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Apresentação

Proponho, neste livro, uma análise antropológica das novas tecnologias
reprodutivas e da clonagem humana. Novas tecnologias reprodutivas ou repro-
dução assistida são procedimentos que substituem a relação sexual na procria-
ção. Trata-se da inseminação artificial, procedimento que consiste na introdução
de sêmen pelo colo do útero, e da fertilização in vitro, conhecida popularmente
como ‘bebê de proveta’, em que óvulo e espermatozóides são unidos fora do
corpo para formar embriões, depois transferidos para o útero. Abordo também a
clonagem mediada tecnologicamente, processo que geraria seres idênticos a seu
original. Analiso esses recursos biomédicos que dispensam o coito para gerar
filhos com base em dois tópicos fundamentais na antropologia: as relações de
parentesco e a noção de pessoa. Recursos usados para contornar a ausência
involuntária de filhos, seja de caráter médico em situações identificadas como
infertilidade, seja de caráter social, entre aqueles cujas práticas sexuais não são
fecundas (pessoas sem companheiro, ou duplas homossexuais), as tecnologias
reprodutivas incidem nas representações ocidentais de parentesco por permiti-
rem a reprodução sem o intercurso sexual, símbolo central da comunhão do casal
na geração de descendentes. Por meio desses procedimentos também é possível
ter acesso à fertilidade alheia, com o recurso a sêmen, óvulos e embriões prove-
nientes de doadores, bem como à cessão do útero de mulheres que portam a
gravidez com a finalidade de entregar o bebê a quem o encomendou. Essa circu-
lação de material germinativo embaralha noções de parentesco natural. A mani-
pulação de gametas fora do corpo com geração de embriões humanos em
laboratório suscita a seguinte questão: qual o estatuto desses entes? Trata-se
de pessoas ou de material biológico disponível? Outra figura de pessoa emer-
gente, o clone, desafia as representações ocidentais de pessoa devido a sua
replicação, um ser destituído de singularidade.

O livro teve origem em minha tese de doutorado, Provetas e Clones:
teorias da concepção, pessoa e parentesco nas novas tecnologias
reprodutivas, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
(PPGAS), do Museu Nacional, UFRJ, em 2004. Resulta de um longo processo
de reflexão e pesquisa iniciado no mestrado, em curso sobre organização social
e parentesco ministrado pelo professor Eduardo Viveiros de Castro. Persegui o
objeto desde o mestrado sob orientação do professor Luiz Fernando Dias Duarte,
quando escrevi a dissertação Bebê de Proveta, Barriga de Aluguel, Embriões
de Laboratório: as representações sociais das novas tecnologias
reprodutivas, com levantamento das representações das novas tecnologias
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reprodutivas em material de imprensa escrita e telejornalismo, além de artigos
jurídicos. A continuidade da pesquisa foi este estudo etnográfico com as pesso-
as envolvidas nas tecnologias de procriação: usuárias e profissionais de serviços
de reprodução assistida.

O campo de pesquisa sobre reprodução assistida, assunto do primeiro
capítulo, apresenta peculiaridades que incitam a reflexão. A entrada no campo
implica dificuldades: primeiramente se estranha que uma pesquisadora de fora
da área da saúde se debruce sobre o tema da reprodução assistida; além disso,
enfrenta-se a ética do segredo por parte dos envolvidos no tratamento. Centros
de atendimento, usuários e profissionais envolvidos na reprodução assistida e
em tratamentos convencionais, eventos na área da reprodução assistida, a mídia
e diferentes saberes estão sob análise no recorte do objeto.

No capítulo seguinte, analiso a família, um tema central na abordagem
das tecnologias de procriação: meios para se obter filhos. A ausência involuntária
de filhos é vivida como um drama. Qual a origem histórica da centralidade dos
filhos na família moderna? A infertilidade é condição social estigmatizante. Como
se define clinicamente a infertilidade?

No terceiro capítulo, debato os modos como a reprodução vira objeto de
intervenção médica. Que soluções a biomedicina apresenta para a ausência
involuntária de filhos? O desenvolvimento das técnicas tem uma história.
A ciência todo-poderosa promete eficácia. Como as pacientes relacionam efi-
cácia e risco? O relacionamento entre médico e paciente constrói-se sobre
diferenças. Os profissionais opinam: quem deve ter acesso às técnicas?

O discurso biomédico produz representações e conforma o corpo, as
teorias da concepção e noções de hereditariedade – temas do quarto capítulo.
Como se produz o corpo culturalmente? O discurso biomédico constrói o corpo
feminino no contexto das novas tecnologias reprodutivas. As tecnologias
reprodutivas conceptivas permitem a reprodução sem sexo. Coloco em pers-
pectiva as teorias da concepção ocidentais, ao mostrar o debate antropológico
sobre teorias de outras culturas. As noções ocidentais de hereditariedade, a
eugenia e o processo de ‘genetização’ do parentesco também formam o qua-
dro em que se inserem as tecnologias de procriação.

No último capítulo abordo parentesco e pessoa: os pontos nodais nas
polêmicas envolvendo as novas tecnologias reprodutivas. Como se constitui
esse parentesco? Sangue e criação são temas centrais. A reprodução sem
sexo interfere nas representações de legitimidade da prole? Diante de práticas
como a cessão de útero e a doação de gametas, qual a importância do laço
constituído pela gestação e dos vínculos genéticos? Representações de gênero
estão implicadas na simbólica de parentesco, bem como na relação de médico
e paciente. A figura do clone se isola ou se articula em redes de parentesco?
Clones e embriões são novas figuras de pessoa que surgem no contexto das
novas tecnologias reprodutivas. Que processos de personificação ocorrem?
Que estatuto se atribuiu ao embrião humano e quais os seus condicionantes?
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