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A Mulher no Discurso Médico e Intelectual Brasileiro

Em seu livro sobre as afinidades eletivas entre a medicina e a
literatura, Moacyr Scliar (1996) aborda um aspecto fundamental na
formação dos médicos do século XIX: a cultura literária e humanista. Os
médicos de então não eram somente versados na cultura científica, nem
restritos à esfera da saúde e das doenças. Muitos deles dominavam vários
idiomas, liam latim e grego, conheciam clássicos da literatura e da filosofia,
interessavam-se por história e geografia, bem como cultivavam as artes.1

Essa educação ampla e variada contribuiu para que muitos destes
médicos opinassem sobre diferentes assuntos e tivessem uma atuação mais
diversificada, participando de sociedades culturais e da vida política, como
se pode ver pelas biografias de um grande número de médicos do século
XIX e da primeira metade do século XX. Como observou João Reis (1998),
a cultura científica e humanista dos médicos contribuiu para seu
reconhecimento e prestígio em uma época em que as elites eram pouco
afeitas às ilustrações do espírito; estes médicos constituíam, junto aos
bacharéis em direito, a elite pensante do país, ou conforme expressão do
autor, a ‘vanguarda civilizatória’ do Brasil.

A crença na missão ‘civilizadora’ dos médicos levou-os a formular
um projeto de reorganização da sociedade, visando a produzir indivíduos
saudáveis no corpo e no espírito, capazes de efetuar transformações não
apenas em suas vidas particulares, mas no destino     do país. Para cumprir
esta missão elaboraram um discurso reformista sobre as principais
instituições que, segundo sua interpretação, eram responsáveis por graves
erros e vícios na formação do povo brasileiro, a começar pela família,
alcançando as escolas, hospitais, quartéis, prisões, mercados, cemitérios,
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enfim,     milhares de espaços públicos e privados que deviam seguir as normas
da reforma higienista.2

Desse projeto de intervenção médica na sociedade resultou um número
expressivo de textos, a maioria de caráter normativo e escritos em um
estilo acadêmico, objetivo e direto. Fazem parte desta coleção, os textos
sobre a família, o casamento e a mulher, constituindo o saber sobre a
sexualidade, a infância e o corpo feminino. Apesar do caráter ideológico,
os textos que abordaram estes assuntos são mais descritivos do que
analíticos, procurando construir sínteses de conhecimentos autorizados
pela ciência ao invés de expor pontos de vista, conforme pudemos observar
nas teses médicas a respeito da mulher. Isto não significa que os nossos
médicos ilustrados se omitissem a respeito de questões polêmicas, como a
chamada ‘questão da mulher’, que tantas penas fez correr no século XIX.
Alguns se dedicaram a escrever sobre a mulher para o público leigo, deixando
de lado a fria e restrita linguagem da ciência, recorrendo a um estilo mais
livre, ensaístico ou até mesmo literário, através do qual podiam expressar
suas opiniões e valores morais e, por que não     dizer, suas ansiedades.

De acordo com Scliar (1996), quando o texto médico não é mais
suficiente para conter a humana ansiedade do seu autor frente às
vicissitudes da vida e à inevitabilidade da morte, resta ao médico recorrer
a outra forma de expressão escrita: a ficção ou a poesia. Para alguns médicos
que escreveram sobre a mulher, a forma e as convenções do texto científico
nem sempre conseguiam aplacar a curiosidade ou conter suas idéias e
opiniões pessoais, fazendo-os escrever ensaios, discursos e mesmo
literatura. Embora não sejam numerosos os exemplos, são bastante
emblemáticos do pensamento médico e intelectual a respeito da mulher e
de seu papel na sociedade, um assunto que estimulou alguns dos mais
destacados representantes da nossa elite intelectual entre o final do século
XIX e inícios do XX.

Um desses autores foi Afrânio Peixoto. Como médico legista, uma
de suas áreas de pesquisa foi a sexualidade, especialmente a feminina,
realizando estudos sobre o defloramento e o estupro, além de sua
experiência adquirida no Serviço Médico Legal, criado em 1907, do qual
foi diretor e onde teve a oportunidade de observar o corpo de milhares de
mulheres.3 Embora fosse um convicto defensor do método científico, teve
de recorrer à forma literária para refletir mais livremente sobre seu objeto.
Todos os seus livros são sobre a mulher, “o eixo de sua visão de mundo”
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(Peixoto apud Mota, Lopes & Cóser, 1994: 160), como observou um
comentarista de seus trabalhos.4

Liberado das amarras do texto científico, Afrânio Peixoto pôde
expressar o que pensava a respeito das mulheres e das relações de gênero,
revelando-se um misógino, sem a acidez de um Schopenhauer (1900) ou
de um Weininger, mas reforçando representações já consolidadas na tradição
literária e intelectual do final do século XIX, como a mulher fatal, por
exemplo. Esta teve várias formas, sendo uma delas a esfinge, título do
livro publicado por Peixoto em 1911, que foi bem recebido pela crítica e
pelos leitores.

Neste romance lêem-se algumas das principais críticas que os médicos
reformistas faziam à sociedade mundana, com sua artificialidade, bem como
aos seus diversos tipos humanos. Além da vida social da elite, marcada por
festas, chás, jantares e temporadas de verão em Petrópolis, Peixoto não poupou
críticas ao regime republicano e aos seus políticos, questionando a cultura
política brasileira marcada pelos interesses pessoais. Mas a crítica social e
política não é o tema central do livro. O livro trata do dilema do homem que
pode se perder pela paixão de uma mulher, dilema este antecipado pelo autor
na epígrafe: “Na estrada de Tebas, Édipo encontrou a Esfinge, que lhe propôs
um enigma tremendo. Se o não decifrasse, seria devorado como os outros.
Decifrou-o, e foi o mais desgraçado dos homens” (Peixoto, 1947).

Para o autor, a esfinge moderna é uma mulher bela, educada, refinada,
enigmática, afeita aos jogos da sedução, com o objetivo de caçar um marido,
tal como a personagem Lúcia, paixão do escultor Paulo, homem jovem e
sensível, educado, avesso ao mundo frívolo da sociedade carioca, onde
Lúcia circulava com desenvoltura e sucesso. Seu amigo e conselheiro, o
sábio médico Dr. Lisboa, alter ego de Peixoto, explica a Paulo que existem
duas espécies de homens: aqueles destinados à reprodução – “são bonitos,
férteis, pouco inteligentes, muito sentimentais; muitas maneiras e poucas
idéias; as mulheres os adivinham imediatamente, gostam deles, com este
faro instintivo de que são dotadas as abelhas (...) só procuram as flores
que têm mel (...) destinam-se ao casamento”     – e aqueles responsáveis
pelas grandes transformações humanas – “feios ou bonitos, débeis, fortes,
doentes (...) não importa, têm nervos, idéias, ilusões; trabalham e sonham.
Mudam dia a dia a condição animal dos outros homens, fazem indústria,
ciência, arte, moral, sempre perturbados pelos primeiros, mas sempre
vitoriosos” (1947: 175).
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Paulo pertencia a esta segunda espécie de homens, e o Dr. Lisboa,
vendo-o perdido de amor pela enigmática Lúcia, aconselhou-o:

Entenda bem. És um artista, completamente, em toda a profundeza da
expressão. Virá a tua felicidade da perfeição a que atingires na tua arte (...).
Porque és moço, um pouco de seiva primaveril te dá a ilusão do amor, que
não bastará para a tua alegria. Encontraria aí decepções contínuas porque
não poderias conciliar esses úteis interesses da espécie – casamento, mu-
lher, filhos, criados, casa, doenças, posições, festas, prazeres – com as
nobres necessidades de teu espírito, que aspira à manifestação de sua gran-
deza. Se tentares, serás vencido: um escultor de talento de menos, um
desgraçado pai de família de mais. Porque serás desgraçado. (1947: 176)

Dr.Lisboa/Peixoto faz eco de uma tradição misógina bastante antiga
e consolidada, na qual os homens afeitos ao cultivo das artes e do espírito
deviam abster-se do contato com as mulheres, deixando a paixão e o
casamento para aqueles que, pela falta de talento e de gênio, podiam
desincumbir-se dos ‘interesses da espécie’. Apesar de todos os reveses que
Paulo sofreu por Lúcia, não deu ouvidos ao velho médico e casou-se com
ela. Por fim, o médico conta a um amigo poeta que Paulo tornara-se um
escultor de encomendas de bustos, túmulos e figuras decorativas, para
sustentar a mulher, cumprindo o vaticínio: “um grande artista a menos,
um pobre pai de família a mais” (1947: 378). Com essa frase, o autor
encerra o livro e sela o destino de seu personagem, um homem talentoso e
diferente de seus contemporâneos, mas ao mesmo tempo semelhante, por
se deixar envolver pelas redes de artimanhas da mulher sedutora.

Nesse sentido, o livro de Peixoto é um alerta para os homens, um
aviso sobre os perigos da paixão e     representa as mulheres como criaturas
frívolas, interesseiras, enigmáticas e maldosas, capazes de todos os artifícios
para enredar homens incautos como o personagem Paulo, destinado a viver
uma vida medíocre por causa da mulher.

Embora não se tenha desenvolvido uma literatura misógina no Brasil
nos moldes da européia, romances como A Esfinge podem ser considerados
representativos das idéias correntes no meio intelectual brasileiro a respeito
da mulher e das relações entre homens e mulheres, grande parte delas
idéias     produzidas e divulgadas pelos médicos, através de textos científicos
ou literários, como os de Afrânio Peixoto. Infelizmente são poucos os
médicos que se lançaram à escrita literária, enquanto o contrário era mais
comum, ou seja, escritores que recorriam aos textos científicos e médicos
como modelos para o texto literário.5 No entanto, se tomados como
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exemplares de escrita masculina, tanto o texto literário quanto o científico
são complementares, constituintes de uma mesma economia discursiva
do gênero que tem na transformação do corpo feminino o objeto de análise,
sua meta, seu alvo, seu projeto de poder. Ambos os discursos têm o mesmo
fundamento, ou seja, partem da clivagem sujeito/objeto, e a mesma
estratégia de produção do saber ao enquadrar o corpo feminino nos limites
da narrativa literário-científica, tornando-o inteligível e supostamente
‘adequado’ à realidade.

Os textos científicos que vimos são discursos sobre a diferença sexual
feminina, produzidos a partir da decodificação dos circuitos neuro-
reprodutivos, espécie de base física indelével responsável pela unificação
das mulheres na categoria universal: Mulher. Esses textos não ficaram
restritos ao mundo dos cientistas e dos médicos, mas serviram para
confirmar inferioridades ou formular novas desigualdades, conforme
analisamos no primeiro capítulo, sendo apropriados por outros intelectuais
envolvidos com a questão da mulher. Nesse sentido, quando observamos
estes outros discursos, percebemos como as mesmas ambigüidades
detectadas no discurso científico são reproduzidas, fazendo com que os
autores permaneçam divididos quanto à definição de sua companheira de
espécie, bem como às suas atribuições e papéis sociais. Como um fantasma,
a mulher parece atormentar a imaginação masculina, ora como mãe
acolhedora, ora como fonte sedutora do mal, levando-a ao apaziguador
terreno da racionalidade a fim de resolver esta ansiedade. Deste conjunto
de textos, selecionamos alguns que abordassem as principais teorias e
discutissem as idéias da época sobre a mulher, não havendo uma seleção
por importância do autor, mas sim pelo tratamento do tema.

Na primeira parte deste capítulo discutiremos a ideologia da
maternidade e a representação da mulher-mãe, presentes no discurso médico
sobre a educação feminina. Este foi o argumento que levou alguns médicos
a escrever livros de caráter pedagógico, procurando influenciar na formação
das mulheres. Também foi a educação feminina o tema que levou um dos
nossos intelectuais mais autênticos do século XIX, Tobias Barreto, a produzir
um discurso extremamente perspicaz, não somente sobre o assunto, mas
a respeito das teorias em voga que defendiam a tese da inferioridade da
mulher. Não sendo médico, mas conhecendo o debate e os argumentos
científicos, Barreto     (1977) produziu um dos mais interessantes textos
críticos a respeito daquelas teorias, sendo um defensor da educação superior
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para as mulheres numa época em que a maior parte das autoridades médicas
e dos cientistas refutava esta possibilidade, aceitando a educação feminina
apenas com fins pragmáticos, ou seja, para ser uma boa mãe e esposa.

Na segunda parte do capítulo, analisaremos     o livro A Mulher e a
Sociogenia, do Dr. Tito Livio de Castro     (1893), talvez o melhor exemplar do
conhecimento científico sobre gênero produzido no Brasil no final do século
XIX. Embora seu livro tenha sido escrito numa linguagem científica, era
acessível para um público culto mais diversificado. Além de ser um livro que
expõe as principais formulações teóricas evolucionistas sobre o sexo e a função
da mulher, é também um libelo a favor da educação feminina, pois embora o
autor acreditasse na inferioridade cerebral do sexo feminino, sua crença na
evolução o fazia defender a educação com fins evolutivos para a espécie.

Tem-se, assim, um quadro sintético, mas bastante representativo das
principais idéias e teorias sobre a mulher no meio médico e intelectual
brasileiro no final do século XIX. Estas idéias e representações informam
não somente sobre os autores e seu percurso intelectual, mas sobre a
importância que a questão da mulher adquiriu naquele meio, bem como as
propostas dos envolvidos no debate a respeito da melhor forma de amenizar
os problemas sociais decorrentes das assimetrias entre os sexos. Avessos aos
discursos mais misóginos de seus congêneres europeus e norte-americanos,
os médicos e intelectuais brasileiros preferiram adaptar as teorias e as idéias
a respeito da alteridade feminina às particularidades da realidade social e
cultural brasileira, procurando, ao mesmo tempo, definir a mulher e
estabelecer sua função na sociedade, como a ‘formadora de homens’.

Nesse sentido, discursos produzidos por médicos e intelectuais
brasileiros tinham como objetivo, em primeiro lugar, situar-se no debate
mais amplo sobre a questão da mulher em curso nos centros europeus e
norte-americanos e, em segundo lugar, formular uma síntese sobre o tema,
procurando adequar as duas principais correntes sobre a questão: aquela
que mesmo reconhecendo a inferioridade física e mental das mulheres
acreditava no poder transformador da evolução, defendendo a educação para
elas como uma força evolutiva; e aquela, cujos principais expoentes são
Schopenhauer e Weininger, que negava às mulheres qualquer forma de
superação de suas ‘deficiências’, verdadeiras ameaças à integridade física e
moral dos homens, ou esfinges, como as definiu Afrânio Peixoto.
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A Formadora de Homens: a ideologia da maternidade e a
educação feminina

Os médicos brasileiros de meados do século XIX tiveram um
destacado papel na formulação de projetos com a finalidade de intervir
numa organização social que lhes parecia imprópria e inadequada aos seus
padrões de civilização. Portadores do conhecimento científico, estavam
convictos de seu papel junto às autoridades imperiais visando a transformar
as principais instituições e os indivíduos em agentes de uma nova ordem
social, fundada nos princípios da higiene e nos interesses econômicos e
políticos do jovem Estado brasileiro.

A bibliografia que tratou das relações entre a medicina e o Estado no
Brasil é unânime em apontar o caráter político dos projetos de intervenção na
sociedade, muito embora não se possa falar de um projeto unitário, já que as
propostas, as teorias e os modelos eram diferenciados, quando não antagônicos.
De qualquer forma, sendo assessores, consultores ou mesmo críticos do Estado
e das instituições, os médicos foram agentes privilegiados na produção de um
conhecimento científico e social sobre a população brasileira e as instituições
do século XIX, como expressou Madel Luz (1982: 16-17):

Os discursos médicos sobre a saúde revelam ser tanto modelos de conheci-
mento sobre a estrutura das doenças e suas causas, como propostas de
intervenção saneadora e reorganizadora do espaço físico das cidades bra-
sileiras – sobretudo nos centros urbanos portuários – e na vida das popu-
lações, no sentido de higienizá-las, discipliná-las e organizá-las para o tipo
de relações sociais ascendentes na formação social brasileira.

Crentes no poder regenerador da Ciência e no inexorável avanço da
civilização sobre a barbárie, os médicos reivindicaram a responsabilidade
pela reorganização da sociedade, esquadrinhando todos seus espaços,
inventariando os problemas e propondo soluções orientadas pelos princípios
higienistas. Deste corpo de saberes interessam-nos os discursos produzidos
a respeito da família, uma instituição-chave para os médicos, pois foi
principalmente através dela que a ‘questão da mulher’ começou a ser
problematizada     no âmbito médico e intelectual brasileiro.

Entre os diversos problemas detectados, a mortalidade infantil e o
‘descaso’ com a criação dos filhos foram apontados como os mais urgentes
a serem atacados pela orientação higienista, pois sendo a população uma das
principais fontes de riqueza da nação, a família foi investida de uma nova
função política: produzir bons e saudáveis cidadãos.6



224

De acordo com Isaac Joseph (1977), a família deixava de ser uma
‘terra incógnita’ para os médicos ao se tornar um espaço, por excelência,
de uma “tecnologia da população, da conservação das crianças e do
aperfeiçoamento da espécie” (1977: 56-57). Dessa forma, os médicos
brasileiros produziram um conjunto significativo de teses, relatórios, artigos
e livros sobre o tema da higiene familiar, empreendendo um outro
esquadrinhamento dos indivíduos num território que até então era fechado
às interferências externas. O objetivo dos médicos era transformar as
famílias em unidades morais, células saudáveis da sociedade – atacando
sua organização patriarcal, os hábitos familiares relativos à gestão dos
corpos e da moral das crianças –, bem como fornecer aos pais novos modelos
para preservar a vida de seus filhos. Para alcançar tais objetivos, tiveram
de, pacientemente, introduzir seus valores e conhecimentos junto à clientela
urbana e às classes elevadas, mais permeáveis às novidades e à autoridade
do saber médico.

Para os médicos reformistas, a transformação da família passava,
necessariamente, pela redefinição dos papéis de seus integrantes; desse
modo, atribuíram novas responsabilidades aos pais, propondo normas para
a educação das crianças e a organização do cotidiano familiar. Ao penetrar
no espaço quase inexpugnável da família patriarcal, os médicos
encontraram ali os principais obstáculos às suas reformas, mas também
uma futura aliada: a mulher. Costa (1979) e Nunes (1982) abordaram
este processo de objetivação da mulher por parte de discurso higienista,
produzido ao longo do século XIX, bem como os procedimentos táticos a
respeito dos mais diversos aspectos da organização familiar. Neste processo,
segundo os autores, a figura da mulher foi reabilitada, sua condição elevada,
sua importância enaltecida; enfim, de uma personagem secundária, passou
a ser a principal e a ter um prestígio que até então era exclusivo aos homens,
os chefes de família. Segundo Costa     (1979: 73), a medicina inventou uma
personagem cuja existência social era, até então, quase imperceptível:

Tradicionalmente presa ao serviço do marido, da casa e da propriedade fami-
liar, a mulher ver-se-á, repentinamente, elevada à categoria de mediadora
entre os filhos e o Estado. Em função destes encargos, suas características
físicas, emocionais, sexuais e sociais vão ser redefinidas. A higiene passou a
solicitar insistentemente à mulher que, de reprodutora dos bens do marido,
passasse a criadora de riquezas nacionais.
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Foi, portanto, pela maternidade que se deu a individualização da mulher
no discurso médico e intelectual. Tratava-se do resgate do     papel da sua
indiferenciação na instituição familiar, atribuir-lhe um novo significado.
O enaltecimento da maternidade não era propriamente uma inovação dos
médicos oitocentistas, afinal, desde os tempos coloniais, teólogos e médicos
haviam elaborado uma imagem normalizada da mulher e do exercício da
sexualidade, tentando impor às populações femininas o modelo da santa-
mãe, conforme análise de Del Priore (1993) sobre os discursos masculinos
da época a respeito do poder civilizador da maternidade.

Para os homens da igreja, a introjeção do papel materno e da
simbologia cristã da mater dolorosa fazia parte de uma estratégia para
controlar as mulheres e transformá-las em ‘adestradas’ transmissoras da
moral tridentina, especialmente numa terra onde as relações eram fugidias
e consensuais, desafiando escandalosamente as normas de bem viver
elaboradas pela Igreja. Suas prédicas tinham como objetivo transformar
cada mulher em mãe, devidamente instaladas no casamento, a fim de
difundir a moral cristã e seus padrões de comportamento.

Os médicos oitocentistas tinham outra compreensão do papel da
mulher na família. Mais do que responsáveis pela transmissão dos valores
morais do catolicismo e da obediência à autoridade paterna, a mulher devia
tomar para si a missão de criar os filhos, formar novos indivíduos, assumir
integralmente sua função natural, empregando suas forças e todo seu tempo
no exercício da maternidade. Embora não se possa subestimar a importância
da religião na formulação dos discursos médicos sobre a maternidade, foram
as ‘leis naturais’ que sustentaram sua visão sobre o papel da mulher-mãe.

Observando as teses que a partir da década de 1840 abordaram problemas
relativos à infância e à educação das crianças, percebe-se a influência do discurso
racionalista a respeito do papel da mulher na educação e na formação dos
filhos. Leitores de Rousseau e dos médicos setecentistas que escreveram sobre a
mulher, como Pierre Roussel – este citado até o final do século XIX –, Moreau de
la Sarthe e Julien Virey, os médicos brasileiros elaboraram um discurso no qual
a função materna foi devidamente articulada às demandas da Natureza e da
sociedade. Dentro desta construção ideológica a mulher passou a ser vista como
um elo importante entre os dois Estados, ou seja, cumprindo as leis da Natureza,
sendo uma mãe cuidadosa, nutrindo e educando seu filho, a mulher
desempenhava uma função social e moral ao produzir homens hígidos no corpo
e no espírito, adequados para viver numa sociedade disciplinar.7
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Redefinindo o papel da mulher-mãe, os médicos passaram a produzir
uma verdadeira obra pedagógica sobre a maternidade. O quadro da vida familiar
brasileira do início do século XIX parecia-lhes completamente inadequado aos
princípios higienistas. As casas eram insalubres, os hábitos alimentares e de
asseio corporal deploráveis, a educação física e intelectual abandonada, a
educação moral não passava do aprendizado das preces e do catecismo, além
do descuido dos pais ao permitirem liberdades entre seus filhos e os escravos.
A situação da mulher era, igualmente, muito criticada. Deploravam sua vida
reclusa e sedentária, restrita ao convívio com as mucamas.

Nesse sentido, os textos médicos compartilhavam da mesma visão
negativa a respeito da população feminina e dos seus costumes e hábitos de
vida presentes nos relatos dos viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil
no século XIX. Gendrin, comerciante francês que fez algumas viagens à
América do Sul entre o final do século XVIII e início do XIX, comenta sobre
a preguiça das mulheres brancas e sua crueldade com os escravos. A preguiça
também chamou a atenção de Charles Expilly (1977), autor de um livro
sobre as mulheres brasileiras, no qual deplora o desinteresse pela educação
feminina, o excesso de coqueteria e de preocupação com a moda e a vida
reclusa e sem motivação das mulheres:

Os bordados, os doces, a conversa com as negras, o cafuné, o manejo do
chicote e, aos domingos, uma visita à igreja, eram todas as distrações que
o despotismo paternal e a política conjugal permitiam às moças e às
inquietas esposas. (1977: 269)8

Além das normas higiênicas sobre os mais diferentes aspectos da
vida das mulheres que os médicos consideravam ser necessário modificar,
voltaram-se para o problema da educação feminina. Esta questão mobilizou
muitos autores na Europa, em especial na França revolucionária e
bonapartista, onde foram publicados livros voltados para o público feminino,
divulgando os preceitos ideológicos iluministas a respeito da naturalização
dos papéis femininos na sociedade. A transformação da mulher e da família
dependia de um programa pedagógico que abrangia o corpo, a moral e a
educação intelectual. Somente uma mulher saudável e instruída podia
exercer bem seu papel de mãe e também de esposa.

São os franceses os principais defensores da educação feminina voltada
para a função materna, alguns deles autores de livros bem aceitos no Brasil,
como Educação das Mães de Família (1834), de Aimé Martin; Conselhos às
Mães (1837), de Théry; os livros do Monsenhor Dupanloup, Da Educação e
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Mulheres Sábias e Mulheres Estudiosas (1867), os de Michelet, e o livro
O Papel da Mãe na Educação dos Filhos (1898), do Padre Didón, entre outros.

Livros como estes cumpriram um papel importante no duplo processo
de exclusão das mulheres nos espaços públicos e no exercício da cidadania e
de sua reclusão à esfera doméstica, ao produzirem física e moralmente os
novos cidadãos. Estes e outros livros publicados na primeira metade do século
XIX construíram a imagem da mulher-mãe e esposa instruída na religião, na
higiene, nos afazeres domésticos e, principalmente, numa moral burguesa
fundada nas hierarquias do mundo do trabalho e das relações de gênero.
A educação feminina foi um eficaz mecanismo ideológico que tinha como
objetivo principal dissipar as lembranças de um passado recente, no qual alguns
homens e mulheres haviam vislumbrado uma sociedade onde a igualdade
fosse um ideal aplicado também às relações de gênero. As publicações que
defendiam a educação feminina não tinham em vista nenhum princípio
igualitário, mas sim o de reforçar a segregação sexual ao apropriar-se dos
saberes médico-científicos sobre o corpo feminino com a finalidade de dizer
às mulheres que seu lugar era o lar, sob o controle amoroso de seu marido.

O primeiro livro publicado no Brasil sobre a educação feminina foi
Cartas Sobre a Educação de Cora, em 1849, de autoria do médico baiano e
professor da Faculdade de Medicina da Bahia, Dr. José Lino Coutinho. Seu
livro é um exemplar das teorias rousseauístas sobre a educação da mulher,
apresentando uma proposta pedagógica um tanto quanto avançada para a
época em que foi escrito.

O ‘escopo’ do autor era elaborar um programa pedagógico para sua
filha Cora, mas que, ao ser publicado, passou a ser um manual     leigo de
pedagogia feminina ao alcance do público leitor deste tipo de obra. Como
leitor dos médicos iluministas franceses e dos tratados de higiene, Coutinho
adaptou o conjunto de idéias a respeito da mulher ao seu programa para
educar Cora, dividindo-o em três grandes etapas: a educação física, a moral
e a intelectual.9

Coutinho acreditava que o processo educativo devia equilibrar esses
três domínios,     visando, mediante essa ação, formar uma “criatura sã e
virtuosa” (apud Peixoto, 1936: 108). Muito distante da pedagogia religiosa,
o autor     pregava a liberdade de movimentos para a pequena Cora. Ela devia
brincar à vontade, correr, saltar, o que era bastante ousado para a época se
lembrarmos das freqüentes críticas dos viajantes sobre o comportamento
afetado das crianças:
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(...) não se encontram no Brasil aquelas carnes sadias, aquelas faces gor-
das e rosadas, aquela frescura apetitosa das crianças européias, que são o
enlevo das mães. Não se deparam no Brasil senão caras fatigadas, pálidas,
sobre corpos frágeis e estiolados (...). Vive-se em presença de pequenos
manequins ridiculamente enfatiotados, bonecos de mola que usam grava-
tas sérias, que pedem, com voz estudada, notícias de nossa saúde, que se
mantêm admiravelmente em suas cadeiras, em vez de saltar aos nossos
joelhos, de amarrotar os nossos chapéus e de procurar guloseimas nas
nossas algibeiras. (Expilly, 1977: 253)

Gilberto Freyre (1992) também nos dá um quadro semelhante ao de
Expilly ao falar sobre a educação das crianças, das formas de tratamento e
da etiqueta familiar, lembrando que se os meninos eram transformados
em miniaturas de seus rígidos pais, às meninas negava-se qualquer tipo
de liberdade, sendo criadas desde pequenas para adotar um ar humilde e
angelical, sempre sobre a vigilância dos pais.

É bem provável que Coutinho tivesse como modelo as crianças que
desde o final do século XVIII foram representadas nas pinturas de interiores,
nas cenas familiares e nos retratos – crianças robustas, coradas, livres nos
seus movimentos e geralmente acompanhadas de suas mães. Para isso, era
importante cuidar da alimentação de Cora, do asseio corporal, do vestuário
que permitisse a liberdade para os jogos e as brincadeiras. Coutinho era
contra os castigos físicos, acreditando que os castigos morais tinham maior
eficácia na formação do caráter das crianças, o que demonstra, novamente,
a sintonia de suas idéias com as novas orientações pedagógicas européias.

Outro aspecto bastante inovador na educação de Cora dizia respeito
às experiências que nem sempre podiam ser agradáveis. Coutinho não
imaginava para sua filha uma vida reclusa, nem rodeada de extremos
cuidados que a impedisse de manter contato com o mundo:

Cora, veja e brinque com animais feios, ouça estrondos, acostume-se ao
escuro da noite, à solidão das igrejas, com a vista dos mortos, para que se
afaça à natureza, seja sem temores vãos e conheça o fim da vida (...). Nada
de se lhe fazer todos os desejos e caprichos. (apud Peixoto, 1936: 108)

É interessante notar que as prescrições do autor     visavam a acostumar
Cora com coisas e situações que as meninas geralmente eram poupadas na
época. Ao procurar fazê-la enfrentar situações desagradáveis, como o
contato com a morte, a solidão, o escuro, os ‘bichos feios’, as trovoadas,
Coutinho acreditava estar educando Cora sobre a diversidade da Natureza
e incutindo-lhe uma formação moral baseada na verdade e na coragem.
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Um corpo são demandava uma inteligência cultivada. Cora devia
aprender desenho, gramática, aritmética, leituras clássicas, francês, história
natural – em especial as diferenças físicas e morais entre os sexos – história
geral e do Brasil, geografia, astronomia, religião, direito, música, canto e
piano. Uma educação tão cuidadosa como esta era um verdadeiro luxo se
levarmos em conta os diversos relatos dos viajantes a respeito da escassa
educação intelectual das mulheres brancas das elites, restritas à escrita e à
leitura, noções de francês e de música. Coutinho era um homem ilustrado
e possuía uma biblioteca diversificada, podendo elaborar um programa de
estudos bastante avançado para a sua época.

O casal Jean Louis e Elizabeth Agassiz, em viagem pelo Brasil na
década de 1860, comentou como era raro encontrar livros nas casas
brasileiras e que as mulheres pouco liam, a não ser alguns romances
franceses, folhetins ou tratados de moral que pouco ou nada contribuíam,
segundo os autores, para sua educação intelectual.10

Coutinho, como médico que era, não descuidou da higiene na
puberdade, com a chegada das ‘regras’ de Cora. Prescreve cuidados com o
corpo e a moral, para evitar que a crise se prolongasse em patologias que os
médicos bem conheciam e que ameaçavam a jovem adolescente. Essa era a
época propícia, segundo o autor, para ensinar a Cora alguns ofícios próprios
das mulheres, como os bordados, a tecelagem, engomar e passar roupas e
cozinhar. Segundo o autor, mesmo com a presença das mucamas a mulher
tinha de saber fazer os ‘ofícios femininos’, sem ter pejo destas atividades
que contribuíam para sua educação moral. Coutinho antecipava uma máxima
da educação das donas de casa presente até os dias de hoje: para saber mandar,
é preciso saber fazer.

Nada sabemos dos resultados da educação de Cora, mas, como
expressou Dr. Afrânio Peixoto     (1936: 110), “Cora é uma educação real que
precede a do seu país, no seu tempo, de muito tempo”. Diríamos que Cora
é a primeira mulher higiênica brasileira; afinal, Coutinho não tinha em
vista outro futuro para sua filha que não fosse o casamento e a maternidade.
Seu programa de educação física, moral e intelectual tinha como objetivo
formar Cora para ser uma boa mãe, saudável, instruída nos mistérios da
Natureza e nos conhecimentos que ilustravam o espírito, moldada no seu
caráter pelas orientações morais que, no conjunto, a habilitariam para
formar seus filhos da mesma forma que seu pai fizera com ela. Cabe ainda
ressaltar como o Dr. Coutinho representa muito bem o modelo ideal de pai
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que dez anos depois Michelet louvou em seu livro sobre a mulher. Conforme
analisamos anteriormente, a nova mulher devia ser uma criação do homem,
pois somente ele estaria intelectualmente equipado para conhecer suas
particularidades; dessa forma, a moldaria a seu gosto, transformando-a
em uma     agente civilizadora que deveria cumprir os ditames da Natureza.

Coutinho foi, além de pai, orientador de sua filha e, como tal,
antecipava também o papel que os médicos higienistas tomaram para si
ao escrever sobre a higiene familiar e o papel da mulher-mãe. Iniciava-se,
com seu livro, uma literatura voltada para a educação feminina e o culto
à maternidade produzida por médicos, mulheres cultas, como as editoras
de jornais femininos, e intelectuais positivistas do final do século XIX.11

Embora o assunto fosse tema de várias teses médicas publicadas ao
longo do século XIX, este tipo de publicação ficava restrita a poucos leitores,
contribuindo, apenas, com a formação dos médicos, exclusivamente.
Faltava, no Brasil, publicações voltadas para o público feminino que
divulgassem as boas novas da higiene. Esporadicamente, surgia um ou
outro artigo na imprensa, mas seu alcance era limitado, tendo em vista a
ausência de uma coluna específica. Somente no final do século é que
começaram a aparecer publicações mais voltadas para a divulgação do
saber médico entre pessoas leigas, como o Dicionário Chernovitz (1890), por
exemplo. As obras específicas sobre a educação feminina e a maternidade
continuavam a ser os livros franceses, acessíveis aos médicos e às poucas
mulheres capazes de lê-los.

Para suprir esta lacuna, o Dr. Carlos Antonio de Paula Costa, médico
formado no Rio de Janeiro, publicou um pequeno jornal com periodicidade
quinzenal, A Mãe de Família, entre 1880 e 1881. O objetivo do jornal era
ensinar as mães como educar seus filhos seguindo os princípios higienistas,
divulgando o aleitamento materno, os cuidados com a primeira infância,
enfim, todo um conjunto de conhecimentos produzidos pelo saber médico
a respeito da higiene familiar e do papel das mães como responsáveis pela
saúde dos filhos.12

Na mesma época, um médico que vivia na província de São Paulo, na
pequena cidade de Rio Claro, escreveu um livro para as mães de família.
Trata-se do elogiado livro Arte de Formar Homens de Bem, de 1880, do
Dr. Domingos Jaguaribe Filho, recomendado pela Academia Imperial de Medicina
como um verdadeiro manual de higiene voltado para o uso das mulheres.
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Embora seja um livro de higiene infantil, boa parte é dedicada à
educação da mulher, pois, para o autor, as duas questões eram
indissociáveis: crianças saudáveis seriam homens fortes, e este processo
dependia do papel educativo das mães. O que é mais característico deste
livro é a visão pragmática do autor sobre o papel formador da mulher, bem
como da maternidade. O título do livro não é genérico. A criança à qual ele
se refere como objeto de todas as atenções maternais é a do sexo masculino.
Nesse sentido, seu livro foi escrito para as mães por acreditar que elas
seriam autoras de uma verdadeira reforma social que contribuiria para a
grandeza da pátria: formar homens de bem. Para o autor e seus
contemporâneos, falar de filhos ou crianças, significava falar de futuros
homens, pois as atividades associadas à grandeza da pátria eram
eminentemente públicas, políticas e, portanto, masculinas. Novamente,
percebe-se aqui o eco de Michelet na idealização do bebê do sexo masculino.
Ao comentar sobre as condições ideais para a mulher ter seu filho, Michelet
(1995: 58) explica que a mulher-mãe vive o êxtase de ter gerado um deus:

Há espectadores ao redor do berço, no entanto a cena é solitária, tudo entre
ela e ele, que são a mesma pessoa. Ela o olha fremente. Dela para ele, dele
para ela, ocorre uma irradiação elétrica, um deslumbramento, que os con-
funde um com o outro. Mãe, filho, são a mesma coisa nessa vívida luz que
restabelece sua primitiva, sua tão natural unidade.

Jaguaribe Filho foi um dos primeiros autores brasileiros a referir-se
diretamente ao papel das mulheres como geradoras e formadoras de indivíduos
do sexo masculino, uma idéia bastante comum nos discursos da época,
especialmente quando se discutiam os exemplos de vida dos ‘grandes homens’
da história, como Santo Agostinho, Michelangelo, Goethe, Schiller, Napoleão
Bonaparte, entre tantos outros, cujas mães eram sempre mencionadas devido
ao papel que teriam desempenhado na sua formação.

Percebe-se, assim, a vitalidade e a continuidade de uma idéia bastante
antiga – a de que a mãe é o espelho dos filhos – reforçada no século XIX
pelos discursos científicos que prolongavam esta imagem especular da
mulher por toda a sua vida reprodutiva, tendo em vista que os médicos e
cientistas não viam outra função para o sexo feminino que não fosse a
reprodução e a criação dos filhos. Idéias como estas estão expressas na
apresentação do livro de Jaguaribe Filho (1880), feita pelo Dr. João Mendes
de Almeida, advogado amigo do autor, para quem a mulher fazia uma
família ser boa ou má, tudo dependendo de suas virtudes ou vícios.13
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Nesse sentido, o livro de Jaguaribe é, na primeira parte, uma espécie
de manual de pediatria. Nada escapa das teias da higiene infantil,
começando mesmo pelo momento do parto, reprovando as práticas populares
de cuidados com a mãe e o recém-nascido, dispensados pelas ‘parteiras da
roça’ e as ‘aparadeiras’. O autor e seus contemporâneos desenvolveram
um discurso culpando as mães pela elevada mortalidade infantil, por
desconhecerem os princípios da higiene relativos ao ar, à água e à nutrição,
principalmente à amamentação. Aqueles homens ilustrados acreditavam
que seu papel era orientar as mães, dissipando as trevas da ignorância e,
assim, torná-las verdadeiras mães higiênicas.

A preocupação do autor era com a viabilidade dos recém-nascidos. Seu
receio era de que, apesar das aparências, a criança fosse dada como morta
pela parteira, sem que esta fizesse tentativas para reanimá-la, como
massagens, borrifos de água ou até mesmo a desobstrução da garganta. Dessa
forma, Jaguaribe tentava desqualificar os saberes das parteiras não diplomadas,
pois alguns relatos demonstram como elas conheciam e praticavam alguns
métodos impróprios para reanimar as crianças.14 Seu objetivo era,
evidentemente, colocar em dúvida a prática dessas mulheres,     com o objetivo
de ensinar às mães como o recém-nascido devia ser cuidado segundo os
princípios da Ciência, exortando-as a questionar os procedimentos das parteiras,
como, por exemplo, o cuidado com os olhos do bebê, para prevenir oftalmias.

Livros como o de Jaguaribe Filho e tantos outros manuais escritos para
as mães posteriormente procuravam transformar as práticas do parto e os
cuidados com os recém-nascidos enraizados na cultura popular e nas
experiências femininas, através de um duplo processo: a desqualificação
daquelas práticas articulada à culpabilização das mães e a divulgação do
saber médico como uma espécie de novo catecismo para formar boas mães
capazes de criar bem seus filhos se seguissem tais conselhos. Os médicos
começaram a se aproximar das mulheres a partir de discursos e de práticas
voltadas para o cuidado e a criação dos filhos, um assunto que, certamente,
as sensibilizou (como ainda sensibiliza); assim, foram se impondo lentamente
no quarto das parturientes, passando a dar conselhos úteis sobre a alimentação,
o vestuário e a saúde das crianças, afastando com prudência as parteiras, as
parentes, as vizinhas, os maridos ansiosos, aceitando-os como auxiliares,
mas jamais como seus substitutos.

Entre os conselhos médicos às mulheres destaca-se o tema da
amamentação. Tema central na ideologia da maternidade, a amamentação
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foi um dos assuntos que mais motivou os médicos higienistas a escrever,
pois a responsabilidade materna na nutrição da criança passara a ser vista
como a maior demonstração do amor materno, sentimento este que, por
sua vez, fora alçado à própria definição da mulher: a mulher que não
amava seus filhos era uma aberração, uma criatura desnaturada.

Jaguaribe Filho (1880: 19) segue a cartilha higienista e condena
veementemente as mulheres que por vaidade e falta de amor entregavam
seus filhos às amas de leite. Primeiro as ameaça. Cita outros médicos e
suas idéias mais fundadas na ideologia do que na fisiologia, como, por
exemplo, a de que o leite não secretado pela amamentação recuava para “a
massa do sangue e se lançava no cérebro ou no peito e em breve se
manifestavam os mais terríveis efeitos seguidos de morte”. Além desta
incrível fisiologia, fala de doenças uterinas e cancros das mamas que
atacavam preferencialmente as mulheres que insistiam em não amamentar.
Abrandando um pouco seu discurso, recorre ao argumento da beleza, dizendo
que as mulheres enganavam-se ao negar o seio ao filho temendo perder a
beleza, pois, segundo sua interpretação, era a amamentação que o tornava
mais belo. Citando a tese de um colega seu sobre o aleitamento, refere-se
à famosa beleza das mulheres georgianas, que, por amamentarem seus
filhos, conservavam a elegância e a beleza do porte até idade avançada.

Por fim, Jaguaribe retoma o argumento do amor materno, lembrando
as doçuras da maternidade, experimentadas somente pelas mulheres que
tinham junto ao seu peito um robusto filho nutrido com seu leite.
Completando a argumentação sentimental, o autor faz uma comparação
entre as qualidades nutricionais do leite da mulher com o leite de alguns
animais. Como parte do processo de culpabilização das mulheres, os médicos
tomavam o exemplo da natureza, lembrando como as fêmeas de outras
espécies de mamíferos não se recusavam a amamentar suas crias.

Seus exemplos procuravam reforçar na mulher os sentimentos de
responsabilidade e de amor, ao mesmo tempo que reforçavam as idéias
científicas a respeito do lugar da humanidade na Natureza através da
capacidade feminina de amamentar. Se o leite da mulher era tão rico em
nutrientes quanto o leite das vacas, das cadelas, das éguas e das cabras, por
que algumas mulheres se negavam a alimentar seus filhos, desperdiçando o
alimento provido pela Natureza? Por que não seguiam o exemplo dos animais,
já que a função nutricional da maternidade as tornava tão próximas? Com
perguntas como estas, médicos como o Dr. Jaguaribe procuravam convencer
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suas leitoras a adequar-se ao papel da mãe higiênica, envolvida totalmente
com a criação do seu filho, bem como incutir-lhes valores como a
domesticidade, o amor sacrificial e o devotamento à maternidade, valores
estes que encontraram solo fértil na religiosidade das mulheres, tendo em
vista o culto à Nossa Senhora da Conceição e tantas outras representações
da maternidade divina, tão presentes na cultura brasileira.

Definida a importância da amamentação, seu valor nutritivo, afetivo
e moral, o autor passa a explicar como a mulher devia amamentar,
prescrevendo os horários das mamadas, os cuidados com a higiene do seio
e lembrando as mães que deviam pesar sempre a criança para certificar-se
que a nutrição estava correta e adequada às suas necessidades.

Mas uma boa mãe apenas começava sua missão com a amamentação.
Sua responsabilidade era muito maior, pois, além de dar a vida e nutrir o
filho, devia exercer outra função tão importante quanto a primeira: a
educação. Nesse sentido, Jaguaribe Filho é um seguidor de Spencer,
criticando duramente o descaso dos pais com o desenvolvimento físico dos
filhos. Ele recrimina especialmente as mães que entregavam os bebês às
amas, não observando que algumas delas podiam segurar as crianças de
maneira descuidada, gerando traumas, ou então prejudicavam o
desenvolvimento físico e intelectual por carregarem as crianças o tempo
todo, não proporcionando exercícios, distrações e brincadeiras.

Jaguaribe Filho exortava as mães a dedicar todo seu tempo aos filhos,
acompanhando de perto seu desenvolvimento. Além da disponibilidade de
tempo, os pais deviam pautar suas ações pelos conhecimentos da fisiologia,
considerada a base segura para uma boa educação física. Aqui a referência
é direta às recomendações de Spencer (1927), para quem os princípios
fundamentais da educação física eram a alimentação equilibrada, o
vestuário adequado à idade e ao clima e a necessidade de exercícios físicos,
combatendo o excesso de estudos.

A respeito do equilíbrio entre exercícios físicos e estudos, Jaguaribe
Filho mostra-se muito avesso aos costumes das elites brasileiras que ou
exigiam que seus filhos “fossem doutores aos 20 anos” (1880: 53), ou se
tornassem homens sem saber ler. O alvo principal de suas críticas é a
ociosidade dos ricos que padeciam de doenças por não praticarem exercícios
físicos, sendo desde pequenos carregados pelas amas e depois abandonados
pelos pais à própria preguiça e aos maus hábitos alimentares. Para o autor,
os pais deviam cuidar do desenvolvimento físico das crianças até os oito
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ou nove anos, estimulando jogos, corridas, brincadeiras ao ar livre, deixando
para depois desta idade a educação intelectual. O mais importante era
equilibrar as duas, pois a sobreposição de uma sobre a outra acarretaria
em uma formação física ou intelectual desajustada.

Nos capítulos em que trata da educação física e intelectual o autor
detém-se no que, para ele e muitos dos seus colegas, era um grave problema
no Brasil: a educação das mulheres. No sistema que analisava não via
uma só virtude; tudo era condenável na educação das meninas, a começar
pela falta de exercícios físicos, a reclusão e a educação com base nas “prendas
femininas”, na leitura de romances e na excessiva preocupação com a
moda. Sobre a educação física, o autor apontava a necessidade de profundas
modificações, rompendo com a ociosidade das meninas e das moças,
recomendando a natação, as corridas e a ginástica. Assim como Spencer,
seu mentor sobre este assunto, Jaguaribe Filho não estava defendendo
uma educação física visando a maior liberdade aos corpos femininos, mas
sim corpos mais saudáveis e mais fortes para suportar as exigências do
casamento e da maternidade. Para eles, o estilo de vida que criticavam não
preparava a mulher para sua futura missão de reformadora social; assim,
segundo Jaguaribe Filho, seus alertas e de outros médicos que se preocupavam
com o assunto visavam a “desenvolver a educação das mulheres para que
elas produzam homens de bem” (1880: 59).

As idéias divulgadas por Jaguaribe Filho foram formuladas pelos
especialistas no corpo da mulher, entre eles, Raciborski, autor do mais
importante tratado de emenologia do século XIX. Para este autor, todos os
exercícios físicos eram convenientes para as moças na época da menarca,
especialmente a ginástica rítmica. Segundo Raciborski (1868), a educação
moral e intelectual seria melhor conduzida pelas mães, mas se não tivessem
condições intelectuais para exercer esta função seria melhor mandar as
filhas para um convento.

Todavia, os médicos não privilegiam a educação intelectual das
mulheres. Percebe-se que o cuidado com a boa e saudável formação física
e moral era mais importante do que a aquisição de conhecimentos, mais
adequados para os cérebros maiores do sexo masculino, segundo as teorias
craniológicas da época. Na sua tese de doutoramento, o Dr. Ramalho explica,
com base     em Raciborski e Spencer, que os homens não eram atraídos pela
inteligência, mas pela beleza da mulher:
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Em todos os tempos, em todas as raças, em todas as hierarquias sociais, a
beleza da mulher tem sido o maior atrativo do homem (...). O que vale uma
inteligência culta em um organismo debilitado? Não se veja nestas linhas a
menor sombra de indisposição contra a instrução das mulheres. É contra o
modo pelo qual geralmente ela se faz que nos rebelamos. Desejamos as
mulheres instruídas na medida de suas forças, aptas a serem verdadeiras
mães, capazes de educar conscientemente e cônscias do papel altamente
elevado que representam na sociedade. (Ramalho, 1906: 14-15)

Essa passagem da tese do Dr. Ramalho é representativa das idéias dos
médicos formados pelas faculdades de medicina brasileiras. Expressa o que
podemos chamar de reformismo conservador daqueles profissionais que não
queriam parecer antiquados e nem inimigos das mulheres. As prescrições a
respeito da higiene da puberdade e do tipo de educação que a mulher devia
receber procuravam adequar sua especificidade sexual aos novos valores de
uma sociedade moderna, organizada e disciplinada para a qual as mulheres
deviam ter um papel ativo e político, ou seja, fundar com o homem a ‘célula
básica’ da sociedade pelo casamento, produzir novos cidadãos e reproduzir,
mediante a educação, os valores do trabalho, da ordem e da submissão aos
mais fortes e poderosos, sabendo, desde a mais tenra idade, seu lugar na
ordem social. Assim, para os médicos, a educação física já era, na sua essência,
uma forma de educação moral para as mulheres.

Fundamentada cientificamente a necessidade da educação física e
intelectual da mulher, Jaguaribe Filho passa, então, para o argumento
mais importante na sua defesa das mulheres como educadoras: o argumento
moral. É a partir de suas máximas a respeito do papel moral da mulher-
mãe que se percebe a dimensão que o autor pretende dar à maternidade e
ao papel social da mulher. Seu discurso diverge dos misóginos que viam na
mulher apenas a reprodutora do homem, quando não uma ameaça para o
mundo masculino. Jaguaribe Filho procurava aliadas, não inimigas e, nesse
sentido, seu discurso buscava elevar as mulheres, numa linha descendente
de Michelet e dos autores de livros sobre a missão sagrada das mães, tão
em voga ao longo do século XIX.

Para Jaguaribe Filho a educação moral seria uma atribuição natural
das mães porque as mulheres eram moralmente superiores aos homens,
outra idéia central na ideologia da maternidade. Formulada dentro de um
pensamento circular, a superioridade moral era um atributo da capacidade
feminina de dar à luz, amar e criar seu filho, funções estas que, por sua
vez, se bem executadas, dignificavam a mulher e testemunhavam sua
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superioridade moral. O autor diz que a mulher é a obra-prima da Criação
por ter sido escolhida para conceber, nutrir e criar o homem; por formar-
lhes o caráter e por dar origem a outras mães capazes de aprimorar esta
missão, formando uma corrente materna que ligaria o presente, o passado
e o futuro. Jaguaribe Filho e os médicos obstetras e ginecologistas sabiam
que a maternidade não era um mar de rosas, por isso elevavam a figura
materna e suas funções, atribuindo às mães um papel bem mais importante
de que companheira do marido e mãe de seus filhos:

Do mesmo modo que se avalia a temperatura do corpo pelo termômetro,
assim também pelas boas mães de família se podem avaliar as nações; elas
não são só o termômetro social, mas ainda o espelho que reflete a grandeza
ou a decadência de um país. (Jaguaribe, 1880: 67-68)

Da obscuridade e da repetição monótona das tarefas cotidianas
exigidas da mulher-mãe, os médicos nada falavam, deixando implícito
que os sacrifícios faziam parte de uma missão moral, e que esta missão
tinha um significado político da maior importância, conforme expressou
Jaguaribe Filho: “(...) é a mãe quem dá forma ao futuro cidadão e ele será
todo ao seu molde; dela provem o caráter de seus filhos e destes provem a
importância de sua Pátria” (1880: 69).

Definia-se, portanto, para esses autores, a maternidade como uma
função política, exercida pela educação moral que a mãe dava ao filho. Era
por esta razão que Jaguaribe Filho saía em defesa da educação feminina
fundada em bases científicas, visando a transformar as mulheres em
formadoras de homens saudáveis, bem adestrados para cumprir suas
funções como soldados, políticos, homens de indústria, de leis e da Ciência,
enfim, como o próprio autor os definiu, ‘homens de bem’.

Contudo, nem todos os homens cultos da época eram permeáveis a
estas admoestações de caráter moral sobre a necessidade da educação
feminina. Alguns anos antes do Dr. Jaguaribe Filho publicar seu livro, o
assunto foi tema de acirrada discussão num espaço freqüentado por ‘homens
de bem’: a Assembléia Provincial de Pernambuco.

Os deputados tinham de decidir sobre a petição de uma moça que
desejava estudar medicina, o que não era permitido nas duas faculdades
brasileiras até a Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, que franqueou o
ensino de medicina às mulheres. A petição foi analisada alguns meses antes
da Reforma, sendo considerada improcedente por um dos deputados
pareceristas, o médico Dr. Malaquias. Seus argumentos eram fundados na
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ciência biológica, especialmente na anatomia e na fisiologia das diferenças
sexuais, cujos principais expoentes haviam estabelecido a inferioridade física
e intelectual da mulher, baseados na comparação entre o peso do cérebro de
homens e mulheres. O defensor da petição era o bacharel em direito, professor
e futuro líder da Escola de Direito do Recife, o deputado Tobias Barreto.

O interesse de Tobias Barreto pelo assunto levou-o a apresentar, ainda
no mesmo ano, um projeto de lei sobre a instrução superior para mulheres
em Pernambuco. Sua idéia era criar uma escola pública de dois níveis,
médio e superior, que fornecesse instrução literária e profissional, com o
sugestivo nome de Partenogógio do Recife. O projeto chegou a ser debatido,
mas um ano depois, quando Tobias Barreto já não era mais deputado, foi
retirado de pauta por ser considerado ‘despudorado e até imoral’.
Comentando o fracasso de seu projeto, Tobias Barreto diz que seus objetivos
visavam a tão-somente contribuir para a evolução intelectual da mulher,
pois acreditava que a educação exercia um papel fundamental neste processo
evolutivo, não tendo a intenção de defender os radicalismos emancipa-
cionistas, como o exercício de funções públicas para as quais não acreditava
que as mulheres estavam preparadas.15 Barreto mostra-se um defensor do
ideário reformista a respeito da educação feminina, o que explica sua rejeição
às teses feministas, pois, para ele, as mulheres ainda não podiam exercer
funções para as quais não foram preparadas, tendo em vista as condições
em que eram educadas.

Contudo, diferente dos médicos, Tobias Barreto não advogava a causa
da educação feminina para transformar as mulheres exclusivamente em
boas mães de família. Sua visão sobre o assunto era mais elaborada e
avançada em relação a de alguns médicos. Para ele, a educação tinha uma
função evolutiva, contribuindo para “a transformação de potências e o
aumento de predicados” (1977: 316), fazendo com que a mulher superasse
sua inferioridade em relação ao homem, alcançando uma posição mais
digna, sendo capaz de exercer outras atividades além daquelas restritas ao
casamento e à maternidade.

Conhecedor das teorias evolucionistas, Barreto não era, entretanto,
um determinista, sendo crítico das idéias de Spencer e das adaptações
a-críticas e mecânicas da teoria da seleção natural para os fenômenos
sociais. Assim, define a evolução como desenvolvimento, uma idéia formada
pelos conceitos de transformação e melhoramento, seguindo uma tradição
que remonta a Geoffroy Saint-Hilaire passando por Lamarck e Haeckel.16
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Crítico do determinismo biológico por ver nesta doutrina a negação
do livre arbítrio, Tobias Barreto confrontou-se com as idéias mais caras
aos médicos de sua época, especialmente aqueles que atuavam na sua
área, os criminologistas e legistas. Sua “Crítica a Lombroso” (apud Lima,
1942) é uma boa amostra de seu pensamento.

Barreto não nega aos médicos a competência para definir o perfil
psicológico e as características físicas dos criminosos, mas, para ele, os
médicos deviam somente atestar e não julgar, afinal sua função era fornecer
elementos científicos para quem, por direito, tinha de exercer esta função:
o magistrado. Sua leitura do Homem Criminoso, de 1876, é uma crítica não
apenas às idéias de Lombroso sobre o crime e os criminosos, mas também
ao que ironicamente chamou de “hiperbolismo científico” (Barreto apud
Lima, 1942: 188) dos médicos. Refere-se, em especial, ao excesso de dados
craniométricos, dinamométricos, oftalmoscópicos, que qualificou como
“epítetos sesquipedais”     (Barreto apud Lima, 1942: 181). Este seria um dos
grandes problemas do livro de Lombroso e, por extensão da crítica, dos
discursos científicos:

Assim como existe, perante a lógica, um argumento vicioso que consiste
em provar demais, também existe perante a ciência, alguma coisa de aná-
logo e igualmente condenável: é esse processo que se delicia em observar
demais, em acumular observações aparentemente profícuas, mas no fun-
do estéreis, incapazes de generalização, irredutíveis a uma lei. (Barreto
apud Lima, 1942: 184)

Essas opiniões atacavam os pilares do conhecimento científico
moderno e, igualmente, da medicina clínica, fundados nas observações
minuciosas, nas mensurações e comparações entre os dados, criando novos
conhecimentos a respeito das diferenças humanas. Barreto questionava
exatamente o valor de tanta informação, colocando em suspeição as
inferências produzidas pelo conhecimento médico-científico, como o fez
mais detalhadamente no debate que travou com o Dr. Malaquias a respeito
da mulher. Nesse sentido, Barreto é um crítico bastante perspicaz do
significado de tanta ênfase na investigação das diferenças sexuais,
percebendo o caráter ideológico da ciência sexual e também racial que partia
do pressuposto das desigualdades utilizando-se dos dados quantitativos
para reafirmá-lo como verdade.

Para entender melhor a discussão, é importante conhecer as idéias de
Barreto sobre o assunto. Tanto no debate como em outro texto publicado
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em 1881, mostra-se um liberal, defendendo os direitos das mulheres à
educação superior, ao exercício de uma profissão e a uma condição mais
igualitária dentro da família e nas relações conjugais. Quanto aos direitos
políticos, era mais conservador: “Sou relativista: atendo muito às condições
de tempo e de lugar. Não havemos mister, ao menos no nosso estado atual,
de fazer deputadas ou presidentas de província”.17

O aspecto mais inovador do seu pensamento é, entretanto, a crítica
àqueles que escreviam sobre a mulher. Segundo sua interpretação, a questão
da mulher teria passado por três fases históricas: a fase poética e retórica,
representada pela figura da deusa; a fase da execração, com o predomínio
da imagem diabólica da mulher, e a fase do realismo científico, em que
predominavam os médicos e cientistas que acreditavam possuir a verdade
sobre ela. Desconfiado de um saber totalizante, Barreto questionou a
extensão do conhecimento científico: “No domínio ginecológico ocorre algo
semelhante ao domínio astronômico: por mais longe que vá o espírito
observador, nunca poderá afirmar ter conhecido tudo que é cognoscível e
capaz de entrar no campo objetivo dos seus instrumentos de observação.”18

Novamente Barreto questiona a estrutura do conhecimento médico-
científico, fundada na primazia do olhar. Se conhecer a mulher significava
reduzi-la aos detalhes de sua anatomia e fisiologia, Barreto introduzia a
dúvida ao apontar os limites deste conhecimento – que não era inválido,
pois, sendo um materialista, o autor não propunha outra forma de
conhecimento que não fosse baseado no exercício da razão –, mas tampouco
era exclusivo e definitivo. Para ele, naquele momento o que importava era
saber se a mulher instruída podia assumir outros papéis sociais tão
importantes quanto aqueles desempenhados na esfera do lar, ou seja, Barreto
estava forçando as cadeias do corpo nas quais o saber ginecológico, em
especial, havia encerrado as mulheres.

Para Barreto a resposta era afirmativa, mas para o Dr. Malaquias,
representante da Ciência no debate, a mulher não tinha capacidade intelectual
para empreender estudos mais aprofundados, como a ciência e a medicina,
pois seu cérebro era menor que o do homem. Tobias Barreto passa, então, a
desmontar o argumento de seu oponente, passo a passo, começando por dizer
que a teoria na qual ele se baseava era decrépita e anacrônica e, como tal,
devia ser enterrada na mesma cova do dogma religioso do pecado original.
Um ataque fulminante, pois comparava a Ciência à religião, ao afirmar que
suas idéias a respeito da incapacidade feminina não passavam de uma
reatualização do velho dogma judaico-cristão da maldição de Eva.
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Sua crítica é direcionada com maior ênfase e recriminação ao
pensamento dogmático, especialmente às teorias fisiológicas a respeito do
cérebro feminino:

Dar-se-á que a fisiologia seja também uma cigana? Dar-se-á que ela se arro-
gue o dom de predizer e ser infalível em suas predições? A fisiologia, da qual diz
um homem competente que deve ser muito autorizado pelo nobre deputado, o
Sr. August Laugel, como todas as ciências na infância, está sobrecarregada de
observações, ou falsas, ou incompletas. (Barreto, 1977: 330)

Justamente os dados que os médicos e cientistas brandiam como a
prova da “lei fisiológica”, Barreto reduzia a um amontoado de informações
que não eram passíveis de generalização.

Recorre à história para mostrar como as mulheres podiam exercer a
medicina tão bem quanto os homens. Cita médicas russas, inglesas e norte-
americanas que foram alunas elogiadas pelos professores e se tornaram muito
respeitadas, como Elizabeth Blackwell, Marie Zakrzewska, Elizabeth Garret,
entre outras pioneiras que venceram os preconceitos da época. Estes exemplos
serviram para o próximo passo na desmontagem dos argumentos de seu
oponente: a relação entre o peso do cérebro e o desenvolvimento da inteligência.

O Dr. Malaquias defendia uma idéia que nos meios científicos da época
era considerada um princípio inquestionável: quanto mais desenvolvido fosse
um órgão, melhor seria sua função. Esta relação entre peso cerebral e
inteligência foi freqüentemente utilizada para estabelecer comparações entre
raças, classes sociais e gênero, não só pelos médicos e cientistas, sendo uma
idéia apropriada por outros discursos, como o político e o literário.

Tobias Barreto via nesta relação uma atualização da frenologia, já
desacreditada no final do século XIX, cujo princípio não se sustentava.
Argutamente faz uma questão que desestrutura a lógica materialista dos
fisiologistas e anatomistas, perguntando ao Dr. Malaquias como ele
explicava a diferença entre o peso do cérebro de Byron (2.238g) e o de
Dupuytren (1.436g). Se a sua lei fosse aplicada à comparação, como explicar
que um gênio da cirurgia como Dupuytren tivesse um cérebro menos
desenvolvido que o do poeta inglês?

Em seguida, Barreto fez a pergunta fatal, questionando o peso normal
do cérebro humano, ao que Dr. Malaquias respondeu que havia uma média.
Barreto, então, chega ao âmago da questão ao dizer que média não significa
normal e que entre os seres humanos havia diferenças de medidas, ou seja, as
diferenças dos corpos ruíam com o conceito de normalidade, sendo impossível
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estabelecer qualquer lei a partir destes dados. Citando Haeckel e sua teoria da
seleção natural, o autor acrescenta que em uma mesma espécie nunca se
encontra indivíduos totalmente iguais, portanto, no que dizia respeito à
diferenciação cerebral entre os sexos, não havia nenhum sentido concluir que
pequenas diferenças entre as medidas significassem capacidades intelectuais
tão distintas e desiguais. O exemplo das médicas estrangeiras era uma prova
inquestionável, dizia Barreto, pois se o cérebro de uma Blackwell ou de uma
Suslowa fosse menos pesado do que qualquer médico, em que importaria esta
diferença se elas eram competentes e bem desempenhavam sua profissão?
Em nada, respondeu, pois o problema da incapacidade intelectual das mulheres
não era uma condição natural, mas o resultado de um processo histórico que
havia negado sistematicamente a elas o acesso à educação nas mesmas
condições que os homens.

Barreto recupera aqui os mesmos argumentos de autores do século
XVIII, como Mary Wollestonecraft, Condorcet e Helvetius, fundamentados
na tese histórica da condição inferior das mulheres. Se fossem dadas a elas
as mesmas condições de educação, ficaria provado que a Natureza não as fez
inferiores, mas sim a sociedade. Barreto acreditava nesta tese e defendeu-a
no embate que travou com o representante da ciência das diferenças sexuais.

Os deputados que assistiam ao debate testemunharam o confronto de
dois sistemas de idéias e valores antagônicos. O Dr. Malaquias defendia o
discurso científico como suas idéias deterministas, criadoras e legitimadoras
de desigualdades sociais, raciais e de gênero. Tobias Barreto não se opunha
à Ciência, pelo contrário, foi um convicto defensor do evolucionismo e de
sua utilização na renovação dos estudos jurídicos, mas não podia
concordar com o determinismo científico, pois este contrapunha-se à
sua formação humanista e liberal ao negar o livre arbítrio. Além deste
aspecto, Barreto opunha-se à construção ideológica do determinismo,
que naturalizava as diferenças sociais, produtos da história construída
pelos homens e não pela Natureza, como era a questão da incapacidade
intelectual das mulheres. Sua compreensão da ideologia cientificista foi
expressa na crítica direta ao Dr. Malaquias, dizendo que ele não estava
nos braços da Ciência como acreditava: “Engana-se; está com o
catolicismo, está com São Paulo, está com os santos padres, que tinham
dúvidas sobre a alma racional da mulher, como hoje se duvida do seu
cérebro” (1977: 340). Para Tobias Barreto, a discussão sobre a capacidade
intelectual da mulher devia ser equacionada em termos sociais e não a
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partir de conjecturas ou pressuposições como faziam os cientistas e
médicos que ‘observavam demais’, chegando a conclusões que em nada
contribuíam para a evolução da mulher e da sociedade. Nesse sentido, pedia à
Assembléia que aceitasse a petição, esperando que seus colegas começassem
a abrir “as portas da ciência ao belo sexo de Pernambuco: todo homem tem
sua mania; e é infeliz aquele que não a tem. A minha, senhores, é pensar que
grande parte, senão a maior parte dos nossos males vem exatamente da falta
de cultura intelectual do sexo feminino” (1977: 346).

Certamente, Tobias Barreto não era o único a pensar dessa forma.
No mesmo ano em que fez a defesa da instrução superior para as
mulheres, o governo imperial permitiu sua entrada nas faculdades de
medicina, acompanhando uma tendência liberalizante que estava
ocorrendo em vários países europeus e nos Estados Unidos. Diferente do
que ocorreu naqueles países, as brasileiras não tiveram de estudar em
escolas separadas. Oito anos após esta decisão governamental, formava-
se a primeira médica no Brasil, Dra. Rita Lobato Lopes, defendendo, em
Salvador, sua tese de obstetrícia sobre a operação cesariana (1887).19

A biografia de Rita Lobato e de suas colegas que entraram no mesmo
ano na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Ermelinda Lopes de
Vasconcelos e Antonieta César Dias, mostra que as idéias misóginas que
fundamentavam os discursos contrários à educação superior para as
mulheres não tiveram defensores muito convictos ou pelo menos dispostos
a começar uma reação contra as jovens que entravam nas faculdades para
estudar medicina.

Alberto Silva (1954) comenta que Rita Lobato foi muito bem recebida
quando se transferiu para a Faculdade de Medicina da Bahia, tanto pelos
professores quanto pelos colegas que a chamavam de Iaiá, convidando-a
para festas, bailes e passeios, fazendo muitas amizades durante os três
anos em que morou em Salvador. As informações sobre a vida profissional
das primeiras médicas mostram que todas exerceram a medicina por muitos
anos, enquanto Ermelinda Vasconcelos chegou a freqüentar cursos de
renomados obstetras e ginecologistas europeus, estabelecendo, ao retornar
para o Brasil, uma clínica para senhoras e crianças em Niterói.

Apesar de a proximidade entre homens e mulheres começar a ocorrer
cada vez mais em outros espaços fora do lar e das relações familiares, as
explicações científicas sobre a inferioridade feminina, tão criticadas por
Barreto, não arrefeceram e nem perderam seu lugar na constelação de idéias
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no meio intelectual brasileiro. Na literatura, o romance naturalista retratava
as mulheres como reprodutoras ou histéricas, enquanto as teses médicas
continuavam a representar a mulher como uma criatura situada no limiar
da fisiologia e da patologia.20

Em meio a tantas vozes, um jovem estudante da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, certamente colega de Ermelinda Vasconcelos e de Antonieta
Dias, escreveu um livro no qual tratava da ‘questão da mulher’, abordando-a
cientificamente. Mesmo sem conseguir publicá-lo em vida, Tito Livio de
Castro deixou registrado, de forma impecável, todo um conjunto de idéias
sobre as diferenças sexuais, produzindo uma das mais instigantes e completas
reflexões a respeito da mulher e seu papel social sob a ótica da ciência sexual
desenvolvida pelos anatomistas, fisiologistas e ginecologistas que
formularam o saber sobre o corpo feminino entre o final do século XVIII e
inícios do XIX, base teórica e conceitual deste autor ainda pouco conhecido.

Corria o ano de 1893. Entre as dificuldades para sobreviver, já idoso
e sem dinheiro, e as constantes visitas à tipografia da Casa da Moeda, o
Sr. Manoel da Costa Paes, um português que vivia no Rio de Janeiro desde
1845, esforçava-se para publicar o livro de seu filho recentemente falecido.
Foi a forma que encontrou para amenizar sua dor, mas também para
homenageá-lo, divulgando suas idéias e o conhecimento que em tão pouco
tempo de vida produzira. Não foi fácil conseguir a publicação do livro, embora
se reconhecesse o mérito do autor. Mesmo contando com a aprovação de Rui
Barbosa, os originais permaneceram intocados na Imprensa Nacional, talvez
pelo descaso de algum burocrata. Sem arrefecer, o pai do escritor conseguiu
que a Casa da Moeda publicasse o livro e finalmente em 1893 o público
conheceu as idéias de Tito Livio de Castro a respeito da questão da mulher.21

Os 150cm3: o determinismo científico sobre as diferenças sexuais

Nascido em 1864 de pais desconhecidos, Tito Livio de Castro foi
deixado na porta da casa de Manoel da Costa Paes, que o acolheu e o criou
como seu próprio filho. Deu-lhe condições para estudar, primeiro no Liceu
Comercial, depois no Colégio Pedro II, onde fez o bacharelado em letras.
Em 1884, entrou para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, obtendo
o título de doutor em 1889. Não chegou a exercer sua profissão, pois aos
26 anos faleceu vitimado pela tuberculose, deixando um número considerável
de textos manuscritos, sua tese de doutoramento e os originais do livro
A Mulher e a Sociogenia (1893).



245

Silvio Romero foi seu professor no Colégio Pedro II e, ao escrever o
prefácio do livro, comenta que já naquela época havia percebido seu talento
e admirado o caráter e a disposição para enfrentar as dificuldades, não só
materiais, mas especialmente aquelas decorrentes do preconceito, pois Tito
Livio de Castro era negro, inteligente e admirado por alguns professores, o
que certamente não passava despercebido pelas ‘almas mesquinhas’, como
definiu Romero os detratores e perseguidores de seu ex-aluno.

O pai adotivo de Castro não poupou esforços para apoiá-lo, no que se
referia à proteção das perseguições e à sua formação intelectual. Romero
conta que chegou a conhecer a biblioteca que Manoel Paes formou para o
filho, composta por volumes de diferentes áreas do conhecimento, onde
provavelmente Tito Livio passou boa parte de sua breve vida estudando. O
interesse pelos livros e por questões da vida social, política e cultural
brasileira levaram o jovem a escrever desde cedo. Já aos 18 anos começou
a produzir artigos, ensaios e reflexões sobre diferentes assuntos, que após
sua morte foram publicados no volume “Questões e problemas”. Neste
pode-se perceber a ampla formação cultural de Castro, para quem assuntos
como a condição social dos libertos, o romance naturalista, a música, a
filosofia e a política não eram estranhos.

Durante os anos de faculdade fez alguns poucos amigos e juntos
formaram um grupo de estudos no qual ele exerceu a liderança. Segundo
Silvio Romero, eles praticavam a vivissecção, estudavam química, física e
anatomia, o que demonstra o interesse daqueles jovens estudantes de
medicina pela investigação científica, algo que não era muito comum no
meio acadêmico brasileiro, em que se consumiam as grandes sínteses e as
doutrinas, não se desenvolvendo uma atividade científica de caráter
experimental pelo menos até as primeiras décadas do século XX.22

O interesse de Castro pelas ciências biológicas – em especial pela
fisiologia – e pelo evolucionismo darwinista pode ser melhor avaliado pelo
livro A Mulher e a Sociogenia, escrito em 1887. Nesta obra pode-se ver que
os principais nomes da ciência do século XIX eram bem conhecidos pelo
autor, como também as teorias biológicas que procuravam explicar as
diferenças raciais e sexuais. Embora utilizasse a teoria da evolução pela
seleção natural para explicá-las, bem como os estudos de craniologia e
antropologia, a ciência que lhe fornecia os principais argumentos era a
fisiologia. Toda a construção de sua análise materialista da evolução dos
sexos e das raças se fundamenta na fisiologia experimental e seu método
quantitativo. Neste aspecto, o livro é um exemplar ímpar da apropriação
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dos conhecimentos das ciências biológicas sobre as diferenças humanas e
da aplicação do evolucionismo darwinista à análise social.

Na época em que Castro escreveu este livro, médicos e intelectuais
brasileiros costumavam equacionar os problemas nacionais com a questão
racial. O debate sobre a viabilidade do país como nação e o problema da
identidade nacional passavam, necessariamente, pela discussão a respeito
dos efeitos da miscigenação.23 No entanto, a problematização da evolução
da sociedade brasileira não foi feita em termos de raça no livro de Costa.
Estão lá as referências às teorias racialistas, mas somente para fornecer
dados para o autor construir as analogias entre sexo e raça, centrais na
sua análise evolucionista.

A categoria principal do seu pensamento é o gênero. A tese defendida
pelo autor é que a evolução dos indivíduos e da espécie humana ocorreu de maneira
diferenciada para os dois sexos e que esta diferença deveria ser reduzida
em benefício da evolução da sociedade. Portanto, para ele, o futuro da
sociedade não dependia da questão racial, embora reconhecesse sua
importância, mas sim da questão da mulher, da compreensão de sua
natureza e do papel que deveria exercer. Ou seja, Castro aprendera bem as
lições dos anatomistas e fisiologistas que produziram o que chamamos no
primeiro capítulo de ciência sexual. Seu livro é, portanto, uma síntese das
principais conclusões sobre as diferenças sexuais mapeadas pelos cientistas
dos séculos XVIII e XIX, base material para justificar as hierarquias, as
desigualdades e a legitimação do poder.

Como um intelectual bem informado, Castro explica que o tema era
já bastante conhecido e vinha sendo abordado por diferentes autores,
principalmente na literatura romântica. Contudo, esta abordagem incorria
em erros por não se pautar pela verdade, distorcendo a história e ignorando
a Ciência. A crítica de Castro referia-se ao endeusamento da mulher, à
idéia de que ela seria a fonte da moralidade, das virtudes e dos sentimentos
nobres, uma criatura superior, semidivina, inspiração dos homens para o
progresso da civilização.

Em várias passagens do livro Castro se mostra avesso à idealização
da mulher tal como Schopenhauer e outros misóginos do final do século
XIX para quem a Ciência fornecia provas incontestáveis da inferioridade
do sexo feminino. Não lhe agradavam as metáforas poéticas, muito menos
as representações românticas de mulheres moralmente superiores aos
homens. Estas não eram mulheres reais, mas criações da mente masculina,
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ilusões, imagens, resquícios do fetichismo; assim, o autor sublinhava que
a Ciência, embora fosse um produto da mente humana, resultado de uma
atividade mental superior, era produto da evolução cerebral do homem,
portanto, avessa às atividades inferiores como a imaginação.

Seu livro propunha outra abordagem do tema, fundada única e
exclusivamente na Ciência e na preeminência da verdade sobre qualquer
outra intenção ou sentimento. Para Castro, a mulher real e a compreensão
do seu papel na sociedade só podiam ser acessíveis ao conhecimento através
da verdade incontestável da Ciência, fosse pela experimentação ou pela
autoridade dos cientistas a que ele recorreu para construir sua análise.24

Partindo de um ponto de vista diferente dos médicos que escreviam
sobre a mulher-mãe e o altruísmo feminino, Castro propôs outro modelo
de análise: ao invés da moral, as verdades da fisiologia e da evolução; ao
invés do modelo ginecológico, o modelo cerebral. Castro defendia as teorias
que consideravam o cérebro o órgão mais importante do corpo humano,
por ser a sede da inteligência e de todos os comandos sobre os outros
órgãos, bem como dos fenômenos psicológicos.

Os estudos sobre o cérebro se prestavam muito bem à tarefa
classificatória da ciência moderna porque criavam parâmetros estatísticos
com os quais os cientistas procuravam dar um significado para as diferenças
humanas; ou seja, as ciências biológicas e a medicina encontraram na
matemática e na estatística as ferramentas para construir modelos
explicativos e classificações cujo objetivo era ordenar hierarquicamente as
diferenças. Procurou-se coletar o maior número possível de dados sobre o
crânio e o cérebro humano e distribuí-los em séries ou quadros estatísticos
para assim formular as premissas consideradas verdadeiras e passíveis de
generalização. Todo o conhecimento citado por Castro partiu desta crença
na positividade do fato observável e mensurável, núcleo material e
inquestionável da verdade.

Tomando esse modelo de conhecimento como referência, Castro
explica que seu estudo a respeito da mulher partia do órgão determinante
de sua condição atual como indivíduo e como representante de metade da
espécie humana. Entender o que era a mulher, explicar sua diferença em
relação ao homem e estabelecer o prognóstico biológico e social eram
atividades intelectuais que requeriam uma investigação do cérebro
feminino. Dessa forma, sua abordagem reiterava uma verdade científica:
conhecido o órgão estará conhecida a função. Cabe salientar como o autor,
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mesmo conhecendo a produção da medicina da mulher, inverte o pólo de
sua análise, deixando de lado o determinismo ginecológico e se direcionando
para o ‘norte do corpo’, para um órgão assexuado, mas considerado o mais
importante na hierarquia biológica do corpo humano.

Todos os autores de que se cerca – Manouverier, Wagner, Topinard,
Huscke e Broca – sustentam a inferioridade do cérebro feminino quando
comparado ao masculino, fosse pelo peso, volume ou forma. As medidas
do tamanho do crânio e do peso do cérebro eram consideradas provas
inquestionáveis da inferioridade feminina, pois acreditava-se que o peso
era a ‘expressão matemática da riqueza encefálica’. Em contrapartida, os
estudos de anatomia e fisiologia tinham estabelecido que as funções
psíquicas mais importantes estavam localizadas nos lóbulos frontais, mais
desenvolvidos nos homens das ‘raças adiantadas’. O cérebro feminino
apresentava as regiões laterais e posterior mais acentuadas, tal como os
homens da pré-história e os criminosos, o que as colocava em um estágio
evolutivo atrasado em relação aos homens. Já os antropólogos com suas
‘coleções de crânios’ confirmavam que em nenhuma sociedade havia crânios
femininos mais desenvolvidos, o que levou Castro a afirmar que “o fato
demonstrado pelo método desapaixonado das cifras é inegável, tem a
generalização e a amplitude de uma lei: a mulher tem menos cérebro do
que o homem” (Castro, 1893: 10).

Mas estas provas matemáticas e morfológicas não eram suficientes
para a compreensão do fenômeno. O objetivo de Castro era afastar qualquer
especulação sobre causas sociais e culturais na diferenciação cerebral entre
os sexos que viessem questionar a determinação biológica dos enunciados
científicos sobre a inferioridade feminina. Para tanto, o autor traça algumas
linhas evolutivas procurando pelo início da diferenciação e como ela sempre
indicava a superioridade masculina. A primeira destas linhas é embriológica
e novamente os dados comparativos apontam para a menor capacidade
cerebral da mulher, levando Castro a afirmar que estas diferenças são
hereditárias. A outra linha é filogenética, obtida pela comparação com os
antropóides, nos quais os cientistas encontraram a mesma superioridade
craniana dos machos, de onde o autor conclui com mais um de seus enunciados
com força de lei: “a evolução nos primatas é masculina” (1893: 14).

Todos os valores e comparações têm a força de prova, são representações
matemáticas de uma lei biológica que explicava as assimetrias entre os
sexos e as raças. Os argumentos de Castro, bem como a formulação de suas
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idéias, são exemplares do papel das analogias no conhecimento científico,
ao criar novos significados para as diferenças, como se pode observar na
construção do modelo cerebral adotado pelo autor para provar que a
inferioridade feminina era uma decorrência da evolução diferenciada do
cérebro, um fato da natureza e não da sociedade como acreditavam os
‘defensores’ da mulher.

Para o autor, as assimetrias sexuais presentes na sociedade nada
mais eram do que a expressão de diferenças físicas, de antagonismos
fisiológicos e anatômicos entre os sexos. Nesta formulação, o corpo é
apresentado como uma federação de órgãos comandados pelo cérebro, um
órgão assexuado, mas fundamental para entender as diferenças humanas
observadas pelos cientistas. Castro explica que, na história da evolução da
espécie humana, o cérebro era um órgão novo em comparação com a medula
e os gânglios nervosos, no entanto, havia operado uma verdadeira revolução
no desenvolvimento da humanidade. Entre os vertebrados e mesmo na espécie
humana teria ocorrido um período em que a medula predominara, sendo
posteriormente subordinada ao cérebro em suas funções devido à evolução.
O mesmo processo evolutivo que ocorrera na espécie ainda se reproduzia na
evolução dos indivíduos, ou seja, na ontogenia, como explica Castro, ao
comparar o predomínio da medula nos embriões e nos recém-nascidos e o
predomínio cerebral nos adultos. Assim, o que Castro procura estabelecer é
um diferencial evolutivo entre a medula e o cérebro, associando estas duas
estruturas a estados respectivamente primitivos e evoluídos.

A partir desta fundamentação fisiológica, Castro passa então a
construir seu sistema analógico. Seguindo o seu raciocínio, se no homem
predominava o cérebro, na mulher predominava a medula, e como estas
duas estruturas eram consideradas antagônicas na sua evolução, explicava-
se, portanto, o antagonismo entre o homem e a mulher na sociedade.

Novamente, o autor ignora as discussões que eram travadas entre os
ginecologistas da época a respeito do corpo feminino ser determinado pelo
útero ou pelos ovários. Castro procura comparar órgãos que existem nos
dois sexos, ou seja, mostrar que a evolução não se deu na mesma velocidade
e direção para homens e mulheres, procurando provar que no jogo das
semelhanças e diferenças foram estas que acabaram se impondo. Ante
uma lei natural como a evolução cerebral não havia argumentos que
pudessem clamar pela igualdade entre os sexos.
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As provas desta predominância medular na mulher eram fornecidas
pela Ciência. Os craniologistas diziam que a mulher estava mais próxima
das crianças e das raças primitivas na linha evolutiva do que do homem e
como nestas últimas havia um predomínio da medula, estava criada a
analogia. Alguns fisiologistas afirmavam conhecer o sexo de um indivíduo
apenas observando as células medulares, pois nas mulheres elas seriam
maiores, isto numa época em que os processos de mensuração celular eram
pouco precisos. Lombroso e Ferrero (1923) forneceram outro dado, fortalecendo
a idéia do antagonismo cérebro-medular entre homens e mulheres ao dizer
que haviam encontrado, em alguns alienados e em indivíduos normais cuja
constituição física os aproximava de uma organização feminina, uma
sensibilidade meteorológica, isto é, alguns indivíduos se deixavam influenciar
pelas alterações na pressão atmosférica, mudando seu comportamento. Para
Lombroso e Ferrero, esta sensibilidade era antagônica à inteligência, sendo
por isto mais freqüente nos dementes, idiotas e epilépticos, nos quais
predominavam os centros ganglionares e a medula.

A conclusão de Castro é que a mulher também tinha a mesma
sensibilidade, embora não apresente ‘provas’, concluindo que este fato era
uma evidência de que a mulher representava o passado de uma espécie
anterior à humana:

A mulher ainda conserva hoje no estado fisiológico os vestígios de uma
espécie que deu a humana, espécie que como a Rana lemporaria sentia as
mudanças meteorológicas. No homem o desenvolvimento cerebral extin-
guiu esta sensibilidade orgânica, mas o mesmo cérebro criou no termôme-
tro e no barômetro meios extra orgânicos de sentir. (1893: 39)

Tem-se, portanto, a construção da representação da mulher medular,
uma representação científica da inferioridade biológica e social do sexo
feminino, parte integrante de um sistema dicotômico de pensamento que
organiza hierarquicamente as coisas e as pessoas, conforme se pode observar
nas duas colunas:

Cérebro Medula
Cultura Natureza
Raças Superiores Raças Inferiores
Adulto Criança
Inteligência Emoção
Comando Submissão
Homem Mulher
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Os pares são dispostos para reforçar o antagonismo horizontal entre
eles e, ao mesmo tempo, salientar a interação vertical, o que explica as
analogias entre mulheres, crianças e ‘raças inferiores’, tão comuns no
pensamento científico do século XIX.

Cabe ainda salientar como o autor construiu sua análise a partir da
analogia entre gênero e raça. Castro procura criar similaridades entre as
mulheres e os indivíduos pré-históricos ou seus descendentes no presente, as
‘raças primitivas’, aproximando suas características físicas e atribuindo-lhes
significados e valores como a inferioridade e a passividade. Seu objetivo era
provar que a evolução criara diferenças muito acentuadas entre as raças
humanas e os dois sexos. Dessa forma, a mulher representava um estágio
anterior da evolução em relação ao homem, equivalente às diferenças que os
cientistas encontravam entre as raças. Tal criação de similaridades e diferenças
levou Castro e outros cientistas da época a estabelecer analogias como ‘raças
femininas’ ou ‘povos infantis’ e a afirmar que quanto mais adiantada e evoluída
a raça, maior era a diferença entre homens e mulheres, pois o termo ‘raça
evoluída’ era análogo ao desenvolvimento cerebral masculino.

É interessante observar como na construção das analogias científicas
são selecionados alguns dados confirmadores das teorias racialistas e sexistas.
Castro apresenta quadros do volume cerebral humano dispostos
cronologicamente para comparar os dados com os valores encontrados para
os antropóides. Sua conclusão é que, na espécie humana, o homem evoluiu
numa velocidade maior que a mulher, apresentando uma diferença de 150cm3

no volume cerebral. A mesma tendência foi encontrada nos crânios dos
antropóides, ou seja, quanto mais acentuada a diferença sexual nos animais,
maior o tamanho do crânio e mais acentuada a superioridade dos machos.
Aqui pode-se perceber a influência marcante de Lombroso     e Ferrero,
especialmente no que se refere à comparação entre a evolução sexual dos
animais e dos seres humanos. Em verdade, Lombroso e seus discípulos
queriam reforçar as linhas demarcatórias entre a civilização e o estado da
Natureza, usando a categoria gênero para ‘provar’ que somente nas espécies
mais inferiores, como os vermes, insetos e aranhas, as fêmeas predominavam
sobre os machos. Os cientistas transpunham com muita facilidade as relações
de poder que hierarquizavam homens e mulheres para o reino animal, ou
seja, em suas versões da evolução sexual, o poder dos machos era um índice
confirmador de ascensão na escala que culminava com o homem civilizado.
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Mas o que significavam os 150cm3 de ‘adiantamento cerebral’ nas
relações entre os sexos e para a mulher em especial? Para Castro, este
número significava maior poder mental, ou seja, quanto mais desenvolvido
o órgão, mais desenvolvida a função, esta era a lei. Na sua interpretação
darwinista, os mais aptos eram os mais inteligentes porque tinham cérebro
maior; portanto, os homens eram mais inteligentes, tinham mais força e,
conseqüentemente, poder sobre as mulheres. Estavam inscritas na natureza
e na estrutura do cérebro as relações de poder entre os sexos.

Esse valor também foi de grande importância para a construção de
outra representação da mulher muito divulgada pelos cientistas e intelectuais
do final do século XIX: a mulher-criança. Nesse sentido, Castro se esforça
para mostrar, por meio de vários gráficos, as curvas do crescimento cerebral
para homens e mulheres. A linguagem dos números é traduzida como
evidência de que desde o nascimento a mulher apresenta um volume cerebral
inferior, encerrando a curva por volta dos 20 anos com um valor aproximado
ao volume cerebral de um menino de dez anos. Destes dados, Castro completou
sua conclusão: “a mulher tem menos cérebro que o homem e menos cérebro
que um menino de dez anos”, ou de forma mais concisa, “a mentalidade da
mulher é a mentalidade de um menino” (1893: 98). Nem Schopenhauer
teria expressado melhor a inferioridade cerebral feminina, uma idéia muito
divulgada nos textos científicos e na literatura da época.

Um indivíduo com pouco cérebro, representante do passado de sua
espécie e com mentalidade infantil não poderia ter desempenhado um papel
significativo na evolução – era o que pensavam os cientistas e reiterava
Castro. A partir desse momento, a análise do autor é direcionada para a
seleção sexual, pois esta teria sido a única contribuição da mulher. Castro
diz que desde os tempos pré-históricos a mulher teve seu destino ligado ao
poder masculino. A mulher selecionava o homem mais forte, mais temido
e mais apto. Esta seleção que permaneceu até a época dos guerreiros
medievais seria a explicação para a atração sexual das mulheres pelos reis
e homens poderosos: “Em toda a existência humana a mulher, guiada
pelos seus interesses de ente fraco, tem sempre adorado a força física, a
força muscular, para dizer mais cientificamente” (1893: 116).

Essas passagens sobre a suposta atração sexual pelo poder masculino,
que uniu africanas, russas, francesas e esposas de barões do café, são
usadas pelo autor para sustentar que se a seleção sexual feminina preva-
lecesse na evolução, não se teria chegado à civilização moderna – dos
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termômetros, barômetros, da democracia e das obras de arte –, mas
permaneceria o estágio medieval. Como as mulheres não evoluíram, Castro
(1893: 119-120) explica a subordinação feminina no presente como uma
condição adquirida e transmitida por herança genética:

Submetida à escravidão desde a mais remota antiguidade, submetida a
uma verdadeira seleção natural em parte artificial, tornou-se submissa
por tradição, escrava por hereditariedade e quando teve por sua vez que
proceder à seleção, à escolha, procurou no homem um senhor. Uma escra-
vidão de muitos mil anos é mais que bastante para fazer do servilismo uma
tendência orgânica, ‘inata’, e foi essa a escravidão da mulher.

A naturalização das relações de poder foi um procedimento intelectual
usado tanto para legitimar as relações de gênero marcadas pela assimetria
e a desigualdade, como também para sustentar o colonialismo, pois o
mesmo raciocínio sobre o ‘amor aos poderosos’ era aplicável para as relações
entre os europeus e as ‘raças inferiores’ da África e da Ásia. Dessa forma,
as mulheres e os povos não civilizados tinham mais uma semelhança que
os aproximava: a submissão adquirida ao poder masculino.

Castro não esconde sua admiração pelo homem evoluído mentalmente.
Suas características físicas, intelectuais e morais o colocavam acima de outros
homens – os negros, os asiáticos e os pobres – das mulheres e das crianças.
Descreve-o como o criador da cultura, uma “bela organização consciente”,
um ser livre por não pertencer a ninguém. Contudo, o homem evoluído pertence
a uma minoria, diz Castro, certamente referindo-se a um grupo de eleitos pela
evolução como os cientistas que povoam seu livro. Como um herói, o homem
evoluído vivia distante das multidões, incompreendido quando mesmo
desconhecido por elas. O descompasso entre a genialidade do homem evoluído
e a multidão era de tal magnitude que as suas idéias só seriam compreendidas
um ou dois séculos depois. Segundo Castro esta diferença entre o indivíduo
genial e as massas não resultava de oportunidades desiguais no acesso à
educação, mas apontava para o fato de que havia idéias incompatíveis com
cérebros ainda pequenos demais para entendê-las.

Como um evolucionista convicto do aprimoramento das espécies,
Castro acreditava que na sua época esta     diferença já começava a diminuir
com a presença dos ‘tipos intermediários’ entre os homens muito evoluídos
e a multidão, capazes de ser compreendidos e de contribuir para a elevação
das massas populares. Castro vê na educação uma poderosa força
evolucionista, especialmente na sociedade moderna que ele caracteriza pelo



254

industrialismo, pela liberdade de expressão, ascensão social por mérito
pessoal, consciência da evolução e relativismo. Nessa sociedade
racionalizada havia demanda de cérebros, e somente a educação podia
contribuir para a continuidade da evolução.

É o tema da educação que o leva a refletir sobre o papel da mulher na
sociedade. Dentro da sua visão determinista, os níveis biológico, intelectual
e social estavam dispostos numa rede de causa e efeito. Da mesma forma
que Castro atribuía à natureza e à evolução a causa das radicais diferenças
físicas e intelectuais entre os sexos, aplicava o mesmo determinismo
biológico-sexual à organização da sociedade, defendendo a idéia de que às
diferenças sexuais correspondiam diferenças sociogênicas. Dessa forma,
devido ao cérebro menor e à medula desenvolvida, a mulher permaneceu
num período mitológico da evolução mental, e esta seria a explicação para
a religiosidade feminina, segundo o autor, afeita ao culto aos santos, à
crença nos espíritos e demônios, representando social e psicologicamente
a infância da humanidade. O papel da mulher na sociedade era, portanto,
transmitir seu tipo psicológico e social do passado, uma força conservadora
e estática que estava em contradição com a força dinâmica masculina.
Esta era uma verdade que os reformadores sociais não podiam desprezar.
Era necessário harmonizar estas duas forças em benefício dos indivíduos,
mas principalmente da sociedade e da espécie humana; desse modo, Castro
revelava-se um evolucionista meliorista, crente na capacidade trans-
formadora da educação.

Se a mulher era psicologicamente uma criança e representava um
tipo social mitológico e conservador, era necessário mudar sua educação
para que no futuro, graças à hereditariedade, ela evoluísse mentalmente.
Castro discorre sobre as condições em que as mulheres eram educadas
tomando como referência o Brasil. Da mesma forma que Jaguaribe Filho, Tobias
Barreto e outros intelectuais que denunciavam o descaso com a educação
no país, Castro não poupou críticas ao governo brasileiro com a falta de
uma política voltada para o bem-estar da população, especialmente no
que se referia à saúde e à educação. Tal desinteresse era visível pela ausência
de informações, pois não havia a prática sistemática de estatísticas
populacionais, o que dificultou bastante o trabalho de Castro sobre a
educação feminina: “Um governo sem demografia é um observador sem
olhos, ou mais exatamente, um observador que tem todos os sentidos
embotados” (1893: 193).
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Essa falta de ‘espírito científico’ e de interesse pela população colocava
o país em uma zona escura, inacessível a pesquisadores como ele, que não
tinham informações sobre a mortalidade, sobre a ‘capacidade craniana’
dos brasileiros, a criminalidade, o crescimento populacional, a ilegitimidade,
o aborto, enfim, todas as estatísticas populacionais que forneciam os
elementos necessários para a construção das ciências biológicas e sociais,
tarefa para poucos interessados como Castro.

A educação no Brasil era digna de lástima e merecedora de condenação.
Castro explica que em todos os países a educação feminina, baseada na
memorização e nas prendas domésticas, não era comparável à masculina
devido ao baixo nível de instrução que recebiam. No Brasil, nem isto havia,
considerando-se o conjunto da população, sendo os homens muito
ignorantes e as mulheres mais ignorantes do que eles, constatava o autor.
Recorrendo ao relatório oficial de 1877, Castro chegou à conclusão de que
somente 18% dos homens brancos e livres eram alfabetizados e somente
7% das mulheres, o que o levou a questionar se o Brasil podia ser considerado
um país civilizado.

É interessante observar a extensão da análise do autor sobre o assunto,
que deixa um pouco de lado o determinismo biológico e aprofunda a crítica
social ao apontar as diversas causas do quadro desolador que se apresentava.
Suas críticas mais duras são para o governo, que não teria alterado em nada
a educação das crianças, permanecendo os mesmos padrões da época colonial.
Também se volta para os pais, que, segundo sua análise, não reconheciam o
valor da educação, especialmente os pobres, que preferiam ver seus filhos
trabalhando desde pequenos. A escola também recebe suas críticas, pois não
oferecia uma educação atraente para os alunos, com sua pedagogia rotineira
e ‘embolorada’ e os ‘excessos de latim’. Por fim, Castro critica a ‘classe
agrícola’, considerada por ele como responsável pelo envenenamento
intelectual do país devido ao seu parasitismo, à indolência e a uma visão de
classe utilitarista do progresso. É o Castro (1893: 249-250) descendente
de escravos e consciente das desigualdades sociais que escreve:

Acostumada à indolência a classe agrícola deixou-se ficar na bagagem da
humanidade; só teve uma idéia, uma monomania – o café. Quando fala-
mos na necessidade de progredir, ela diz que é preciso não gastar o lucro do
café! Quando queixamo-nos por não ter direito à civilização, ela diz que é
preciso não seguir sonhos inúteis com prejuízo do café (...) quando pedimos
cérebros para este povo que não pensa, ela pede braços para cultivarem o
café (...). A classe agrícola não representa a sociedade brasileira. Ela não se
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aplica à ciência que centuplicaria os benefícios, porque a ciência exige ativi-
dade e trabalho; ela ignora e nem ao mesmo sabe de sua ignorância. Ela
compromete-nos, envergonha-nos, retém-nos em um estado equivalente
ao da primitiva barbárie (...). Compreende-se que em um meio como este a
educação da mulher deve ser absolutamente nula (...). O Brasil constitui
atualmente um meio absolutamente impróprio para a evolução intelectual
da mulher.

Essa passagem demonstra as contradições de autores com o perfil
sociorracial de Castro. Como médico e cientista, é determinista, negando a
possibilidade da interferência da subjetividade no ‘destino’ biológico das
pessoas por terem nascido mulheres, negros, pobres ou numa ilha do Pacífico
Sul. Como indivíduo que sofreu discriminações por causa de sua cor e por
‘ousar’ freqüentar os espaços sociais dos brancos, era impossível não perceber
as desigualdades sociais e o descaso das autoridades brasileiras comprome-
tidas com os interesses das elites, ou da ‘classe agrícola’, como as definiu
Castro. Para aplacar estas contradições, o autor recorre ao seu refúgio
racionalista, usando os mesmos modelos explicativos da teoria da evolução,
atribuindo a uma ação social, como a educação, um poder evolutivo.

No entanto, quando retoma a discussão sobre a educação da mulher
retoma também os argumentos deterministas. Se a hereditariedade e as
condições sociais haviam confinado a mulher ao passado, era inadmissível
que ela tivesse qualquer papel na educação das crianças, pois seria o
equivalente a deixar uma criança educar outra, ou por analogia, confiar a
educação da infância a um australiano, referindo-se às populações
autóctones da Austrália. Contudo, sua crença na evolução o tornava um
defensor da educação feminina, aproximando-o das demandas feministas
e de intelectuais como Tobias Barreto.

Se Castro era um determinista para explicar as diferenças sexuais,
acreditava que o meio podia alterar o estado mental da mulher. Dessa
forma, não via nenhuma objeção à educação feminina; ao contrário,
defendia sua necessidade para que a evolução continuasse, tendo em vista
que a divisão sexual era tão profunda quanto as divisões raciais. Não
concordava com seus contemporâneos a respeito do lugar da mulher na
sociedade: “No ponto a que chegamos não basta como em outros tempos
que a mulher seja mãe. E se basta ser mãe, a maternidade não está mais
nas dores da parturição, que o progresso médico talvez venha suprimir;
não está nos sacrifícios que a classe abastada não conhece” (1893: 338).
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Castro não estava defendendo uma educação liberal para que a mulher
exercesse qualquer profissão ou fosse uma intelectual como ele. Longe
disto, o que defendia era o mesmo que outros médicos preocupados com o
papel social da mulher: uma educação voltada para a formação dos filhos.
Dessa forma, Castro via na educação feminina uma forma de melhorar –
no sentido genético, ou melhor dizendo, sociogenético – a formação dos
indivíduos e incrementar a velocidade da evolução, o que o aproxima
ideologicamente dos obstetras e higienistas cujo reformismo conservador
visava, tão-somente, a reforçar o modelo hierárquico da família nuclear
chefiada pelo marido empreendedor e a esposa empenhada em transformar
seu lar no ‘refúgio do guerreiro’, idéia esta que revela a continuidade de
um discurso formulado por intelectuais reformistas europeus desde meados
do século XVIII.25

Comparado aos seus contemporâneos, Castro compartilha a mesma
visão pragmática sobre o papel da mulher na sociedade, embora secundarize
a maternidade, não restringindo a questão exclusivamente à reprodução
ou à transmissão de valores morais, como era típico dos outros discursos
sobre as funções da mulher-mãe na época. Como cientista e evolucionista,
reconhecia a importância social da maternidade, mas não via o seu exercício
como um fim em si mesmo. Ele levava muito a sério a noção de
complementaridade sexual e exatamente por este motivo defendia a
evolução mental da mulher. Rejeitava as idéias que estabeleciam a família
como o lugar da mulher e a sociedade como o do homem, pois ambos
deviam cooperar nas duas esferas, mantendo, evidentemente, a divisão
sexual do trabalho, pois Castro não concordava com a igualdade de acesso
às atividades profissionais e políticas.

Para que a evolução da espécie fosse mais fácil e rápida, os dois sexos
tinham de se associar e isto significava aproximar a mulher do homem no
que diz respeito à sua formação intelectual. Divididos como duas raças
não conseguiriam incrementar a evolução da sociedade e da própria espécie.
Portanto, a reprodução e a evolução deviam ser, no futuro, tarefas dos dois
sexos igualmente, ou pelo menos não deviam ser antagônicas.

As idéias de Castro sobre a mulher são reveladoras de como se deu a
apropriação das teorias e doutrinas em voga no século XIX, bem como da
ambigüidade presente neste processo intelectual, como observou Margareth
Rago (1991). Leitor de autores como Lombroso, Spencer, Schopenhauer, de
antropólogos e craniologistas, Tito Livio de Castro produziu o único livro
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brasileiro sobre a ciência sexual no século XIX. Ele foi, nesse sentido, um
intérprete das teorias que procuravam explicar a diferença sexual feminina
para justificar, mediante o processo de naturalização, as diferenças que
foram criadas e legitimadas pela sociedade. O que distingue o livro de
Castro de outras publicações sobre o assunto que analisamos anteriormente
é o fato de que ele passou ao largo da medicina da mulher, o que demonstra
que, no que dizia respeito à questão, não havia teoria única adotada por
todos os envolvidos no debate.

No Brasil, especificamente, não houve por parte dos obstetras e
ginecologistas disposição em envolver-se publicamente com temas como a
educação superior para as mulheres, como ocorreu nos Estados Unidos.
Isto se deve ao fato de que não houve aqui especialistas na mulher pelo
menos até a década de 1870, devido à precariedade do ensino médico,
conforme vimos. Em contrapartida, os obstetras e ginecologistas estavam
mais voltados para a profissionalização e o reconhecimento de suas
especialidades do que para polêmicas como o voto feminino ou a educação
superior, mesmo porque estas reivindicações só tiveram visibilidade no
país no início do século XX. Há também que se destacar que estes
especialistas não construíram espaços próprios de debates, com exceção
das oportunidades para expor casos ou novas terapêuticas na Academia
Imperial de Medicina. Até 1908 não havia uma publicação específica das
especialidades obstétrica e ginecológica como havia em número cada vez
maior nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e na Alemanha.

Embora médicos como Werneck de Almeida, Rodrigues dos Santos,
Fernando Magalhães, Climério de Oliveira e José Adeodato não tivessem
dúvidas de que a ciência da mulher tinha descoberto a verdade sobre a sua
natureza e os meios para reconduzi-la ao seu caminho quando ultrapassasse
a linha tênue que separava a normalidade da patologia, não se mostraram
muito afeitos a extrapolar o meio médico e a clínica. Seu objetivo não era
a liça retórica ou política, mas conquistar legitimidade e clientes dispostas a
seguir suas orientações.

Talvez esses fatores expliquem por que um livro sobre a natureza
feminina e seu papel na evolução da sociedade não tenha sido escrito por
um ginecologista ou obstetra, mas por um jovem médico que se interessava
por estudos neurológicos e psiquiátricos. Para Castro, os órgãos reprodutivos
da mulher não tinham tanta importância quanto para os ginecologistas,
pois sua análise estava fundamentada no órgão que para ele e para os
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craniologistas era mais nobre e determinante para os indivíduos e para a
espécie: o cérebro. As diferenças entre homens e mulheres deviam ser
procuradas neste órgão, pois o útero e os ovários nada mais representavam
do que órgãos reprodutivos. As diferenças mais importantes que faziam
homens e mulheres parecerem tão distintos quanto as raças estavam
inscritas nos cérebros como mostrava o ‘método desapaixonado das cifras’.

Contudo, as divergências de método e de ênfase na anatomofisiologia de
um ou outro órgão não impediam que os médicos compartilhassem das duas
teses centrais de todos estes estudos: a de que as mulheres não podiam se auto-
representar, sendo necessário que os homens da ciência as transformassem em
objetos de estudo, emitindo a verdade sobre elas; e a impossibilidade de qualquer
intervenção das mulheres em um destino comandado pela lei da evolução ou
pela tirania de seus órgãos reprodutivos, que as transformavam em verdadeiras
prisioneiras das cadeias do próprio corpo.

Se observarmos a longa trajetória da constituição dos discursos médico
e científico sobre a mulher, veremos que sua autoridade, bem como a verdade
que difundiam, nem sempre foram aceitas com facilidade. Outros discursos
se opuseram ao determinismo científico – como vimos com Tobias Barreto
–, questionando seus argumentos factuais e quantitativistas. Homens e
mulheres envolvidos com a ‘questão da mulher’, tanto nos países europeus
como do outro lado do Atlântico, podiam ser minoria, mas não se calaram,
desvelando os preconceitos presentes na elaboração do discurso médico e
das teorias científicas a respeito das diferenças sexuais.

Tomados em conjunto, os discursos produzidos pela ciência sexual e
pela medicina nos revelam um tipo de escrita masculina sobre seu objeto,
a mulher, esta criatura gerada na imaginação e na racionalidade e apenas
parcialmente em evidências das mulheres de carne, osso, útero, ovários e
cérebro que eles pretendiam explicar. São narrativas masculinas mescladas
de racionalidade e imaginação sobre este ‘eterno outro’ da cultura ocidental.

Notas

1 Cabe observar que entre os membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
havia um número expressivo de médicos. Ver em Scliar (1996).

2 Sobre o projeto da reforma higienista da sociedade brasileira, ver Costa (1979); Macha-
do et al. (1978). Sobre o caráter ideológico da reforma higienista, ver Chalhoub (1996).

3 Sobre Afrânio Peixoto, ver Mota, Lopes & Cóser (1994) e Hershmann & Pereira (1994).
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4 Comentário de Alceu Amoroso Lima (apud Mota; Lopes & Coser, 1994) sobre o livro
Fruta do Mato, de Peixoto.

5 Sobre a proximidade da literatura com a ciência e a medicina no romance naturalista,
ver Sussekind (1984).

6 Tomo como referência os estudos de Donzelot (1986), Costa (1979) e Joseph (1977).
7 Sobre o discurso iluminista a respeito da mulher-mãe tomo como referência os tra-

balhos de Badinter (1985) e Hoffman (1976).
8 A referência a Gendrin está na coletânea organizada por Leite (1984).
9 Sobre Coutinho, ver Reis (1998), Castro (1977) e Reis (2000).
10 Ver em Agassiz & Agassiz (1975).
11 Cabe aqui comentar que a imprensa feminina do século XIX não se restringiu a

defender a educação feminina unicamente para que as mulheres fossem boas mães,
mas principalmente para melhorar seu status social e defender seus direitos. De
qualquer forma, mesmo tendo uma visão mais ampla da condição feminina na
sociedade brasileira, incentivava-se o papel da mulher mãe, realçando a importância
de educar a mulher para que ela transmitisse este saber à sua prole, cumprindo
integralmente sua missão. Sobre a imprensa feminina, ver Hahner (1981).

12 Ver em Blake (1893).
13 É interessante notar como a masculinização da criança teve uma grande inserção no

âmbito médico e intelectual, permanecendo até mesmo em livros que surgiram como
uma reação à ortodoxia médica, como o famoso livro do Dr. Leboyer (1979). Neste
livro a criança é do sexo masculino e a descrição que o autor faz do parto é de uma
luta entre o corpo-prisão da mãe e o corpo da criança que busca libertar-se. O bebê é
descrito como ‘Ulisses’, ‘herói’, ‘argonauta’, ‘menino-rei’, ‘menino divino’, revelan-
do um encantamento pela masculinidade que os antecessores do autor não tiveram
coragem de expressar assim tão abertamente.

14 “Menino que custa a nascer, quando nasce está todo estragado. Se nasceu arroxeado
ou custa a chorar, escolhe-se uma pena macia no “rabo” da galinha e se futuca o
nariz dele. Quando o menino nasce feito morto, esfrega-se o corpo todo com álcool e
deita-se de barriga para baixo. Enquanto isto, manda-se esquentar uns tijolos e se
põe em volta dele para a quentura chamar a reação.” (Parteira Belinha apud Vianna,
1978: 31).

15 Ver Barreto (1977: 320).
16 Ver “Notas a lápis sobre a evolução emocional e mental do homem” (Barreto, 1962).
17 “Educação da mulher” – Assembléia de Pernambuco. Sessão de 22 de março de 1879

(Barreto, 1977: 338).
18 “A alma da mulher” – Sobre a conferência de Jellinek em 1873. Barreto deu o mesmo

título, acrescentando a informação sobre a autoria da conferência (Barreto, 1977: 316).
19 A primeira brasileira a obter o título de doutora em medicina foi Maria Augusta

Generoso Estrela, natural do Rio de Janeiro, formando-se em 1881 no New York
Medical College, tendo sido muito elogiada pela imprensa carioca e recebida pelo
imperador, que foi seu protetor, financiando parte de seus estudos nos Estados Uni-
dos. Ver Silva (1954).
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20 Ver Magaldi (apud Costa & Bruschini, 1992).
21 As informações biográficas de Tito Livio de Castro foram coligidas do prefácio escrito

por Silvio Romero.
22 Schwarcz (1993).
23 Sobre a questão racial no meio intelectual brasileiro no século XIX, ver Corrêa (1982);

Schwarcz (1993); Skidmore (1976) e Azevedo (1987).
24 Sobre as representações românticas da mulher na literatura, ver Ribeiro (1996);

Marco (1986).
25 Algranti (1996: 252-266).




