corpo feminino. Ao longo do século XIX,
obstetras, ginecologistas e médicos legistas usaram os resultados de
experiências anatomofisiológicas para fundamentar suas teorias sobre a
organização nervosa do corpo feminino, em sistema de rede, ligando ovários
e útero através de gânglios e nervos ao eixo cérebro-espinhal.6 O problema
reside nas interpretações ideológicas que foram dadas a tal organização.
Os médicos estabeleceram que na mulher este sistema era instável, marcado
pelo desequilíbrio e que, portanto, qualquer excitação periférica – sempre
de origem sexual – poderia perturbar o frágil equilíbrio do sistema e causar
problemas psíquicos que variavam de uma simples dor de cabeça chegando
a estados melancólicos, manifestações histéricas e delírios que podiam
levar as mulheres a cometerem atos contrários à sua vontade, como o
infanticídio e o suicídio.

Essa imagem nervosa e instável do corpo feminino contribuiu para
restringir a existência das mulheres a limites impostos pela lei biológica
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imanente a esta organização. Um ser predisposto mensalmente a doenças
e perturbações mentais não podia se aventurar, como os homens, a querer
exercer atividades físicas e intelectuais para as quais não tinha corpo nem
cérebro adequados e preparados para receber os estímulos que tais atividades
proporcionavam. Assim, os médicos juntaram-se aos ideólogos da
domesticidade ao mesmo tempo em que chamaram para si a
responsabilidade em prevenir e curar as manifestações mórbidas, mais
variadas, da instável natureza feminina.7

A ginecologia se constituiu no século XIX tendo como referência essa
imagem da mulher submetida ao império de seus órgãos genitais. Os médicos
que advogavam a necessidade da especialidade não tinham uma visão limitada
do que deveria ser este novo campo da medicina, isto é, uma especialidade
em doenças de mulheres, mas ambicionavam construir um campo de
conhecimentos totalizantes a respeito da feminilidade, como bem definiu
Dr. Barnes     (apud     Moscucci, 1993), famoso obstetra e ginecologista inglês
do século XIX, ao dizer que mais do que tratar das patologias femininas os
ginecologistas deviam conhecer a natureza feminina, estudando
cuidadosamente suas características morais e intelectuais. Barnes propunha
os fundamentos de uma ciência e não simplesmente de uma patologia e
uma terapêutica exclusiva às mulheres, ao defender um conhecimento que
abrangesse a interação entre o corpo sexuado da mulher e seu
comportamento. Se para os médicos renascentistas e iluministas o corpo da
mulher e a natureza feminina estavam envoltos sob os véus do mistério,
para os médicos do século XIX o olhar desimpedido sobre os órgãos sexuais
femininos revelaria sua essência, sua verdade.

Tomados em conjunto, o que se observa é que os textos produzidos
pelos médicos durante o século XIX a respeito da definição sexual da mulher
revelam as ansiedades dos médicos diante das incertezas geradas pelo mais
completo desconhecimento em relação à sexualidade feminina. Se, de um
lado a aproximação entre médicos e mulheres favorecia as condições
necessárias para o conhecimento da natureza da mulher; de outro,
aumentava o mal-estar masculino em relação à sexualidade feminina,
quase sempre equacionada ao excesso ou à ausência.8

Ao estudar as mulheres, os médicos criaram um paradoxo que marcou
a produção do conhecimento sobre a sexualidade feminina até o século XX.
Embora definissem a mulher pela sexualidade, muitos médicos defendiam a
tese de que a normalidade era a ausência do desejo e a incapacidade de
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alcançar o prazer sexual. A mulher normal seria, portanto, anestesiada para
o exercício de sua sexualidade, estando canalizada para a reprodução.
Lombroso divulgou estas idéias ao dizer que “o amor feminino não é mais
do que um aspecto secundário da maternidade e todos os sentimentos de
afeto que ligam a mulher ao homem não nascem do impulso sexual, mas
são instintos de sujeição e de devoção adquiridos por adaptação” (Lombroso
& Ferrero, 1923: 92). Numa linguagem pastoral, Stall (1907), autor de vários
livros de orientação sexual que alcançaram vendagens superiores a um milhão
de cópias nos Estados Unidos e na Europa, explica que a indiferença ou a
aversão das esposas às demandas sexuais dos maridos era um sinal da
sabedoria divina que não dotou a mulher da mesma paixão sexual que os
homens, pois, se assim o fosse, estes seriam esgotados em seu poder
reprodutivo, colocando em risco a continuidade da raça.

O paradoxo da sexualidade feminina tal como foi formulado no século
XIX deve-se ao fato de que os médicos tomaram como modelo a sexualidade
masculina genitalizada, mais especificamente associaram o desejo e o prazer
sexual à experiência masculina da ereção e da ejaculação. Como as mulheres
não apresentavam nenhum destes fenômenos, a conclusão mais plausível
era o papel passivo da mulher no exercício normal da sexualidade. Na teoria,
esta explicação aplacava as ansiedades, mas a diversidade das experiências
sexuais femininas e as queixas que as mulheres acabavam deixando escapar
para seus médicos não deixavam dúvidas de que algo não ia bem com as
mulheres que pareciam inadequadas ao modelo da passividade sexual.9

O debate em torno da sexualidade feminina na segunda metade do
século XIX se deu no terreno da patologia. Quanto mais os médicos
pesquisavam os comportamentos femininos, mais se fortalecia a imagem
hiperssexualizada da mulher – um processo que Foucault (1980a)
denominou de histerização do corpo feminino. Esta formulação é bastante
adequada para se pensar os dispositivos por meio dos quais a sexualidade
feminina tornou-se um problema e o corpo da mulher um objeto que
requeria intervenção médica, apesar da histeria ter sido associada com o
mau funcionamento dos órgãos reprodutivos desde a época clássica da
medicina grega.

A diferença apontada por Foucault a respeito do processo que ocorre
no século XIX é que toda e qualquer doença feminina foi interpretada pelos
médicos como tendo etiologia sexual, ou seja, a definição da feminilidade
estava intrinsecamente associada à patologia e requeria intervenção médica.

cap3.pmd 5/4/2013, 16:13113



114

Wood (1973) comenta como as mulheres norte-americanas de camadas
médias acreditavam que viviam doentes porque eram mulheres, ou seja,
as queixas e os sintomas que descreviam eram sempre associados ao mau
funcionamento dos seus órgãos sexuais.

Mas a sexualidade feminina não foi abordada unicamente pelo conjunto
múltiplo de sintomas histéricos. Na segunda metade do século XIX, os médicos
voltaram-se para a questão do desejo sexual feminino, aqui relacionado à
noção de desvio, não só patológico, mas moral. Os médicos incluíam as
mulheres no conjunto dos pervertidos, homens libertinos e crianças que se
dedicavam à busca do prazer sexual pela masturbação. A verdadeira guerra
que se travou contra o onanismo no século XIX foi originalmente contra os
homens e integrou o processo de pedagogização do sexo infantil, de acordo
com Foucault     (1980a). Mas, a partir do momento em que a sexualidade
feminina passou a ser problematizada pelos médicos, alguns se dedicaram a
esquadrinhar esta prática entre as mulheres, algo que até então não era
muito difundido no âmbito da medicina.

A preocupação com o que faziam as mulheres quando estavam
sozinhas levou muitos médicos a escreverem sobre a masturbação, entre
eles o Dr. Pouillet, autor de um tratado sobre o assunto, que alcançara a
sétima edição em 1897. Da mesma forma que Parent-Duchatelet tornou-
se uma autoridade médica a respeito da prostituição, o livro de Pouillet foi,
para os médicos e estudantes de medicina do final do século XIX, uma
referência obrigatória sobre a masturbação feminina, principalmente devido
à extensão e aos detalhes de sua obra.10

Como o exercício da sexualidade feminina só era admissível na
companhia do homem e preferencialmente no casamento, a idéia de uma
sexualidade sem limites e sem regras era insuportável para a moralidade
da época, reforçada pelos argumentos médicos. Como parte da cruzada
moralista e higienizadora, médicos como Pouillet procuraram alertar outros
médicos, os pais e educadores para os males terríveis que julgavam ser
desencadeados pela prática do ‘vício solitário’.

É com esse objetivo que Pouillet (1897) justifica a ação médica num
terreno que, até então, acreditava-se ser da moral, pois a masturbação
ameaçava o corpo, a inteligência e a própria raça, o que exigia a intervenção
médica. Nesta cruzada havia uma lacuna a preencher, segundo o autor, pois
muito se falava a respeito da prática da masturbação entre os homens, mas
quase nada se sabia sobre a ‘paixão manual’ entre as mulheres. Pouillet então
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escreveu seu livro com o objetivo de preencher esta lacuna e solucionar o
problema, dizendo que, ao contrário do que se acreditava, a mulher era
mais dedicada à manipulação devido à sensibilidade característica de seus
órgãos genitais e à fragilidade de sua vontade, que a impedia de resistir às
causas externas que levavam ao ‘vício’.

Pouillet (1897) comenta que os médicos sabiam do problema, mas
que ninguém havia tratado cientificamente do mesmo, talvez por uma
“delicadeza mórbida e incompreensível da Medicina” (1987: 13).
Cientificamente, então, o autor define seu objeto:

O onanismo entre as mulheres é um ato contra a natureza, feito com o
auxílio de um órgão vivo, de um instrumento qualquer ou de movimentos
especiais, parciais ou generalizados, com o objetivo de provocar o espasmo
venéreo, que pode ser solitário ou executado com outras pessoas. (1897: 20)

A divisão dos capítulos acompanha a seqüência apontada no subtítulo
deste livro: as formas, as causas, os sinais, as conseqüências e o tratamento.
Ao tratar das formas, o autor segue a configuração anatômica dos órgãos
genitais, concluindo que a depravação das masturbadoras podia chegar a
tal ponto que inventavam manobras novas em partes do corpo, que, pela
definição médica da sexualidade, não eram inteligíveis a não ser como
expressão da ‘engenhosidade mórbida’ das ‘infelizes delirantes’ que se
entregavam à busca incessante do prazer sexual.11

As causas são muito variáveis e numerosas, demandando um longo
capítulo para discorrer sobre o assunto. Como um conhecedor dos estudos
anatomofisiológicos, Pouillet enfatiza as causas físicas da masturbação,
como pruridos, inflamações, doenças útero-ovarianas, extrema sensibilidade
nervosa das mulheres, afecções encefálicas e loucura. Até o final do século
XIX prevaleceu a tese de que a histeria e a ninfomania tinham uma causa
física, fosse no útero, nos ovários, ou nas complexas redes nervosas que
ligavam os órgãos sexuais a outros como o cérebro.

Mas havia ainda as causas sociais, intelectuais e morais. Este é o
outro aspecto do desvio patológico da sexualidade feminina,     segundo Pouillet.
Ele condenava os exercícios físicos prolongados para as mulheres, como a
dança, a equitação e o ciclismo. Seguindo uma tendência já consolidada pelo
discurso de cunho moral, era contrário à leitura de romances, a que assistissem
certas peças de teatro e à observação de pinturas e esculturas de nus que
pudessem excitar a imaginação. Já entre as causas sociais, criticou as condições
de vida das mulheres ricas, cuja ociosidade podia ser nociva para a saúde
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física e moral. As mulheres pobres eram, segundo sua análise, mais afetadas
pelo vício porque viviam em ambientes mais promíscuos e estavam mais
expostas a causas externas. Pouillet refere-se especialmente às costureiras
que trabalhavam com máquinas movidas a pedal. Há uma passagem muito
interessante     que revela tanto o recorte social deste tipo de análise quanto o
voyeurismo do autor, que, ao visitar uma fábrica de roupas, percebeu, em meio
aos ruídos de centenas de máquinas, um mais acentuado que vinha de uma
máquina operada por uma jovem de 18 anos. A descrição que Pouillet faz em
seguida é de um espasmo sexual, provocado pelo movimento das pernas da
costureira, levando-o a concluir que aquele tipo de máquina era prejudicial à
saúde das operárias, não pelo excesso de trabalho ou pela insalubridade das
fábricas, mas porque era uma causa da masturbação.

O capítulo dos sinais é um exemplo da extensão da definição
patológica da sexualidade feminina, bem como da importância do olhar
médico treinado para reconhecer os sinais. Praticamente, qualquer sintoma
físico ou comportamental cabia dentro do mapeamento semiológico de
Pouillet. A cor da tez, o emagrecimento, a maneira de andar, tremores,
suores, sufocamentos, taquicardia, dores de cabeça, gastralgia, sonhos
voluptuosos ou pesadelos terríveis, e tantos outros sinais eram indicativos
da masturbação. Da mesma forma, uma tristeza inexplicável ou a
inaptidão para o trabalho, o amor pela solidão, a preguiça, a mentira,
abraços e carícias exageradas entre jovens mulheres, enfim, “um certo
aspecto, um não sei quê mais fácil de perceber do que de explicar por
palavras” (1897: 87-88) eram os sinais morais e intelectuais do vício
genital entre as mulheres. Se associado a estes sinais o médico percebesse
alterações nos órgãos genitais, não devia ter mais dúvida quanto ao
diagnóstico. A amplitude dos sinais era tamanha que Pouillet chegou a
dizer que perante uma doença sobre a qual o médico não tinha certeza
quanto à causa, no que se refere à mulher, devia suspeitar das “manobras
ilícitas”     (1897: 88) de sua paciente e dirigir a investigação para este assunto,
sem se deixar intimidar por ela.

Se os sinais eram tão diversos, as doenças provocadas pela
masturbação cabiam num tratado de patologia. Pouillet     lista um número
impressionante de doenças, flacidez e descoloração da mucosa genital,
passando por metrites agudas, tuberculose, anemia, chegando à epilepsia,
a histeria e a idiotia. Sua conclusão é que, “todo o corpo [da masturbadora]
parece sofrer de uma decadência precoce” (1897: 172).
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Nesse sentido, Pouillet constrói uma representação da mulher onanista
muito semelhante a outra imagem feminina dos discursos masculinos da
época: a prostituta. Em ambas, a sexualidade é vista como sendo desregrada
e improdutiva. A onanista não compartilha seu corpo na comunhão sexual
reprodutiva ao buscar unicamente satisfazer seus desejos, sendo, portanto,
esta conduta considerada uma anomalia. A prostituta, por sua vez, era a
representação do desregramento feminino, fonte de contágios e de dissipação
das energias masculinas, símbolo da sexualidade estéril por nada produzir a
não ser dinheiro. Dentro da visão funcional da sexualidade, os corpos da
onanista e da prostituta foram transformados em símbolos de decadência e
de degeneração; corpo fértil somente de doenças, como diziam os médicos.
Somente no desvio homens e mulheres eram equiparados numa condição
patológica igualitária, pois os homens masturbadores e os homossexuais
eram vistos pelos médicos como criaturas fracas de corpo e de caráter,
dominados pelos impulsos mais primitivos da Natureza, tal qual as mulheres.

Um corpo débil e doente precisava ser tratado. Pouillet     recomendava
um tratamento preventivo, seguindo as prescrições higienistas quanto aos
cuidados com a alimentação, o vestuário, a educação e a vigilância dos
comportamentos das crianças. Caso o mal já estivesse instalado, o médico
recomendava a vigilância extrema ou o uso de certos medicamentos com
propriedades sedativas. Se estas medidas não fossem eficazes, era necessário
passar para uma terapêutica mais drástica, como o uso de aparelhos ou
vestimentas que impedissem a manipulação, ou então, em casos mais
extremos, a clitoridectomia. Embora este procedimento não tenha tido muitos
adeptos, alguns médicos fizeram esta cirurgia mutiladora tanto em mulheres
casadas como em jovens e meninas, conforme narrou o Dr. West     (1870).

Pouillet afirma que recorria a esta operação para remediar a grande
lubricidade das mulheres, considerando o procedimento absolutamente
correto, pois, segundo sua interpretação, a clitoridectomia não significava
a perda da sensibilidade erótica, tendo em vista os relatos da masturbação
vaginal e uterina apresentada por ele no livro. Embora fosse adepto desta
cirurgia, Pouillet vinha também desenvolvendo um tratamento químico
para crianças e jovens mulheres: a cauterização com nitrato de prata sobre
a superfície da vulva e do clitóris. Segundo o autor, este procedimento era
eficaz porque produzia dor cada vez que a mulher se tocasse.

Terapias violentas e mutiladoras como essas não eram comuns e nem
foram exclusivas às mulheres; afinal, os homens também foram alvo da
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cruzada antionanista no século XIX e igualmente submetidos ao uso de
mecanismos de contenção corporal, de substâncias químicas e de eletroterapia.

O que torna o livro de Pouillet     emblemático no discurso médico a
respeito da sexualidade feminina é a assimetria desmesurada entre a
representação da mulher normal e a da mulher doente ou perversa. O que
ambas têm em comum é a centralidade do corpo, seja no exercício da
sexualidade normal, seja no desvio patológico da histérica ou da
masturbadora. Contudo, há um abismo entre as duas, pois a definição de
normal tem limites muito restritos e, como mostrou Pouillet, qualquer
sintoma físico ou comportamento inadequado caía na ampla rede
nosográfica descrita no livro.

Pode-se concluir que a histerização do corpo da mulher propiciou a
constituição de um corpo de especialistas na diversidade das patologias então
consideradas inerentes à natureza feminina. O campo parecia ser muito
promissor para os médicos; afinal, se as mulheres eram doentes por natureza,
formavam um grupo de pacientes bastante numeroso e complexo. A abertura
da caixa de Pandora, antes de trazer desgraças e destruição, trouxe novos
conhecimentos, propiciou a constituição de mais um campo do saber e de
aplicação do poder na superfície deste corpo tão saturado de sexualidade,
situado no limiar da normalidade e da patologia. A especificidade da natureza
feminina está, portanto, na origem da constituição desta nova especialidade
médica que se consolidou nas faculdades de medicina, em associações médicas
e na clínica: a ginecologia.

Ginecologia: a medicina do sexo feminino

As doenças de mulheres eram conhecidas e esporadicamente tratadas
por médicos desde a época de Hipócrates. Dificuldades para engravidar e
problemas menstruais levavam as mulheres a procurar a ajuda tanto de
médicos quanto de parteiras e curandeiros antes da organização de uma
especialidade médica que tratasse destes problemas. No entanto, as doenças
de origem obstétrica e ginecológica foram, até meados do século XVIII,
pouco conhecidas e quase sempre associadas a patologias uterinas ou a
desequilíbrios humorais. Os tratamentos disponíveis não eram muitos e de
eficácia duvidosa, como as fumigações, as sangrias, o uso de ervas e
substâncias minerais e, como parte de medicina popular, havia o recurso à
magia e aos encantamentos.
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Da mesma forma que a obstetrícia era praticada pelas parteiras e os
cirurgiões, as doenças de mulheres integravam uma prática dividida entre
poucos médicos, as parteiras e um grande número de leigos. Esta situação
explica por que até meados do século XIX predominava no ambiente médico
uma atitude de desconfiança e desprezo por ‘especialidades’ de cura,
geralmente associadas ao charlatanismo devido à predominância de leigos
em assuntos como impotência e doenças de mulheres.12

Os poucos médicos que tratavam das doenças de mulheres eram, em
geral, cirurgiões parteiros, o que explica porque a ginecologia foi uma espécie
de apêndice da obstetrícia até a segunda metade do século XIX.13 São raros
os textos médicos que tratam das doenças femininas se comparados com a
profusão de tratados de obstetrícia que aparecem entre os séculos XVIII e
XIX. Como pouco se sabia a respeito de problemas ovarianos, do câncer de
útero ou sobre a menstruação, as tentativas de explicar as doenças ou as
disfunções geralmente recaíam sobre os fatores morais, com ênfase na
etiologia sexual. Os médicos acreditavam que havia simpatias entre alguns
órgãos, mesmo que distantes, como se pode observar na definição do médico
brasileiro Cândido Brandão de Souza Barros (1840: 5): “Simpatia é a relação
que existe entre as ações de dois ou mais órgãos, mais ou menos remotos e
que estabelece entre eles uma sorte de associação, por meio da qual a vitalidade
de uns se acha modificada pelo estado mórbido ou fisiológico dos outros”.

Essa teoria fundamentava as etiologias morais ou sexuais para as
doenças de mulheres bem como os tratamentos indicados. A presença de
corrimentos vaginais podia ser interpretada como um sinal da excitação
nervosa decorrente da leitura de romances ou então da prática da
masturbação. Doenças uterinas e ovarianas encontravam explicação ora
nos excessos sexuais, ora na abstinência, bem como se procurava no
comportamento e no temperamento das mulheres as causas para suas
mazelas ginecológicas. Os tratamentos variavam entre prescrições de regras
de higiene, terapias localizadas e regras comportamentais. Sangrias, dietas
rigorosas e o uso de purgantes eram as terapias mais utilizadas, mas
também prescreviam-se escalda-pés, aplicação de sanguessugas nos órgãos
genitais e de ventosas nos seios, proibição de leitura de romances e do
consumo de café e de bebidas alcoólicas. Evidentemente, tais prescrições
não tinham eficácia e, na     maioria das     vezes, acabavam contribuindo para
o agravamento das doenças. Pode-se entender por que poucas mulheres
procuravam os médicos, preferindo as práticas curativas leigas que não
causavam tanto sofrimento e não eram tão restritivas.
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Essa situação descrita nos livros de história da medicina como sendo a
época heróica do exercício profissional, prevaleceu até a segunda metade do
século XIX. A partir de então, vários centros importantes de ensino médico,
localizados na Inglaterra, Escócia, França, Alemanha e Estados Unidos,
deflagraram pesquisas e desenvolveram técnicas cirúrgicas que
revolucionaram a prática conservadora da ginecologia. Uma explicação
plausível para esta alteração de rumos pode ser a competição entre os médicos
e o estabelecimento de competências. Como os médicos parteiros também
tratavam de doenças ginecológicas, os cirurgiões passaram a condenar o
que para eles era uma ingerência no seu campo. Portanto, a constituição da
ginecologia não pode ser dissociada das disputas profissionais, embora estas
não tenham ocorrido em todos os lugares, mesmo porque muitos obstetras
adeptos da cirurgia acabavam tratando de doenças ginecológicas, como
aconteceu no Brasil, onde não houve conflitos entre os especialistas, sendo
regra que o mesmo profissional exercesse as duas especialidades.

Já as leituras feministas sobre a cirurgia ginecológica apontam para
seu caráter punitivo tendo em vista alguns relatos médicos sobre o árduo e
longo processo para desenvolver uma técnica cirúrgica. Esses relatos foram
apressadamente interpretados pelas historiadoras como evidência de uma
visão culturalmente hostil às mulheres, ‘cobaias’ dos mais famosos cirurgiões
da época, como James Sims, que desenvolveu a técnica cirúrgica para as
fístulas vesicovaginais depois de muitas tentativas fracassadas. Esta análise
tem seus fundamentos, pois toda a constituição de um novo campo do
saber envolve, necessariamente, relações de força, afinal não foi mera
coincidência que a ginecologia moderna tornou-se uma prática quase que
exclusivamente masculina. No entanto, não se pode subestimar os problemas
que as mulheres do passado sofreram e os esforços sinceros que muitos
cirurgiões fizeram a fim de ajudá-las a ter uma vida normal. Muitos cistos
ovarianos eram tão grandes que não podiam ser puncionados, exigindo uma
intervenção cirúrgica. Tumores uterinos e fístulas vesicovaginais causavam
dores terríveis, dificultando muito a vida das mulheres.

Cronologicamente, a cirurgia ginecológica começou a ser praticada
com mais freqüência entre as décadas de 1860 e 1870, e no final do século
cirurgiões de vários países, entre eles o Brasil, já dominavam bem as técnicas
cirúrgicas. No último quartel do século XIX, a ginecologia adquiriu estatuto
próprio, separando-se da obstetrícia, embora ainda muito integradas na
prática e no ensino, como explicou Dr. Ernest Bumm (1914: 14):
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As duas ciências se completam e é por isso que hoje elas são objeto de um
ensino paralelo e simultâneo. É por isso que a antiga maternidade se tor-
nou a moderna clínica de mulheres, na qual se tratam de todos os proces-
sos fisiológicos e patológicos relativos aos órgãos genitais femininos.

Da mesma forma que a obstetrícia, a constituição da ginecologia
exigiu uma transformação nos métodos de investigação do corpo feminino,
inserindo-o num regime de visibilidade obrigatória por meio do exame e da
cirurgia. Com estas transformações, produziu-se um saber específico que
esquadrinhou o corpo, direcionando o olhar da superfície para o interior,
num processo crescente de intervenção e objetivação. Os tratados de
ginecologia são, portanto, representações destas transformações no campo
dos saberes ao mesmo tempo em que nos informam sobre as     realidades
corporais das mulheres do passado.

De uma forma geral, os livros escritos após a década de 1860
apresentam uma divisão de capítulos que são indicativos da construção
deste saber. Mais do que a obstetrícia, a ginecologia precisou aperfeiçoar a
conjugação dos sentidos do olhar e do tato, principalmente do olhar, para
observar alterações dos órgãos internos e também para realizar aplicações
medicamentosas. Se boa parte do conhecimento ginecológico foi informada
pela sala de autópsias e pelo laboratório de patologia, foi o exame realizado
nas pacientes que forneceu a maior parte das informações que permitiram
aos médicos estabelecer os padrões de normalidade e os níveis de patologia.

Contudo, o aperfeiçoamento dos métodos visuais da ginecologia não
pode ser entendido somente como parte do progresso ou avanço do
conhecimento. Há que se situar a objetivação do corpo feminino tendo
como referência o contexto sociocultural no qual este conhecimento adquiriu
sentido. Mais ou menos na mesma época em que a ginecologia começava
a ser praticada como especialidade médica, pesquisas sobre o funcionamento
dos órgãos sexuais femininos e seu papel na reprodução estavam começando
a abalar antigas crenças e teorias a respeito da sexualidade feminina. Estudos
no campo da fisiologia da menstruação pareciam confirmar a correlação
entre a mulher e a Natureza que os médicos e cientistas iluministas já
haviam apontado.14

Marcia Pointon (1986) explica que os estudos sobre os segredos da
geração da vida são indicativos de um verdadeiro fascínio pela configuração
interna do corpo feminino, tendo em vista que na época pouco se sabia da parti-
cipação feminina na fecundação. Estas incertezas a respeito da fertilidade

cap3.pmd 5/4/2013, 16:13121



122

levaram médicos e fisiologistas a procurar no interior do corpo feminino
as respostas sobre a ovulação, a fecundação, enfim, a origem da vida,
tornando seu interior visível e inteligível.

Divulga-se, na mesma época, séries de pranchas anatômicas dos
órgãos sexuais femininos com pormenores detalhados. A visão de algumas
destas pranchas levou Michelet     (1995) a expressar sua attendrissement
religieux ao que ele chamou de retrato interior do corpo feminino, uma
visão que inspirou a seguinte descrição: “Oh, doce, sagrado, divino mistério”
(Aron, 1980: 157).15

Nesse sentido, é importante destacar o vocabulário usado pelos
médicos. Verbos como penetrar, observar, domar e olhar foram reveladores
da imagem que os médicos tinham do corpo feminino como um território
a descobrir, mas também de si mesmos, como agentes deste processo de
conhecimento-descobrimento. Este vocabulário foi interpretado pelas
feministas como expressão do voyeurismo médico, admitido pelos próprios,
como explica Dr. Montgomery (1997: 31): “Confesso que há um certo
voyeurismo em todos nós, ginecologistas. Somos autorizados a olhar,
vasculhar e tocar no corpo da mulher. Este voyeurismo ultrapassa o corpo.
Entramos, também nos segredos mais íntimos da alma feminina”.

Autoras como Ludmilla Jordanova (1989), Elaine Showalter (1993)
e Marcia Pointon (1986) lembram que a produção do conhecimento médico-
científico sobre o corpo feminino no século XIX é inseparável da produção
do imaginário sobre a mulher em outros domínios da cultura. De acordo
com Showalter     (1993), a análise da literatura médica, da ficção e da pintura
do século XIX mostra como se tornou comum o tema da abertura do corpo
da mulher e a sua transformação num caso a ser estudado e explicado. Na
época em que a ginecologia começava a se tornar uma especialidade, a
representação do corpo feminino era, portanto, a expressão de um desejo
mais generalizado de conhecer seus mistérios e, nessa direção, os
ginecologistas procuraram revelá-los à luz da ciência ocular. Como disse
Dr. Murphy (apud Moscuscci, 1993: 31), ginecologista inglês, “a ginecologia
moderna podou da genitália feminina os seus mistérios ao examiná-la
com o toque e a visão, atacando com sucesso as suas doenças com o auxílio
do bisturi e das tesouras” (1993: 110).16

Vejamos, então, como o corpo     feminino foi inserido no campo visual
do conhecimento médico. Vamos analisar inicialmente os livros de ginecologia
e suas representações deste corpo, já que por meio deles este conhecimento
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foi comunicado para outros médicos, para os estudantes e para o público
masculino leigo, como Michelet     (1995), para quem os médicos eram os
mais habilitados a emitir verdades sobre as mulheres.

Se comparadas com os livros dos séculos anteriores, as publicações médicas
do século XIX se distinguem primeiramente pelo caráter experimental, pela
sustentação dos argumentos em observações seriadas – as estatísticas médicas
–, pela preocupação em estabelecer comparações e criar modelos explicativos
consistentes até que uma nova teoria os suplantasse. Em contrapartida, diferem
bastante de seus antecessores pelo estatuto privilegiado do olhar, expresso pelas
imagens em números cada vez maiores a partir da segunda metade deste século.
Quanto mais especializada se tornava a ginecologia, mais realista eram as
representações do corpo feminino e mais limitado era o uso dos livros para um
público de iniciados: os médicos e os homens cultos.

Escritos para este público, os livros de ginecologia têm um caráter secreto,
confidencial, como se fossem uma extensão do segredo médico para as páginas
impressas. Da mesma forma que a sexualidade feminina devia ser restrita à
intimidade do casamento, sua representação dava um caráter privado para
aqueles livros. A preocupação com o uso dos livros fez com que o Dr. Puillet
comentasse, no prefácio do seu livro sobre masturbação, que não tem imagens,
ter alterado o título para Onanismo por ser esta uma palavra que poucas pessoas
conheciam o significado, afastando os curiosos do tema real do livro.

Os médicos temiam que os segredos que só eles conheciam acabassem
se tornando públicos e contribuíssem para o despertar da volúpia através
da observação das imagens. Talvez estes livros tivessem realmente outros
usos, como lembra Ercília Nogueira Cobra (1996: 109-110), escritora
brasileira do início do século XX:

Era eu menina. Estava no colégio. Colégio de freiras, tudo quanto há de
mais severo a respeito das sensações carnais. (...) Uma das minhas cama-
radas, que pela estatura reduzida estava ainda na classe das pequenas,
deliciava-me a mim e a umas três ou quatro amigas, no raconto de coisas
vistas nas férias, na biblioteca do seu irmão médico. E o que mais divertia a
pequena taluda eram os livros de obstetrícia, onde se trata do capítulo
Partos. Estes livros abundantemente ilustrados, que faziam a sua delícia a
avaliar pelos pormenores com que descrevia as gravuras, quer-me parecer
eram seus livros de cabeceira.

Em suas memórias de colegial, Ercília Cobra destaca a abundância
de imagens que despertara o interesse de sua colega indiscreta cujo acesso
aos livros só foi possível porque seu irmão era médico. Sua     colega, como o
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jovem monge do livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, atrevera-se a en-
trar numa biblioteca privada e ter acesso aos conhecimentos destinados
aos doutores. Era esta intromissão leiga que os médicos-autores temiam,
pois os assuntos tratados e as imagens expostas não eram de domínio
público, mas do colégio de iniciados nos segredos da natureza feminina.

Diferentemente dos livros renascentistas ou mesmo de alguns
exemplares dos séculos XVII e XVIII, os livros de ginecologia do século XIX
não recorriam a nenhuma alegoria, a nenhum simbolismo. Suas imagens
são muito realistas, reveladoras de um olhar desimpedido de convenções
artísticas ou de pudores. Nesse sentido, eles são fruto da produção cultural
oitocentista, essencialmente visual.

O que chocava nos livros era a perspectiva adotada; imagens da
genitália feminina que não são normalmente visíveis nem pelas próprias
mulheres, especialmente numa época em que, tanto na vida privada do lar,
quanto na vida pública de saraus, bailes, passeios, teatros e cultos religiosos,
a regra era a extrema segregação sexual no vestuário, acompanhada da
reclusão dos corpos em roupas cada vez mais discretas e fechadas. No que
tocava ao corpo, a regra era a ignorância, a contenção e o ocultamento.17

Ao contrário, nos livros a regra é a visibilidade, o desvelamento do corpo
em detalhes cada vez mais minuciosos, conforme a especialidade foi se
legitimando no ambiente acadêmico. Portanto, quanto mais científica se
tornava a ginecologia, mais objetivos os textos e mais realistas as imagens
apresentadas para acentuar o caráter neutro da ciência da mulher.

No entanto, se inseridas no conjunto da produção cultural
oitocentista, no qual proliferam imagens diversificadas do corpo feminino,
observa-se que as imagens científicas se revestem de um significado
peculiar aos olhos dos seus observadores privilegiados. Se as artes plásticas
desvelavam os corpos de ninfas, banhistas, dançarinas e de jovens mulheres
num inocente piquenique (lembremos da tela Déjuneur sur l’herbe – tela
pintada por Edouard Manet em 1863, exposta no salão dos recusados no
mesmo ano),     contribuindo para o conhecimento carnal, como disse Peter
Gay     (1988), este desvelamento revelava a beleza e a sensualidade dos
contornos pintados ou esculpidos, verdadeiros estimulantes para a
imaginação. Já as imagens médicas do corpo feminino não deviam servir
para estes exercícios eróticos visuais; ao contrário, eram objetivações da
sexualidade feminina, localizada nos órgãos genitais, que, de tão detalhados
e despidos de qualquer simbolismo, tinham de ficar distantes do público
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leigo, a fim de mantê-las sobre a rubrica da seriedade deserotizante da
ciência ginecológica.

Essa aura de segredo envolvendo os livros de ginecologia e obstetrícia
contribuiu para a construção da imagem do médico como o ‘guardião’ dos
segredos da feminilidade, o homem da ciência que podia explicar a mulher
porque a conhecia no seu próprio território, já mapeado pela topografia
ginecológica. Para os homens cultos do século XIX, o médico era o mais
indicado para proteger a mulher de sua instável natureza, pois, pensava-se,
então, que ele havia descoberto sua verdade: a mulher era o seu corpo e
sobre este se dirigiam os olhares e as práticas.

A produção dessas representações se deu por meio de dois importantes
procedimentos: o exame visual e a intervenção cirúrgica, repetindo a mesma
trajetória da dissecação, ou seja, da superfície para o interior do corpo.

Vimos como os obstetras enfrentaram o problema da resistência das
parturientes em se expor aos exames e como cederam ante os argumentos
médicos em favor do bem-estar da mãe e do bebê. Já os ginecologistas
enfrentaram o problema do pudor feminino sem ter argumentos tão
convincentes, pois a idéia de se expor a um exame ginecológico era
insuportável para a maioria das mulheres, segundo os autores dos livros de
ginecologia. Nas suas lições sobre o exame ginecológico, o Dr. West (1870: 12)
explicava aos alunos que este era muito penoso para as mulheres:

A mulher reage com grande sensibilidade às impressões penosas e sente-se
profundamente atormentada e humilhada diante da perspectiva de um
exame, embora ela compreenda a necessidade de fazê-lo, mas ela julgará
com um tipo de perspicácia mórbida cada um dos seus (dos médicos) atos.
A maior circunspecção não lhes preservará de uma acusação imerecida.

Para West, todo o cuidado era pouco para evitar ofender a mulher e
dar a impressão de que a ginecologia era uma especialidade incompatível
com as boas maneiras de um homem culto. A aceitação dos exames por
parte das mulheres deve-se ao paciente trabalho de convencimento e de
aceitação da autoridade dos médicos. Da mesma forma que o obstetra
passou a ser aceito na cena do parto, o ginecologista conseguiu, aos poucos,
conquistar a confiança das mulheres.

De acordo com Jean Pierre Peter (1981), este processo começou na
burguesia, para quem o médico era um semelhante, um modelo, uma
autoridade que passou a ser tão respeitada pela mulher quanto a figura do
marido. Essa conquista se deve também à habilidade dos médicos em expor
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suas idéias, procurando convencer, através do uso de uma linguagem aces-
sível, atitudes corteses e paciência em explicar seus procedimentos, como
se pode perceber nesta passagem a respeito do exame ginecológico:

Se através de sua atitude você mostra que o exame não tem nada de insó-
lito; se você permanece calmo, sério e digno; se após ter tomado o pulso,
auscultado o pulmão e o coração, apalpado o ventre você pede naturalmen-
te que é necessário fazer o toque vaginal, a mulher nem pensará em negar
ao médico o exame, mesmo sendo um homem, ela se abandonará sem
reservas a todas as explorações que ele julgar úteis. (Leblond, 1878: 2)

Apesar da anamnese ser parte essencial da experiência clínica, os livros
de ginecologia trazem poucas informações sobre o interrogatório, o que é
indicativo de como o relato da paciente é apenas o ponto de partida para a
investigação propriamente dita, que tinha como objetivo tornar inteligível o
conjunto ‘desconexo’ das informações da paciente. Desta forma, recorremos
a um autor brasileiro, Dr. José Adeodato de Souza, professor de ginecologia
da Faculdade de Medicina da Bahia no início do século XX, cujo questionário
foi reproduzido por seus alunos nas teses de doutoramento e por ele mesmo
no livro Propedêutica Gynecológica (1929).

Para o Dr. Adeodato, a anamnese era apenas uma fase do exame, de
importância relativa, dependendo do “grão de capacidade intellectual”
das mulheres e da “excessibilidade do pudor feminino”     (Ramos, 1918: 6-7).
As perguntas dirigidas às pacientes deviam ser formuladas com destreza,
para evitar indiscrições que pudessem afetar os sentimentos e o pudor;
como explica seu aluno Haroldo Ramos (1918: 5),

muito do sucesso da anamnese dependia da conduta do ginecologista: o
ginecologista nunca perderá em ser minudente; ele deverá agir com toda a
prudência, tato, critério e autoridade, revestindo-se ao mesmo tempo de
uma educação psíquica especial a fim de bem conduzir-se na sua tão eleva-
da quão nobre profissão.

De acordo com o questionário ginecológico do Dr. Adeodato de Souza,
podemos     observar as duas fases do exame; a anamnese e o exame físico e
ginecológico propriamente dito.

• Exame subjetivo ou interrogatório: de que se queixa a doente; idade;
estado sexual (virgem, nulípara, multípara); menstruação; corrimentos;
dores; perturbações uretrovesicais; perturbações anoretais; anteceden-
tes pessoais (partos e abortamentos, moléstias conjugais, molétias de
infância); antecedentes hereditários; funções gerais (psiconervosa,
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digestiva, circulatória, respiratória, urinária, febre, calafrios, emagreci-
mento); evolução da moléstia.

• Exame objetivo: inspeção geral; pulso e temperatura; percussão e aus-
cultação; aparelho respiratório; aparelho circulatório; aparelho nervoso;
exame do abdomen (fígado, baço, rins, intestinos, apêndice, tumores);
exame das mamas (inspeção e apalpação); exame dos     órgãos genitais
externos (inspeção e apalpação); exame dos órgãos genitais externos
(toque, inspeção especular, exames complementares). (adaptado de
Souza, 1929: 310-311).

Ao comentar a primeira fase, o doutorando Ramos, seguindo as
orientações de seu mestre, volta a sublinhar a importância da atitude do
médico diante da mulher. Embora saliente que muitas vezes as mulheres
narram histórias enfadonhas trazendo para o interrogatório informações
inúteis, o médico devia ser paciente e atencioso. Explica que, além de bom
ouvinte, o médico devia familiarizar-se com a linguagem de certas
pacientes que muitas vezes “atiram-nos em verdadeiros labirintos de frases
ambíguas que não traduzem a realidade dos fatos” (Ramos, 1918: 8).

A preocupação com a qualidade do relato da mulher está presente em
outros autores, como o famoso obstetra brasileiro do início do século XX,
Dr. Fernando Magalhães (1933). Falando como perito, ele diz que, para
a anamnese ser proveitosa, deve ser “impertinente, severa, inquisitorial”
(1933: 32). A rigidez exigida pelo Dr. Magalhães deve-se ao fato, por ele
mesmo esclarecido, de que a paciente podia sonegar informações que
porventura considerasse colocar a descoberto algum comportamento sexual
socialmente condenável. Portanto, mesmo sendo a anamnese uma fase
indispensável do exame, seu valor era reduzido em relação ao exame físico,
pois dependia do testemunho da mulher e, como alertava o Dr. Magalhães, havia
um velho axioma clínico que não podia ser esquecido: as mulheres enganam.

Essas observações são esclarecedoras do estatuto dos sentidos na
construção do saber clínico. Todo o conjunto de procedimentos que leva ao
diagnóstico se fundamenta na relação entre olhar e o relato. Como vimos,
o relato da paciente depende de muitas variáveis subjetivas (capacidade
intelectual, receio em expor segredos íntimos, pudor, vocabulário confuso),
portanto, a audição do médico nesta fase do exame se presta para começar
a construir a rede semiológica que o levará ao enunciado do diagnóstico. A
fase mais importante, que o Dr. Adeodato de Souza (1929) qualificou como
exame objetivo, foi minuciosamente discutida nos livros de ginecologia.
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Pode-se afirmar que as informações obtidas desta fase constituem, strito
sensu, o saber ginecológico.

O exame objetivo não mais depende da mulher. Ela é, a partir de
então, paciente, no sentido original desta palavra, ou seja, a pessoa que
sofre ou é objeto de uma ação sobre seu corpo praticada por um agente,
que, munido do saber e dos instrumentos que só ele conhece e pode manejar,
toca, ausculta e olha, dando início à jornada do conhecimento que vai da
superfície do corpo ao interior da genitália feminina, o locus de sua essência,
mas também de suas patologias. Nessa direção, os livros de ginecologia
são verdadeiros arquivos de descrição dos exames objetivos, do arsenal de
instrumentos criados e de suas aplicações, das patologias e das intervenções
realizadas nos corpos femininos.

A técnica do exame começava pela palpação abdominal com a mulher
deitada de costas e vestida, pois o contato da mão do médico com a pele da
paciente devia ser evitado. O Dr. West     (1870) explicava aos alunos que só
em raras ocasiões se aplicava a mão sobre a pele e que o médico devia
iniciar uma conversa com a paciente para desviar a sua atenção do exame.

A exploração manual tinha continuidade com o toque vaginal.
Quando ainda predominava na medicina o princípio do ‘toque, mas não
olhe’,     este exame era realizado com a mulher em pé ou deitada, vestida e
sem contato visual com o médico, que, por sua vez, cercava-se de cuidados
ao realizar o toque, não descobrindo o corpo da paciente, que,
completamente vestida, cobria o rosto para evitar o contato visual com o
respeitável senhor que a examinava. No entanto, com a necessidade da
exploração do corpo através do olhar, foi necessário mudar esta cena,
adaptando a posição da mulher para o exame e criando novos instrumentos
que ampliassem o campo visual do médico.

A posição ginecológica conhecida atualmente só foi aceita entre os
próprios médicos em situações muito específicas, quando o diagnóstico
pelo toque se mostrava infrutífero. Foram desenvolvidas poltronas especiais
para o exame visual que, quando abertas, se transformavam em
plataformas elevadas com pedais para sustentar os pés, permitindo ao
médico a utilização de instrumentos de exame e até mesmo a realização
de pequenas operações.

Para fazer a exploração visual foram desenvolvidos instrumentos
que eram a extensão da mão e do olho do médico. Ao longo do século XIX,
os ginecologistas criaram uma grande diversidade de instrumentos, mas o
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mais famoso deles é o espéculo, que permite ao médico observar o colo do
útero. O espéculo foi um instrumento utilizado na Antiguidade para aplicar
medicamentos no interior do canal vaginal e existem ilustrações nos antigos
tratados de partos em que eram denominados speculum matricis. Até o início
do século XIX não era um instrumento de exame visual e pouco empregado
na prática. Foi o médico francês Récamier que, em 1821, transformou o
espéculo para que fosse usado na exploração visual do útero, sendo, em
seguida, várias vezes modificado pelos ginecologistas que o adaptaram
aos diversos procedimentos e às necessidades dos exames.18

Apesar do interesse dos médicos e da disponibilidade de vários tipos
de espéculos, o exame com este instrumento gerou reações entre os próprios
médicos e, na Inglaterra em especial, entre ativistas dos direitos das
mulheres e algumas médicas.19 A polêmica em torno do uso do espéculo é,
por um lado, a expressão dos pudores femininos e dos médicos que ainda
não estavam convencidos da necessidade de olhar os genitais, confiando
somente no tato. Por outro lado, a questão envolvia também divergências
quanto às terapêuticas ginecológicas utilizadas na metade do século XIX.
Cirurgiões ingleses e especialmente norte-americanos estavam convencidos
de que as doenças ginecológicas, com exceção do câncer e cistos ovarianos,
decorriam de um processo inflamatório no útero. Tal explicação era a base
de Teoria de Bennet,20 que teve larga aceitação, apesar das severas críticas
que suscitou, especialmente por parte do Dr. West e de alguns cirurgiões
franceses como Mauriac e Leblond.

Com a divulgação do espéculo como instrumento de exame a partir da
década de 1840, muitos seguidores de Bennet passaram a utilizar o espéculo
para fazer tratamentos antiinflamatórios no colo do útero, como cauterizações
com o calor e agentes corrosivos, além das amputações: “A Teoria de Bennet
não resistiu, mas as cauterizações do colo dela derivada resistiram mais
tempo” (West, 1870: 5). Segundo Mauriac (apud West, 1870), muitos
médicos inexperientes produziram doenças nas mulheres ou agravaram as
lesões que deveriam ser curadas. Para este autor, foi o uso do espéculo que,
manejado pelos cirurgiões, particularmente, propiciou pesquisas mais
audaciosas e métodos mais agressivos como amputações e cauterizações.

O Dr. West não rejeitava o uso do espéculo para fazer exames, mas
era cauteloso, salientando a eficácia do toque, que criava menos embaraço
para as mulheres, já que podia ser feito sem a exposição do corpo e com a
mulher em pé. Quando o exame manual era insuficiente, ele recomendava

cap3.pmd 5/4/2013, 16:13129



130

a exploração visual do útero com o espéculo. Explica que a mulher devia
ficar na posição ginecológica, “mas a indecência da posição é uma objeção
tão séria que, com exceção de situações particulares, é preferível introduzir
o espéculo com a mulher deitada de lado” (West, 1870: 21).

Para West e outros cirurgiões ginecologistas, a questão sobre o uso
do espéculo não derivava de algum malefício que o instrumento pudesse
causar, muito menos das intenções desonestas dos médicos, mas sim dos
abusos terapêuticos que a facilidade de acesso ao útero podia propiciar.

Contudo, a prática dos exames ginecológicos não foi aceita facilmente.
A bibliografia que aborda as relações entre médicos e pacientes no alvorecer
da medicina clínica mostra como as mulheres nem sempre eram ‘pacientes’,
recusando-se aos exames com instrumentos, já que este procedimento,
além de ser mais invasivo e exigir maior exposição do corpo, reavivava
antigos receios de ser usada para experiências científicas.21

Percebe-se, pelo relato dos médicos, que os exames ginecológicos
sofreram restrições devido a impedimentos de ordem moral, pois não
podemos deixar de levar em conta as dificuldades da época no contato das
mulheres com seus próprios corpos, cercados de tabus, restrições e cobertos
com muita roupa. Portanto, pode-se imaginar a dificuldade em expor os
órgãos genitais mesmo que fosse num ambiente deserotizado e com a
presença de terceiros.

O Dr. West (1870) comenta que na sua prática hospitalar observara
que a sensibilidade aos exames era maior entre as mulheres de classes
sociais mais elevadas, exigindo delicadeza por parte do médico. Certamente
o Dr. West não defenderia atitudes menos dignas ou descortesia para com
as mulheres do povo que procuravam os hospitais londrinos, mas esta
observação mostra a preocupação dos médicos em não ferir suscetibilidades
de classe, especialmente numa época em que os médicos procuravam criar
uma imagem respeitável para a profissão e ampliar a clientela entre as
mulheres da burguesia.

Além do espéculo, um verdadeiro arsenal foi inventado e aperfeiçoado
para a execução dos exames uterinos e cirurgias, composto por vários tipos
de pinças, tesouras, histerômetros, sondas, dilatadores, enfim, um amplo
conjunto de instrumentos que foram necessários à medida que o nível de
intervenção no corpo da mulher se aprofundou. A cirurgia ginecológica foi
o passo seguinte na senda do conhecimento ginecológico.
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Segundo os médicos, os problemas menstruais e as doenças sexual-
mente transmissíveis eram a origem da maior parte das queixas das mu-
lheres, no entanto, quatro grandes problemas pareciam desafiar qualquer
terapêutica: os tumores ovarianos, o câncer, o prolapso do útero e as fístulas
vesicovaginais. A história oficial da ginecologia é, na verdade, narrada a
partir das técnicas desenvolvidas pelos cirurgiões que se dedicaram a estes
males: Ephraim McDowell, Charles Clay, Charles Péan, Wilhelm Freund e
James Marion Sims.

Embora esses nomes sejam os mais destacados, a cirurgia ginecológica
começou a ser largamente praticada na segunda metade do século XIX, tanto
que muitos médicos passaram a questionar a transformação da ginecologia
numa especialidade cirúrgica e a criticar abertamente os excessos. Este debate
revela como os médicos estavam longe de constituir uma categoria homogênea
quanto à definição de suas atribuições, às teorias que fundamentavam suas
práticas e à conduta profissional. Revela também as diferenças entre as escolas,
dividindo médicos norte-americanos, ingleses e franceses.

Nos três países a ginecologia encaminhou-se para a cirurgia, mas nos
Estados Unidos e na Inglaterra esta tendência foi mais acentuada. Médicos
como West e seu colega francês Mauriac engrossavam o coro dos críticos ao
intervencionismo cirúrgico na especialidade que estava perdendo sua caracte-
rística preventiva. Pregando a moderação, Mauriac (apud West, 1870: 9)
exortou seus colegas para o que ele considerava uma questão de ordem:

A escola ginecológica americana, recentemente importada por nós, parece
nos colocar na via das tentativas aventureiras. Parecem ter a palavra au-
dácia como divisa. Mas nem sempre a audácia é bem-sucedida; ela não
justifica certas práticas que não serão aceitas, eu espero, na França, apesar
do fervor. Faço menção aos novos métodos terapêuticos, como exemplo, no
tratamento da dismenorréia e da esterilidade, empregados por James M.
Sims. Depois dele, toda a dismenorréia é mecânica, isto é, deve-se a um
processo mórbido que tem por resultado a obstrução do canal cervical. Tal
visão das coisas leva, logicamente, a um tratamento cirúrgico. (...) Há que
se utilizar desta escola o que há de bom mas sem desprezar as grandes
tradições patogênicas e terapêuticas da ginecologia francesa.22

Essa passagem é bastante representativa dos debates que ocorreram
entre as escolas de ginecologia e entre os próprios médicos nos seus países
de origem. É importante ressaltar que entre as décadas de 1840 e 1890
foram fundados vários hospitais, enfermarias e dispensários especializados
em tratar doenças de mulheres, locais que propiciaram as condições
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adequadas para a prática ginecológica e o desenvolvimento de pesquisas e
técnicas como a cirurgia, por exemplo.23 Os resultados obtidos desta
experiência clínica foram divulgados amplamente no ambiente da medicina
devido à organização dos ginecologistas em associações e ao crescente
número de publicações especializadas nos dois continentes. Dessa forma,
o debate sobre a propriedade ou não das cirurgias ginecológicas tinha todas
as condições materiais e intelectuais para ocorrer, expondo as idéias
médicas a respeito do seu objeto de estudo e as divisões internas da profissão.

Boa parte das discussões que ocorreram entre 1870 e 1890 foi
motivada pela ovariotomia. Resumidamente, esta cirurgia foi desenvolvida
para tratar de tumores ovarianos, mas no período em questão foi largamente
utilizada para tratar de outras doenças. Tendo em vista a amplitude da
definição patológica da sexualidade feminina – lembremo-nos do livro de
Pouillet     (1897) – e de uma bem consolidada tradição que localizava as
doenças femininas no útero, não foi estranho aplicar o mesmo raciocínio
para o papel dos ovários na definição de saúde ou de doença para as
mulheres. Assim, muitas delas ficaram sem seus ovários na fase de
expansão da cirurgia ginecológica, tanto que há vários relatos de operações
deste tipo e de histerectomias e clitoridectomias realizadas para curar a
ninfomania, a masturbação e doenças mentais.24

Além do questionamento da eficácia deste tratamento, os médicos
que se opunham aos excessos intervencionistas levantaram questões
morais, pois a remoção dos ovários tocava no delicado tema da sexualidade
feminina cujos desdobramentos podiam ter significados sociais
importantes. O principal alvo da crítica de médicos ingleses e franceses
foi a chamada operação de Battey, conhecida também como operação de
Hegar, que era a remoção de ovários normais para curar várias patologias
com etiologia sexual. A ooforectomia ou ovariotomia bilateral passou a
ser chamada por seus detratores de castração da mulher e suscitou reações
iradas de cirurgiões importantes como Spencer Wells e a famosa Dra.
Elizabeth Blackwell, bem como das feministas que viam na ‘castração’
uma ameaça à integridade física e moral das mulheres.25

Esses discursos alertavam para as conseqüências que a esterilidade
acarretaria não só para a mulher individualmente, mas para a sociedade,
tendo em vista o papel de reprodutora da espécie tão exaltado pelos discursos
masculinos da época e igualmente pelas feministas, que viam na maternidade
a fonte da superioridade espiritual e moral das mulheres. A ovariotomia
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indiscriminada chocava-se, portanto, com a ideologia da domesticidade
na qual a maternidade era um dos principais pilares, mas também levantava
o problema da definição da feminilidade. Fosse definida pelo útero ou pelos
ovários, a retirada de um destes órgãos significava, para o pensamento
materialista dos médicos, a perda da feminilidade, o que parece ser
paradoxal, afinal os cirurgiões que defendiam a ooforectomia procuravam
adequar o comportamento de suas pacientes aos padrões morais da época.

Não cabe aqui avaliar os benefícios ou malefícios desta ou de outras
cirurgias ginecológicas, mas sim entender sua importância e seu significado
no contexto da formação de um novo campo do saber médico-científico
sobre o corpo feminino. Por um lado, as discussões sobre ovariotomia e
uso do espéculo são indicativas das diferentes visões que dividiam a profissão
no que diz respeito aos limites éticos das relações entre médicos e pacientes
e da predominância da cirurgia sobre a profilaxia. Pode-se argumentar que
estes debates também estavam presentes em outros campos do exercício
da medicina, como é o caso da obstetrícia, em que intervencionistas e não-
intervencionistas disputavam entre si para impor suas idéias junto a seus
pares. No entanto, a cirurgia ginecológica alcançara tal nível de intervenção
com a ooforectomia que o debate tingira-se de fortes tons ideológicos,
ultrapassando as fronteiras da profissão e da técnica ao questionar seus
efeitos sobre o papel social das mulheres.

O sistema sexo-gênero foi consolidado sobre a estreita relação entre
a anatomia e a identidade de gênero, e a ‘castração’ de mulheres criava um
desequilíbrio no sistema. A antiga definição latina tão citada nos textos
médicos mulier propter uterum condita est ( a mulher é seu útero) foi atualizada
para o século XIX para propter solum ovarium mulier est id quod est,     (a mulher
é tão-somente o seu ovário) reforçando a idéia de que a mulher era o que
era por causa dos seus órgãos reprodutivos. Sem os ovários, ela não podia
cumprir sua função natural e social de reprodutora da espécie, portanto,
tornava-se assexuada, no sentido dado a este termo na época, ou seja, a
sexualidade feminina era inseparável da função reprodutiva. A ooforectomia
criava uma outra representação da mulher que não cabia no sistema sexo-
gênero, se tomarmos a definição de mulher dada pelo médico psiquiatra e
cavaleiro da Legião de Honra, Dr. Berthier (1874: 235):

A mulher, como indica a etimologia (foemina vem de foetare, que quer dizer
engendrar) é uma criatura que engendra. Do ponto de vista fisiológico é a
depositária dos germes de sua espécie, alma da reprodução, fonte fecunda
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de onde resultam as gerações humanas. Seu papel é imenso e todo seu
mecanismo concorre para este fim. Seus órgãos sexuais, para os quais
parecem convergir os outros, são a razão e a base de toda a sua estrutura.

Sob esse ponto de vista, médicos, feministas, religiosos e outros partícipes
de diferentes matizes ideológicas convergiam no debate sobre a cirurgia
ginecológica, pois todos os discursos compartilhavam a mesma certeza de que
a mulher é definida pelo seu corpo. Paradoxalmente, a ooforectomia tornava as
mulheres mais femininas por extirpar um dos comportamentos inadequados
ao sexo feminino. No entanto, a ‘castração’ causava mal-estar para seus
opositores porque tocava no pilar estável das diferenças sexuais assentadas pela
ciência. Remover os ovários – o locus da feminilidade – não significava criar
mulheres mais ‘masculinas’? A ciência sexual e a medicina da mulher
formularam discursos para regulamentar a segregação sexual e o estatuto inferior
das mulheres na sociedade burguesa tomando como princípio a evidência das
diferenças sexuais. Para muitos dos envolvidos na questão, os médicos não
tinham o direito de remover ovários saudáveis, produzindo mulheres estéreis e
inúteis numa estrutura ideológica armada sobre os papéis ‘naturais’ de gênero.

Em contrapartida,     a cirurgia ginecológica suscitou o debate sobre as
relações entre saber-poder que, se não foram assim formuladas na época,
foram percebidas como parte das relações assimétricas entre médicos e
mulheres-pacientes. O debate em torno do uso do espéculo já havia
antecipado esta questão, mas foi a cirurgia ginecológica que despertou
críticas de fundo mais político do que científico. A maior parte das denúncias
de exploração sexual ou do controle dos médicos sobre as mulheres veio de
médicas e de profissionais que não eram cirurgiões ou que praticavam
uma medicina não-ortodoxa.

Nos Estados Unidos, a discussão sobre o controle dos corpos femininos
era muito mais acirrada do que na Europa. Wood     (1973) comenta que as
terapias alternativas como a homeopatia e a hidroterapia eram bastante
utilizadas por médicas no tratamento de suas clientes. Segundo Elizabeth
Phelps (apud Wood, 1973: 52), uma escritora muito popular no período
pós-guerra civil, “as mulheres não precisam ser prisioneiras em corpos doentes
esperando pela chegada do seu salvador, o homem; pelo contrário, a mulher
pode curar a si mesma, apoiar seu próprio sexo e, cuidando de outras mulheres,
dar a elas uma nova forma de auto-estima”.

Mesmo com alguns discursos abertamente anticientíficos – o que é
importante ressaltar destas vozes dissonantes é a compreensão que se tinha,
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na época, um campo do saber sobre o corpo feminino que envolvia muito
mais do que a fria técnica e o comprometimento com o avanço da ciência e
da medicina; estava em jogo também, o desejo de controlar, por meio de
tratamentos que transformavam as mulheres em pacientes, uma categoria
social que surge com a medicina clínica do século XIX e que resume muito
bem a relação de objetivação do conhecimento e da prática médica.

Apesar das reações, o processo já não tinha mais volta e no final do
século XIX a cirurgia ginecológica estava consolidada nos dois continentes
e a clínica disseminada pelos hospitais de mulheres e enfermarias. No
início do século XX, a ginecologia se havia tornado uma especialidade
reconhecida e as publicações da área em nada ficavam a dever aos outros
ramos da cirurgia. Em menos de um século as antigas práticas a respeito
das doenças de mulheres deram lugar a um campo do saber sobre o corpo
feminino muito mais abrangente, bem definido e estruturado. Como ciência
da mulher, a ginecologia racionalizou as idéias a respeito da natureza
feminina ao transformar o corpo num objeto analisável, mensurável e
sujeito às mais diferentes práticas de objetivação. Como medicina da mulher,
ginecologia e obstetrícia concluíram o projeto da naturalização das diferenças
sexuais que vinha sendo elaborado desde o século XVIII ao encerrar a mulher
no seu corpo, justificando a necessidade de um campo do saber, de uma
nova ciência que estabelecesse a verdade sobre a alteridade feminina.

Com a medicina da mulher, constituiu-se um amplo e bem documentado
arquivo de informações nos países europeus e americanos, ampliado e renovado
com as novas instituições de ensino e de atendimento hospitalar criados no
final do século XIX e início do século XX. Os centros de ensino e pesquisa
europeus formaram também médicos do continente americano, entre eles
vários brasileiros que foram estudar nas universidades portuguesas, francesas,
inglesas e alemãs, sendo que alguns deles fizeram viagens de pesquisa visitando
várias clínicas particulares e freqüentando cursos de médicos famosos como
Ernest Bumm, Depaul e Spencer Wells, entre outros.

Trazendo as mais novas informações produzidas na Europa ou
desenvolvendo por conta própria novos conhecimentos e técnicas no campo
da obstetrícia e da ginecologia, os médicos brasileiros envolveram-se com a
produção do saber sobre a mulher, deixando um grande arquivo documental
sobre o tema     disposto nas bibliotecas das faculdades de medicina, nas
publicações médicas e nas centenas de páginas de registros hospitalares –
um arquivo que abriga a história da constituição da obstetrícia e da
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ginecologia no Brasil e das representações sobre a mulher produzidas pelo
discurso médico e científico.

Notas

1 Cassel (1996) comenta sobre o que poderíamos chamar de um ranking médico no qual
os psiquiatras ocupam a posição mais inferior enquanto os cirurgiões posicionam-se
nas categorias superiores da profissão devido à proverbial intrepidez no contato
mais íntimo com o corpo humano.

2 Apesar disso, na Inglaterra e nos Estados Unidos surgiram grupos ativistas contrá-
rios à prática da vivissecção, que é o uso de animais vivos em experiências médicas.
Ver Moscucci (1993) e French (1975).

3 A respeito da literatura médica sobre a família moderna, tomo como referência
Donzelot (1986), Foucault (1985) e Joseph (1977).

4 As expressões foram citadas, respectivamente, por dois médicos ginecologistas:
Montgomery (1997:     53) e Soucasaux (1993: 8-9).

5 Illich (1983) explica que o vocábulo francês le sexe era restrito à segregação das mulheres.
6 Ver em Baptista (1909: 19-20)
7 Sobre a tradição médica anterior ao século XIX, seu vocabulário, práticas e imagens

a respeito da natureza instável do corpo feminino, ver Del Priore (1993), especial-
mente a quarta parte do livro intitulada “O olhar da medicina”.

8 A respeito das opiniões médicas sobre a sexualidade e o desejo feminino, ver Degler
(1974), Gay (1988) e Cott (1978).

9 Sobre o modelo androcêntrico da sexualidade, ver Maines (1999).
10 Nas teses médicas produzidas no Brasil que tratam da sexualidade feminina, Pouillet

é, ao lado de Tissot, citação obrigatória. Tissot foi o autor de um célebre tratado sobre
a masturbação, Onania, publicado pela primeira vez em 1760, cuja influência se
manteve até o início do século XX.

11 Na sua tipologia, Pouillet (1897: 34) refere-se à masturbação vagino-uterina que
seria pouco conhecida pelos franceses, mas muito praticada pelas mulheres ociosas
do Japão, da China e pelas odaliscas que viviam no gineceu oriental. O autor explica
tal recorte racial pela influência do clima quente, abundância de alimentos
afrodisíacos, vida sedentária e reclusa, ou seja, “estas mulheres não têm outro obje-
tivo a não ser gozar.” No século XIX, era bastante aceita a idéia de que as mulheres
não-européias e as mulheres brancas pobres eram mais promíscuas sexualmente.
Ver em Stepan (1994) e Degler (1974).

12 Sobre a prática da medicina por leigos, ver Moscucci     (1993) e Ehrenreich & English (1973).
13 Sobre a crítica ao exercício integrado da obstetrícia e da ginecologia, ver Soucasaux (1990).
14 Refiro-me especialmente ao trabalho de Pouchet – naturalista que estudou o fenômeno

da ovulação e autor do livro Théorie Positive de l’Ovulation Spontanée et de la Fécondation
des Mamifères et de l’Espéce Humaine, publicado em 1847 – e ao famoso tratato de
emenologia de Adam Raciborski, Traité de la Menstruation, de 1868. Ambos foram lidos
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e citados não só pelos médicos, mas também por escritores, entre eles Michelet, um dos
divulgadores para o público leigo das teorias de Pouchet e Raciborski no livro O Amor, de
1859. Sobre a teoria da ovulação espontânea, ver Laqueur (1992).

15 Essa passagem foi escrita pelo autor no seu diário em 1849 e citada por Aron.
16 A metáfora da poda é bastante reveladora de como a ginecologia estava, realmente,

de acordo com o tema da descoberta da mulher, presente em outros discursos da
época, segundo Showalter (1993).

17 Ver em Hobsbawm (1997).
18 Leblond (1878) refere-se a onze tipos diferentes de espéculos em seu livro, cada um

devidamente nominado pelo ginecologista que o desenvolveu, como o espéculo de
Sims, de Fergusson, de Ricord e tantos outros que surgiram ao longo do século XIX.

19 Sobre o debate em torno do uso do espéculo nas mulheres, ver Moscucci (1993).
20 Na verdade, Henri Bennet não formulou uma teoria, mas revisou e divulgou as idéias

de Broussais para quem as doenças consistem “no excesso ou falta de excitação dos
diversos tecidos abaixo ou acima do grau que constitui o estado normal” (Canguilhem,
1995: 28). Henri Bennet utilizou esta idéia para explicar as patologias uterinas, ou
seja, segundo sua interpretação das idéias de Broussais, todos os problemas uterinos
tinham como causa a inflamação do colo do útero.

21 Segundo Moscucci (1993), as críticas de Elizabeth Blackwell, médica feminista e anti-
vivisseccionista, associavam os exames e as cirurgias ginecológicas às experiências
com animais. Para esta médica, a crueldade dos médicos com os animais explicava
sua determinação em submeter as mulheres a exames vaginais “degradantes”.
Moscucci comenta que era comum no final do século XIX analogias entre o
vivisseccionismo e a ginecologia: “as mulheres e animais compartilhavam o mesmo
destino como vítimas do materialismo dos médicos” (1993: 124).

22 Prefácio do livro de West, por Charles Mauriac. A dismenorréia é a dor intensa
durante o período menstrual e, segundo Malcom Montgomery, é o fenômeno de
maior significado psicológico: “Partindo-se do fato de que a menstruação representa
a expressão de ‘ser mulher’, esta dor pode ser compreendida como a recusa do papel
feminino. É a ‘dor de ser mulher’ resultante de uma representação negativa que se
teve deste papel" (Montgomery, 1997: 59).

23 Moscucci (1993: 75) informa que só em Londres foram fundadas 88 destas instituições.
Sobre os hospitais de mulheres nos Estados Unidos, ver Flack (1951) e Walsh (1982).

24 A prática de cirurgias ginecológicas em mulheres internadas em asilos para doentes
mentais foi analisada por Mitchinson (1985).

25 O Dr. Spencer Wells foi um dos mais famosos cirurgiões da Inglaterra e um prati-
cante da ovariotomia com o objetivo de tratar exclusivamente de problemas ovari-
anos. A Dra. Eizabeth Blackwell foi a primeira médica formada nos Estados Unidos
e uma defensora da entrada de mulheres na carreira médica. Fundou e organizou
a primeira instituição hospitalar com uma equipe médica composta só por mulhe-
res, o New York Infirmary for Indigent Women and Children, e também foi profes-
sora de ginecologia na London School of Medicine for Women entre 1875 e 1907.
Sobre suas críticas à prática ginecológica pelos médicos, ver Morantz-Sanchez
(1985) e Wood (1973).
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