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Introdução

CENAS E INTERROGAÇÕES

Conversas possíveis no saguão de um serviço público de reprodução
assistida: “Você vai fazer que tratamento?”; “Estou começando, o meu é coi-
to”; “Eu vou fazer inseminação, tenho ovário policístico”; “E você? Proveta:
liguei as trompas”; “Comigo é ICSI, minhas trompas são entupidas e meu ma-
rido tem problema”.

JC é uma menina planejada nascida nos EUA: os óvulos e o sêmen para
sua concepção vieram de doadores anônimos e uma ‘barriga de aluguel’ a
gestou. Quando nasceu, o casal que a planejou havia acabado de se separar.
Quem são os pais de JC?

A ovelha Dolly tem pais? E se um casal, após tentar todos os tratamentos
sem êxito, quiser fazer um filho clone? Embrião humano congelado é gente?
Deve-se legalizar a pesquisa com embriões humanos?

Todas essas situações e perguntas envolvem as novas tecnologias
reprodutivas ou a clonagem. Reprodução assistida ou novas tecnologias
reprodutivas são procedimentos que substituem a relação sexual para a procria-
ção. Após o êxito em criar recursos médicos visando ao sexo sem reprodução,
tem-se agora a reprodução sem sexo. A pesquisa sobre clonagem só foi pos-
sível após o desenvolvimento dessas técnicas. Novo objeto da antropologia,
renovando os clássicos estudos de parentesco, as novas tecnologias
reprodutivas são um assunto polêmico que desperta reações de grupos com
posições e interesses distintos.

Objeto de intenso debate em saberes eruditos como o direito, a bioética,
a psicanálise, além de ser uma importante preocupação para pesquisadoras
feministas e para a Igreja católica, as novas tecnologias reprodutivas ultrapas-
sam os saberes eruditos. A exibição da novela Barriga de Aluguel pela Rede
Globo, em 1989, foi o primeiro momento de exposição contínua do tema para o
grande público brasileiro. Diversas tramas passaram, desde então, a mostrar
situações de ‘inseminação artificial’. Além da abordagem jornalística e da fic-
ção, investigação anterior mostra múltiplas e variadas menções ao tema (Luna,
2000), tanto em termos de humor como do que poderia se chamar de colunismo
social, relatos sobre celebridades da mídia como o jogador de futebol Pelé, a
apresentadora de tevê Sílvia Popovic e o casal de âncoras do Jornal Nacional
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da Rede Globo, William Bonner e Fátima Bernardes, que venceram a infertilidade
por meio das técnicas de reprodução assistida, tendo seus trigêmeos de prove-
ta. Por outro lado, surgiam, regularmente, especulações e fofocas sobre o pro-
cesso de geração de filhos do cantor Michael Jackson, e da apresentadora
Xuxa, como se a sexualidade estivesse ausente de seus relacionamentos.

A reprodução assistida atinge parcela insignificante da população. Por que
motivo pesquisá-la? A pesquisa sobre novas tecnologias reprodutivas se faz rele-
vante em um contexto de valorização social da fertilidade e de importância da
constituição da família. Em termos simbólicos, as tecnologias de procriação alte-
ram teorias da concepção, representações de pessoa e parentesco vigentes. Com
a clonagem da ovelha Dolly, agravaram-se as expectativas futuristas de uma
invasão generalizada da tecnologia no âmbito da reprodução humana, o que trans-
formaria totalmente os padrões vigentes de família (Edwards, 1999).

Um marco da difusão de tecnologias de procriação para o imaginário
popular ocorreu com a publicação do livro Admirável Mundo Novo (Brave
New World), de Aldous Huxley, em 1932. Na época, o livro divulgou pesquisas
de ponta sobre a embriologia no contexto ficcional de uma sociedade totalitária
do futuro em que toda reprodução humana passaria por mediação tecnológica.
A fertilização in vitro com gametas obtidos de porções de ovários e testículos
retirados do seu doador e a ectogênese (gestação em útero artificial) seriam a
nova regra para reprodução humana. Os seres humanos se originariam de li-
nhagens distintas, conforme o procedimento utilizado para sua geração. As
linhagens superiores, correspondentes a uma elite social, seriam alfa e beta.
Nestas, cada indivíduo viria de um embrião. Nas linhagens inferiores, gama e
delta, o embrião formado passaria por um processo de fissão gemelar que per-
mitiria, de um óvulo fecundado, a divisão em até 96 embriões. A cada linhagem
corresponderia um estrato social específico. O tom de pesadelo imaginado por
Huxley, no romance, se repete nas representações sobre a intervenção cientí-
fica no processo reprodutivo e as conseqüências sociais daí advindas: eugenia
e uma sociedade de castas produzidas biologicamente, sem família nem paren-
tesco. Os recentes avanços técnicos da medicina de reprodução humana e sua
difusão para pessoas com dificuldades para ter filhos têm reavivado essas re-
presentações sobre uma sociedade futura com a substituição de instituições
sociais consideradas fundantes, como a família, pela aplicação da tecnologia.
Este estudo a respeito das novas tecnologias reprodutivas se insere na esfera
das representações sociais sobre a reprodução humana.

Como chamar essas técnicas? No meio médico, a designação corrente é
“técnicas de reprodução assistida” (Speroff, Glass & Kase, 1995); na análise
do tema pelas ciências humanas e sociais, e por pesquisadoras de orientação
feminista, designou-se o objeto primeiramente como “novas tecnologias
reprodutivas” (Strathern, 1992b; Tubert, 1996; Corrêa, 2001). Para destacar a
continuidade dessas tecnologias voltadas para a concepção com tecnologias
anteriores que também intervêm no processo reprodutivo com as de
contracepção, a produção mais recente usa a expressão “novas tecnologias
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reprodutivas conceptivas” (Scavone, 1996, 1998; Rotania, 2001a; Tamanini,
2003; Grossi, Porto & Tamanini, 2003). Outras autoras usam ainda “tecnologias
de procriação” (Edwards et al., 1999a) ou “tecnologias reprodutivas conceptivas”
(Diniz, 2003). Rotania (2001a) assinala a articulação das novas tecnologias
reprodutivas conceptivas com as tecnologias genéticas e moleculares, nos tes-
tes para detecção de anomalias genéticas e cromossômicas. Convencionou-se
aqui a expressão ‘reprodução assistida’ com referência ao contexto médico;
em outros casos, designa-se o objeto de análise como ‘novas tecnologias
reprodutivas’ ou ‘tecnologias de procriação’. Devido a sua especificidade, a
análise da clonagem será tratada em separado.

Mas o que dizem das novas tecnologias reprodutivas as pessoas direta-
mente envolvidas? Inicialmente, a pesquisa pretendia verificar motivações e
vivência de casais engajados em tratamento de reprodução assistida; depois se
incluíram os médicos e os embriologistas. Além dos médicos especialistas em
reprodução humana, participam das equipes os embriologistas, responsáveis pela
parte laboratorial dos procedimentos, uma função crucial na reprodução assisti-
da, bem como profissionais da área de psicologia, enfermagem e serviço social,
que integram o atendimento nos serviços públicos de infertilidade. Pretendeu-se,
aqui, analisar o discurso biomédico representado pelos profissionais e contrastá-
lo com o discurso leigo; verificar se havia concepções e valores comuns.

Desde o final da década de 1990, a experiência da clonagem de mamífe-
ros tem sido associada, na cobertura pela imprensa e no imaginário popular, às
novas tecnologias reprodutivas. A despeito dessa representação como fenôme-
nos conjuntos, e de se ter ouvido várias indagações sobre se a investigação em
curso tratava de clones, não fazia parte das intenções iniciais da pesquisa in-
cluir essa técnica. Clonagem parecia um procedimento da biotecnologia que
dizia respeito aos animais, fugindo ao recorte do objeto reprodução humana.
No ano de 2001, com o anúncio do objetivo do especialista Severino Antinori de
usar a clonagem para dar filhos a casais inférteis (Luna, 2001a, 2002a), a divulga-
ção das primeiras experiências de criação de embriões humanos para produção
de tecidos e o grande sucesso da telenovela O Clone na Rede Globo, incluiu-se
a clonagem no universo desta investigação. A clonagem deixara de ser um
tópico referente a ovelhas para ser um projeto envolvendo seres humanos como
material biológico (Luna, 2001a).

No panorama das novas tecnologias reprodutivas ou reprodução assisti-
da, procedimentos da biomedicina que substituem o ato sexual para a concep-
ção, os mais difundidos são a inseminação artificial e a fertilização in vitro ou,
popularmente, “bebê de proveta”. Qual a diferença entre as técnicas? Na
inseminação artificial ou inseminação intra-uterina, injeta-se sêmen pelo colo
do útero durante o período fértil. Na fertilização in vitro (FIV), colocam-se em
contato os gametas (óvulo e espermatozóides), em uma placa de Petri no labora-
tório e, caso embriões se formem, haverá a transferência destes para o útero.
Um desdobramento técnico da FIV é a injeção intracitoplasmática de
espermatozóide ou ICSI, tipo de micromanipulação em que se injeta um único
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espermatozóide no óvulo, técnica desenvolvida para atender casos graves
de infertilidade masculina. Outros procedimentos auxiliares, como a doação de
gametas e de embriões, o congelamento e testagem de sêmen e embriões,
fazem parte da reprodução assistida. A gestação substituta (barriga de aluguel)
é um desdobramento social das técnicas de reprodução assistida.

O que é barriga de aluguel? É a situação em que uma mulher, por meio
de técnica de reprodução assistida, concebe o filho com o propósito deliberado
de entregá-lo a outra pessoa, ou seja, engravida em favor de alguém. A desig-
nação proposta pela Resolução 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina é
“doação temporária de útero” e, para alguns médicos, “cessão temporária” ou
“mãe substituta”; a última expressão, mais comum nos meios acadêmicos, tra-
duz o inglês surrogate mother.

Como se constrói o objeto novas tecnologias reprodutivas em distintas
áreas do saber? A abordagem pela imprensa sobre avanços da medicina de
reprodução humana ocorre em clima de encantamento diante das novas pos-
sibilidades abertas pela tecnologia (Teich & Oyama, 1999; Carelli, 2001,
Corrêa, 1997; Franklin 1990). Já a análise feita pelas ciências sociais e hu-
manas, pela filosofia e teologia, mostra reserva quanto aos novos procedi-
mentos. A investigação comparativa antropológica relativiza a novidade das
técnicas quanto à organização do parentesco e descreve instituições seme-
lhantes em várias sociedades, com a convenção social se impondo sobre o
biológico (Héritier-Augé, 1985). A crítica às tecnologias procede, sobretudo,
de abordagens psicanalíticas: as técnicas não solucionam a ausência de desejo
sexual na geração do filho (Tort, 2001; Tubert, 1996) ou constituem a
medicalização do desejo de filhos.

A bioética é um saber que pretende abarcar o campo das ciências da vida
com base na crítica à intervenção humana nessa área (Rios et al., 1999; Rotania,
2001c). Esse saber emerge para responder às questões suscitadas pelo desen-
volvimento científico e suas aplicações (Barretto, 1999). Já a análise feminista, de
um ponto de vista mais sociologizante, enquadra os procedimentos em termos
de medicalização da reprodução (Corrêa, 2001; Oliveira, 1998), ou seja, como
controles sobre o processo reprodutivo feminino, a partir do desenvolvimento de
novas tecnologias.

Em posições normativas, estudos na área da bioética e outros com orien-
tação crítica feminista (que denuncia o controle das mulheres pela tecnologia)
têm negligenciado as motivações dessas pessoas como auto-evidentes e mesmo
resultantes de uma falsa consciência.1 Em contraste, a abordagem baseada na
antropologia enfoca a experiência das pessoas envolvidas no campo da medicina
de reprodução humana. Por que tantas mulheres inférteis buscam esses meios
para serem mães por meio da gravidez, em vez de resolver a falta de filhos com
a adoção? Por que ter filhos dessa forma, com alto ônus financeiro, riscos e
custos físicos e psicológicos? Como experimentam um tratamento que não cura
a infertilidade e que proporciona filhos independentemente da relação sexual
do casal? Que tipo de vínculo se constitui com filhos gerados desse modo?
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É imprescindível investigar entre os usuários da reprodução assistida como
definem seus vínculos com os filhos assim gerados. Será que se trata de sim-
ples laços genéticos? Caso a conexão de substância hereditária com a prole se
revele importante, cabe inquirir se os caracteres que se supõe transmitidos ao
filho não se resumem ao biológico, mas abrangem a dimensão moral. Afirma-
se a hipótese de que a busca do filho genético está menos relacionada no dis-
curso nativo à necessidade da transmissão de genes, conforme a sociobiologia
vulgar (Sahlins, 1976), do que com a expectativa de um sentimento de pertença
mais forte a partir do vínculo de substância entre pais e filho.

Na antropologia, a abordagem sobre as novas tecnologias reprodutivas
tem como marco teórico mais influente a análise feita por Marilyn Strathern no
livro Reproducing the Future: essays on anthropology, kinship and the
new reproductive technologies (1992b). Parte considerável da problemática
analisada por Strathern tem como origem o Relatório Warnock e a legislação
da Inglaterra que nele se baseia. Estabelecida pelo governo britânico, entre
1982 e 1984, a Comissão de Inquérito em Fertilização e Embriologia Humanas
elaborou o Relatório Warnock. A comissão incluía, principalmente, profissionais
da área médica, mas também advogados, assistentes sociais, um psicólogo, um
teólogo, tendo a filósofa Mary Warnock como presidente. O comitê formulou
sugestões para elaboração de políticas públicas concernentes às novas tecnologias
reprodutivas, em particular no tocante à regulamentação das técnicas de repro-
dução assistida e da pesquisa com embriões. Suas recomendações fundamentam
a legislação atual na Inglaterra e servem como o marco referencial na discussão
bioética, envolvendo as tecnologias reprodutivas e o estatuto do embrião (Cannell,
1990; Salem, 1997).

Strathern (1992b) escreveu no contexto do debate público surgido por
ocasião da aprovação da lei inglesa sobre embriologia e fertilização humana
(British Human Fertilisation and Embriology Act), em 1990, o debate
legislativo que Franklin analisou (1999). Ainda hoje considerada como uma das
mais claras e abertas entre os países que regulamentaram a reprodução assis-
tida, essa lei centra-se em dois aspectos principais. O primeiro é a regulamen-
tação das relações de parentesco envolvidas com a aplicação das tecnologias
de procriação. A lei estabelece quem deve ser considerado pai e mãe no con-
texto da possibilidade de doação de gametas e embriões, e de cessão de útero
(maternidade gestacional substituta). A lei define também quem tem o direito
de acesso aos métodos para ter filhos, ou seja, quem tem direito a tornar-se
mãe e pai dessa forma. O segundo aspecto central da regulamentação diz
respeito ao embrião humano gerado fora do corpo da mulher na fertilização in
vitro e responde às seguintes questões: que estatuto se pode atribuir a esse ente?
Trata-se de simples material biológico ou de uma pessoa humana? Caso conside-
rado pessoa, quais são os seus direitos? É possível seu uso em pesquisas?

Tais questões não são mera idiossincrasia do meio jurídico, mas assina-
lam problemas concretos e éticos advindos do surgimento e difusão das
tecnologias de procriação como prática social. Percebendo a grande instabili-
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dade na simbólica de parentesco ocidental suscitada pelo advento das técnicas,
formulo as primeiras questões com base nas proposições de Strathern.

O objetivo da reprodução assistida consiste na geração de filhos. A gera-
ção de filhos é objeto da análise antropológica sob dois prismas principais: a
teoria de parentesco e a teoria de gênero. Collier e Yanagisako (1987) defen-
dem a análise conjunta das indagações sobre gênero e parentesco, porque, a
despeito do desenvolvimento independente das disciplinas acadêmicas, essas
áreas resultam da tentativa de compreensão de um mesmo fato: os fenômenos
da reprodução biológica e os papéis dali derivados. Aspectos voltados para a
parentalidade integram áreas distintas do conhecimento como estudos de gêne-
ro e família e a teoria de parentesco, além da área ‘psi’: os saberes da
interioridade do sujeito considerados científicos na cultura moderna, em dife-
rentes linhas da psicologia, psicanálise e psiquiatria. As novas tecnologias
reprodutivas, na qualidade de meios para formação de parentela, implicam no-
ções de maternidade e paternidade integrantes da teoria de parentesco, além
de noções de feminilidade e masculinidade, objetos das teorias de gênero.

As tecnologias de procriação vêm atender a uma demanda por filhos.
“Dá-me filhos, senão morrerei” (Gn 30.1), já diziam matriarcas estéreis nos
livros bíblicos. É necessário marcar a diferença entre tais tecnologias e os
tratamentos mais convencionais para a infertilidade. Os últimos permitiriam a
cura da infertilidade, respondendo a uma causa clínica que, removida, daria a
oportunidade de gravidez. Já procedimentos como a inseminação artificial e a
fertilização in vitro visam a gerar crianças para quem não pode tê-las, contor-
nando causas que nem sempre teriam caráter patológico. Além da oportunidade
de gravidez para casais heterossexuais na faixa etária reprodutiva, essas
tecnologias de procriação podem dar filhos a pessoas cujo impedimento de
gravidez seria social, e não clínico. Tal seria o caso de mulheres sem compa-
nheiro e casais de homossexuais masculinos ou femininos.2 Assim, os procedi-
mentos proporcionariam chance de gravidez para pessoas cuja vida sexual não
é reprodutiva. As tecnologias permitiriam a procriação, contornando a relação
sexual indesejada por meio de recursos técnicos como a doação de sêmen para
as mulheres e o auxílio de uma mulher disposta a ser gestante em favor de
homossexuais masculinos. A doação de óvulos pode servir também a mulheres
que já passaram da idade reprodutiva, isto é, da menopausa. Aconselha-se
clinicamente o recurso à doação de gametas para pessoas dotadas de síndromes
genéticas transmissíveis pela reprodução. Nesse caso, há também a opção do
exame dos embriões criados por fertilização in vitro ou ICSI antes da transferên-
cia para o útero, com o diagnóstico genético pré-implantação ou PGD (Teich &
Oyama, 1999). Existe a possibilidade de criopreservação (congelamento) de
embriões quando há formação de um número grande, superior ao que se pode
transferir imediatamente para o útero. A criopreservação de embriões permite a
transferência destes após encerrado o ciclo de fertilização in vitro, caso os
usuários queiram tentar novamente, o que estende no tempo a possibilidade
reprodutiva daquele ciclo. Não havendo interesse por parte dos fornecedores dos
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gametas, podem-se doar os embriões. De modo geral, as novas tecnologias de
procriação aumentam significativamente o alcance da escolha na área reprodutiva,
uma área considerada pertencente ao domínio da contingência natural. Muitas
críticas levantam-se com respeito a uma dimensão excessiva de controle huma-
no ou artificial que contraria o que se percebe como ‘leis da natureza’.3

As novas tecnologias reprodutivas estão em continuidade com outros
processos também de controle e domínio da reprodução natural. O primeiro
deles é o dos procedimentos de contracepção que separam a atividade sexual –
heterossexual no caso – da procriação. Assim é possível sexo sem reprodução,
ênfase da pesquisa na área reprodutiva até a década de 1960, com a conquista
social que foi o advento da pílula como método anticoncepcional seguro (Scavone,
1998). A pesquisa volta-se, nos anos 70 do último século, para resolver a
infertilidade (Wit & Corea, 1991). Entre as inovações propostas, estão trata-
mentos que permitem a reprodução sem sexo. Aí se enquadram as tecnologias
de procriação.

Embora sem o ato sexual, as tecnologias de procriação são uma forma
de reprodução sexuada, por envolverem necessariamente a junção de gametas
femininos e masculinos, ou seja, a mistura de material genético de procedência
masculina e feminina e possibilidade de incremento da diversidade biológica da
espécie. A última novidade na intervenção científica na reprodução seria a
volta da reprodução assexuada na espécie humana, conforme já se obteve em
algumas espécies animais superiores com a clonagem. A clonagem consiste na
replicação de um indivíduo. Pode ocorrer espontaneamente, no estágio embrio-
nário – caso da geração de gêmeos idênticos. O desenvolvimento técnico alcan-
çado entre mamíferos com a ovelha Dolly é a clonagem a partir de células
somáticas de um animal adulto, isto é, com o DNA amadurecido, reunidas a um
óvulo enucleado (sem núcleo), formando um novo embrião. A clonagem dis-
pensa a presença do espermatozóide, mas é impossível sem o óvulo (Rumjanek,
2001; Zatz, 2002; Ciência Hoje, 2001; Pesquisa Fapesp, 2002).

Voltando às tecnologias sexuadas de procriação, defendo a hipótese de
que a dispensabilidade do ato sexual para a concepção as afasta da compreen-
são dos tratamentos convencionais para infertilidade, implicando uma carga
valorativa específica. A questão fundamental é verificar de que modo essas
tecnologias incidem sobre o processo de formação de parentesco. Ao deslocar
o ato reprodutivo da esfera da intimidade do casal para o âmbito do laboratório
(Novaes & Salem, 1995), o uso de tais tecnologias propicia o surgimento de
novos significados, ora desestabilizando, ora reforçando noções de pessoa hu-
mana e de parentesco, características da cultura ocidental moderna. No Brasil
das metrópoles Rio de Janeiro e São Paulo – o contexto maior desta investiga-
ção –, apresentam-se versões particulares dessa grande matriz cultural.

Esta pesquisa tentou apreender possíveis variações nesse horizonte de
significados, por meio da observação etnográfica e de entrevistas com usuárias
de serviços públicos e privados de reprodução assistida, ou de tratamento con-
vencional de infertilidade, e de profissionais dessas equipes. É possível avaliar
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a existência de diferentes graus e tipos de adesão às versões dominantes da
cultura ocidental moderna, no tocante a teorias da concepção e percepções
nativas de pessoa, parentesco e família – foco desta investigação –, com base
no discurso dos envolvidos. Outros materiais considerados para análise são
oriundos da observação etnográfica de congressos e eventos similares relacio-
nados à reprodução assistida e à clonagem, e a abordagem ficcional de O
Clone. No concernente a essa telenovela, explora-se a recepção da trama por
usuárias de serviços de fertilidade.

A abordagem antropológica das teorias da concepção e de noções nati-
vas de parentesco e pessoa propicia um afastamento da cosmovisão ocidental
e a colocação de seus valores em perspectiva, ao evocar relatos etnográficos
de outras culturas no tocante à reprodução humana. Dessa forma, torna-se
possível analisar os valores que envolvem as práticas de reprodução assistida e
da clonagem, tomando as representações do senso comum como objeto de
estudo e não como a própria explicação. Uma das minhas intenções é enfocar
a ciência na qualidade de parte constitutiva da cosmovisão ocidental. Quero
também discutir de que forma as opções pelo tratamento de reprodução assistida
e a própria linguagem de eficácia e de risco, utilizada por médicos, pacientes e
analistas sociais, fazem parte de um contexto de encantamento pela ciência, o
que se concretiza no exemplo da medicina de reprodução humana. O eixo em
torno do qual as questões são articuladas para análise são as teorias da concep-
ção e as noções nativas de pessoa e de parentesco; um eixo que, por sua vez,
se articula com os temas da família, da corporalidade e da medicalização.
O conjunto de temas aqui analisado relaciona-se com a oposição fundamental
entre Natureza e Cultura.

NOTAS

1 Stolcke (1991) qualifica o caso como “obsessão por ter filho do próprio sangue”, oriunda de
velhos princípios eugenistas. Os procedimentos permitiriam realizar o desejo da paternidade
biológica por meio da maternidade tecnológica. A autora parece explicar o desejo de realizar a
maternidade biológica, com recurso às tecnologias de procriação, em decorrência da adesão
das mulheres aos valores da dominação masculina.

2 Strathern (1995a) analisa o caso de mulheres virgens sem parceiro que recorrem à inseminação
artificial com doador. Sobre a centralidade da sexualidade reprodutiva quanto à formação de
famílias a partir de casais homossexuais, ver Hayden (1995).

3 Hirsch (1999) analisa tais representações de escolha excessiva e da expectativa de respeito a
leis percebidas como naturais no tocante à recepção das novas tecnologias reprodutivas na
Inglaterra.




