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O Médico de Senhoras e a Clínica de Mulheres

Corria o ano de 1897 e o jovem Afrânio Peixoto acabara de defender
a tese Epilepsia e Crime com a qual obtivera o título de doutor pela Faculdade
de Medicina da Bahia, vindo a tornar-se um dos nomes de maior prestígio
da medicina legal do século XX. Antes de enveredar pela pesquisa e pelo
ensino universitário, Peixoto tentou dedicar-se à clínica, deixando Salvador
para começar a exercer sua profissão na pequena cidade de Canavieiras, na
região cacaueira. No relato que faz desta experiência, conta que sua
orgulhosa mãe o presenteou com um conjunto de diferentes instrumentos
cirúrgicos vindos     da Europa, entre eles alguns instrumentos obstétricos e
ginecológicos. Mal podia imaginar a sua mãe que aquele presente levaria
Peixoto a mudar o rumo de sua vida profissional, deixando de ser médico
interiorano para ser o cientista renomado na capital federal.

Recém-chegado a Canavieiras, espalhou-se a notícia de que o jovem
doutor tinha muitos aparelhos de curar, ampliando-se a clientela, até que
então ocorreu um chamado para atender a uma parturiente:

Certa noite fui acordado para socorrer uma pobre senhora em trabalho de
parto, visto que sabiam que eu tinha um fórceps moderno, recém-chegado
da Europa. Foi com a morte na alma que me vesti para sair, a caixa do
fórceps debaixo do braço. Sabia das minhas responsabilidades quanto à
esterilização, mas como esterilizar um fórceps em casa humílima tendo
apenas água fervendo? Depois, como aplicá-lo sem perigo, eu que apenas
me recordava da regra mnemônica que, em boa hora, me fizera reter o meu
professor Climério de Oliveira. Fui pelo caminho repetindo isso. Ao chegar
a uma pobre casa de Birundiba, encontrei uma pobre mulher exausta de
soprar numa garrafa, fazendo esforços inúteis. Foi preciso pô-la em re-
pouso, dar-lhe algo a beber para reanimar, esterilizar o meu fórceps e,
milagre da natureza! Antes da minha intervenção, nascia a criança. Medo
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do instrumental? Ou a confiança, da ignorância, na presumida ciência? Eu
de fato afirmara que tudo ia correr bem, logo que ela descansasse. No dia
seguinte eu era um herói em Canavieiras, havendo estreado, diziam, o meu
fórceps, com plenos resultados. O terror da responsabilidade nessa noite foi
de tal ordem, que resolvi não ser clínico, não aventurar a vida dos outros à
minha incapacidade. Peguei de todo o instrumental, ofereci a um insipiente
hospital de Canavieiras e decidi-me a não fazer clínica aí, onde eu seria
forçado a exercitar todo o meu aparelho cirúrgico. Que carnificina. (Peixoto
apud Ribeiro, 1950: 31-32)

Essa incrível experiência de um dos mais respeitados professores e
cientistas brasileiros é interessante sob vários aspectos. Pode-se perceber a
reação positiva das pessoas à chegada de um jovem médico munido com
instrumentos cirúrgicos modernos, comportamento este que revela uma
mudança de atitude em relação à confiança nos médicos e nas suas artes
de curar. Contudo, o que é mais instigante no relato de Peixoto é a sua
sinceridade em admitir não estar preparado para exercer a clínica médica,
constatação a que chegou a partir do atendimento a uma parturiente. Esta
admissão de incapacidade é muito rara de ser encontrada, mesmo em casos
de denúncia de negligência ou imperícia médica, os médicos eram muito
cuidadosos no uso de palavras que podiam colocar em suspeição a formação
do profissional em questão. Ao enfrentar um parto, Peixoto admitiu as
falhas de sua formação, não se deixando levar pela presunção de que bem
armado com fórceps, ganchos, basiotribos e outros instrumentos podia se
tornar um parteiro da noite para o dia.

O Médico de Senhoras: um novo campo da prática médica

O caso de como o Dr. Afrânio Peixoto desistiu da clínica demonstra
muito bem as condições do ensino da obstetrícia no Brasil, conforme
analisamos anteriormente. Embora Peixoto tivesse realizado seus estudos
em uma época em que já havia o ensino clínico das duas especialidades, a
obstetrícia e a ginecologia, há que se questionar sua eficácia, tendo em
vista a referência que faz à regra mnemônica do Dr. Climério, um recurso
didático, deste que foi um dos mais importantes obstetras baianos do século
XIX, usado para que os alunos memorizassem a aplicação do fórceps e
para aprender os tempos do trabalho de parto.1 Provavelmente, Peixoto não
assistira a nenhum parto, ou pelo menos não um parto que necessitasse
de intervenção com fórceps, o que explica o seu ‘terror da responsabilidade’
pela vida alheia.
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O retrato expõe com uma certa dramaticidade a realidade que a maioria
dos médicos recém-formados enfrentava ao voltar para suas cidades ou,
como foi o caso do Dr. Peixoto, ao começar a profissão em uma pequena
cidade do interior: o despreparo devido à falta de experiência clínica,
especialmente nas áreas de obstetrícia e ginecologia. Mais de meio século
de ensino médico no Brasil e os defeitos na formação ainda se faziam
presentes, muito mais nos casos obstétricos que mereciam intervenção
médica. Infelizmente, não temos como avaliar com mais precisão os danos
causados tanto por médicos mal preparados quanto pelas parteiras não
diplomadas – que eram a maioria –, mas podemos ter uma idéia da dimensão
do problema tendo em vista as críticas que vieram a público na época e
posteriormente, em avaliações de cunho histórico.

Fernando Magalhães (1922b) não poupou críticas ao passado das
duas especialidades no Brasil, lembrando que poucos foram os médicos
habilitados e interessados em exercer a obstetrícia até meados do século XIX.
Segundo o autor, isto se deu porque aqueles que fizeram seus estudos em
Portugal vinham com muitas falhas em sua formação, pois a obstetrícia
permaneceu por muito tempo ainda presa às práticas e teorias tradicionais
na medicina portuguesa, prevalecendo a autoridade dos textos antigos em
detrimento da experiência clínica.2 Mesmo aqueles que estudaram em
centros de reconhecido desenvolvimento obstétrico, como a faculdade de
Medicina de Paris ou de Edimburgo, não se tornaram parteiros famosos.
No seu relato, Magalhães (1922b)     apresenta um quadro desolador da
obstetrícia brasileira do século XIX, criticando os médicos por sua falta de
interesse e despreparo e as parteiras pela ignorância.

Certamente, Magalhães não levou em consideração que até o momento
em que os médicos começaram a se preocupar com o ensino e a prática da
obstetrícia, o atendimento às grávidas e parturientes, aos recém-nascidos e
às doenças ginecológicas era feito pelas parteiras e que estas não compunham
uma categoria homogênea de 'mulheres velhas e paupérrimas', incultas e
supersticiosas. De acordo com Maria Lúcia de Mello Souza (1998), havia
tipos diferentes de parteiras com níveis de conhecimento variados sobre
o parto, sendo a maior parte delas habilitadas para assistir as parturientes, o
que explica o reconhecimento por parte da clientela e o longo período de
tempo que muitas delas exerceram o ofício.3

Para o Dr. Fernando Magalhães e outros médicos que se juntaram a ele
nas suas críticas, a história da obstetrícia não se confundia com a milenar
prática das parteiras. A história que os médicos sancionavam era da evolução
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do conhecimento científico, da tecnologia e da cirurgia conduzidos pela
racionalidade dos ‘pais da obstetrícia’ e seus seguidores nos espaços exclusivos
das faculdades de medicina, onde poucas parteiras puderam entrar e somente
como discípulas dos médicos. Magalhães e seus colegas não se opunham ao
ofício das parteiras; ao contrário, seguindo uma orientação européia,
defendiam a necessidade de parteiras bem informadas na ciência obstétrica
para atender os partos naturais e saber reconhecer os problemas contanto
que não agissem por conta própria e chamassem o médico caso fosse
necessário..... Em seu livro, Magalhães (1922b)     refere-se a algumas
representantes cultas e dignas do ofício das parteiras, como a famosa Mme.
Durocher, a quem ele reconhece a competência e a generosidade.

Apesar da fama que tantas parteiras tiveram, dos constantes
agradecimentos que recebiam e do número significativo de anúncios de
seus serviços nos jornais da época, como bem analisou Souza (1998), a
maioria foi estigmatizada pelo discurso médico como representante da
ignorância e do atraso, sendo colocada à margem da história da obstetrícia.
Assim, entende-se por que o Dr. Fernando Magalhães, historiador oficial
da obstetrícia no Brasil, só conseguia ver, no período anterior à medicalização
do parto, uma época de descaso dos médicos e atraso das parteiras.

Mas, por que motivo os médicos não se mostraram interessados pelos
partos e pelas doenças ginecológicas? Embora no Brasil não tenhamos
testemunhos de uma reação negativa à entrada dos médicos na cena do
parto, como ocorreu na França, há referências à desimportância dada ao
atendimento obstétrico, herança da medicina portuguesa e de uma tradição
bem consolidada no meio médico. Esta indiferença foi bem observada por
um médico bastante influente na Corte, Dr. José Francisco Sigaud, defensor
do ensino prático de partos para médicos e parteiras. Em seu artigo sobre a
questão, publicado em 1835, o Dr. Sigaud comenta que havia uma idéia
bastante generalizada entre os próprios médicos de que entre os povos
primitivos e nos climas quentes, os partos transcorriam normalmente,
sem a necessidade de alguém para intervir a não ser uma parteira para
aparar a criança. A formulação desta idéia é contemporânea à expansão
colonial européia e às narrativas dos viajantes a respeito dos povos
primitivos e seus costumes. Segundo os primeiros etnógrafos da
modernidade, as mulheres negras ou indígenas tinham muita facilidade
em dar à luz e quase sempre o faziam sozinhas, voltando logo em seguida
às suas atividades. Esses relatos instigaram alguns médicos a desenvolver
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o que podemos chamar de uma obstetrícia antropológica, voltada para o
inventário dos costumes obstétricos dos povos não-europeus, divulgando-
os através de livros ricamente ilustrados.

Os defensores da ciência obstétrica não se cansaram de rebater essas
idéias questionando o valor das observações dos viajantes e demonstrando
com suas experiências pessoais a existência de casos que exigiam a atuação
de um médico treinado em obstetrícia. Dr. Sigaud (1835) era um destes
defensores e rejeitava a suposição dos médicos brasileiros de que as escravas
e as índias pariam sem necessitar de ajuda. O problema, segundo Sigaud,
estava na falta de divulgação dos ‘casos funestos’, diferentemente do que
ocorria na Europa, onde os casos obstétricos complicados eram publicados
na imprensa. Esta seria a explicação para a crença de que em uma cidade
de clima quente como o Rio de Janeiro não ocorriam partos difíceis. Sigaud
rejeitava inteiramente o que para ele era tão-somente uma crença, sem
nenhuma sustentação em fatos, nem em estatísticas, e cita suas próprias
experiências, contando ter observado jovens escravas com diâmetros
pequenos da bacia cuja parturição foi penosa, pois haviam engravidado
muito jovens. Comenta ainda ter visto diversos casos complicados e até
fatais para as mulheres e os recém-nascidos, como hemorragias, convulsões,
peritonite e rupturas de útero, o que o levou a defender a urgência de uma
clínica de partos na Corte.

Mesmo sem contar com estatísticas, há relatos médicos sobre níveis
alarmantes de mortalidade materna, atribuídos ao descaso dos médicos, à
precariedade do ensino obstétrico e à ação das parteiras não diplomadas,
chamadas também de ‘comadres’ e ‘curiosas’. Certamente, havia algum
exagero em afirmações como as do Dr. Nunes Garcia (apud Magalhães
1922b: 128), ao dizer que “na classe das mortes por parto esta cidade e
mesmo o Brasil todo exorbita as demais nações do mundo”. Contudo, não
se pode subestimar esses relatos que, somados às observações dos viajantes
europeus que passaram pelo Brasil no século XIX, apresentam um quadro
bastante inquietante quanto à mortalidade materna.

Informado pelos viajantes, Gilberto Freyre (1992: 346) refere-se aos
casamentos precoces de meninas-moças, as “iaiás das casas grandes”, que,
aos treze anos, ou até mesmo aos doze, já eram encaminhadas para o
casamento. Segundo Freyre, muitas dessas meninas não sobreviviam ao
primeiro parto, apesar dos rogos à Nossa Senhora do Bom Parto e,
certamente, dos esforços das parteiras, que pouco podiam fazer para salvar
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meninas cujos corpos não estavam suficientemente desenvolvidos para
suportar os encargos físicos de uma gestação e os riscos da parturição.

Se tomarmos como referência os estudos demográficos sobre a
mortalidade feminina na Europa e nos Estados Unidos, veremos que, em
relação aos homens, os índices mantiveram-se mais elevados até a década
de 70 do século XIX, sendo a tuberculose a primeira causa da mortalidade
feminina. As mortes relacionadas aos partos aumentaram significati-
vamente nos países onde as mulheres passaram a ser atendidas nos hospitais
e maternidades, devido à infecção puerperal, apesar dos esforços médicos
empreendidos após a década de 70 daquele século para debelar este
verdadeiro flagelo. As pesquisas mostram que a queda da mortalidade
materna só começou a ocorrer após a Primeira Guerra Mundial.4

No Brasil, os atendimentos obstétricos foram majoritariamente
domiciliares até o final do século XIX, não se verificando a epidemia de
infecção puerperal que ocorreu nos hospitais europeus. Portanto, há que se
considerar os partos difíceis, as hemorragias e a eclâmpsia como complicações
puerperais para as quais os médicos e muitas parteiras não estavam
preparados e que, conseqüentemente, devem ter contribuído para o aumento
da mortalidade materna, conforme denunciado pelos relatos da época.

Outro aspecto a ressaltar do tom dos discursos adotados pelos críticos é
o impacto psicológico da morte causada pelo parto. Autores como Laget (1977)
e Shorter (1984) concordam que, comparativamente, o número de partos difíceis
era muito menor do que o de partos naturais, e a possibilidade concreta de um
parto assim resultar na morte da mãe e quiçá da criança gerava uma forte
impressão coletiva de medo e fatalidade. Portanto, mesmo que a mortalidade
materna no Brasil não diferisse muito do que ocorria em outros países –
talvez até fosse menor para o período anterior a 1870, quando a intervenção
médica era mais rara e, conseqüentemente, os riscos de infecção menores –
o impacto era considerável, gerando acusações e arruinando reputações.

Tal estado de desinteresse não parece ter se alterado pelo menos até a
década de 50 do século XIX. A partir de então, alguns médicos começaram
a se dedicar mais à obstetrícia, mesmo que ainda não fosse uma atividade
lucrativa, afinal, a clientela era bastante fiel às parteiras.5 Médicos como o
Dr. Feijó, Dr. Sabóia, Dr. Rodrigo de Bivar, a parteira Mme. Durocher e outros
tantos passaram a divulgar conhecimentos, opiniões e observações clínicas
nas publicações médicas que surgiram no Brasil como a Revista Médica
Fluminense (1835-1841) e os Anais Brasilienses de Medicina (1850-1885),



177

publicação oficial da Academia Imperial de Medicina, onde também se davam
os debates a respeito de questões clínicas, científicas e profissionais.

Começava-se a ter um ambiente propício ao desenvolvimento da
obstetrícia, como se pode ver pelo aumento no número de teses de conclusão
dos cursos de medicina a partir da década de 50 do século XIX, bem como
de outras publicações de caráter didático como O Médico da Primeira Infância
e o Conselheiro da Mulher Grávida (Magalhães, 1922b: 240), de Antônio
Ferreira Pinto, publicados em 1859, e o Manual da Parteira ou Pequena
Compilação de Conselhos na Arte de Partejar (1922b: 240), de Joaquim Antônio
Alves Ribeiro, publicados na província do Ceará em 1861.6 As críticas ao
descaso dos médicos e das autoridades com a mortalidade materno-infantil
e a defesa de um ensino clínico de partos são contemporâneos à formulação
de discursos médicos, na sua maioria, mas também jurídicos e literários, a
respeito da família e dos papéis de gênero.

Como bem observou Jurandir Freire Costa (1979), já na metade do
século XIX percebe-se um clima intelectual influenciado pelas publicações
européias contrário à reclusão das mulheres da elite e à vida desregrada
das mulheres do povo. A preocupação com a gravidez e o parto integra,
portanto, uma nova visão a respeito da mulher, cujo corpo devia ser fértil
e saudável a fim de cumprir a função materna, revestida de um novo
simbolismo político. Ou seja, o que os médicos do século XIX pretendiam
inculcar nos corpos e mentes das mulheres era que sua natureza não estava
somente à disposição de interesses egoístas ou particularistas, como a
transmissão do sangue e do nome da família, mas de valores muito mais
importantes e coletivos, como a raça, o vigor de um povo, o sangue de
uma nação. Assim,     médicos e outros intelectuais do final do século XIX
procuraram transformar a maternidade em uma função política de extrema
importância para ser abandonada às mãos de leigos.

Além da ampliação do debate médico sobre a obstetrícia, as inovações
clínicas e cirúrgicas introduzidas pela ciência francesa e inglesa já eram
bem conhecidas pelos médicos brasileiros, afinal, alguns deles estudaram
na França, outros empreenderam viagens de pesquisa ao exterior ou então
tiveram acesso aos conhecimentos através dos livros e periódicos estrangeiros
adquiridos pelas bibliotecas das faculdades do Rio de Janeiro e da Bahia.7

Outra evidência bastante importante sobre o crescente interesse médico
pela obstetrícia e a ginecologia foi o aumento do número de clínicas privadas
para atender a parturientes e doenças de senhoras. Os jornais que já traziam
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anúncios dos serviços prestados por parteiras começaram a publicar anúncios
de clínicas mantidas por médicos, como o Dr. Chomet, o Dr. França e o
Dr. Eiras, voltadas para o atendimento de pessoas com algum recurso;
também atendiam as escravas que os senhores enviavam para dar à luz a
fim de garantir seu investimento, conforme interpretação de Magalhães.
Provavelmente Magalhães estivesse certo, afinal, desde o início do século
já havia uma orientação nesse sentido, ou seja, de que os senhores deviam
cuidar melhor das escravas grávidas e dos seus filhos recém-nascidos tendo
em vista proteger não apenas a saúde e o bem-estar das escravas, mas,
igualmente, os seus próprios interesses.

Além das clínicas mantidas por médicos e parteiras, alguns médicos,
reconhecidos pela perícia com que atendiam as parturientes e pelo saber que
demonstravam, passaram a ser chamados pelas mulheres mais ricas a fim de
atendê-las nos seus partos realizados em casa, o que contribuiu para a divulgação
da prática e a construção da fama de médicos como o Dr. Luiz da Cunha Feijó,
catedrático da Cadeira de Partos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
(FMRJ) e parteiro da Princesa Isabel, que teve uma grande clientela na Corte
entre as décadas de 1850 e 1870.

Embora a maioria das mulheres continuasse a chamar as parteiras
para atendê-las no momento de dar à luz, também no Brasil deu-se o
mesmo movimento em direção aos médicos-parteiros, cuja clientela era
inicialmente bastante diferenciada. Feijó atendia tanto as mulheres muito
pobres na enfermaria de partos da Santa Casa, como as esposas de Ministros
do Império e a própria filha do Imperador. O mesmo se dava com outros
médicos parteiros, que, ao longo da segunda metade do século XIX,
adquiriram fama e foram conquistando clientela. No entanto, o costume
de chamar o médico para atendimento domiciliar permaneceu restrito às
elites e às camadas médias urbanas até o século XX, quando os obstetras
brasileiros começaram uma verdadeira campanha de convencimento sobre
as vantagens e a segurança do parto hospitalar em relação ao domiciliar.
Até então, os médicos-parteiros atendiam somente mulheres sem nenhum
recurso, na Santa Casa e depois nas maternidades, ou as senhoras brancas
endinheiradas que podiam pagar o atendimento exclusivo junto ao seu leito.

Apesar das restrições, alguns médicos parteiros da metade do século
XIX tornaram-se referência para seus alunos, sendo constantemente citados
nas teses pela experiência clínica e pelas opiniões a respeito de pontos
polêmicos, como o uso de anestésico no parto, a aplicação do fórceps ou as
cirurgias obstétricas, o que demonstra como estavam informados do
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conhecimento obstétrico produzido no exterior, procurando, dentro do
possível, colocá-lo em prática no atendimento às mulheres.

Os obstetras mais destacados na clínica e no ensino atuaram também
na política. Alguns conquistaram títulos de nobreza, como o baiano
Dr. Adriano Alves de Lima Gordilho, Barão de Itapoan, e o Dr. Luiz da
Cunha Feijó, Visconde de Santa Isabel. Outros foram deputados e senadores,
e o Dr. Francisco Werneck de Almeida, primeiro ginecologista brasileiro,
foi prefeito do Rio de Janeiro entre 1895 e 1897. As biografias dos mais
destacados obstetras e ginecologistas brasileiros que atuaram após 1870
apontam para alguns traços em comum, como a origem social, sendo a
maioria deles oriundos de famílias ricas ou de segmentos médios urbanos
concentrados no comércio e no serviço público. Outra característica comum
foi a inclinação para a pesquisa científica, ou seja, muitos desses médicos
participaram ativamente de sociedades e associações científicas e
profissionais no Brasil e também no exterior, produzindo algumas obras
de grande aceitação e fundamentação clínica adquirida em hospitais
brasileiros e estrangeiros.8

Tomando como referência a contínua ação dos médicos especialistas
no corpo feminino e o aumento de publicações, especialmente das teses de
doutoramento, percebe-se que o quadro da prática obstétrica e ginecológica
nas últimas três décadas do século XIX havia mudado bastante em relação
àquele tão criticado por Fernando Magalhães, ele mesmo formado na última
década do século, tendo convivido com os mais famosos médicos de senhoras
do Rio de Janeiro. Sem dúvida, contribuiu muito para esta mudança a
edificação de um ambiente intelectual propício aos debates e à exposição
das idéias, que contava com as associações médicas e as publicações, como
a Gazeta Médica da Bahia e o Brazil Médico, e também os congressos, nos
quais nossos obstetras e ginecologistas tinham a oportunidade de ouvir e
de trocar experiências.

A atuação de médicos, como Werneck de Almeida, Rodrigues dos
Santos, Rodrigues Lima, Oliveira Araújo, Climério de Oliveira, Fernando
Magalhães, e parteiras, como Madame Durocher, que participou ativamente
dos debates científicos, foi decisiva para a constituição da obstetrícia e da
ginecologia no Brasil. Aqui, instituiu-se a prática de uma clínica que em
nada diferia daquela praticada na França, Inglaterra ou na Alemanha, apesar
da carência dos hospitais e da ausência de uma política de saúde voltada
para a assistência materno-infantil.
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Se observarmos a bibliografia consultada e analisada por Fernando
Magalhães (1922b), num total de 1.793 títulos, englobando livros, artigos,
ensaios e teses, especialmente estas últimas, pode-se estabelecer a
cronologia da constituição das duas especialidades e acompanhar as
doutrinas seguidas e a evolução da prática da clínica obstétrica e
ginecológica no Brasil. Os debates sobre temas polêmicos e a divulgação
das observações clínicas presentes nesta vasta produção são indicativos
não só da evolução das duas especialidades no Brasil, mas principalmente
da construção do saber sobre o corpo feminino e das representações médicas
a respeito da mulher.

A Ciência da Mulher no Brasil: práticas e representações

A produção do conhecimento obstétrico-ginecológico no Brasil não
se deu unicamente nas faculdades de medicina ou por meio da publicação
de livros e teses. Boa parte dos conhecimentos foi divulgada nas associações
médicas e nos periódicos especializados e alguns casos mais polêmicos
chegaram a freqüentar as páginas da imprensa diária, para desaprovação
de alguns médicos, que não viam com bons olhos a transformação de
casos clínicos em notícias ao alcance dos não-iniciados.

Apesar das dificuldades para se constituir a medicina da mulher no
Brasil, temas comuns às duas especialidades acabaram por propiciar debates
e mesmo por gerar polêmicas representativas do pensamento médico da
época a respeito da profissão, de questões éticas e morais, das relações
entre médicos e pacientes e, principalmente, das idéias a respeito de seu
objeto comum: as mulheres. De acordo com a análise de José Leopoldo
Antunes (1999), os debates que extrapolaram o meio médico e acadêmico
são mais do que testemunhos da história do pensamento médico,
constituindo um conjunto de textos exemplares do grau de intervenção
médica na sociedade. Para o caso da obstetrícia e da ginecologia esta
afirmação é bastante procedente. As questões polêmicas que envolveram
os médicos são reveladoras da constituição de espaços e publicações que
possibilitaram a emergência dos debates, dos saberes, da autoridade médica
e das divergências entre os médicos. Essas polêmicas também fornecem
informações sobre o grau de intervenção nos corpos femininos e sua
transformação em ‘casos’, em ‘peças’ passíveis de observação, descrição,
análise e comparação, origem e destino do saber médico.
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A divulgação dos conhecimentos e dos casos polêmicos foi
incentivada com a criação de publicações especializadas, como vimos
anteriormente, no entanto, somente em 1907 as especialidades de
obstetrícia e ginecologia conquistaram um espaço exclusivo de produção e
divulgação de conhecimentos, exposição de idéias, defesa de posições a
respeito de doutrinas e debates de temas polêmicos. Trata-se da Revista de
Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro (RGO) idealizada pelo Dr. Alberto
Ribeiro de Oliveira Motta, que se tornou posteriormente o órgão oficial da
Sociedade de Obstetrícia e de Ginecologia do Brasil, fundada em 1921,
com sede no Rio de Janeiro.

A revista surgiu com o objetivo de promover as duas especialidades
no Brasil, bem como de incentivar o desenvolvimento da pediatria, que foi
incorporada ao nome da revista em 1919. Geralmente havia dois ou três
artigos tratando de temas relativos à clínica e à cirurgia, resenhas e a
seção Petit Revue com resumos em francês dos artigos publicados para
informar seu conteúdo aos leitores estrangeiros. Sete anos depois de sua
criação, a lista de colaboradores da RGO já contava com 37 especialistas
entre brasileiros e estrangeiros, o que demonstra como esta publicação se
tornou um importante e respeitado veículo de divulgação do saber obstétrico
e ginecológico na América do Sul. Durante a década de 20 do século passado,
quando a assistência obstétrica começou a ser prestada nas maternidades,
a revista passou a publicar o Registro da Clínica Obstétrica da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, divulgando todos os atendimentos e
procedimentos médico-cirúrgicos, bem como informações detalhadas a
respeito das parturientes.

No entanto, casos polêmicos envolvendo a ginecologia e a obstetrícia
já tinham mobilizado os médicos e a opinião pública em épocas anteriores,
como foi o primeiro parto da Princesa Isabel, atendida pelo Dr. Feijó, cujo
feto foi craniotomizado. Este parto malogrado alcançou notoriedade com
a circulação de um folheto assinado por Carolino dos Santos, pseudônimo
do Dr. Nunes Garcia, médico parteiro que acusou o Dr. Feijó e seus
assistentes de imperícia. O trauma vivido pela princesa deve ter sido de
tal magnitude que no seu segundo parto foi chamado o obstetra francês
Dr. Depaul para atendê-la, o que gerou reações entre os médicos brasileiros,
para quem a chegada de um médico estrangeiro foi sentida como uma
afronta. O Dr. Fernando Magalhães (1922b)     conta que, após usar o fórceps
em um parto difícil, mas bem-sucedido, Depaul foi requisitado para atender
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outras mulheres, ganhando bastante dinheiro durante sua permanência
na Corte, para desagrado dos médicos da terra.

Embora esse caso tenha gerado reações e trocas de acusações, pois,
afinal, envolveu um médico com a reputação do Dr. Feijó, o caso que mais
polêmica suscitou ocorreu em Salvador em 1878 e ficou     conhecido como
‘Questão Braga’. Geralmente associado à medicina legal por tratar-se de
um caso de perícia, é uma amostra das relações entre os saberes das
especialidades, das divergências médicas e, principalmente, da objetivação
do corpo feminino pelo saber médico. A Questão Braga foi, na verdade, um
grande escândalo que chegou às páginas dos jornais, sendo comentada
tanto por especialistas quanto por pessoas leigas, mas atentas aos
escândalos envolvendo famílias ricas.

Em uma avaliação posterior ao caso, o legista Afrânio Peixoto comenta
que situações como a que ocorreu em Salvador deviam servir de lição para
os médicos,     que precisavam evitar a emissão de laudos àqueles que não
fossem legistas a fim de não incorrer em erros como incorreram os médicos
baianos: “Os peritos – homens de grande valor, mas não médicos legistas
– erraram, porque não souberam ver, não souberam dizer o que viram e
nomearam e classificaram mal, dando um resultado errôneo e insanável à
perícia” (Peixoto, 1946: 63). Vejamos o que os médicos baianos não souberam
ver, nominar e classificar.

Em 30 de novembro de 1878, o professor substituto da Faculdade de
Medicina da Bahia e parteiro, Dr. José Pedro de Sousa Braga, com 33 anos de
idade, casou-se com a jovem Cândida Augusta Ferreira, de 18 anos, filha do
rico comerciante Manuel Alves Ferreira. Para espanto dos seus sogros, no dia
seguinte à noite de núpcias, Dr. Braga foi entregar a esposa de volta aos seus
pais, pois descobrira que ela não era mais virgem, fato este que consistia no
‘erro essencial de pessoa’, uma situação que tornava legítimo ao marido
pedir a anulação do casamento. A família de Cândida chamou dois médicos
para examiná-la, sendo um deles o Barão de Itapoan, professor de partos da
Faculdade de Medicina. Ambos atestaram que o defloramento ocorrera
recentemente, o que levou a família requerer junto ao chefe da polícia um
exame médico-legal para provar a honestidade de Cândida. Foi composta
uma comissão com cinco médicos, responsáveis pelo exame e pelo laudo
que confirmava ter ocorrido o defloramento na noite de núpcias.

O Dr. Braga foi questionado pelo chefe de polícia a respeito de suas
acusações, ao que respondeu dizendo haver suspeitado da esposa devido a
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alguns sinais como a flacidez dos seios em uma moça de 18 anos e o
estado dos órgãos genitais externos, que, segundo sua apreciação, não
eram próprios ao estado de uma ‘vulva virginal’. Em seguida, o ‘marido’
procurou fazer exames, como o toque vaginal, concluindo que não havia a
presença de hímen. Após o exame médico nupcial, consumou o ato e obteve
a confissão da esposa de que tivera encontros amorosos antes do casamento.

Insatisfeito com o resultado da perícia que inocentava sua esposa, o
Dr. Braga enviou o laudo para seis especialistas fora da Bahia, sendo eles:
o Dr. Souza Lima, catedrático de medicina legal, e o Dr. Luiz da Cunha
Feijó Filho, catedrático de obstetrícia, ambos do Rio de Janeiro; o Dr. Filipe
Simões e o Dr. Lourenço de Almeida Azevedo, respectivamente professores
de medicina legal e de obstetrícia da Universidade de Coimbra; o legista
Paul Brouardel e o obstetra já conhecido pelos brasileiros, Dr. Depaul, ambos
da Faculdade de Medicina de Paris. Devido ao uso de um termo inadequado
pelos peritos baianos, os pareceres encomendados pelo Dr. Braga foram de
conclusão que o defloramento era antigo (Peixoto, 1946).

A reputação de Cândida parece ter sido restabelecida, pois o laudo
dos médicos baianos foi favorável a ela e, segundo Dinorah Castro (1996),
pesava sobre o Dr. Braga a suspeita de ter agido de má-fé, movido por
interesses econômicos, ficando a opinião pública contra ele.

O que sobressai dessa história em que se misturaram elementos de
violência, reputações em jogo, conhecimentos médicos e a fria técnica dos
exames periciais é a transformação de Cândida em um corpo passivo,
examinável, reduzida aos detalhes minuciosos de seus órgãos genitais. O que
mais impressiona é que o exame começou na própria noite de núpcias com
o Dr. Braga agindo como médico e marido ao mesmo tempo, comportamento
este que foi severamente condenado pela avaliação do Dr. Afrânio Peixoto,
para quem as observações do Dr. Braga depunham contra ele como médico
e como homem, por ter agido como agiu, expondo seu desconhecimento do
corpo feminino e sua leviandade ao expor a questão da forma como o fez.
Muito embora este caso tenha sido o mais comentado, não era incomum,
segundo Peixoto, sendo até numerosos, o que exigia a intervenção de
médicos legistas e não de obstetras pouco informados sobre detalhes do
corpo feminino como a diversidade de tipos de hímens.9

Outro aspecto importante a salientar é a esfera das competências.
Legistas e obstetras disputaram para estabelecer a verdade sobre o mesmo
campo de fenômenos, expondo diferentes métodos de investigação. Na época
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em que se deu a ‘Questão Braga’, a medicina legal estava começando a se
constituir como especialidade no Brasil. Com a ‘Questão Braga’, obstetras
e legistas trabalharam juntos, como se pode observar pela composição das
comissões, mas as conclusões foram diferentes, apontando para diver-
gências a respeito dos métodos de observação e críticas, especialmente dos
europeus, quanto à terminologia usada pelos médicos baianos. Embora os
obstetras pudessem atuar como peritos, a questão que começava a ser
formulada com o episódio foi que deveriam fazê-lo a partir das teorias e
dos métodos da medicina legal.

De qualquer forma, este caso mostra como a medicina legal também
foi outra especialidade que teve no corpo feminino um dos seus objetos
privilegiados, especialmente no que se refere à sexualidade, ao tratar de
assuntos como estupro, defloramento, aborto, infanticídio e os efeitos
psíquicos da menstruação. Para as mulheres envolvidas em processos sobre
tais questões, o laudo do legista tinha uma importância considerável; afinal,
era o testemunho do olhar objetivo e científico que decidia sobre a reputação
das mulheres, desempenhando um importante papel de mediador autorizado
nos conflitos de gênero arbitrados pela justiça.

Outro caso rumoroso que envolveu os obstetras e ginecologistas
brasileiros foi a discussão em torno da esterilização da mulher que teve
origem na divulgação, nos jornais do Rio de Janeiro em 1893, de um
‘processo secreto’ mediante o qual o ginecologista italiano Abel Parente
garantia excelentes resultados.10

Os anúncios geraram uma reação imediata por parte dos médicos
obstetras e ginecologistas que iniciaram uma verdadeira campanha contra
o médico italiano e o seu invento, por intermédio das associações médicas,
resultando num inquérito policial. Os mais importantes e respeitados
especialistas brasileiros vieram a público externar sua rejeição à idéia de
uma cirurgia que esterilizasse as mulheres, começando pelo Dr. José
Rodrigues dos Santos (1893), que escreveu uma monografia sobre o assunto,
apresentada à Academia Nacional de Medicina, cujo título foi formulado
como uma pergunta: Scientificamente é Possível a Esterilização da Mulher?
O autor responde negativamente à questão, dizendo: “Perante a natureza,
perante a moral, perante a sciencia e às minhas convicções, declaro que
não há um só meio capaz de conseguir este fim sem atentar contra os
costumes e a moralidade pública, ou sem criar estados mórbidos”.
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Para Rodrigues dos Santos, o recurso a uma cirurgia esterilizadora
era algo inaceitável, pois a medicina não podia privar a mulher dos órgãos
que a natureza havia lhe dado para exercer uma função ao mesmo tempo
natural, moral e social. Como exemplo dos abusos da cirurgia ginecológica,
Rodrigues dos Santos (1893)     cita o caso de um médico inglês que realizou
várias clitoridectomias por acreditar estar curando a histeria. Da mesma
forma, Rodrigues dos Santos condenava com veemência a esterilização,
pois acreditava que a ciência teria seus fins desviados para outros misteres,
chocando-se contra a moral e os bons costumes, ao degradar a mulher, a
família e a sociedade.

Esta era também a opinião de seus colegas que se envolveram no
caso do Dr. Abel Parente, entre eles o Dr. Werneck de Almeida, um dos
médicos ouvidos no inquérito.11 Seu depoimento é uma síntese do
pensamento médico da época a respeito de temas como o exercício da
medicina, a ética e as regras que deveriam pautar a publicação dos
conhecimentos médicos. Werneck começou seu depoimento desqualificando
o médico inventor, dizendo que nada de sério nem de científico havia no
seu processo, apenas interesses pecuniários.

Uma prova incontestável da má-fé de Parente era o caráter secreto
de seu invento, furtando-se à crítica e ao debate com seus pares. Para
Werneck e seus colegas, o processo esterilizador não tinha outro objetivo
a não ser a contracepção, e este era o alvo principal de suas críticas. Do
corpo feminino para o corpo da pátria, os médicos envolvidos na polêmica
logo alertaram para a ameaça da depopulação. Werneck de Almeida admitia
que a cirurgia esterilizadora talvez fosse uma opção para os países com
excesso de população, onde a fome e todos os tipos de problemas de saúde
atingiam as classes pobres, mas não para um país como o Brasil,

país novo e despovoado, em que a vida é fácil (...). Sem base, nem funda-
mento científico, tal descoberta é um ataque direto às leis mais comezinhas
do decoro e da dignidade profissional, um atentado contra a moralidade e o
futuro do nosso país e um crime de lesa-humanidade.12

Werneck de Almeida pediu pareceres de médicos estrangeiros de
reconhecida fama a respeito do caso, os quais se opuseram veementemente,
engrossando o coro dos médicos brasileiros que acusaram Parente de imoral
e charlatão. Apesar das reações e da dimensão escandalosa que o caso
teve, o inquérito foi encerrado a pedido do Diretor do Instituto Sanitário
Federal, Dr. Francisco de Castro, um dos defensores de Abel Parente.
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Em 1901, o assunto volta a movimentar o meio médico do Rio de
Janeiro e a freqüentar as páginas dos jornais, tornando-se novamente
um caso de polícia, mas desta vez motivado pela denúncia de que o ‘invento’
do Dr. Parente teria levado uma mulher à loucura. Desta vez, o médico
foi condenado, mas devido a vários recursos, acabou por não cumprir a
pena de 15 dias de reclusão, pois o crime prescrevera, o que levou o Dr.
Barata Ribeiro a expressar, em discurso na Academia Nacional de Medicina,
o desagrado da classe médica, que lamentava “ver a família brasileira
abandonada à petulância obscena dos exploradores (apud Magalhães,
1922b: 160).

Apesar da condenação e do escândalo, o tema da esterilização da
mulher não saiu de cena, pois em 1902, um ano após a condenação de
Parente, Alberto R. de Oliveira Motta apresentou como tese de doutoramento
o trabalho Prophylaxia anti-concepcional de Kehrer e Dührssen (apud
Magalhães, 1922b), no qual defendia a processo esterilizador de Parente.
A congregação rejeitou a tese e em 1903 Oliveira Motta escreveu a tese
O keleno em obstetrícia     (apud Magalhães, 1922b), conseguindo, finalmente,
obter o título de doutor em medicina. Este episódio é ainda mais
interessante do que o caso do Dr. Parente se levarmos em consideração que
quatro anos depois Oliveira Motta fundava a RGO – na qual foi publicado
o artigo de Hugo Werneck, criticando-o como ‘defensor do esterilizador’ –
e, o que é mais irônico, em 1908 assumia a vaga do Dr. Werneck de Almeida
– o mais aguerrido opositor de Abel Parente e da esterilização da mulher
para fins     contraceptivos – na Academia Nacional de Medicina.13

O assunto continuou sendo abordado ocasionalmente em teses médicas
nas quais a questão adquiriu um tom cada vez mais ideológico, ficando em
segundo plano considerações a respeito dos efeitos de uma cirurgia irreversível
para a saúde física e psicológica das mulheres. Na época em que o debate em
torno do método de Abel Parente começou, a reação dos médicos foi direcionada
ao comportamento considerado anti-profissional do médico, que anunciou
pela imprensa um método contraceptivo e não o expôs nos espaços exclusivos
que haviam para estes fins. Era uma atitude que contrariava a ética
profissional, baseada na discrição e na partilha de conhecimentos e novas
terapêuticas, fosse através de congressos ou conferências, fosse nas
publicações especializadas. Mesmo assim já se percebe o argumento político,
baseado no valor da população como riqueza da nação, que fundamentava a
rejeição aos métodos contraceptivos.
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Esse argumento passou a ser mais importante no discurso médico à
medida que se acirravam as discussões e as diferenças entre os
neomalthusianos e os eugenistas no início do século XX, envolvendo
médicos, filantropos, religiosos e cientistas de diferentes países. Os
neomalthusianos defendiam a divulgação de métodos contraceptivos como
forma eficaz de combater o excesso populacional e a pobreza; já os
eugenistas tinham uma visão diferenciada desta questão, defendendo uma
limitação seletiva do crescimento populacional, temendo que a contracepção
entre as classes médias e altas se tornasse um fator de deterioração da
raça. O discurso eugenista foi particularmente sensível na Inglaterra e na
França, onde motivações de ordem política e social levaram os médicos a
adotar uma postura contrária aos métodos contraceptivos generalizados
para todas as classes sociais.14

Entende-se melhor, portanto, porque o Dr. Werneck de Almeida
qualificou a cirurgia esterilizadora de atentado contra o futuro do país e
crime de lesa-humanidade, praticamente não se referindo ao significado da
cirurgia para as mulheres. Ele temia que procedimentos como esse acabassem
por se generalizar, escapando do controle do establishment médico, tornando
a contracepção e o aborto práticas disseminadas entre a população feminina.

À medida que o século XX avançava e a doutrina eugenista atraía
defensores no Brasil, o tom dos discursos foi mudando, incorporando à
problemática da depopulação a questão racial e social. Para os médicos,
não havia sentido algum aderir a teorias neomalthusianas em um país de
vasta extensão territorial e com as decantadas riquezas do Brasil. Alguns,
como o Dr. Gastão Guimarães, mostravam-se céticos com a política
imigratória do governo brasileiro, temendo uma futura desagregação
territorial. Guimarães mostrou-se um natalista deliberado ao defender a
idéia de que antes de incentivar a vinda de estrangeiros, o governo devia
incentivar o crescimento populacional.

Nós pensamos que o governo deveria instituir prêmios, recompensas para
os nacionais que tivessem um certo número de filhos, de modo que, ao lado
das beneficências produzidas por uma imigração bem orientada e bem
cuidada, os nossos casais pudessem concorrer muito para o aumento da
população do nosso país. (Guimarães, 1912: 38)

Mas o alvo das censuras não eram somente o governo e nem os
‘esterilizadores’, como Abel Parente, mas também as mulheres. Teses como
a de Guimarães e principalmente as que tratavam da higiene na gravidez
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atacavam duramente as mulheres que não queriam ter filhos ou que
procuravam obstar a Natureza tendo poucos filhos. Nada era mais
condenável, com exceção do aborto, do que evitar a gravidez, impedir o
nascimento dos filhos, opor obstáculos ao exercício constante da
maternidade, a não ser que a mulher tivesse uma saúde muito frágil.

Guimarães dá como exemplo positivo os pobres e negros da Bahia
com o objetivo de elogiar suas famílias prolíficas, reavivando uma crença
bastante generalizada de que os filhos são a alegria dos pobres:

Eles sentem um orgulho natural e ilimitado quando reparam e reflexionam
sobre a [sua] fecundidade que classificam de bendita e de consoladora.
Trabalham, duplicam as forças, curvam-se sob o peso de um trabalho rude
e fadigante, envelhecem rapidamente, mas bendizem sempre aquela
filharada alegre e sadia que será seu eterno tesouro, a sua eterna alegria.
Da simplicidade e da naturalidade de suas práticas amorosas nascem filhos
robustos e sadios, portadores de uma saúde potente, fruidores de um bem
estar absoluto. (Guimarães, 1912: 32)

Essa visão idílica da pobreza prolífica e saudável era parte fundamental
de um discurso construído sobre a oposição entre o estado natural dos
negros e dos pobres e os males da civilização que seduziam especialmente
as mulheres brancas e de posses, vaidosas e egoístas, que não queriam
engravidar nem – crime maior – amamentar, para não deformar seus corpos.
Em uma inversão do discurso médico, os pobres e negros deviam servir de
exemplo para as classes brancas e ricas do Brasil que não queriam ou não
se empenhavam suficientemente em ter filhos.

Esse discurso procurava disseminar, desde meados do século XIX, a
ideologia da maternidade, valorizando a mulher-mãe, dedicando-se a estudar
seu corpo e o processo do parto, produzindo o que poderíamos chamar de
uma pastoral moderna, consolidada na Ciência, mas com o aval da religião.
Esta ideologia transformou a maternidade em um dever não só para com a
família, mas para com o Estado, para esta família extensa e sentimental
que é a pátria. Os médicos acenavam com promessas de felicidade, de
realização pessoal na criação dos filhos e de elevação moral da mulher, algo
que tanto o romantismo quanto o positivismo sancionaram ao idealizar a
maternidade e entronizar a mãe no altar do lar.15

Dessa forma, o apelo que Guimarães fez às mulheres na conclusão
de sua tese é representativo desta construção ideológica da maternidade e
procura mostrar que as transformações do corpo materno não deviam ser
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recebidas como se fossem o anúncio do fim da juventude e da beleza, mas
sim os sinais de um outro tipo de beleza e de felicidade que só as mulheres
que passavam pela experiência da maternidade podiam conhecer e usufruir:

Procriai mulheres, porque a vossa beleza ressurgirá no corpo de vossos
filhos; os vossos cabelos irão novamente aureolar as vossas frontes; as
vossas perdidas curvas reaparecerão; os vossos sorrisos serão alegres; os
vossos olhos se encherão de uma luz mais pura e mais penetrante; o san-
gue destruirá o roxo de vossas olheiras; o colorido desmanchará as man-
chas de vossas faces; os vossos ventres se retrairão; tudo desaparecerá e
então sereis as mesmas mulheres mais respeitadas ainda, porque embalareis
em vossos braços o petiz sorridente e vivo, enquanto as vossas almas se
embalarão dentro de vós mesmas. (Guimarães, 1912: 46)

É interessante observar o uso narrativo que o autor faz dos tributos
que a Natureza cobra do corpo das mulheres para que elas sejam mães.
Tanto o autor quanto seus colegas de profissão sabiam que nem sempre a
gravidez era um processo tranqüilo e que, geralmente, produzia
transformações que afetavam bastante a beleza e que podiam ser irreversíveis,
como também sabiam as mulheres. O discurso médico reconhece estes
problemas (acúmulo de gordura, olheiras, manchas), só que reforça a
transitoriedade dos mesmos e a promessa de uma nova beleza e de uma
nova dignidade: a beleza da Madona, tão reproduzida pelas imagens da
‘Virgem com o Menino’, desse modo, a educação das mulheres estava voltada
desde a infância para a sua futura missão.

Os médicos cumpriram um novo papel no conjunto bastante
heterogêneo de discursos que louvavam a maternidade e a mulher-mãe.
O lado ‘positivo’ da natureza feminina era exaltado tanto por homens
cultos, como é o caso dos médicos, quanto pelas próprias mulheres que
defendiam os direitos civis, como mostra Anna Davin (1978), ao analisar
a participação feminina em sociedades de voluntários para educar as
mulheres das classes trabalhadoras a bem exercer suas funções maternas
no início do século XX na Inglaterra. Portanto, a elevação moral da mulher-
mãe e a exaltação da beleza do corpo materno são elementos do mesmo
mecanismo ideológico acionado ao longo do século XIX, no qual as
engrenagens de gênero eram fundamentais para o funcionamento de uma
sociedade baseada na divisão sexual do trabalho.

Os médicos brasileiros estavam convictos do seu papel de orientadores
e protetores das mulheres para que elas cumprissem sua função natural e
social. Assim, procuraram conhecer o corpo feminino e suas transformações,
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ampliando paulatinamente sua intervenção durante a gravidez até conseguirem
conquistar a confiança das mulheres, transformando o parto, durante a
primeira metade do século XX, em um evento hospitalar.

O início desta incursão pelo corpo feminino deu-se com os estudos sobre
a gravidez. Durante o século XIX e inícios do XX foram muito numerosas as
teses médicas que trataram deste tema, especialmente dos métodos de
diagnóstico, por tratar-se de um ponto obscuro da clínica obstétrica, tendo em
vista a falta de prática dos médicos e as dificuldades para diferenciar estados
gravídicos iniciais de outros problemas de natureza ginecológica.

A necessidade de desenvolver métodos seguros de diagnóstico da gravidez
não atendia somente ao desejo das mulheres casadas em querer saber se
realmente haviam engravidado, mas tinham implicações maiores, como a
elaboração de laudos periciais em processos de defloramento, acusação
de adultério ou de averiguação da responsabilidade de mulheres acusadas de
crimes. Portanto, o estabelecimento do diagnóstico da gravidez tinha
implicações sociais e morais que exigiam dos médicos muita responsabilidade
e conhecimento das técnicas de investigação do corpo feminino.

Observando o conjunto de teses que abordam o assunto, percebe-se que
as dificuldades levantadas pelos autores são, na sua maioria, colocadas pelas
mulheres. Como definiu Fernando Magalhães (1933: 24) no seu livro sobre as
relações entre a obstetrícia e a lei, “a prenhez acusa, justifica e absolve”, ou
seja, em se tratando de um assunto com tantas implicações como a gravidez,
o médico devia cercar-se de cuidados para não ser enganado pelas informações
prestadas pelas mulheres, pois o diagnóstico poderia denunciar um
comportamento condenável ou frustrar o desejo acalentado de ser mãe.

Como vimos anteriormente, o Dr. Magalhães alertava os médicos para
o fato de que as mulheres enganavam e se deixavam enganar. Entre estas
estavam as mulheres que desejavam muito ser mães e relatavam aos médicos
ou às parteiras todos os sintomas da gravidez e outras que teriam cometido
algum ‘coito ilícito e incompleto’ e, de tanto temer a gravidez, acreditavam
estar grávidas também desenvolvendo os sintomas. Por fim, na classificação
das ‘enganadas’ estavam as neuropatas, mulheres que sofriam algum tipo
de tumor – que por inexperiência do médico fora diagnosticado como gravidez
– e passaram a desenvolver os sintomas. Já aquelas que enganavam tinham
interesses inconfessáveis, ora para esconder uma gravidez indesejada, ora
para simulá-la com finalidade de imputar a paternidade a alguém, ou
mesmo para interromper a gravidez, simulando uma doença ginecológica.
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Diante de tantas dificuldades colocadas pelas mulheres, como os
médicos deviam agir? Em primeiro lugar, procurando estabelecer a verdade,
procurá-la em meio à confusão subjetiva das pacientes. Em segundo lugar,
seguir métodos clínicos desenvolvidos pelas autoridades médicas obstétricas,
baseados na investigação minuciosa dos sinais, pela combinação do tato e
do olhar, pelo menos até que novos métodos fossem desenvolvidos, como
os exames laboratoriais.

O estabelecimento do diagnóstico da gravidez aproximou obstetras e
legistas, especialmente no que diz respeito ao princípio investigativo.
Magalhães (1933) comenta que o obstetra forense devia se basear no
princípio visum et repertum, ou seja, no olhar médico e no relato da pessoa
examinada. No entanto, tendo em vista que as mulheres “enganam,
enganam-se e são enganadas” (Magalhães, 1933: 36), o médico devia se
apoiar mais no visum do que no repertum. O clínico tinha de seguir o mesmo
conselho e se fiar mais na informação obtida pelo exame físico. Este era
dividido em dois momentos: a inspeção do corpo e o exame ginecológico,
que seguia exatamente as orientações dos tratados de obstetrícia.

Estabelecido o diagnóstico, fosse pelo médico ou pela parteira, dificilmente
havia um acompanhamento da gestação, pois, na época, não existia o conceito
de pré-natal, e as mulheres só procuravam a parteira ou o médico no momento
de dar à luz. Entretanto, já no final do século XIX percebe-se uma alteração
nos discursos médicos, com a recomendação de que as mulheres deviam
submeter-se a exames médicos com certa freqüência durante toda a gestação.
Com esta recomendação, os médicos procuravam não só se certificar quanto
às condições do parto, mas convencer as mulheres a aceitar as regras por eles
estabelecidas sobre o que era melhor para elas e os bebês, iniciando-se, assim,
o processo de medicalização da gravidez, do parto e do puerpério.

Boa parte desta verdadeira pedagogia da maternidade não saiu do
papel, pois a mudança de comportamento em relação à gravidez e ao parto
não ocorreu como os médicos desejavam porque a maior parte das mulheres
brasileiras dificilmente podia seguir à risca as prescrições que os médicos
recomendavam. As teses tinham como modelo as mulheres brancas ricas
ou de classe média que podiam se dar ao luxo de seguir dietas especiais,
fazer repouso e mesmo pagar consultas médicas. Foi para elas que os
médicos se voltaram, tentando convencê-las de que seus conselhos, se
seguidos, podiam resultar em uma gestação mais tranqüila, em um parto
controlado e em um bebê saudável, evidenciando o efeito da classe social
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na percepção dos médicos a respeito de suas pacientes. De uma forma
geral, se tomadas em conjunto, nas obras de obstetrícia e de higiene há
uma categoria universal – a Mulher –, mas ao lidar com a normatização
das condutas, ao prescrever cuidados e tratamentos, seus autores têm como
referência as condições de vida das mulheres burguesas.

As teses de higiene na gravidez são exemplares da mudança do discurso
médico em relação às grávidas e ao papel dos médicos no que devia ser uma
'vigilância científica' das mulheres de todas as classes sociais, segundo
expressão encontrada numa destas teses (Ferreira, 1906). Algumas se
restringiam às regras de higiene, mas já havia, no início do século XX, uma
orientação eugênica no tratamento do assunto, justificando a intervenção
médica com finalidade preventiva para evitar a degeneração da raça e o
enfraquecimento da pátria. Também percebe-se um crescente interesse pelo
feto, pois até então a mulher era o objeto exclusivo da obstetrícia. O discurso
eugenista dos obstetras do início do século XX chamava cada vez mais a
atenção para a saúde do feto, vindo a ser um importante elemento na defesa
da assistência médico-hospitalar às mulheres.

As teses e os artigos produzidos a respeito do parto revelam como a
obstetrícia no Brasil e também a ginecologia foram conservadoras. Esta
palavra tem aqui o sentido de preservar, em oposição aos excessos
intervencionistas. Embora se conhecessem e empregassem os métodos
intervencionistas, como o fórceps, as versões, as embriotomias e, por fim, a
cesariana, os obstetras brasileiros mostraram-se cautelosos no momento de
intervir, sendo muito criticados aqueles que abusavam da força e de práticas
mutiladoras, como a craniotomia em feto vivo, prática cruel e extremamente
traumatizante para a mulher, ainda realizada no final do século XIX.

O nível dos conhecimentos sobre o parto revela atualização dos
autores das teses a respeito do assunto, mesmo que fosse somente na
teoria. Pelas referências à prática dos médicos, todas as inovações da
ciência obstétrica produzidas ao longo do século XIX foram imediatamente
adotadas no Brasil, como o clorofórmio, por exemplo, introduzido como
anestésico no parto em 1848 pelo Dr. Rodrigo de Bivar, parteiro do Hospital
da Santa Casa do Rio de Janeiro. Enquanto na Inglaterra e na França a
anestesia obstétrica encontrou forte oposição por parte dos médicos e dos
religiosos, no Brasil, os testemunhos apontam para uma crescente
aceitação, tanto por parte dos médicos quanto das parturientes, que pediam
para serem cloroformizadas.
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Em sua tese sobre o assunto, o Dr. José Cordeiro (1876: 1) explica
que o uso de anestésicos no parto tornara-se imprescindível e “uma das
práticas mais sublimes da obstetrícia”, devido às transformações sofridas
pelo corpo da mulher civilizada. Seu argumento baseia-se na crença de
que as fêmeas animais e as mulheres dos povos primitivos não tinham
partos dolorosos porque as primeiras viviam no estado da natureza e as
segundas muito próximas a este estado. Já as mulheres das sociedades
modernas sentiam dores terríveis no parto devido a vários fatores como a
vida sedentária, o luxo e os maus hábitos higiênicos que as afastavam da
natureza, predispondo-as a partos dolorosos. Cita como exemplo desta
dicotomia as diferenças entre as mulheres da Corte e as das províncias,
dizendo que entre as primeiras o parto era excessivamente doloroso, a
convalescença longa e o abalo nervoso considerável, enquanto as mulheres
que viviam longe do burburinho e das fortes impressões da Corte se
restabeleciam rápido e o parto não era laborioso.

Discussões como essa eram bastante comuns entre os obstetras,
apontando para os efeitos perniciosos da civilização para o corpo feminino,
o que reforçava seu discurso normativo sobre a gravidez e o parto. Quanto
à intervenção no momento do parto, os médicos brasileiros lançaram mão
do instrumental obstétrico disponível na época, mas os professores
alertavam seus alunos para os riscos do excesso intervencionista. Entre
eles destaca-se Fernando Magalhães, considerado o nome mais importante
da obstetrícia brasileira das primeiras décadas do século XX.

Em aula de encerramento de curso, proferida em 1916, Magalhães
conseguiu expor aos doutorandos um verdadeiro programa de clínica,
resumindo as principais linhas da escola obstétrica brasileira. Seu princípio
era ‘nem o máximo, nem o mínimo’, ou seja, o obstetra não devia agir
precipitadamente, prejudicando o curso normal da natureza, nem eximir-
se de agir, deixando de corrigir a natureza quando esta se desviasse de seu
caminho. Para Magalhães, o bom obstetra tinha de saber esperar para agir,
ter boa cultura, saber observar e ser disciplinado. Nada era mais condenável
do que o uso da força, já que o próprio parto era um exercício de forças
naturais que agiam para que o feto se desvencilhasse do corpo materno.
Na sua explicação de como devia agir um bom parteiro, ele condenava o
uso indiscriminado de drogas para acelerar o parto, mas seu principal alvo
de críticas foi o uso da força instrumental ou operatória. Nesse sentido, a
obstetrícia brasileira se diferenciava de algumas escolas mais
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intervencionistas que pregavam o uso do fórceps em qualquer situação de
distocia, o que quase sempre resultava em lesões muitas vezes irreversíveis
para o feto e em muito sofrimento para a parturiente.

Os obstetras brasileiros não parecem ter seguido a linha
intervencionista sem críticas, como demonstra a seguinte passagem da
aula de Magalhães:

Esta obstetrícia que se exibe pelo máximo de trabalho penoso e contunden-
te, que deixa de si a lembrança da ruína, que se resolve no esforço desme-
dido e traumatizante, que mutila os atributos da feminilidade, que arranca
do útero o feto ferido e deformado, prejudicando a doente, não pode ser
representativa do préstimo profissional, rústico e primitivo se só puder
valer pela depredação. (Magalhães, 1922a: 468)

Essa posição cautelosa e comedida defendida pelo médico mais
representativo da obstetrícia moderna brasileira pode ser a explicação para
a tolerância dos médicos com as parteiras no Brasil. Magalhães chegou a
afirmar que o exercício leigo da obstetrícia era menos pernicioso do que
a “ação exorbitante ou incapaz do diplomado” (Magalhães, 1933: 9), desde
que as parteiras se limitassem a consolar as parturientes e a exercer uma
vigilância cautelosa, sem intervir, nem receitar. Nos países onde a obstetrícia
desenvolveu-se reconhecidamente como intervencionista, geralmente a luta
contra as parteiras foi mais encarniçada, como é o caso dos Estados Unidos
(Ehrenreich & English, 1973).

O conjunto das teses médicas que tratam do parto natural ou do
laborioso demonstra uma atitude que poderíamos definir como ‘expectação
armada’, ou seja, os instrumentos e as técnicas que permitiam intervir em
partos complicados e de risco eram conhecidos e razoavelmente colocados
em prática. Mas não houve, por parte das duas mais antigas escolas de
obstetrícia do país, uma orientação intervencionista, fundada
exclusivamente na crença da supremacia da tecnologia e da destreza do
obstetra ou cirurgião. De acordo com Fernando Magalhães, o obstetra devia
abandonar o uso da força em favor do sentimento humanitário, resgatando
as origens da obstetrícia, como um ofício manual e de exercício da paciência
e da sabedoria: “Só o aforismo da arte vencedora contra a força repudiada
poderá garantir a vossa tranquilidade” (Magalhães, 1922a: 472).

Esta orientação não significava, contudo, que o médico desconhecesse
as operações obstétricas e a cirurgia, em especial a cesariana. Magalhães
foi um dos maiores divulgadores desta cirurgia no Brasil, desenvolvendo
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métodos próprios para realizá-la. Considerada por muito tempo como uma
solução para salvar apenas a criança, sendo realizada em mulheres mortas,
a cesariana foi reabilitada no final do século XIX graças aos métodos anti-
sépticos e ao desenvolvimento de técnicas que afastavam a terrível ameaça
de morte por hemorragia.

No entanto, alguns testemunhos indicam que a cesariana demorou
para se vulgarizar na prática cirúrgica dos obstetras brasileiros,
especialmente nas cidades do interior. O filho do Dr. Werneck de Almeida,
Hugo Werneck, também obstetra e ginecologista, comenta que apesar dos
sucessos da cesariana, a embriotomia era ainda muito praticada no país
no início do século XX.     Tal fato se dava devido à carência das clínicas e dos
hospitais que não tinham instalações adequadas, nem auxiliares treinados
para realizar uma operação como a cesariana.

Hugo Werneck aponta para o que ele e seus colegas consideravam
um problema mais grave do que a prática leiga das parteiras: o exercício da
medicina por médicos ‘enciclopédicos’, que não tinham formação adequada,
nem educação cirúrgica em obstetrícia. Da mesma forma que Magalhães,
ele defendia uma orientação racional para a cirurgia obstétrica, fundada
em critérios rigorosos para evitar colocar a mulher em situações de risco
que podiam ser contornadas com métodos mais conservadores, como a
episiotomia ou a sinfisiotomia, embora esta última pudesse deixar seqüelas
muito dolorosas para a mulher.

De uma forma geral, os médicos de senhoras no Brasil não foram
adeptos da chamada medicina heróica ou, como preferem as autoras
feministas, do uso de terapias punitivas. Pelo contrário, o que se percebe é
que, na prática, a atitude dos médicos brasileiros em relação às mulheres foi
pautada pelo comedimento, não havendo espaço para a divulgação de práticas
condenáveis, como a clitoridectomia, tratamentos químicos, contenção de
movimentos ou dietas rigorosas que mais serviam para debilitar e dobrar a
vontade das mulheres do que para produzir a cura de doenças ‘encontradas’
pelos médicos. Provavelmente isto se deva ao fato de que a misoginia no
Brasil nunca foi tão forte quanto nos Estados Unidos, onde os médicos tiveram
um importante papel na condenação dos direitos civis para as mulheres,
bem como na experimentação de terapêuticas mais agressivas. Os médicos
brasileiros conheciam e defendiam as principais teorias que relegavam as
mulheres à condição de cidadãs de segunda categoria, devido à determinação
do corpo sobre o comportamento. No entanto, há uma diferença     muito
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grande entre aceitar os princípios segregacionistas de gênero e ser um
misógino, tanto na reação a qualquer princípio igualitário quanto na adoção
de práticas médicas punitivas. Neste sentido, os médicos obstetras e
ginecologistas brasileiros se pautaram por uma ética humanista, estando
mais próximos de algumas correntes médicas francesas e inglesas avessas
ao intervencionismo excessivo.

A produção do conhecimento sobre o corpo feminino no Brasil se
acentuou a partir do momento em que foram criadas instituições médico-
hospitalares que forneceram as condições necessárias para o exercício da
clínica e da cirurgia, para o ensino prático e, posteriormente, para o
desenvolvimento de pesquisas científicas. Com a campanha movida em favor
da assistência social à maternidade e a construção de espaços hospitalares
específicos para o atendimento obstétrico e ginecológico, iniciou-se
efetivamente o processo de medicalização do corpo feminino no Brasil.

As Maternidades e a Assistência Médica às Mulheres

Nas últimas duas décadas do século XIX, o meio médico europeu foi
tomado pela discussão a respeito do atendimento hospitalar e da assistência
filantrópica às mulheres pobres durante a gravidez, o momento do parto e
o puerpério. Desde o final do século XVIII, alguns hospitais haviam
reservado enfermarias ou mesmo criado maternidades com esta finalidade,
mas estes espaços não gozavam de boa fama e eram vistos pelas mulheres
como o último recurso. Criados em uma época em que a obstetrícia ensaiava
seus primeiros passos em direção à especialidade, nestes hospitais não
havia nenhum tipo de cuidado diferenciado com as parturientes, sendo as
mesmas colocadas próximas a outros doentes ou a mulheres que haviam
dado à luz e agonizavam de febre puerperal. Michelet (1995: 310) refere-se
a estes locais como ‘casas lúgubres’, impregnadas de miasmas que tantas
vidas maternas colhiam:

Sempre entrei aterrorizado nesses velhos e sombrios conventos que ser-
vem de hospitais hoje. Por mais que a limpeza das camas, dos soalhos, dos
tetos seja admirável, é das paredes que tenho medo. Nelas sinto a alma dos
mortos, a passagem de tantas gerações desaparecidas.

Para Michelet, a reforma hospitalar na França devia começar
atendendo primeiramente as mulheres que estavam mais suscetíveis aos
contágios, sendo arrebatadas em massa pelas febres no momento de dar à
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luz. Como grande admirador dos médicos, Michelet antevia novos tempos,
melhores e mais humanos para o atendimento às mulheres, com a
descentralização hospitalar, que começara a ocorrer por volta da década de
1850, e a assistência médica a domicílio defendida por alguns médicos.

Mesmo com a criação de espaços exclusivos para o atendimento às
puérperas, a mortalidade mantinha-se elevada, permanecendo a mesma
imagem negativa das maternidades como ‘casas de morte’, ainda por
algumas décadas, até que métodos simples, como a higiene das mãos dos
médicos com água, escova e sabão e o isolamento das mulheres, fossem
adotados nas maternidades.

Quando a ameaça da febre puerperal começou a ser afastada no fim
do século XIX, iniciou-se uma verdadeira campanha em favor do
atendimento médico às classes pobres, especialmente às mães e aos recém-
nascidos, tendo em vista as altas taxas de mortalidade infantil denunciadas
pelos médicos. Crescia a convicção de que as crianças podiam ser salvas se
o atendimento médico adequado começasse antes do nascimento, com a
puericultura intra-uterina.

As reformas nas maternidades européias, o atendimento médico
domiciliar e a construção de hospitais pediátricos fazem parte, por um
lado, de um conjunto de medidas oficiais para combater a mortalidade
materna e infantil e, por outro, marcam o início de uma nova etapa na
intervenção médica sobre os processo da gravidez e do parto, em que a
maternidade passa a ser o espaço mais adequado e seguro para a mulher
dar à luz e a criança receber os primeiros cuidados.

Enquanto na Europa a discussão era direcionada para a construção
desses estabelecimentos hospitalares; no Brasil, a questão foi abordada
esporadicamente por poucos interessados no assunto. Somente no início
do século XX a discussão sobre a proteção à maternidade e a infância
passou a envolver maior número de médicos e a adotar um tom mais
político-ideológico. A Revista de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro
publicou parte desta discussão em suas páginas iniciais, divulgando as
idéias de alguns dos mais influentes médicos obstetras, ginecologistas e
pediatras da época a respeito da assistência médica às mães e às crianças
recém-nascidas.

Logo nos primeiros números da revista foram reproduzidas as
comunicações do Dr. Jaime Silvado e do Dr. Alberto de Oliveira Motta,
apresentadas em congressos médicos a respeito da puericultura no Brasil.
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Em ambos critica-se com veemência o descaso das autoridades com a
infância e a maternidade dos mais pobres, verificado pela ausência de uma
política de assistência pública e pela carência de hospitais e ambulatórios
bem equipados.16

A discussão a respeito da criação das maternidades nos dois artigos
é decorrente de um problema considerado mais urgente não só para o
indivíduo, mas para o país: a atenção à infância. Desde meados do século
XIX, a educação e a saúde da criança eram objeto de preocupação dos médicos
higienistas que condenavam as práticas dos pais, das amas e dos
preceptores, apontando-as como responsáveis pelas altas taxas de
mortalidade infantil, pela debilidade dos corpos e a lassidão moral.17 Várias
teses médicas e memórias sobre a higiene da infância e estudos a respeito
das causas da mortalidade foram produzidas na segunda metade do século,
todas atribuindo responsabilidades aos pais e pregando uma nova orientação
na criação dos filhos, pautada, evidentemente, pelos princípios higiênicos,
e conduzida pelos médicos mediante o aconselhamento familiar, a
formulação de regulamentos e prescrições de condutas.

O discurso médico sobre a infância, produzido no início do século XX,
tinha, portanto, uma razoável fundamentação em princípios e informações
que foi ampliada com a discussão em torno do valor da infância não só
para as famílias, mas para a pátria. Aprimora-se o conceito de criação de
crianças, ou da puericultura, entendido como o conjunto de medidas
adotadas para aumentar a natalidade, como a higiene no casamento, a
prevenção de doenças infantis e um grande número de regras higiênicas
no cuidado com a criança, referentes à habitação, à alimentação, ao
vestuário, aos cuidados corporais, aos exercícios físicos e à educação.

Como a puericultura devia ser iniciada antes do nascimento da criança,
cabia ao ginecologista e ao obstetra desempenhar o papel de puericultores,
prevendo e tratando doenças que podiam impedir o exercício da maternidade
ou que viessem atingir a saúde do feto. Nos artigos de Silvado e Motta havia
uma grande preocupação com o feto, com sua formação e bem-estar no corpo
materno, algo que até então não era comum nos escritos médicos.

Como obstetra, o médico praticava a puericultura intra-uterina,
acompanhando a evolução da gestação, medindo, auscultando, apalpando,
enfim, colocando em prática o olhar e o tato investigador. Silvado e Motta
insistem na individualidade do feto e na importância dos exames periódicos
nas grávidas para prevenir doenças que viessem a colocar em risco a saúde
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da mãe, como a albuminuria gravídica, ou a saúde do feto, evitando abortos
ou nascimentos prematuros em uma época em que pouco se podia fazer
para mantê-los vivos.

Se até então as prescrições dos obstetras eram normas de pouco
alcance, a não ser entre as mulheres que confiavam em seus médicos
particulares, o que era uma parcela bem pequena da sociedade brasileira
do século XIX, a partir do início do século XX os médicos perceberam que
os seus conselhos quanto à saúde e ao bem-estar das mulheres e das
crianças não surtiriam efeito se o seu público-alvo não fosse ampliado
consideravelmente. Os médicos não podiam mais contornar as diferenças
sociais, afinal, elas tornaram-se um empecilho às suas reformas em prol
da construção de um povo saudável e preparado para conduzir o futuro da
nação. Suas prédicas higienistas chocavam-se com a realidade das mulheres
pobres que precisavam trabalhar para viver e não tinham meios para
pagar um médico, procurando assim os serviços das parteiras ou comadres.
A solução para o problema estava, segundo Silvado e Motta, na organização
de uma Assistência Pública mantida pelo governo responsável pela criação de
maternidades, ambulatórios, distribuição de enxovais e o pagamento de
indenização para as trabalhadoras no período que se ausentassem do
trabalho. Este discurso assistencialista começou a encontrar um número
significativo de adeptos, especialmente entre os médicos mais famosos da
época, principais defensores de uma obstetrícia social, voltada para a
disseminação dos preceitos higiênicos e científicos entre a população mais
pobre dos principais centros urbanos brasileiros.

Em uma época em que os direitos dos trabalhadores eram assunto de
polícia, aventar a possibilidade de uma compensação às mulheres operárias
para que elas pudessem se afastar do trabalho temporariamente era algo
bastante ousado e que não se concretizou. Os médicos chegaram a referir-se
à insensibilidade dos patrões, mas a crítica maior foi endereçada ao governo,
cuja atuação na saúde pública era considerada irresponsável.

O Dr. Silvado atribuía à prefeitura da capital federal o dever de criar
um serviço de atendimento médico domiciliar e uma maternidade modelo,
pois as instalações das duas enfermarias de parto do Hospital da Caridade
estavam, segundo sua avaliação, abaixo da crítica. A insistência dos médicos
resultou na fundação da Maternidade das Laranjeiras em 1904, cujo número
de leitos era ainda pequeno, e na organização de um serviço de assistência
domiciliar prestado pelo Instituto de Proteção e Assistência à Infância,



200

numa espécie de ambulatório que o Dr. Silvado     denominou ‘Dispensário
Moncorvo’, em homenagem a um dos iniciadores da pediatria no Brasil.

Todavia, este serviço atendia a um pequeno número de mulheres,
tendo em vista suas limitações de pessoal. Cabia ao governo prover a
população feminina de atendimento obstétrico e ginecológico, seguindo o
modelo dos países europeus, que, na virada do século XIX, já contavam
com uma rede hospitalar razoável e um conjunto de instituições de caridade
públicas e privadas cujo objetivo era amparar e educar as mães pobres.18

Contudo, o governo brasileiro não reagia como os médicos desejavam,
o que gerava páginas de censura pela ausência de visão dos governantes a
respeito da necessidade de políticas de gerenciamento da saúde da população.
A situação criticada pelos médicos no início do século XX resultava de um
longo período de descaso das autoridades com a saúde pública de uma
forma geral, e, em particular, com o atendimento prestado à população
nos precários hospitais que existiam desde os tempos coloniais.

O atendimento obstétrico no Brasil foi incipiente até o começo do
século XX, apesar de algumas poucas tentativas para reverter a situação.
Na mesma época em que Stéphane Tarnier fazia seus estudos sobre a febre
puerperal na Maternidade Lariboisière em Paris, observando as pacientes
ou fazendo autópsias, as pobres e desequipadas enfermarias dos hospitais
de caridade da Bahia e do Rio de Janeiro acolhiam no mesmo espaço
diferentes tipos de doentes, entre eles algumas poucas parturientes.

Pode-se ter alguma idéia das condições de saúde das mulheres que
procuravam aqueles hospitais através dos livros de matrícula dos doentes,
nos quais eram registrados o nome, a idade, a cor, o estado civil e a profissão,
bem como o diagnóstico, e se a paciente havia deixado o hospital viva ou
morta. De acordo com Johildo Athayde (1975), os diagnósticos não eram
muito confiáveis, pois mais descreviam os sintomas do que as doenças,
além de abusarem de termos muito vagos.

Esse problema da documentação foi observado no registro das doentes
da enfermaria de mulheres onde podem ser lidos vários diagnósticos como
‘maluca’, ‘bêbada’, ‘desinteria’, ‘inválida’, ‘jatos’, ‘dor no joelho’, entre
outros do mesmo tipo. Das 31 mulheres que entraram na enfermaria do
Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Salvador no mês de outubro de
1852, nenhuma apresentou diagnóstico obstétrico e somente um
diagnóstico ginecológico, o que demonstra como as enfermarias de mulheres
não eram procuradas pelas parturientes servindo como último recurso para
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mulheres como Jesuina Rosa de Lima, 62 anos, parda, solteira, mendiga,
diagnosticada como ‘maluca’.19

Segundo Fernando Magalhães (1922b), as enfermarias de partos criadas
no século XIX não alteraram muito as condições precárias do atendimento
hospitalar de forma geral, sendo realizadas cirurgias em camas improvisadas
e não havendo isolamento das parturientes. Esta situação parece ter perdurado
até o começo do século XX, com a criação das maternidades.

O atendimento obstétrico e ginecológico era realizado no Brasil de
acordo com a origem social e racial das mulheres. Aquelas que podiam
pagar e estavam cercadas de atenções familiares eram atendidas geralmente
em casa pelo médico de família ou por uma parteira de confiança. As
mulheres pobres, mas que ainda tinham algum recurso, também recorriam
às parteiras. Somente as mulheres que viviam na mais completa miséria e
abandono procuravam as enfermarias dos hospitais.

Foi para atender às mulheres que podiam pagar e aos donos de escravas
que se multiplicaram, no Rio de Janeiro, algumas clínicas privadas e
pequenas maternidades administradas por médicos e parteiras que
anunciavam seus serviços nos jornais. Segundo Fernando Magalhães, as
primeiras casas de saúde que prestaram serviços obstétricos e ginecológicos
foram criadas em 1850 – Casa de Saúde do Sacco do Alferes e da Gamboa
–, mas até a época das maternidades ainda havia anúncios de clínicas
privadas conforme se pode ver nos jornais e almanaques e também na
Revista de Ginecologia e Obstetrícia.

Até o final do século XIX não houve nenhuma iniciativa visando ao
amparo à maternidade das mulheres pobres que continuavam desassistidas,
especialmente se os partos fossem complicados, com exceção de um projeto de
lei apresentado por José Bonifácio em 1822, regulamentando o trabalho das
escravas grávidas e puérperas que nunca entrou em vigor (Magalhães, 1922b).

Em 1877, o Dr. José Rodrigues dos Santos enviou à Câmara Municipal
do Rio de Janeiro uma solicitação bem argumentada para que se criasse
uma maternidade custeada pelos cofres públicos. Rodrigues dos Santos
havia retornado de suas viagens de estudos pela Europa onde observara o
funcionamento das maternidades e o aumento de seu número,
principalmente na França.

A exposição foi bem redigida, iniciando com considerações a respeito da
importância da maternidade para a sociedade e dos cuidados que a mulher
grávida merecia. Referindo-se aos ‘países cultos da velha Europa’, o autor
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salienta como os governantes custeavam hospitais-maternidade para as
mulheres que não podiam pagar. Diz que tais edifícios específicos para atender
parturientes não deviam ser vistos como um luxo, mas como uma necessidade
rigorosa, “um auxílio indispensável para que [as mulheres] possam preencher
uma função – a reprodução da espécie – rodeadas daqueles cuidados e abrigos
indispensáveis que entre nós só é privilégio das mais abastadas”.20

Ciente das condições em que davam à luz as mulheres muito pobres,
Rodrigues dos Santos apela para a generosidade dos vereadores, lembrando
que ele mesmo testemunhara seus sofrimentos, o que o levou a tomar a
iniciativa e a solicitar que a Câmara criasse e custeasse uma maternidade
municipal para atender também a mulheres que não pudessem pagar. Além
da solicitação, há um esboço de um regulamento da maternidade, no qual
o médico enumera sua finalidade e as condições de admissão.

Apesar das palavras de urgência do médico, a Câmara só se
pronunciou em 1880, instituindo a Maternidade Municipal de Santa Isabel.
Responsável pela elaboração do Regulamento Interno, Rodrigues dos Santos
trata de sua finalidade no Artigo 2o:

Seu fim é especialmente dar proteção às mulheres pobres, que sem poderem
recorrer às maternidades particulares nem quiserem recorrer a da Santa
Casa de Misericórdia. Também poderá receber mulheres grávidas pensio-
nistas quer na sala comum, quer nos quartos particulares.21

Como a maternidade não tinha uma sede própria, teve de funcionar
na Casa de Saúde Nossa Senhora da Ajuda nos seus dois anos de existência.
Pelos relatórios enviados à Câmara, pode-se perceber a insatisfação de
Rodrigues dos Santos, nomeado diretor, com a situação precária do
funcionamento da maternidade em uma enfermaria daquela casa de saúde,
o que estava longe do ideal. Mesmo assim, o movimento no ano de 1881
foi significativo: 62 parturientes.22

O mapa do movimento de partos demonstra a orientação de um
médico informado pelos princípios da obstetrícia científica. Ao invés de
diagnósticos imprecisos e vagos, o que se vê é o registro minucioso e objetivo
das parturientes. Cada uma foi apresentada pelo nome, idade,
nacionalidade, cor, condição, estado civil e seu histórico obstétrico. As
primeiras mulheres atendidas na Maternidade Santa Isabel eram, na sua
maioria, pardas, solteiras e estavam concentradas na faixa dos 17 aos 28
anos, sendo mais de 60 % delas escrava.23
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Apesar da falta de interesse dos vereadores, Rodrigues dos Santos
elaborou o segundo relatório com detalhes dos atendimentos prestados,
comentando que a febre puerperal fizera poucas vítimas na maternidade
devido aos cuidados com a desinfecção. Informa que o movimento
continuava muito expressivo e só não era maior devido à reação das
mulheres ao funcionamento do curso prático de obstetrícia para alguns
alunos da Faculdade de Medicina.

Embora cumprisse sua função atendendo mulheres pobres e tivesse
boa aceitação, a maternidade deixou de funcionar em 1882 por falta de
recursos. O assunto só voltou a público quando o catedrático de obstetrícia,
Dr. Érico Coelho, passou a defender a necessidade de se construir uma
maternidade municipal. Alguns meses antes da proclamação da República,
o Ministério do Império aprovou um orçamento para a construção da
Maternidade Santa Isabel, que ficaria sob a responsabilidade do diretor
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Essa nova maternidade, além
de prestar atendimento às mulheres pobres, deveria proporcionar o ensino
prático para os estudantes de medicina, afinal, este ainda deixava muito a
desejar, nos moldes como era realizado na enfermaria do Hospital da Santa
Casa. O governo destinou a verba de 30 mil réis para a construção do prédio
na praia da Lapa, sendo designado o engenheiro Paulo Freitas para fazer a
planta (Figura 9).

Essa planta é uma excelente representação das novas orientações da
obstetrícia científica, tendo em vista que reúne, no mesmo espaço, a
assistência social, a clínica e o ensino. Ao contrário das enfermarias dos
hospitais de caridade onde conviviam doentes com diferentes tipos de
enfermidades em um sistema de aglomeramento, a proposta apresentada
pelos professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (FMRJ) se
fundamentava em um princípio de organização do espaço hospitalar
totalmente diferente; além disso, era um hospital de mulheres – uma
concepção já em execução na Inglaterra desde o final do século XVIII e na
França desde a metade do século XIX. Os médicos brasileiros procuraram
convencer as autoridades de que as especificidades do corpo feminino tanto
no exercício normal de suas funções quanto na manifestação de suas
patologias exigiam um espaço individualizado no qual as mulheres não
corressem o risco de se verem expostas a outros elementos patogênicos.

Um aspecto importante nesta planta é a hierarquia dos espaços. Seu
princípio organizador é, seguindo a análise de Foucault (1985), a intervenção



204

sobre o doente – desde a entrada do prédio, onde se dá a triagem na portaria
e na sala de consultas, bem como no primeiro registro de entrada de
pacientes no centro burocrático do hospital que é a secretaria. Após o
diagnóstico, a paciente é encaminhada para as respectivas enfermarias de
ginecologia ou de obstetrícia, aguardando o momento do parto.

A hierarquia também está presente na distribuição dos espaços para
a equipe médico-hospitalar. Há salas para os professores, assistentes,
enfermeiras e parteiras. A previsão de salas de aula, de um centro cirúrgico
localizado em um anfiteatro, biblioteca e laboratório revela a concepção de
hospital-escola que seus organizadores pretendiam colocar em prática.
Portanto, o hospital deixava de ser um espaço exclusivamente de cura para
tornar-se um espaço múltiplo: de cura, formação e transmissão do saber
médico (Foucault, 1985).

O plano, no entanto, não saiu do papel. O atendimento continuou
sendo realizado da mesma forma nas enfermarias do Hospital da Santa
Casa, para a indignação dos médicos, até que em 1904 é inaugurada a
Maternidade das Laranjeiras, posteriormente incorporada ao patrimônio
da Faculdade de Medicina.

Mesmo instalada em um prédio que foi reformado, a organização da
maternidade seguiu os mesmos princípios esboçados na planta da malograda
Maternidade Santa Isabel. Com dois pavimentos, abrigava um ambulatório
para exames e curativos, uma biblioteca para o uso das enfermeiras e dos
estudantes, enfermarias para o atendimento obstétrico, salas de cirurgia, de
esterilização, bem como um gabinete anatomopatológico e um museu, além
das instalações sanitárias, da cozinha, da lavanderia e um desinfectório.24

A Maternidade das Laranjeiras foi considerada na época como um
exemplo de organização e de aplicação dos preceitos científicos da obstetrícia
e da ginecologia. Como local de ensino também ganhou destaque,
principalmente depois que o Dr. Fernando Magalhães assumiu a Cadeira de
Clínica Obstétrica como professor substituto. Como resultado de sua atividade
docente nas dependências da maternidade, seus alunos apresentaram 40
trabalhos no VIII Congresso Médico-Brasileiro realizado em São Paulo,
reunidos num volume com 567 páginas, tratando de vários aspectos da
clínica obstétrica e apresentando uma grande quantidade de observações e
dados estatísticos sobre o movimento da Maternidade das Laranjeiras.25
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Figura 9 – Maternidade de Santa Isabel

Representação das novas orientações da obstetrícia científica, o hospital maternidade
devia reunir no mesmo espaço a clínica, o ensino e a assistência social.

Fonte: Arquivo Nacional. IS3 29 – Obras do Ministério do Império.
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A articulação entre assistência, clínica e ensino foi razoavelmente
realizada nesta maternidade, como se pode observar pelos registros
divulgados na RGO, na qual freqüentemente eram publicados artigos
resultantes da experiência obtida na clínica. Também divulgavam as
estatísticas referentes aos procedimentos mais usuais, como a aplicação
de fórceps, as versões e a operação cesariana que só começou a ser praticada
com mais segurança a partir de 1915 devido ao processo desenvolvido por
Fernando Magalhães que diminuiu a mortalidade por infecção.

No entanto, a maternidade tinha poucos leitos e ao longo de pouco
mais de uma década os problemas começaram a surgir. Fernando Magalhães
atribuiu as dificuldades ao descaso administrativo e ao afastamento dos
princípios científicos que nortearam seus fundadores. Sua insatisfação era
principalmente com o despreparo dos alunos e a falta de condições para
atender as mulheres. O     médico relata que vira bebês envoltos em jornal e
que nada de efetivo se fazia para diminuir a mortalidade infantil. Em
avaliação da assistência materna no Brasil, Magalhães (1922b: 233) não
se furtou em fazer críticas: “Quanto à Maternidade das Laranjeiras, com
que tristeza dela não falarão os que por ali tenham passado. Em matéria
de assistência obstétrica, na capital da República, os cem anos de
independência foram improdutivos”.

Insatisfeito com as condições das Laranjeiras, Magalhães passou a
defender vigorosamente a necessidade de se construir mais maternidades
no Rio de Janeiro, pequenas, bem equipadas e que de fato cumprissem as
três finalidades de assistência social, clínica e ensino. Além das
maternidades, Magalhães lamentava a ausência de uma legislação que
regulamentasse o trabalho da mulher grávida. Em conferência pronunciada
na Associação Brasileira dos Estudantes em 1913, ele lançou sua campanha
em favor da assistência materna, alertando os estudantes para as péssimas
condições nas quais as mulheres pobres viviam a gravidez e o parto:

Nada de organizado existe entre nós capaz de proporcionar à mulher ne-
cessitada uma pouco de proteção. A proteção à mulher grávida ainda é,
entre nós, uma aspiração: urge executá-la com um vasto programa de
defesa da maternidade. Cumpre legislar sobre o trabalho, impondo o re-
pouso antes e após o parto. (...) Imprescindível e inadiável é a criação do
serviço de assistência à mulher-mãe, desde já representada pela construção
de maternidades em pontos diversos do Rio de Janeiro. (Magalhães apud
Magalhães, 1944: 19)
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Magalhães e outros médicos que também trataram deste assunto
não se limitavam a exigir das autoridades a construção de maternidades,
afinal a estrutura física de um hospital não garantia um bom atendimento,
conforme vimos. Na verdade, aqueles médicos estavam começando a esboçar
uma política de saúde materno-infantil que abrangesse qualidade de serviços
médicos, assistência social, amparo da lei às mulheres grávidas e puérperas,
instrução às mães sobre como bem cuidar dos seus filhos, colocando em
prática a puericultura extra-uterina e, por fim, a formação de médicos,
parteiras e enfermeiras.

A formulação dessa política iniciou-se em torno da construção das
maternidades e devido à necessidade de uma legislação que protegesse a mulher
trabalhadora, prevendo um período de repouso antes e após o parto. Estas
questões vinham sendo debatidas na Europa especialmente por Pinard & Wallich
(1896), discípulos de Tarnier, que observaram as condições de trabalho das
operárias grávidas e produziram um conjunto razoável de informações sobre
os efeitos nocivos do trabalho exaustivo para as mulheres e os fetos. O impacto
dessas pesquisas foi tal que, no Congresso de Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria
realizado em Nantes em 1901, decidiu-se por uma resolução na qual se
defendia o direito das mulheres grávidas a receber cuidados especiais no final
da gravidez e no primeiro mês após o parto, responsabilizando os governos
para que assegurassem a regulamentação do trabalho das mulheres.26

No Brasil, esta discussão também agitava o meio médico,
particularmente depois da publicação da tese do Dr. Eurico da Costa, Proteção
à Mulher Grávida Antes e Depois do Parto, na qual recomendava um período
de 90 dias de repouso, e dos artigos de Oliveira Motta e Silvado sobre a
puericultura. Contudo, o trabalho mais completo sobre o assunto foi a
tese do Dr. Faustino de Castro, que mereceu publicação na íntegra na RGO.27

Seu trabalho versava sobre a necessidade de uma legislação que garantisse
períodos de licença para as professoras por motivo de parto e puerpério e
também sobre as faltas justificadas devido à menstruação.

Faustino Castro expõe em sua tese as idéias correntes no início do
século XX sobre o trabalho feminino, antes condenado pelos médicos.
Mesmo demonstrando reconhecer os direitos das mulheres a exercerem
outras funções, o médico lamenta que a função reprodutiva não pudesse
ser exercida pelas mulheres sem preocupações com a vida material, daí seu
interesse pela regulamentação do trabalho e pela proteção à mulher grávida.
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De acordo com as opiniões médicas, Castro acreditava que as
maternidades, os ambulatórios e as obras assistenciais e de caridade eram
necessários para amenizar os problemas das trabalhadoras, mas, em sua
opinião, se os homens recebessem melhores salários talvez nem houvesse
necessidade de obras ou de leis: “Todo o homem que aufere o quanto baste
para a sua manutenção e a dos seus tem o primordial dever, humano
orgulho de entregar a esposa exclusivamente aos labores maternos, aos
cuidados da sua prole”.

Embora não pudessem reformar a sociedade do trabalho, tendo de
procurar soluções para amenizar os efeitos da modernização, os médicos
continuavam presos aos antigos modelos dos papéis de gênero, em que
homens e mulheres tinham funções muito definidas e complementares. Se
as mulheres pobres não se ajustavam à representação da mulher-mãe e dona
de casa, cabia aos reformadores sociais adequar às realidades vividas pelas
mulheres, proporcionando as condições mínimas para que cumprissem a
função materna. Dessa forma, todas as medidas propostas e efetivadas,
como a construção das maternidades, as obras assistenciais e principalmente
a discussão sobre a legislação, devem ser entendidas como expressão das
relações de classe e de gênero e como contribuição para a construção do
discurso médico sobre a assistência materno-infantil no Brasil.

O acirramento das relações de trabalho no país no começo do século
XX acompanhado de um notável crescimento urbano e da problematização
da ‘questão da mulher’ pelos médicos e intelectuais proporcionaram as
condições necessárias para a divulgação do ideário reformista da assistência
médica, resultando na construção de maternidades em várias cidades
brasileiras a partir da primeira década do século XX, como Salvador, Recife,
Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba.

No Rio de Janeiro, Dr. Fernando Magalhães pôs em prática suas idéias
a respeito da assistência materno-infantil, fundando a Maternidade Pró-
Matre, que logo passou a servir de modelo para outras instituições similares.
Graças ao seu empenho junto com Carlos Chagas durante a epidemia da
gripe espanhola que assolou o Rio de Janeiro em 1918 e à amizade que
tinha com o então presidente Wenceslau Braz, Fernando Magalhães
conseguiu transformar um casarão onde passou a funcionar     um hospital
de emergência na maternidade que até os dias de hoje funciona na Rua
Venezuela, nas proximidades da Praça Mauá.
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O objetivo de Magalhães não se esgotava na construção de mais uma
maternidade, mas sim na de um espaço que fornecesse atendimento médico,
assistência social e ensino; ele procurou a ajuda de mulheres da elite local,
de famílias ricas e influentes, que pudessem auxiliá-lo na aquisição de
recursos e na organização do trabalho filantrópico junto às mães e seu filhos.

Em 1918, Fernando Magalhães, Stella de Carvalho Guerra Durval e
mais 14 senhoras da sociedade carioca criaram a Associação Pró-Matre,
com finalidade assistencial visando a “proteger a mulher desamparada e a
criança desvalida sem distinção de credos religiosos ou posição social”.28

A função das senhoras da sociedade era angariar fundos para manter
o hospital e a creche, que funcionava num anexo. Em 1919, o hospital foi
inaugurado, inicialmente com 40 leitos distribuídos nas enfermarias de
obstetrícia e ginecologia, consultórios, sala de partos e de cirurgias. Stella
Durval comenta que pelos consultórios da Pró-Matre que prestavam
atendimento gratuito passavam em média 162 mulheres por semana, logo
nos primeiros meses em que começou a funcionar.29

Ao mesmo tempo em que criara uma maternidade-modelo na região
portuária da cidade, Magalhães criou pequenos ambulatórios ligados à
Pró-Matre em vários bairros do Rio de Janeiro. Dessa forma, ampliava-se
o número de mulheres atendidas pela maternidade, algo que vinha ao
encontro do ideal de Fernando Magalhães – expandir o atendimento
obstétrico-ginecológico, chegando até as mulheres que viviam em bairros
muito distantes.

Pode-se ter uma idéia do que era a organização científica da Pró-Matre
através dos livros de observações clínicas. Estes livros não eram somente
um registro de entrada e saída de pacientes, mas um histórico completo das
condições clínicas e de todos os procedimentos realizados pelo médico e
pelas enfermeiras. Cada paciente tinha seus dados pessoais e clínicos anotados
em nove páginas. Na primeira, registravam-se os dados pessoais e da
anamnese, como a idade da menarca, uma tabela como o traçado menstrual,
o histórico de gestações, abortos, partos e puerpério. Na segunda página,
havia o registro do exame físico geral; na terceira, o exame ginecológico e na
quarta página, os dados obtidos com a pelvimetria externa e interna. A quinta
página referia-se ao puerpério, comentando as condições de higiene da mulher,
se houve infecção, as características do parto, o exame das mamas e um
quadro relatando os dias em que a puérpera permaneceu no hospital. Caso
ocorresse um quadro infeccioso, este era registrado na sexta página. A sétima
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e a oitava página eram reservadas para o registro dos dados sobre o recém-
nascido, com informações bastante detalhadas. A última página registrava
o trabalho de parto, desde as contrações uterinas até os exames, a posição e
a apresentação do feto e o tipo de parto.

Diferentemente das mulheres que foram atendidas na Maternidade
Santa Isabel, na sua maioria solteiras e escravas, as mulheres que
procuraram a Pró-Matre eram casadas e trabalhavam como costureiras,
cozinheiras, lavadeiras, entre outras profissões voltadas para a prestação de
serviços domésticos, ou seja, a clientela que Fernando Magalhães tinha em
mente desde a época em que começou a defender a assistência materno-infantil.

A mesma preocupação com a assistência à mulher grávida e puérpera
moveu o Dr. Climério de Oliveira a lançar uma campanha para a construção
de uma maternidade em Salvador, inaugurada em 1910. Climério era
professor de clínica obstétrica na Faculdade de Medicina da Bahia e foi um dos
obstetras mais prestigiados em Salvador depois do Barão de Itapoan. Apesar
dos esforços do Barão, as condições da enfermaria de partos do Hospital Santa
Isabel não eram muito boas, o que afastava as mulheres. No ano de 1886,
apenas 15 mulheres foram atendidas, e na época em que a maternidade foi
criada, a enfermaria não chegava a realizar cem partos por ano.30

No que diz respeito às obras de assistência e filantropia, Salvador
contava com algumas instituições desde o início do século, como o Instituto
de Proteção e Assistência à Infância, fundado em 1903, o Dispensário Infantil
e o Protetorado do Berço, todos visando à assistência infantil (Ferreira, 1906).
Faltava, contudo, uma maternidade organizada segundo os princípios da
obstetrícia científica. Climério de Oliveira juntou-se ao Comitê das Senhoras
da Sociedade Baiana para arrecadar fundos para a obra.

Inaugurada em 1910, a maternidade recebeu, posteriormente, o nome
de Climério de Oliveira, que foi seu diretor até 1914, ano em que se
aposentou. O prédio que até hoje abriga a maternidade foi projetado para
ter um pavimento dividido em quatro pavilhões, com enfermarias,
consultórios, salas de parto e de cirurgia, instalações sanitárias, cozinha e
lavanderia, ou seja, todas as instalações necessárias para a clínica e o
ensino. Climério foi muito cuidadoso com os registros das pacientes feitos
em livros especialmente destinados para o assento dos dados pessoais e
clínicos, organizados da mesma maneira como foram os livros de registro
da Pró-Matre, apresentando como diferença apenas a informação a respeito da
cor das mulheres. A clientela da Maternidade Climério de Oliveira era
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composta por mulheres que também trabalhavam prestando serviços de
doméstica, lavadeira, costureira, cozinheira, engomadeira, entre outros,
mas eram, na maioria, solteiras e negras.31 Este perfil sociorracial demonstra
que a clientela era composta pela população feminina negra e pobre que
passou a encontrar na maternidade um socorro gratuito e mais eficiente.

O fato de a maioria das mulheres ser solteira indica como o discurso
de proteção à maternidade abandonada começou a surtir efeito, atraindo
cada vez mais um número maior de mulheres que viam na maternidade
um abrigo para dar à luz e um refúgio do preconceito, como bem observou
o médico curitibano Vitor Ferreira do Amaral, também fundador da
Maternidade de Curitiba:

[A Maternidade] não podia deixar de esculpir em seu lema a obra humani-
tária da assistência médico social às mulheres grávidas, inclusive as mães
solteiras, vítimas da fragilidade humana, mais dignas de comiseração do
que do impiedoso ferrete com que as convenções sociais lhes costumam
estigmatizar. (...) A Maternidade serve por vezes de refúgio ou abrigo,
quando elas têm a desdita de se verem despedidas por seus patrões, que não
as querem mais, ou repudiadas por seus pais ou responsáveis.32

A campanha dos médicos para a construção de maternidades no Brasil
e a organização da assistência médica e social levantam algumas dúvidas
quanto à periodização do processo de hospitalização do parto. Comumente
aceita-se que esse processo tenha ocorrido a partir de 1960; no entanto, o
que se observa pela documentação hospitalar é que as mulheres começaram
a procurar as maternidades desde as primeiras décadas do século XX. Qual
a explicação para a mudança do parto doméstico para o parto hospitalar?
Possivelmente, não exista uma só explicação, mas um conjunto de
circunstâncias que favoreceram a mudança.

Em primeiro lugar, não se podem desprezar as péssimas condições de
muitos partos domésticos que eram atendidos por parteiras despreparadas
para casos mais complicados. Há muitos testemunhos sobre estas situações,
tanto de médicos como de parteiras diplomadas. A existência de um espaço
no qual as mulheres fossem bem atendidas, recebidas nos consultórios pelos
médicos, encaminhadas para salas de parto modernas e bem equipadas,
sendo assistidas por parteiras bem informadas, certamente foi bem recebida
pelas mulheres. Além disso, partos muito difíceis, que podiam colocar em
risco a vida da mãe e da criança, passaram a ser resolvidos mais seguramente
com a cesariana praticada nas maternidades. A mortalidade feminina foi
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significativamente reduzida com a anti-sepsia e o uso de novos medica-
mentos e técnicas que evitavam a infecção puerperal. Este era um dado
que também não devia passar despercebido pelas mulheres.

Em contrapartida, não se pode esquecer do empenho dos médicos em
divulgar junto aos seus pares, aos políticos e à população feminina o quadro
preocupante da mortalidade infantil e a necessidade de se atuar mais na
prevenção, começando pela atenção à saúde e ao bem-estar do feto e do
recém-nascido. O discurso de proteção à mulher pobre e desamparada caiu
em solo fértil, como se pode observar pelo perfil sociorracial das primeiras
pacientes das maternidades brasileiras. Um outro aspecto importante a
salientar é que os médicos brasileiros não foram tão rígidos e exigentes
com as mulheres como ocorreu em hospitais estrangeiros, em que
geralmente as diferenças culturais acabavam por gerar conflitos entre
médicos e pacientes. Nos registros hospitalares, dificilmente se vê alguma
referência à expulsão de pacientes por mau comportamento ou de abandono
de tratamento, provavelmente porque os médicos brasileiros procuravam
convencer as mulheres a ter seus filhos com assistência médico-hospitalar
usando argumentos humanitários e filantrópicos.

Dessa forma, atualizados no conhecimento científico e formulando
um discurso moralizador a respeito da maternidade e da proteção à mulher-
mãe, os médicos contribuíram para a aceitação do parto hospitalar. Iniciando
o convencimento junto às mulheres pobres, os médicos só conseguiram
ampliar a hospitalização e incutir o hábito das consultas antes do parto
quando convenceram as mulheres de classe média e as mais ricas de que o
hospital-maternidade era seguro e fornecia acomodações particulares e
confortáveis para elas. Mas isso não ocorreu sem a formulação paralela de
uma política oficial de saúde materno-infantil, desencadeada somente após
a década de 30 do último século.

Na passagem para o século XX, já estava constituída a medicina da
mulher no Brasil, apesar das dificuldades impostas pela precariedade do
ensino e das instituições hospitalares que não eram adequadas para a clínica
obstétrica e ginecológica. Especialistas em saúde da mulher e em sua
especificidade sexual, os ginecologistas e obstetras brasileiros estavam mais
preocupados com a formação dos médicos e com as condições de saúde das
mulheres do que em produzir algum tipo de síntese a respeito da natureza
feminina, como fizeram muitos de seus colegas estrangeiros.
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Como veremos no próximo capítulo, a chamada ‘questão da mulher’
instigou alguns espíritos menos avessos às polêmicas, resultando num
conjunto pequeno, mas vigoroso, do pensamento médico e intelectual a
respeito do assunto. Embora os discursos fossem direcionados a um pequeno
número de leitores, são reveladores não só das idéias sobre a mulher, mas
também da apropriação de teorias e doutrinas sobre as diferenças sexuais
e da interpretação que deram a elas, formulando um discurso próprio a
respeito da natureza feminina e do papel social da mulher.

Notas

1 ´O Processo mnemônico para a aplicação do fórceps´ era uma espécie de regra para
memorização que o Dr. Climério de Oliveira ensinava para os alunos e está reprodu-
zido na galeria dos retratos dos professores falecidos. Ele descreve cada passo para
aplicar o fórceps, recomendando, como regra absoluta, a máxima prudência e delica-
deza. Memorial de Medicina Brasileira da Universidade Federal da Bahia – Terreiro de
Jesus – Galeria dos Retratos dos Professores Falecidos (1808-1842).

2 Boa parte dos livros de obstetrícia portugueses produzidos antes do século XIX são
exemplos da sobreposição de conhecimentos eruditos do sistema hipocrático-galênico,
dos primeiros tratados de partos do século XVI, da astrologia, de fórmulas mágicas e
de receitas populares. A interação entre erudição, magia e cultura popular na medi-
cina portuguesa permaneceu mesmo no século XIX com a publicação da Luz de
Comadres ou Parteiras, de 1826, cujas prescrições para atender as parturientes envol-
viam beberagens com vinho, mel, raízes e plantas, infusões com pedras, o uso de
preparados de origem animal, além das ventosas e fricções com óleos. Sobre as
matrizes filosóficas da medicina portuguesa, ver Bellini (1991); sobre os tratados de
partos portugueses, ver Ribeiro (1990).

3 Ver Souza (1998: 37-56).
4 Ver Imfoh (1981), Shorter (1984) e  Knibiehler (apud Duby & Perrot, 1994).
5 Magalhães (1922b: 136) comenta que por essa época os médicos não auferiam lucros

no atendimento aos partos. Um parteiro famoso da corte, como o Dr. Luiz da Cunha
Feijó, Visconde de Santa Isabel, conseguia ganhar até 9 contos em um ano de melhor
clientela. Segundo Magalhães, este era um dos motivos que levava os médicos a não
exercer somente uma especialidade, praticando o que chamamos de clínica geral.

6 Ver Santos Filho (1991) e Magalhães (1922b).
7 Em seu artigo sobre o acervo da Biblioteca da Faculdade de  Medicina do Rio de Janeiro

(FMRJ), Lobo (1982) lista diversos volumes, todos em francês, de várias áreas, entre
elas a obstetrícia e as doenças de crianças. Segundo seus dados, o acervo continha
3.423 volumes passando a ter 13.834 em 1883, entre os títulos produzidos na França,
Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e Estados Unidos.
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8 Os dados biográficos de médicos obstetras e ginecologistas foram obtidos nas pastas
respectivas de cada médico arquivadas na Academia Nacional de Medicina, na Biblioteca
Municipal do Rio de Janeiro e no Memorial da Faculdade de Medicina da Bahia – Galeria
dos Retratos dos Professores Falecidos.

9 Afrânio Peixoto (1946: 44-49) refere-se especialmente aos hímens complacentes que
foram a causa de muitos erros de julgamento por parte dos maridos e dos próprios
médicos. Em matéria de hímens, o Dr. Peixoto foi um expert, tendo observado mais de
2.000 deles no Serviço Médico Legal, permitindo-lhe elaborar sua própria classifica-
ção de hímens.

10 Uma análise detalhada do Caso Abel Parente pode ser vista no quarto capítulo do
livro de Rohden (2001).

11 O debate e as opiniões dos médicos foram divulgados pela RGO (ago.-dez., 1908).
O artigo do Dr. Hugo Furquim Werneck, “Processo secreto de esterilização da mu-
lher: documentos para sua história”, foi publicado pela RGO (ago.-dez., 1908: 3).

12 Ver Werneck, “Processo secreto de esterilização da mulher: documentos para sua
história”, foi publicado pela RGO (ago.-dez., 1908: 3).

13 Oliveira Motta publicou a tese rejeitada em 1902 com o título “A esterilização da
mulher: these recusada pela Faculdade de Medicina”, o que demonstra sua disposição em
não se curvar ao establishment médico, embora tenha se tornado um membro ativo
do mesmo, vindo a ser vice-presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do
Brasil na época em que foi fundada por Fernando Magalhães.

14 Ver Davin (1978).
15 Sobre o discurso positivista no Brasil a respeito da mulher, ver Trindade (1992).
16 Ver Jaime Silvado: Contribuição à puericultura no Rio de Janeiro. Revista de Gynecologia

e Obstetrícia do Rio de Janeiro (ano I, n.2, set., 1907) e Alberto R. de Oliveira Motta.
Subsídio para a puericultura nacional (ano I, n.5, dez., 1907).

17 Ver Capítulo 5 de Costa (1979).
18 Ver Davin (1978) e Thebaud (1986).
19 Livro 19o de matrícula dos doentes que entraram, saíram e faleceram no Hospital da

Santa Casa de Misericórdia de Salvador (1847-1853).
20 Exposição dirigida à Câmara Municipal pelo Dr. José Rodrigues dos Santos sobre a

criação da Maternidade, apresentando o esboço de um regulamento. Arquivo Geral
da Cidade do Rio de Janeiro, 14 jan. 1877 – Códice 46-2-32.

21 Regulamento Interno para a Maternidade instituída pela Ilustríssima Câmara Muni-
cipal.  Arquivo Nacional, 28 abr., 1880 – IS3 9 – Manuscrito, Caixa 951. Império –
Saúde Pública.

22 Em termos comparativos, a enfermaria de partos do Hospital Santa Isabel de Salva-
dor havia recebido 15 parturientes no ano de 1886. Relatório da Santa Casa de
Misericórdia de Salvador, 1886, p. 29.

23 Mapa demonstrativo do movimento de partos na Maternidade Municipal de abril a
dezembro de 1881. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – Códice 46-2-32.

24 A Maternidade do Rio de Janeiro. Renascença: Revista Mensal de Letras, Sciencias e Artes
(ano I, n.1, mar., 1904).
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25 A Maternidade do Rio de Janeiro no VIII Congresso Médico-Brasileiro de 1918.      Em 1894, foi
fundada a Maternidade de São Paulo, cujo objetivo também era atender mulheres
pobres, tendo como diretora a médica Dr. Marie Rennotte. Esta maternidade e outras
que foram criadas no começo do século XX não fazem parte deste estudo porque
optou-se pela organização da assistência materna nas cidades do Rio de Janeiro e de
Salvador, onde teve início o ensino médico no Brasil. As informações sobre a Mater-
nidade de São Paulo foram gentilmente cedidas por Maria Lucia Mott (1999).

26 Ver RGO (ano I, n.5, dez., 1907).
27 Castro, Faustino de. “Proteção legal à professora grávida”. RGO (ano XIII, n.3, mar.,

1919).
28 Estatutos Pró-Matre. Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas do Jornal do Brasil, 1948.
29 Boletim da Pró-Matre (ano I, n. 2-3, maio, 1919). O movimento de pacientes na Pró-

Matre era bastante grande. Segundo o boletim de janeiro de 1940, 21 anos após o
início de suas atividades, haviam nascido 25.000 crianças na maternidade.

30 Relatórios da Santa Casa de Misericórdia de Salvador (1886-1921).
31 Registro Clínico da Maternidade Climério de Oliveira. Livro n. 2.
32 Maternidade Vitor do Amaral. Revista Médica do Paraná, 1932.




