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1
CORPOREIDADE E GÊNERO: RELAÇÕES

ENTRE HOMENS E MULHERES COM
OS CUIDADOS COM A SAÚDE1

Florêncio Mariano da Costa-Junior2

Ana Cláudia Bortolozzi Maia3

Introdução

Este texto apresenta uma retomada teórica fundamentada na re-
visão da literatura de um estudo mais amplo que investigou a con-
cepção de profissionais da saúde – seis enfermeiros/as e cinco médi-
cos/as – sobre questões de gênero e cuidados com a saúde. Neste
estudo, os dados revelaram elementos que levam ao entendimento
dos cuidados em saúde como um produtor e produto das concep-
ções de corpo e de gênero. Tais cuidados e concepções foram apreen-
didas ao longo das experiências interpessoais e também pela sociali-
zação vivenciada ao longo do ciclo vital. Aquilo que se aprende
quanto ao corpo e aos cuidados a ele prestados varia em relação ao
gênero e influencia diretamente nas condições e nos cuidados pres-

1 Baseado na dissertação de mestrado Concepções de médicos/as e enfermeiros/as
sobre questões de gênero na saúde, de autoria do primeiro autor sob orientação da
segunda autora.

2 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru.

3 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru.
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tados à saúde de homens e mulheres. Alguns fragmentos das falas
dos participantes deste estudo ilustrarão a teoria apresentada.

Corporeidade e gênero: controle e normatização
do corpo

O corpo é a primeira evidência incontestável da diferença huma-
na, e em todas as sociedades os seres humanos são confrontados com
um fato idêntico: a diferença corporal relativa à diferença sexual. Ao
longo do processo de civilização, cada cultura construiu uma forma
particular de simbolizar e conceber essa diferença, produzindo múl-
tiplas versões sobre a dicotomia homem-mulher. Essas formulações
simbólicas das diferenças sexuais ganham forma nos conjuntos de
práticas subjetivas, representações sociais que influenciam e condi-
cionam a conduta objetiva e subjetiva dos indivíduos em função do
seu sexo (Lamas, 2007; Menezes & Heilborn, 2007).

A palavra “corpo”, usualmente utilizada em nossa língua para
definir a entidade orgânica da qual os seres humanos são constituí-
dos, pouco descreve seu papel diante do funcionamento coletivo e
individual em nossa atual sociedade. Durante séculos, as ciências
analisaram o corpo humano somente em seu aspecto físico e funcio-
nal. A partir dos anos 30 do século passado, novos atributos são adi-
cionados à noção de “corpo” e é nesse cenário social que o corpo
e a corporeidade ultrapassam os debates restritos ao viés biológico
(Giffin, 1991; Martins, 2001).

No debate acadêmico acerca do corpo humano passa a ser anali-
sado como uma construção histórica e subjetiva. Seguindo essa com-
preensão, o corpo é uma condição humana contingente à construção
histórica e cultural que de modo incisivo fundamenta a constituição
da subjetividade, sendo essa última composta, entre outros fatores,
pela identidade de gênero e pelas relações de gênero.4 Tal como nos

4 Segundo Joan Scott (1995), o termo “relações de gênero” refere-se ao modo
como as culturas organizam a hierarquia entre as pessoas em função do sexo.
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apontam Rohden (2001; 2003), Mosse (1998) e Martins (2004), as
intervenções e os estudos sobre o corpo masculino e feminino são
distintas, e ao longo da história os desdobramentos dessa diferen-
ciação fortaleceram o estabelecimento de padrões normativos social-
mente considerados “adequados”, referentes a um ou outro sexo
biológico, que respaldaram a discriminação dos “desviantes”.

O corpo humano é historicamente objeto de interesse de várias
ciências e, por variados motivos, configurou-se como cenário no qual
atuam os instrumentos de normatização e de adequação dos indiví-
duos segundo as normas e valores vigentes nos diferentes períodos
da história da humanidade. Ao classificar as diferenças corporais
existentes entre os sexos, as ciências formataram as concepções na-
turalizadas dos papéis sociais atribuídos aos homens e às mulheres
e, consequentemente, a forma como os indivíduos lidam com seus
corpos. As classificações culturais fundamentam os dispositivos,5 as
obrigações sociais de cada sexo e também uma série de proibições
que asseguram a manutenção da dicotomia entre masculino e femi-
nino. E o gênero marca a percepção e a relação humana nas esferas
sociais, políticas e religiosas, bem como enviesa a produção de co-
nhecimento de modo a legitimar os mecanismos de exclusão e do-
minação (Butler, 2008; Bourdieu, 2003; Lamas, 2000; 2007).

O corpo é, portanto, um dos instrumentos no qual operam tanto
os caracteres genéticos como os dispositivos sociais. É, sobretudo, o
objeto no qual atuam as intervenções em saúde. Baseando-se nas de-
nominações de “saudável” ou “doente”, as ciências da saúde focam
no corpo sua maior atenção, pois é nele que se manifestam as doenças
e é nele que se deve promover a saúde. Desde a fecundação, o corpo

Tal hierarquia é mediada pelas relações de poder existentes nos diversificados
contextos sociais.

5 Dispositivo, segundo Foucault (2005, p.244), é “um conjunto decididamente
heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas,
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos,
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são
os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer
entre esses elementos”.
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inicia seu processo de transformação, e durante as etapas de desen-
volvimento psicológico, todos nós somos formados e formadores des-
sas normas, conduzidos por significados sobre o corpo, pois o pro-
cesso de socialização é predominantemente pautado em normas de
conduta e valores (Giffin, 1991; Martin, 2006; Rohden, 2001; 2003).

As formas, os atos e os padrões estéticos de utilização do corpo
configuram aquilo que Marcel Mauss (1974) conceituou como “Téc-
nicas corporais”, sendo tal conceito amplamente utilizado nas ciên-
cias humanas. Desse modo, as formas de utilização do corpo por meio
de técnicas corporais são provenientes das experiências vividas pelos
indivíduos e é a partir da relação entre o homem e a sociedade que
são configurados o seu modo de ser, sentir ou de agir (Mauss, 1974;
Sarti, 2001).

Segundo Sarti (2001), o processo de socialização implica dois mo-
mentos indissociáveis: o contato do indivíduo com a sociedade, ou
seja, com a realidade objetiva, e a interiorização desta como realidade
subjetiva. Seguindo esse raciocínio, os indivíduos só irão construir
suas experiências e concepções mediante as referências coletivas ini-
ciadas logo ao nascer e renovadas ao longo de seu desenvolvimento.

Autores como Sarti (idem) e Mauss (1974) defendem que o cor-
po, para além de seu caráter anatomofisiológico, é produto de pro-
cessos culturais inerentes a uma dada sociedade. Portanto, o corpo,
seus significados, seu uso e o cuidado que lhe é prestado de modo
individual ou coletivo são fruto de uma aprendizagem social que re-
sulta na construção de uma condição psicológica em cada indivíduo.
Os autores compartilham a ideia de corpo como linguagem adquiri-
da culturalmente, sendo os costumes um tipo de ordem dessa lin-
guagem sobre a qual os sujeitos não têm total clareza. Segundo Sarti
(2001, p.6), “tal como a gramática da língua não é plenamente co-
nhecida pelos falantes, a ordem da linguagem simbólica do corpo
não é amplamente conhecida pelos seus agentes”.

O corpo não é apenas um instrumento técnico resultante da inte-
ração cultural. É, sobretudo, um lugar prático no qual o controle so-
cial exerce seu poder (Foucault, 1981). É por meio da organização e
regulamentação do tempo, do espaço e das convenções cotidianas
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que os corpos são disciplinados segundo a forma histórica dominan-
te de individualidades, desejos, masculinidade ou feminilidade, e,
dessa forma, o controle social fundamenta e homogeneíza o habitus,
o modus operandi das condutas e práticas sociais típicas de uma clas-
se, de um grupo social, do gênero, entre outros (Mauss, 1974; Sarti,
2001; Bordo, 1997). Mauss (1974, p.214) define habitus como as prá-
ticas sociais e os hábitos que “não variam simplesmente com os indi-
víduos e suas imitações, mas, sobretudo, com as sociedades, as edu-
cações, as conveniências e as modas, com os prestígios”.

Os modos de vida ou as práticas sociais são, de todo modo, trans-
mitidas pelas instituições formadoras, as quais podem ser agrupa-
das em dois conjuntos: as instituições que cuidam, como a família,
os sistemas de saúde, e as instituições que ensinam, como escolas,
organizações e centros de saúde. Sarti (2001) discorre sobre o con-
trole coercitivo inerente às práticas coletivas, nas quais a coerção
aparece quando se tenta sair da regra, ou seja, quando os indivíduos
buscam resistir ou transformar práticas consolidadas e normativas
existentes dentro das instituições sociais. Então o corpo, tal como a
formação de subjetividade, constitui-se a partir de uma tensão cons-
tante entre o sujeito, com suas particularidades, e o coletivo, com
suas regras de conduta rigidamente estabelecidas.

Sarti (idem), referindo-se aos estudos desenvolvidos junto à co-
munidade indígena, aponta que nessas comunidades havia um ideal
no qual a sociedade submetia o corpo a periódicos processos de fabri-
cação. Tais processos eram distintos daquilo que nas sociedades civi-
lizadas chama-se de intervenção médica, pois essas práticas, como
advoga Foucault (1981), são práticas de poder que ferem a autonomia
do sujeito em relação a seu próprio corpo. Isso não ocorre no contexto
indígena. Nas sociedades tribais o apoderamento do corpo é um pro-
cesso pedagógico no qual lhe é atribuido um código. A sociedade im-
prime sua marca no corpo e com isso os indivíduos passam a ser reco-
nhecidos pela fidelidade à lei, a vontade de ser e a de pertencer a um
grupo. Nesse sentido, os tribais conhecem claramente os motivos
pelos quais e para os quais o corpo é fabricado e as etapas que pressu-
põem os momentos de intervenção social (Sarti, 2001). Os significa-
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dos sociais marcam claramente as formas como a experiência corpó-
rea será vivida nos momentos de rituais de fabricação do corpo.

Nos ambientes modernos, o corpo também sofre intervenções,
sejam elas físicas ou sociais. Nesses momentos, as clivagens do gê-
nero instituem modos distintos de lidar com a experiência corpórea.
Assim, suportar a dor em silêncio pode ser sinal de virilidade em
algumas culturas que, em contrapartida, permitem e valorizam a
expressão explícita do sofrimento nas mulheres (idem, ibidem). Os
relatos abaixo exemplificam essa questão.

[...] homem é durão, homem não fica doente. “Magina! Você vai no
médico pra quê? Tá tudo bem, você tá forte aí”. (Enfermeira, 26a)

Mulher, qualquer coisinha vai ao médico. Uma dor de cabeça, se tá
tensa. Mulher se queixa mais, se preocupa mais. (Médica, 37a)

[...] a mulher aceita as condições de tratamento. A mulher, se ela tem
uma orientação médica, ela vai seguir. A mulher, embora tenha isso tam-
bém, ela é um pouco mais receptiva nisso. Ela aceita melhor essa condi-
ção de ter que se sentir manipulada, de ter que tomar medicação. (En-
fermeira, 31a)

[...] culturalmente, foi desenvolvida essa preocupação maior com a mu-
lher. Até porque é maior a quantidade de doença, ela acabou sendo mais
cuidadosa. (Enfermeiro, 30a)

O papel antes desempenhado pelo líder religioso da comunidade
indígena, agora é assumido por profissionais da saúde que irão in-
terferir decisivamente na significação do corpo do paciente (Foucault,
1981; Sarti, 2001). Desse modo, a forma como o profissional reage
diante dos comportamentos do doente influencia na própria reação
do paciente diante do tratamento – ambos qualificando a experiên-
cia com o corpo e seus aspectos subjetivos (Sarti, 2001). Segundo
Montanger (2006), nesse cenário operam as representações, e tais
representações são manifestações de um habitus que, objetivas por
si mesmas, exercem sua coerção sobre os indivíduos.
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A aprendizagem decorrente dos processos de instrução sobre o
corpo produz relações distintas entre a função, a necessidade e o
manejo do corpo de acordo com o sexo biológico. Nesse sentido,
homens e mulheres aprendem a perceber e a lidar de maneira dife-
rente com seu corpo, pois aqueles são socialmente representados na
cultura segundo a norma: prescritiva de um masculino saudável, ati-
vo e resistente, em contraste com um feminino frágil, instável e sen-
sível a doenças.

Os relatos abaixo exemplificam a forma como o corpo feminino
é representado. As mulheres estariam mais vulneráveis a doenças
devido a um desgaste físico maior ou devido a sua composição físi-
ca. A interação entre o corpo feminino, os remédios comumente uti-
lizados por algumas mulheres e determinados hábitos de vida resul-
taria em vulnerabilidade:

Ela é mais vulnerável assim, em termos de imunidade, ela acaba se
tornando uma pessoa mais vulnerável: imunidade, psicológico, hormo-
nal. Tem muita alteração hormonal na mulher. (Enfermeiro, 30a)

A mulher está mais predisposta [a doenças] [...] eu acho que até
mesmo pelo desgaste físico dela, que é maior, entendeu? E assim, tem
os anticoncepcionais, tudo isso. (Enfermeira, 31a)

Além disso, os relatos apresentados também ilustram a crença
de que as mulheres cuidam mais da saúde, previnem-se mais e ade-
rem ao tratamento. Embora tenham medo e receio, as mulheres pro-
curam mais os serviços de saúde, são mais dedicadas e interessadas
no diagnóstico e no tratamento, aceitam mais os exames que possam
ser invasivos, pois estão acostumadas com isso, e, principalmente,
têm mais atitudes preventivas:

A mulher, ela tem essa coisa de perceber essas coisas menores, ela
está mais atenta ao detalhes, entendeu? Com isso ela acaba percebendo
os primeiros sintomas, ela vai acabar indo atrás no começo, ela vai atrás,
ela se preocupa mais, ela tem esse tempo. (Médica, 35a)
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A mulher, principalmente na prevenção, ela previne muito mais do
que o homem. Lógico, é uma coisa desde menina. A mulher, na maioria
das famílias, ela já é criada para ter determinados cuidados com ela mes-
ma. (Enfermeira, 35a)

Preventivamente, ela se preocupa mais, faz mais exames preventi-
vos do que os homens [...] a mulher adere melhor ao tratamento. Ela
consegue assimilar melhor a doença e consegue administrar melhor esse
tratamento também. (Enfermeiro, 30a)

As diferenças sociais que em nossa cultura caracterizam os sexos
irão delimitar determinados percursos para o desenvolvimento so-
cial e psicológico de homens e mulheres. Isso pode ter relação quan-
to aos cuidados com o corpo e com a saúde. Os escritos de Graciano
(1978), Afonso (1995), Reis (2008) e Maia & Maia (2009) têm mos-
trado como a educação familiar e institucional são importantes para
“ensinar” modelos comportamentais de masculinidade e feminili-
dade por meio da socialização. Quando internalizadas ou aprendi-
das pelos sujeitos, as normas do que é masculino e feminino ou do
que é ser homem ou ser mulher são reproduzidas no dia a dia e, com
isto, mantêm as desigualdades de socialização e educação.

Gênero e desenvolvimento humano

Durante o desenvolvimento, homens e mulheres são educados
em função das naturezas distintas: vivem e são conduzidos por mo-
tivações e interesses distintos, como fazendo parte de papéis
predefinidos atribuídos aos sexos. A sociedade modela as “diferen-
ças” a partir de crenças que são fundamentadas em estereótipos de
gênero sociais e culturais (Graciano, 1978; Lamas, 2007).

Nossa percepção acerca do mundo desde o início está condicio-
nada pela forma já estabelecida na cultura em que habitamos, dessa
maneira, no caso de gênero, a constituição individual e psicológica é
desde sempre influenciada pelo discurso social dominante no que se
refere ao “ser homem” ou “ser mulher” (idem, ibidem).
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Nos seres humanos, a identidade de gênero se estabelece junto à
aquisição da linguagem e é anterior ao conhecimento da diferença
anatômica entre os sexos. Nessa etapa do desenvolvimento, a crian-
ça estrutura suas experiências com o gênero ao qual pertence e iden-
tifica suas manifestações (Graciano, 1978; Hidalgo & Palácios,
2004). A experiência da criança com seu sexo biológico e com as pri-
meiras abstrações e prescrições sociais de padrões hegemônicos cul-
mina na formação de gênero (Lamas, 2000; Moro, 2001).

As relações de gênero são estabelecidas e aprendidas de modo
gradual por meio de processos de socialização que se iniciam logo
após o nascimento e, nesse sentido, a família tem grande responsa-
bilidade na educação sexista (Graciano, 1978; Maia & Maia, 2009;
Parker, 2000; Rocha, 2000; Whitaker, 1995). Estudos mostram que
os membros da família reproduzem uma educação sexual e moral
diferenciada em relação ao gênero de seus filhos/as, evidenciando
vantagens e desvantagens na infância justificadas pelo gênero a que
pertencem (Belotti, 1979; Moreno, 1999; Maia & Maia, 2009;
Navarro, 2005; Reis, 2008; Whitaker, 1995).

A educação sexista nas instituições familiares e escolares, comum
na infância e na adolescência, procura adequar o sujeito para que ele
corresponda o mais coerentemente possível aos modelos de mascu-
lino e feminino que são considerados “normais” na sociedade, e isso,
segundo Maia & Maia (2009, p.50), representa um “custo emocio-
nal para todos – tanto para as mulheres quanto para o homem – em
reproduzir o modelo de gênero existente, pois há sempre punições
para aqueles que não se adaptam”.

O relato abaixo exemplifica uma concepção na qual se define a
influência de traços genéticos como determinantes para o desen-
volvimento de características tidas como tipicamente masculinas e
femininas.

Existe um ponto de vista assim, educacional... “Ah, é porque criou
as meninas desse jeito e os meninos daquele jeito”. Mas eu acho que
tem uma coisa um pouco antes, até mesmo genética [...] tenho uma pa-
ciente de hemodiálise que tem três anos de idade e veio de uma família
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cultural extremamente pobre, que não tem acesso a nada e ela tava há
dois anos aqui dentro internada. Então, ela não tem um convívio fami-
liar. Ela é extremamente feminina, gosta de batom, de esmalte, ela quer
pentear os cabelos de um jeito, ela adora as bonecas. E isso é interessan-
te porque é só médico, técnico de enfermagem que tem que estimular.
Ela cuida, ela quer dar de mamar, então ela tem toda uma coisa que já
vem na própria natureza. (Médica, 37a)

O contexto de cuidado hospitalar e as interações nele presentes
segundo a concepção do relato acima parecem pouco influentes no
desenvolvimento e na aprendizagem de condutas tidas como carac-
terísticas do sexo feminino. No entanto, as expectativas sociais pro-
duzem por si mesmas a necessidade de tipificação e adequação do
gênero ao sexo biológico. A prática profissional baseada na natura-
lização da masculinidade e da feminilidade exime a própria atuação
como um elemento que ratifica a desigualdade de gênero. Ou seja,
ao naturalizar aquilo que é vantajoso ou desvantajoso na conduta de
homens e mulheres, retira-se a responsabilidade do contexto sobre a
aprendizagem do que atualmente consideramos como tipicamente
“de homem” ou “de mulher”.

Nas últimas décadas, a relação entre gênero e desenvolvimento
humano foi objeto de estudo de pesquisadores de diferentes áreas
das ciências, como a Educação e a Psicologia. Graciano (1978) e
Hidalgo & Palácios (2004) defendem que as expectativas parentais
são fundamentais para a configuração do ambiente familiar no qual
o recém-nascido será recebido.

A relação entre contexto ambiental, composto por práticas pa-
rentais, cultura, normas e valores, é notavelmente distinta em rela-
ção ao sexo biológico. Graciano (1978), Whitaker (1995) e Belotti
(1975) comentam que os processos sociais responsáveis pela cons-
trução dos papéis sexuais são iniciados a partir da gestação, quando
já existem expectativas sobre o sexo do bebê. O tratamento diferen-
ciado que meninos e meninas recebem ao longo de sua socialização,
além de estimular ou inibir o acesso a determinados contextos, pro-
duz o desenvolvimento de determinadas habilidades e característi-
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cas pessoais diferenciadas e isto é interpretado em nossa sociedade
como natural, determinado pelo sexo biológico e não pela cultura
(Graciano, 1978; Hidalgo & Palácios, 2004; Whitaker, 1995). Con-
trapondo esse conhecimento compartilhado por vários pesquisado-
res da área, temos o seguinte relato:

[...] a gente vê toda uma diferença do gênero feminino mais voltado,
desde a infância, pra questão da procriação. O gênero masculino já não
é tão voltado pra esse lado [...] a pessoa se encaixa naquilo que
anatomicamente ela nasceu pra ser: ser uma mulher ou ser um homem.
Algumas coisas a gente vê de bebê, você fala que o bebê é uma menina:
o olhar, o jeitinho. Outras coisas você percebe já no primeiro ano de
vida [...] A maneira como as meninas olham a boneca, pegam a boneca,
é diferente. E os meninos, não. A menina tem o jeito mais delicado.
Então, a menina, quando pega o carro pra brincar, ela brinca de manei-
ra mais delicada. Ela anda com o carro, coloca o bebê no carro, cuida do
carro. O menino, quando pega o carro, ele quer brincar, quer correr,
quer ver o quanto que ele derruba. (Médica, 37a)

Porém, há também quem se baseie na crença de que a origem das
diferenças está na história de socialização, na educação e na cultura, a
partir de certas características “históricas”, tais como o homem ser
“provedor” e “forte” e a mulher ser “submissa” e “dona de casa”. Os
argumentos também se relacionam com a educação familiar e inter-
geracional e também com a escolar, como podemos ver nos relatos.

É a própria história do homem. Ele sempre foi colocado como o ser
mais forte, e a mulher como o sexo mais frágil. O homem foi colocado
como o responsável, pai de família, que trabalha e que tem que ter ati-
tude. A mulher já é colocada naquela posição de ser mais mansa, mais
humilde e mais dona de casa, cuidar de filhos, essas coisas. (Enfermei-
ra, 40a)

Eu acredito que pela sociedade machista que a gente vive, vem de
gerações em gerações. (Médico, 36a)
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Eu acho que é o que é passado pra gente desde que a gente é criança.
O que você aprende na escola, na verdade desde que você entra, começa
a crescer e se entender por gente, é colocado pra você que menina é cor-
de-rosa e que menino é azul. Que menina é delicada e que menino é
agressivo, que menino é rude. Então, você cresce com essas característi-
cas. (Médica, 35a)

Os estudos de Graciano (1978), Silva et al. (1976) e Karraker et
al. (1995) demonstram que os pais consideram as meninas mais
prestativas, delicadas e interessadas pela vida doméstica e pela vida
privada. Os meninos, por sua vez, são vistos como menos prestativos,
mais agressivos e competitivos, voltados para as atividades públi-
cas. Traços mais delicados são atribuídos aos bebês femininos mes-
mo quando estes não apresentam diferenças estéticas comportamen-
tais perceptíveis (Graciano, 1978; Karraker et al., 1995). Já as mães
tendem a demonstrar melhores expectativas profissionais pelos fi-
lhos, sendo que profissões de maior reconhecimento social e finan-
ceiro são também atribuídas a crianças do sexo masculino (Karraker
et al., 1995; Reis, 2008).

O ambiente de educação formal não foge às normatizações do
gênero e, segundo dados analisados por Afonso (1995), as educado-
ras tendem a considerar meninas mais carinhosas e mais fáceis de
lidar, o que atua na formação do autoconceito das crianças. A crença
de que as meninas são dóceis, atenciosas e carinhosas, e de que aos
meninos correspondem os adjetivos antônimos irá repercurtir na for-
mação da identidade desses indivíduos (Afonso, 1995, Graciano,
1978, Hidalgo & Palácios, 2004).

De acordo com Moro (2001), os professores tendem a conside-
rar de maneira mais positiva as produções acadêmicas de meninos
em detrimento das meninas, e isso claramente resulta em um maior
engajamento dos meninos nas atividades de pesquisa e na produ-
ção científica. Esses educadores legitimam a desigualdade de opor-
tunidades, pois provavelmente compartilham da concepção na qual
as distintas constituições cerebrais resultariam em diferentes capa-
cidades em meninos e meninas, e assim seus desempenhos seriam
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recebidos e avaliados de forma diferente (Moro, 2001; Navarro,
2005). Possivelmente, essa mesma legitimação da desigualdade nos
contextos de ensino referida pelos autores ocorra nas instituições
que prestam cuidados em saúde e que também são contextos de
ensino. Neste caso, nos referimos ao ensino dos conhecimentos so-
bre o corpo, aos cuidados a ele prestados e, sobretudo, ao ensino da
expressão daquilo que se sente e vivência pelo corpo.

Ainda que entendamos a biologia como uma variável que influen-
cia diretamente no produto final das características masculinas e fe-
mininas, essas características não existem independentemente da
cultura em que os sujeitos desenvolvem-se. Segundo Graciano
(1978), por meio de uma complexa interação, a influência biológica
define-se pela atuação dos hormônios, e a influência cultural, pela
atuação do meio social na modelagem de comportamentos.

As concepções construídas sobre a biologia fundamentam, e
muito, as concepções discriminatórias e a facilidade ou dificuldade
em lidar com a condição corporal. A diferença presente na anatomia
e nas funções sexuais e reprodutivas de homens e mulheres não pa-
rece ser capaz de induzir condutas distintas de cuidados com o cor-
po (Magalhães & Ribeiro, 2009).

Considerações finais

O corpo como uma construção social não é somente produto dos
fatores biológicos que o constituem, mas, sobretudo, uma expres-
são de humanidade, pois traz em sua formação inúmeros valores e
normas vigentes na cultura. Esse corpo cultural e histórico deve ser
compreendido e atendido em suas diferentes especificidades, espe-
cialmente quando se tratam das questões de gênero sobre as quais
se assenta a maneira como homens e mulheres aprendem a lidar com
o corpo.

Os avanços nos serviços de saúde ao longo dos anos aprimora-
ram as técnicas de intervenção sobre o corpo biológico sem conside-
rar seus constituintes culturais e dos cuidados a ele prestado. Uma
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vez que é por meio da socialização e também da interação entre os
profissionais e seus pacientes que se estabelecem os processos edu-
cativos quanto aos cuidados com a saúde, parece evidente que a efi-
cácia dos cuidados preventivos e terapêuticos depende do entendi-
mento sobre o corpo e do cuidado em sua total complexidade.
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