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4
Corpo, Concepção, Hereditariedade

Nossa! Óvulos!
Usuária, 42 anos, serviço

privado de reprodução assistida

O CORPO E SUAS REPRESENTAÇÕES

Para se discutir corpo e corporalidade no tocante às tecnologias de
procriação, remonta-se à história da noção de corpo da cultura ocidental
moderna. É clássico o relato do antropólogo Maurice Leenhardt na Melanésia,
que investigou a influência sobre a mentalidade tradicional da cosmovisão
ocidental difundida com a evangelização. Ao sugerir que os europeus introdu-
ziram a noção de espírito, Leenhardt ouviu de um velho da sociedade canaca
que eles “sempre haviam agido de acordo com o espírito. O que vocês trou-
xeram foi o corpo” (apud Le Breton, 1995: 18-19; Csordas, 1994: 6).
O corpo é o fator de individuação na noção ocidental de pessoa cristalizada
em torno do eu: o indivíduo (Le Breton, 1995).

Na cristandade medieval, conforme a tradição helenista, representa-se o
corpo como a parte material e perecível da pessoa humana, em oposição à
alma, também criada por Deus, porém imortal. No cristianismo, encontra-se
uma relação de três termos: o corpo, a alma (princípio vital) e o espírito (princí-
pio racional). No século XII, com a recepção de Aristóteles no pensamento
escolástico, Tomás de Aquino considera o ser humano uma totalidade de “alma
encarnada” e “corpo animado”. Na tradição monástica, o corpo é alvo de des-
confiança: penitência e jejum são os meios de domá-lo. Quando se desencanta
o corpo, esvaziando-o de seus valores simbólicos tradicionais, ele se torna objeto
do novo olhar médico ou judiciário (Schmitt, 1998). As primeiras dissecações
oficiais, em cadáveres de condenados, ocorrem na Itália no início do século
XIV, sob o controle da Igreja. No século XVI, já são rotineiras.
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A obra do anatomista Vesálio é a origem da distinção entre o ser humano
e seu corpo. De Vesálio a Descartes, purifica-se o corpo de toda referência à
natureza e ao ser humano que o encarnava. Opondo razão (espírito) e matéria,
o dualismo cartesiano difere de pensamentos dualistas anteriores por não ter
mais fundamento religioso. Inventa-se o corpo ocidental: limite da individualida-
de, acessório da pessoa, descentrado do sujeito. No pensamento mecanicista,
do mesmo modo que se compreende o animal segundo o paradigma da máqui-
na, desprovido de linguagem e de pensamento, vê-se o corpo na forma de
mecanismo (Le Breton, 1995). Segundo Andrew Strathern (1996), Descartes
usa a dicotomia religiosa existente, tornando-a dicotomia filosófica. Para Des-
cartes, a alma/mente não tinha extensão física, mas possuía a capacidade de
pensar, ao contrário do corpo, que tinha apenas extensão física. A realidade
observável torna-se puramente material, o que permitiu preservar a alma para
a teologia e o corpo para a ciência. Ao esvaziar o corpo da alma, os cientistas
estavam livres para examinar o corpo fisicamente como coisa, propiciando o
crescimento da biologia experimental. A abordagem mecanicista e materialista
cartesiana é fundante para a prática e teoria biomédicas.

O corpo tem história e constitui entidade biológica e fenômeno cultural
(Csordas, 1994). Com base na proposta de Godelier e Panoff (1998), meu
objetivo aqui é compreender como as sociedades representam a produção do
corpo humano, desde a concepção e desenvolvimento no útero, além de sua
modelagem física, social e mental após o nascimento, com a fabricação de um
ser humano que tenha lugar em certa ordem social e cósmica. O interesse é a
inscrição dos indivíduos nas relações de parentesco. Pretendo analisar os pro-
cessos de construção de relações sociais e sua inscrição no corpo.

Ao privilegiar a análise das representações do corpo humano, a defini-
ção de indivíduo e de pessoa em uma sociedade está sob novo exame. Csordas
(1994) argumenta, com base no ensaio de Mauss sobre as técnicas corporais,
que o corpo é a um tempo a ferramenta original com que os humanos moldam
seu mundo e a substância original com a qual se molda o mundo humano: a
cultura baseia-se no corpo humano. Se na biomedicina o corpo é objeto, ele
também é sujeito de sensação, de experiência e de estar no mundo. Csordas
critica a abordagem da antropologia que exclui o corpo, substrato pré-cultural, do
domínio da cultura. O corpo seria sempre cultural. O autor sugere a experiência
vivida para ponto de partida da análise. Considerando o corpo a base existencial
da cultura e do self, Csordas propõe o conceito de embodiment ou
“encorporação” (Viveiros de Castro, 1996: 138).

Viveiros de Castro (1987) aborda a fabricação do corpo na sociedade
xinguana. Entre os iaulapitis, o social cria o corpo, em vez de depositar sobre



137

ele como um suporte inerte. O autor analisa o complexo xinguano de reclusão
com base na idéia de que o corpo vira corpo humano mediante uma fabrica-
ção cultural. O complexo de reclusão, que inclui a couvade, a puberdade, a
doença, a iniciação xamanística, a gestação e o sepultamento – passagens
críticas do ciclo vital – é um aparelho de construção da pessoa xinguana. A
reclusão é a fase liminar de construção do novo papel social por meio de uma
tecnologia do corpo.

Regras alimentares e sexuais impostas propiciam a mudança substantiva
do corpo. Ocorrem intervenções nos canais de contato entre o corpo e o mundo,
na manipulação de substâncias interditas ou permitidas de entrar e sair do corpo,
tais como sangue, sêmen, alimentos, tabaco e substâncias que provoquem vômi-
to. Além de inscrever no corpo suas marcas gráficas, a sociedade se interessa
pelo que se passa dentro do corpo. Compara-se a fabricação do corpo com a
aplicação das técnicas de reprodução assistida quanto ao caráter liminar da fase,
ao tempo necessário para a fabricação do novo papel, bem como à intervenção
nos canais de contato entre o corpo e o mundo. A hipótese é que as técnicas
teriam o objetivo de fabricar o corpo grávido no ciclo FIV. Na fabricação do
corpo, ou “encorporação”, retoma-se a afirmação de Mauss (1974a) de que o
primeiro objeto técnico e meio técnico do ser humano é o seu corpo. As técnicas
corporais são uma série de atos tradicionais e eficazes de ordem mecânica, quí-
mica ou física, atos montados no indivíduo por ele mesmo e por sua educação em
sociedade, visando a adaptar o corpo a um fim. O conceito de técnicas corporais,
proposto por Mauss, serve de base para analisar a experiência das pacientes
quanto às diversas técnicas que se exercem sobre o corpo, desde a busca de
diagnóstico até os procedimentos de reprodução assistida.

FORMA E PERCEPÇÃO CORPORAIS

Na fase de diagnóstico, coleta-se sangue da mulher e seu marido, a fim
de averiguar a existência de doenças como HIV e para a dosagem do nível de
hormônios. O homem submete seu sêmen a exame: o espermograma. Nessa
coleta, assim como no processo de fabricação do corpo xinguano, os fluidos
corporais do homem e da mulher estão sob intervenção. Instrui-se o casal a
não ter relações sexuais antes do espermograma por três a cinco dias, a fim de
garantir a padronização necessária para se avaliar o sêmen. Nas etapas do trata-
mento, orienta-se o casal ora a manter relações, ora a suspendê-las. Pacientes
comentavam na sala de espera de serviço público: “Os médicos dizem para
você namorar bastante”. Controlam-se as emissões e fluidos corporais: uma
usuária avisou a enfermeira da chegada da menstruação, e recebeu a instrução
para marcar um exame. Regra-se a vida sexual: a enfermeira perguntou como o
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casal estava namorando e recomendou o uso de preservativos se tivessem
relação na véspera da ultra-sonografia, “senão fica chato”.

No teste pós-coito, a recomendação é inversa: o casal deve ter relações
de seis a oito horas antes do exame, quando se coleta muco do colo do útero
para se observar o número e a motilidade dos espermatozóides (Abdelmassih,
1999). Médicos orientam as pacientes para não se lavarem com ducha, apenas
fazerem a higiene superficial antes desse exame. Uma usuária de clínica privada
de reprodução assistida conta, em tom divertido: “Eu fiz o teste pós-coito, que
você tem realmente que ter a relação e ir para o exame. E é uma coisa pro-
gramada, mas é pelo exame”. Outras pesquisadoras ouviram queixas de suas
entrevistadas pelo caráter programado dessas relações em hora não escolhida
e sem desejo (Tamanini, 2003; Barbosa, 1999). Para o teste realizado de manhã,
viu-se sugerirem a relação para as três horas da madrugada.

Médicos e usuárias aprendem técnicas corporais nos exames. A instru-
ção para os primeiros é a atividade, e para as pacientes é a passividade e
resistência, o que reproduz a simbólica de gênero do masculino ativo e do femi-
nino passivo. No Instituto de Ginecologia da UFRJ, um médico coordenador
treinava graduandas para o exame de histerossalpingografia que avalia útero e
trompas. Trata-se de técnica radiográfica com injeção de contraste no útero,
seguida de uma seqüência de radiografias. A paciente, vestida com um roupão
do serviço, ficava em posição ginecológica (deitada de barriga para cima com
as pernas abertas e flexionadas) na mesa cirúrgica sob o aparelho de radiogra-
fia. Ela recebeu a advertência de que sentiria uma “pequena cólica”, mas não
deveria se mexer. O médico calçou as luvas descartáveis e demonstrou a ex-
tração do contraste do frasco com a seringa sem estourá-lo. Encaixou a serin-
ga em uma cânula que passa pelo colo do útero, conduzindo o contraste. A
cânula tinha um tampão na ponta para impedir o vazamento do contraste do
colo. O médico introduziu um espéculo para manter a vagina aberta, localizou
visualmente o colo do útero e fez a assepsia da vagina com iodo. Ele pinçou o
colo do útero e recomendou puxar com força, mantendo o útero retificado a fim
de que a imagem saísse em perfil adequado na radiografia. Introduziu a cânula
e depois retirou o espéculo, a fim de não prejudicar a visualização nas radiogra-
fias. O médico vestiu um avental forrado de chumbo, e as graduandas que
assistiam correram para o anteparo protetor de onde se acionava o aparelho,
com um comentário: “Vamos proteger nossos ovários”. Injetou o contraste aos
poucos, à medida que se batiam as radiografias. Ele retirou a cânula e fez nova
assepsia da vagina com iodo, para retirar as sobras do contraste. Bateu-se uma
última radiografia para ver se o contraste vazou através das trompas para a
cavidade abdominal (“cote” ou “côté”). Desde a retificação do colo, a paciente



139

calada manifestou dor, crispando o rosto durante a injeção do contraste. O
médico orientou-a a tomar Buscopan para cólicas e recomendou-lhe que não
comentasse o exame com a próxima da fila. Queria evitar que a outra se assus-
tasse.

Tanto a imagem da radiografia quanto a reação de dor indicavam a pre-
sença de aderências nas trompas. A próxima paciente crispou as mãos na
pinçagem do colo e, durante a injeção do contraste, gemia de dor, quase cho-
rando. O médico pediu-lhe para agüentar, pois estavam no fim, mas teve de
interromper. Uma interna comentou: “Esse exame deve doer pra caramba!
Deus me livre de ter que fazer um dia”. Outra, menos empática, disse que dor
era subjetiva, pois o limiar de resistência variava. Eu perguntei se o estado da
paciente influía na dor. Ela respondeu que o estado psicológico influiria. Per-
guntei sobre o estado físico. A injeção de contraste provocaria dor se a pacien-
te estivesse com aderência, porque dilataria partes obstruídas. Encontrei em
consulta a paciente que não resistira até o fim do exame. Ela falou que o exame
era horroroso e que havia feito um escândalo.

A histerossalpingografia foi o exame com mais queixas das usuárias.
Fazendo-o pela segunda vez, ao ouvir do médico que iria sentir uma dorzinha,
uma usuária retrucou: “Não precisa me enganar não, porque eu já conheço”.
Outra se referiu ao exame da “chapinha”:

Naara – Você não gostou? Como é que foi esse exame?

S – Não. Porque se tivesse que fazer de novo, eu não fazeria. Horrível
(...) O médico falou para mim que era uma dor de parto. Eu falei: ‘Mas
não tem nenê’. (Usuária, 29 anos, serviço público de reprodução assistida)

Outras pacientes ouviram a comparação da dor ao início das dores do
trabalho de parto: “Quando alarga lá é a dor de começar a ter um bebê por
parto normal”. Uma usuária do Instituto de Ginecologia da UFRJ fez a
histerossalpingografia em outro serviço. Ela sentiu tanta dor, que quase des-
maiou. Os médicos fizeram uma manobra que aumentou a dor: ela se arrastava
com os instrumentos dentro de si, de uma extremidade à outra da mesa de
radiografia.1 Os médicos disseram que o aparelho era mais moderno e o exame
iria doer menos. Ela queixou-se de sair sangrando do exame e ficar menstruada
por uma semana.

Outro exame menos solicitado é a videohisteroscopia, que permite a
visualização do interior do útero em um monitor por meio de uma microcâmera de
vídeo, inserida por via baixa. Uma usuária do Instituto de Ginecologia da UFRJ
fez uma videohisteroscopia e identificaram um pólipo. A médica explicou que o
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pólipo funcionava como um DIU, impedindo-a de engravidar. Depois de uma
intervenção para retirar material da “formação polipóide” para biopsia, a médica
comunicou que deveriam repetir o procedimento por insuficiência de material. A
usuária se queixou da dor na biopsia, e não da videohisteroscopia em si, pois
gostava de ver-se por dentro e se acalmava. Quando se viu na tela, a dor passou:
“Eu sempre quis me ver por dentro, como eu tinha visto no Globo Repórter”.2

A usuária que se queixou de hemorragia após a histerossalpingografia
supunha que fora naquele exame ou na cirurgia para retirar um pólipo que
“estragaram suas trompas”. Sem engravidar, ela fez histeroscopia oito ou nove
vezes, a pedido médico de repetição dos exames. Surgiu um pólipo na “entrada
do útero” e, por causa disso, o esperma “batia e voltava” (sic). Na primeira
operação, o pólipo era do “tamanho de um caroço de feijão”. Em nova
histeroscopia, verificou-se que cresceu novamente. Ela passou mal no exame,
quase tão ruim como a histerossalpingografia: perdeu a fala e a audição, ficou
gelada e mole. Constatou-se que seu útero estava “colado” (sic), e que, por
isso, ela não poderia engravidar. A usuária fez o exame e voltou para retirar o
pólipo de novo em histeroscopia cirúrgica. Houve o encaminhamento para nova
videohisteroscopia, a fim de verificar se o pólipo crescera. Como ela não sen-
tira dor no tórax e no abdômen após a injeção do gás no útero, os médicos lhe
explicaram que o gás não havia passado pelas trompas. Esse dado constava no
laudo da histeroscopia, com sugestão de nova histerossalpingografia para veri-
ficar obstrução tubária, mas os médicos não pediram novo exame. A despeito
dessa descrição muito vívida do exame, nem todas as usuárias experimentaram
desconforto físico. Para as pacientes cujo desconforto foi pequeno ou inexistente,
a experiência não foi marcante e apenas se menciona o exame. Os comentários
contrastavam: umas qualificavam a histerossalpingografia de horrível, e outras
nada sentiram. Algumas discutiam qual exame causaria mais desconforto, a
histerossalpingografia ou a histeroscopia.3

Os exames aumentam em complexidade técnica. Indicou-se a
videolaparoscopia para a usuária mencionada. No exame, insere-se uma câmera
de vídeo na cavidade abdominal por meio do laparoscópio, que passa através
de uma incisão.4 A cirurgia requer anestesia. Uma interna do Instituto de Gine-
cologia da UFRJ explicou o procedimento para uma usuária: “Faz um furinho,
enche a barriga de ar e bota um vídeo para ver como está lá dentro”. O pós-
operatório era curto, pois não teria de “abrir a barriga”.5 Uma usuária da mes-
ma instituição fizera a videolaparoscopia para tentar reverter a laqueadura
tubária. Ela assistiu ao vídeo com as amigas, que acharam as mulheres “muito
feias por dentro, parecendo uma galinha”. Ela se refere às fímbrias das trom-
pas, como umas “mãozinhas se mexendo”.
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Há dois aspectos da questão. Em função das técnicas de diagnóstico e do
tratamento para os ciclos induzidos, as usuárias têm uma percepção do corpo
distinta em termos de sensações e imagens, reinterpretando as descrições
biomédicas; além disso, o corpo se transforma no decorrer do tratamento. Os
médicos identificavam o momento da ovulação por meio da curva da tempera-
tura, em seguida por dosagem hormonal, e finalmente por meio de ultra-sonografia,
pélvica e depois transvaginal. Trata-se de várias formas de construir o mesmo
fenômeno. Uma usuária do Instituto de Ginecologia da UFRJ passou três ou
quatro dias de monitoração da ovulação por ultra-sonografia para realizar o
coito programado em ciclo não induzido. Quando o folículo estava prestes a
estourar, foi-lhe prescrita uma injeção de Profasi, em suas palavras, para segu-
rar o folículo e dar-lhe tempo de chegar em casa e ter relação com o marido
(na realidade, o medicamento é hCG, usado para induzir a maturação final dos
folículos). A monitoração do ciclo cria na vida da paciente o momento exato da
fertilidade. A intervenção médica, além do exame, se estende à injeção do
medicamento. Apesar de a usuária ter seguido a prescrição de relações com o
marido, a gravidez não ocorreu. A estratégia de controle sobre o corpo, efetivada
pelos médicos, com o engajamento da paciente não teve o resultado esperado:
a produção de um corpo grávido.

Conforme os meios técnicos, há distintas possibilidades de conceituar o
momento fértil. Com base no dualismo cartesiano que cinde o sujeito em corpo
e mente, o discurso biomédico propõe uma divisão científica do trabalho, encar-
regando-se do corpo biológico como o determinante desse sujeito (Menéndez,
2001). Segundo Konrad (1998), o discurso biomédico ocidental supõe que cor-
pos humanos são entes biológicos que podem se reduzir a partes corporais
abstraídas, inertes e passivas. O discurso, as práticas e técnicas da biomedicina
criam imagens de fragmentação do corpo, isolando órgãos, funções, células e
moléculas (Le Breton, 1995). O objetivo das técnicas de exame, como a
histerossalpingografia, a histeroscopia, a videolaparoscopia e a ultra-sonografia,
é proporcionar a transparência do corpo, ao capturar o interior dos órgãos (Le
Breton, 1995; Chazan, 2003). Foucault descreve em O Nascimento da Clínica
(2003) a educação do olhar para reconhecer os sinais, processo que ocorre nos
exames atuais. A educação do olhar e o aprendizado das técnicas corporais
eram a tarefa dos estagiários. Em sessão de ultra-sonografia, uma estagiária
disse que a examinada não tinha ovários, e esta protestou. A médica que super-
visionava assumiu o exame e os localizou. A estagiária disse ter encontrado um
mioma, e a médica sugeriu o exame de toque. Com a insistência, a médica fez
o toque e disse que era o útero. Outra estagiária contou do curso de ultra-
sonografia ginecológica, em que havia um molde de pelve para treinar o exame
antes de “ir para as pacientes”.
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Ao priorizar o tratamento do corpo biológico, instauram-se relações
médico-paciente em que se manipula o corpo desta, mas se ignora sua pre-
sença como sujeito. Martin (1992a) assinala as queixas das pacientes de
sentirem-se como objetos durante o trabalho de parto (em particular nas ce-
sarianas), pois os médicos falavam sobre elas, mas não com elas. Usuárias
de serviços públicos de reprodução assistida criticavam sua exposição a equipes
de médicos e estagiários, às vezes com seis pessoas as cercando nas sessões
de ultra-sonografia transvaginal. Uma informante ficou irritada no atendi-
mento por uma equipe dispersa. O grupo conversava sobre assuntos
extramédicos (confraternização no bar), enquanto a usuária não pôde tirar
suas dúvidas sobre o desenvolvimento dos folículos e o estagiário tinha difi-
culdade em encontrar seus ovários. Os profissionais da área médica podem
reconhecer a objetificação do paciente: “Não tenta olhar para dentro da paciente
como ser humano. Olha mais como útero, ovário, a trompa” (Médica). Nos
diagnósticos de infertilidade, a expressão médica indicadora do problema o
despersonaliza, como se percebe na designação “fatores” (masculino, tubo-
peritonial, hormonal), que não remete ao ser humano que está sofrendo a referida
alteração física. O “fator masculino” englobava qualquer afecção que acome-
tesse os homens, ao passo que fragmentava-se a mulher em diversos fatores.

Retratando a fragmentação do corpo, com isolamento de órgãos, fun-
ções, células e moléculas (Le Breton, 1995), o discurso da reprodução assistida
tem protagonistas claros, não mais útero e ovário como no surgimento da gine-
cologia (Rohden, 2001), nem mesmo o processo da ovulação, a despeito de sua
relevância, por causa da produção de óvulos. O discurso médico da reprodução
assistida centra-se na interação óvulo e espermatozóides, ou sêmen, e na pro-
dução de embriões. Ao descrever suas atividades, médicos e embriologistas
pouco citaram útero, ovário, mas não houve quem omitisse espermatozóides,
sêmen, óvulos e embriões. Esses materiais reprodutivos surgiam com freqüên-
cia superior à menção dos órgãos. Como na análise do “romance” entre óvulo
e espermatozóide (Martin, 1991), o discurso biomédico se concentra em um
tipo de intervenção que desce a níveis microscópicos (Luna, 2002a). Os folículos
representam os ovários metonimicamente, e aparecem muito no discurso de
médicos e embriologistas e nos relatos das usuárias: “A chance de você recu-
perar os óvulos era melhor por via transvaginal, porque você via o ovário como
um todo. Na laparoscopia, é mais os folículos. (...) Hoje, tem quem fale em
ultra-som tridimensional para você visualizar melhor o ovário, para tentar ver
melhor esse folículo” (Médica).

O comentário sobre a evolução das técnicas de visualização dos ovários e
de captação dos óvulos exemplifica tanto a necessidade de transparência para se
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conhecer e reconhecer o corpo, como o foco em segmentos cada vez menores –
no caso, os folículos ovarianos. A necessidade de reconhecer o corpo da paciente
exigiu a rotina do teste de cateter em um dos serviços: “A gente simula uma
transferência sem o embrião para avaliar a dificuldade da passagem desse cate-
ter para, no dia da transferência, a gente ter noção da posição do útero, se foi
difícil, para tentar direcionar que tipo de cateter vai usar” (Médica).

Conhecer o corpo por dentro é elemento essencial na prática médica,
que assume um caráter particular na reprodução assistida, especialmente na
FIV: “Porque o problema da fertilização in vitro era assim: a mãe da Louise
Brown (...) tinha obstrução tubária. Então o problema era ‘colocar o embrião lá
de volta’” (Médica). O fato de fazer o embrião fora do corpo materno é ponto
essencial na FIV e congêneres. Isso traz implicações éticas, além de questões
de ordem simbólica, para as mulheres que recorrem à técnica: “Quando você
fala que é tudo para ‘fora’ e depois você coloca o embrião para ‘dentro’, real-
mente não entra na cabeça delas” (Médica). Há um jogo de interno e externo
que se relaciona à noção do corpo feminino voltado para dentro e o masculino
para fora, noção clássica na simbólica de gênero. Na representação do corpo
feminino, o útero é uma estrutura oca para abrigar bebês que ocupa o interior
do corpo (Víctora, 1995; Motta-Maués, 1994). Daí o escândalo quando se com-
preende a FIV como se o bebê se desenvolvesse dentro de um vidro, uma
representação de gestação externa que contraria a percepção do corpo feminino.6
A representação dos órgãos reprodutivos femininos internos e dos masculinos
externos implica a falta de ‘transparência’ dos primeiros na explicação da
infertilidade. Um graduando do Instituto de Ginecologia atribuiu à anatomia o
fato de a mulher procurar a investigação da infertilidade: “No homem os órgãos
são externos, aí ele vê que produz esperma e pensa que é fértil”.

Repete-se a superposição de fertilidade e virilidade: uma usuária de um
serviço público era considerada problemática e desequilibrada pelos funcioná-
rios administrativos e de saúde. A paciente, após tentativas de ICSI sem conse-
guir engravidar, queixava-se de precisar de outro homem, pois seu marido era
“varicocento” [sic, tinha varicocele] e tinha o pênis “desse tamaninho”. Uma
médica relatou a especulação de pacientes com cirurgia para extração de um
ovário: elas perguntavam se, restando o ovário direito, seus filhos nasceriam
apenas meninos e, esquerdo, apenas meninas. A extração dos órgãos
reprodutores femininos é sugestão corrente na conversa de mulheres que já
tiveram filhos, ou que sofrem de problemas ginecológicos severos, como
endometriose com muita dor.

A simbólica de gênero é um sistema explicativo e de classificação da
realidade social em termos de masculino e feminino que incide sobre as repre-
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sentações da disposição dos órgãos corporais.7 Há casos que fogem aos es-
quemas classificatórios: “A paciente não tem útero, não tem ovário, uma
síndrome dessas” (Médica). A ausência dos órgãos reprodutivos, ou sua exis-
tência rudimentar, indicaria a impossibilidade de tratamento para infertilidade.
Uma médica aconselhou uma paciente nessa condição a adotar uma criança.
Esse corpo desafia o modelo de dimorfismo sexual nítido estabelecido na cultu-
ra ocidental moderna a partir do século XVIII, em que há dois sexos biologica-
mente dados, masculino e feminino, e os gêneros correspondentes (Laqueur,
1992; Schiebinger, 1987). Laqueur recorda que antes havia o modelo de um
sexo só: o masculino, do qual o feminino seria uma versão imperfeita, com
variações de grau, e não de qualidade, entre macho e fêmea.

Uma usuária do Instituto de Ginecologia contrariava o modelo de dois
sexos incomensuráveis: ela fora criada e registrada como mulher, tinha aparên-
cia feminina e mamas desenvolvidas sem aplicação de hormônios; no entanto
sempre fora “tapada” (sic), isto é, sem vagina. Anos antes, ela passara por
cirurgia de correção genital que mantivera o orifício da uretra em posição supe-
rior ao clitóris, disposição corporal característica do corpo masculino. Quando
ela procurou o Ambulatório de Reprodução Humana, houve agitação dos inter-
nos e residentes, pois todos queriam ver o caso, e o diretor do ambulatório
desceu para examinar a paciente e explicar ao grupo como se fazia uma cirur-
gia de construção de vagina (“neovagina”) para aquele caso ou de transexuais.
O hospital também oferecia atendimento e cirurgia de mudança de sexo para
casos clinicamente diagnosticados de transexualismo, com a exigência de lau-
do médico e dois anos de psicoterapia.8

Há grande diferença entre a descrição do corpo feminino e seus órgãos
reprodutivos por parte dos profissionais da biomedicina e pelas mulheres
engajadas em tratamento ou investigação de infertilidade. No discurso biomédico,
objetifica-se o corpo na figura de um arquipélago de órgãos: um médico em
palestra no VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida falou em perda
da “reserva ovárica”, como se os ovários fossem um estoque de óvulos, e
depois comentou o desafio de conseguir sincronia folicular, comparando os
folículos ao mecanismo de um relógio. Na objetificação do corpo, usam-se
imagens de recursos criados pelo ser humano para descrever os processos
biológicos.

No caso das usuárias de serviços de infertilidade, o conhecimento do
corpo e desses processos biológicos conforma-se a partir do viver e experi-
mentar sensações, de um conhecimento prático do corpo e de uma experiência,
ou “encorporação”, que se dá em diálogo com o discurso médico, fazendo uma
releitura e apropriando-se de seus elementos (Víctora, 1995). Verifica-se
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ressemantização no uso das informações do discurso médico pelos membros de
grupos populares (Paim, 1998). Os profissionais envolvidos no atendimento,
de médicos e embriologistas até auxiliares de enfermagem e funcionários adminis-
trativos, encaram negativamente essa reinterpretação: “As pacientes deduzem
demais”; elas “fantasiam muito”, elas “não entendem nada”. Essa postura se
acentua nos serviços públicos, nos quais a distância social é bem maior entre
profissionais e as usuárias, oriundas das camadas populares (Boltanski, 1979).

A indefinição das categorias biomédicas em diagnósticos contraditórios
pode ser ponto de reflexão das usuárias: uma informante do Instituto de Gine-
cologia da UFRJ, após uma sucessão de histerossalpingografias e histeroscopias
feitas em serviços diferentes mostrando alterações no útero que dificultariam a
gravidez, trouxe o laudo de três exames com os diagnósticos de: “útero septado”,
“útero bicorno” e “útero unicorno”. Ela perguntava-me, perplexa, o que tinha,
pois os médicos não explicavam. Além de querer entender o que se passava,
ela buscava atendimento, tendo conseguido em outro serviço uma médica que
operasse seu útero. Ela torcia para que a médica fosse “boazinha” e operasse
tanto seu útero como as trompas com hidrossalpinge (processo infeccioso em
que se acumula líquido nas trompas) e manifestava seus temores: “Não quero
perder o útero”. O relato das informantes que passaram por gestações tubárias
revela como o conhecimento do corpo se dá na experiência e na apropriação
dos saberes biomédicos. Nessa condição, o embrião se implanta na trompa,
desenvolve-se e acaba provocando a ruptura tubária, o que pode gerar um
quadro de hemorragia interna e até morte, caso não haja socorro a tempo:

Já estava indo a uma médica e ela não descobriu que eu estava fazendo
a gravidez tubária. Ela falava para mim que era normal. Eu ia para
casa, gritava de dor, não tinha posição para ficar. (...) Eu fui fazer uma
ultra-sonografia e ela falou que eu estava fazendo a tubária. (...) Aí eu
já fui internada para operar. E a segunda foi a mesma coisa, mas na
segunda, quando eu comecei a sentir a dor, eu já sabia que era uma
tubária, nem precisou. Eu já procurei o médico direto e falei: ‘Olha,
tem alguma coisa de errado’. (Usuária de serviço privado, 35 anos)

Essa entrevistada relata o atendimento inadequado por uma médica de
plano de saúde que não identificou a prenhez tubária, e sua procura por outro
profissional que a diagnosticou. Nos primeiros sintomas da segunda prenhez
tubária, ela procurou um médico e recebeu atendimento antes que o quadro se
agravasse. Todas as informantes que passaram por duas gestações tubárias
identificaram logo a segunda, com base na experiência passada. Víctora (1995)
atribui o destaque dado às trompas nas imagens do corpo desenhadas por mu-
lheres de camadas populares à difusão da laqueadura tubária como método
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contraceptivo. Entre pacientes de infertilidade, as trompas eram tema de con-
versa mais presente do que outros órgãos. Uma usuária de serviço público de
reprodução assistida, de 36 anos, que perdera as trompas em gestações tubárias,
comentava com as “colegas”:

Deus fez a mulher muito complicada. Para que trompas? Os ovários
podiam ficar colados ao útero e espermatozóides chegavam lá e esco-
lhiam um óvulo. Deus pensou muito para fazer a mulher, enquanto o
homem é tão simples! Só duas coisas e com os tubinhos! (...) Se não
fosse pelas trompas, nós todas não estaríamos aqui fazendo tratamento!

Ela se referia à situação de todas que, por causa de remoção cirúrgica,
laqueadura ou obstrução nas trompas, só poderiam engravidar mediante FIV.
Como na fábula do ‘reformador do mundo’, ela se queixava da criação divina
do corpo da mulher demasiado complicado, além de personificar o espermatozóide
como aquele que poderia escolher o óvulo no ovário. Uma informante do Insti-
tuto de Ginecologia da UFRJ passou por uma laparoscopia em que “olharam,
mexeram, limparam”, retirando as aderências do útero e desobstruindo sua
trompa. Ela estava animada com a possibilidade de ir para São Paulo fazer a
“inseminação artificial”, porque lhe informaram sobre uma “trompa artificial”.
Na mesma instituição, uma usuária que fizera laqueadura pleiteava a oportuni-
dade de fazer um exame para saber se haviam extraído ou “amarrado” as suas
trompas, caso em que haveria possibilidade de recanalização. O médico, que a
operou em época de campanha eleitoral, havia mostrado as trompas extraídas
à paciente anterior, cuja cirurgia durara 40 minutos, ao passo que a dela levara dez.

Outra entrevistada do Instituto de Ginecologia tivera ambas as trom-
pas com hidrossalpinge extraídas em outro hospital por causa de um quadro
de peritonite. Como ela se tratava em um terceiro serviço, o médico enviou
pelo marido o pedaço da trompa em um frasco com formol, para exame
histopatológico. O serviço estava em greve, e o marido temeu guardar o pe-
daço de trompa, jogou-o fora e ateou-lhe fogo para que o cachorro não o
comesse. A entrevistada, internada na época, ria ao contar a atitude do mari-
do. O médico comentou que suas trompas estavam enormes, e ela se pergun-
tava “Como pode, se dizem que trompa é pequenininha?”, na tentativa de
comparar elementos aprendidos do discurso médico com a experiência pas-
sada. Outra usuária do Instituto de Ginecologia, que tivera dois filhos e per-
dera uma trompa em gestação tubária, comenta sobre a dificuldade de
engravidar: “Acho que aquela trompa produzia muito, essa não produz mais”,
atribuindo a fertilidade às trompas. Uma entrevistada de serviço público de
reprodução assistida esperava ter filho por cesariana, pois achava que laquea-
da não poderia ter parto normal.
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Essa seqüência de relatos centrados na trompa demonstra a importância
que esse canal adquiriu na vivência de mulheres com problemas de fertilidade,
tanto em função de práticas médicas (laqueadura e remoção cirúrgica de trom-
pas) como devido à posição-chave dessa estrutura na função de mediadora.
Dependendo da existência de trompas saudáveis, o encaminhamento será para
tratamentos de baixa complexidade (coito programado e inseminação), ou de
alta complexidade (FIV e ICSI). As trompas medeiam a capacidade reprodutiva
da mulher, por isso uma informante protestou contra sua existência e outra
acreditou na possibilidade técnica de uma trompa artificial, enquanto a terceira,
metonimicamente, atribui a fertilidade à trompa em si. Visto que a laqueadura
impede a atividade mediadora da trompa, obstruindo passagem, relacionou-se a
laqueadura ao recurso à cesariana, como se a passagem do útero para o exte-
rior dependesse das tubas. Por fim, em dois relatos, a trompa é um significante
que se extrai para ser mostrado a título de prova da laqueadura, ou, contrarian-
do a destinação de material de exame histopatológico, é um significante que o
fogo destruirá, a fim de evitar a prática antropofágica do cachorro.

As mulheres citadas elaboram os relatos com base em categorias oriundas
de sua vivência mais imediata e de elementos adquiridos do discurso biomédico.
Em alguns casos, reproduz-se o discurso biomédico de modo fragmentado, como
a usuária de serviço público de reprodução assistida, que disse ter “problema
para engravidar no muco”, querendo indicar problema de hostilidade do muco
cervical. Outras vezes, os profissionais utilizam metáforas para explicar sua
intervenção. Uma usuária do Instituto de Ginecologia, após laparoscopia cirúr-
gica para retirar aderências do útero, ouviu da médica que “a casinha do neném
está pronta”. Na expressão, o útero é residência para o feto se desenvolver. As
usuárias de um serviço público de reprodução assistida reproduziram a explica-
ção dos médicos sobre a indução: o ovário não deveria ficar como “cacho de
uvas”, com muitos folículos pequenos estimulados, quadro passível de síndrome
de hiperestímulo se continuar a aplicação de hormônios. Todavia, o grau de
assimilação e adesão ao discurso biomédico varia: categorias como ‘trompas’ e
‘embrião’ não fazem parte do vocabulário de todas as usuárias.9 Permanecem
categorias de um discurso tradicional das camadas populares sobre as funções
reprodutivas, como os vários relatos de informantes que atribuem a um susto o
aborto espontâneo, ou o sangramento após a transferência embrionária.

A dificuldade de um diagnóstico médico associado a determinados sinais
corporais coloca a usuária em posições ambíguas. Uma usuária do Instituto de
Ginecologia parou de menstruar e fez um exame beta-hCG com resultado po-
sitivo. Visto que o colo do útero tinha um estreitamento acentuado, os médicos
tiveram de fazer um corte no abdômen para curetar o útero. Na curetagem,
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constatou-se que “não havia nada no útero” (feto), apenas menstruação retida.
A imprecisão no diagnóstico médico acentuou a posição ambígua da informan-
te, cujo ventre estava inchado por causa da retenção de menstruação. Devido
à barriga crescida, índice corporal de gravidez, muitos perguntavam se estava
grávida. Certa de não estar, a despeito de desejar a gestação, ela sofreu ainda
mais com as indagações.

TRANSFORMAÇÕES CORPORAIS: METÁFORAS DE PRODUÇÃO

 A noção de fabricação corporal (Viveiros de Castro, 1987) inspira a
análise das transformações corporais derivadas das intervenções médicas no
ciclo de FIV, cujo objetivo é a fabricação de um corpo grávido. Contrastam-se
as representações do tratamento no discurso e prática médicos e a vivência
das usuárias dos serviços de reprodução assistida. Na monitoração do ciclo de
pacientes de infertilidade por meio de ultra-sonografia transvaginal, o foco está
em localizar, medir e contar os folículos dos ovários, além de examinar o útero,
medindo a espessura do endométrio e verificando se há miomas.

Em um serviço público de reprodução assistida, três médicos monitoravam
o ciclo por ultra-sonografia transvaginal. Uma paciente, em sua última tentativa
de ICSI, na etapa final da indução, tinha apenas três folículos de tamanho ade-
quado. Em seguida, entrou uma paciente programada para inseminação. Em
contraste com a anterior, a usuária tinha muitos folículos estimulados na primei-
ra monitoração. Um médico comentou ironicamente: “Uns com tanto e outros
com tão pouco”, e comunicou à paciente: “Seus folículos cresceram demais.
Você está hiperestimulada, porque não teve bloqueio, e pode ficar internada de
barriga inchada. Ou você vai para bebê de proveta ou a gente cancela essa
inseminação e ela não conta”. Sem compreender, a usuária perguntou “Por
quê?”, e o médico respondeu: “Você deve estar com dez folículos em cada
ovário. Você pode ter sete nenês. Aí morre você e os nenês”. Ela calou-se e
ele ditou para o prontuário: “Paciente optou por cessar o ciclo para evitar
hiperestímulo ovariano”. O médico prescreveu um medicamento e a advertiu
que poderia ter cólicas. Alertou-a para não ter relações com o marido ou usar
preservativo, pois poderia engravidar de vários bebês e correr risco de vida,
concluindo: “Não vale a pena correr risco de vida por causa de nenê”.10 A
paciente seguinte, em sua segunda tentativa de FIV, também estava hiperestimulada:
“O ovário é só folículo e trabécula”. O médico disse que ela tinha muitos folículos
e poderia cessar o ciclo ou arriscar, porque deveria ter muitos embriões até para
congelar e transferir depois. Ele advertiu que, no dia da aspiração, talvez ela
ficasse internada tomando albumina. A usuária respondeu:
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– Eu corro o risco.

– Sim, você corre o risco – retrucou o médico.

– Eu quero correr o risco – esclareceu a usuária.

Ele recomendou à médica encarregada da aspiração que furasse todos
os folículos e aspirasse todo o líquido. Nos dois casos, as mulheres chegaram
ao limiar da síndrome de hiperestímulo ovariano. As orientações divergentes
pelo médico dizem respeito ao procedimento previsto: no caso da inseminação,
o hiperestímulo é indesejável; já para FIV ou ICSI, o hiperestímulo controlado é
necessário ao seu sucesso. A paciente que resolveu arriscar, além de tudo,
estava em sua última tentativa de FIV. Internou-se uma paciente que chegou à
fase aguda do hiperestímulo, após a transferência dos embriões: seu ventre
parecia o de uma gestante no sétimo mês. Outra contou que teve hiperestímulo,
com trinta folículos em seu único ovário. Os médicos temiam tocá-la, embora
ela estivesse tranqüila.

Discutiu-se o estímulo ovariano no VI Congresso de Reprodução Assis-
tida quanto à necessidade de bloqueio: “A gente faz bloqueio para deixar o
ovário dessa paciente em repouso antes de começar o estímulo”, diz uma mé-
dica entrevistada. O controle do estímulo com o cálculo da dose adequada de
medicação e a espera do desenvolvimento dos folículos é outro ponto de deba-
te. Outra médica defendia um protocolo de indução suave e mais longo, com
menor dosagem de medicamento: “O ovário tem uma hora que ele dá um clique”.
Compara-se o ovário a um mecanismo cujo funcionamento se desencadeia. As
gonadotrofinas exógenas (medicamentos hormonais) são os agentes que indu-
zem a resposta do ovário. Acompanha-se a resposta por ultra-sonografia e
dosagens hormonais:

Às vezes tem paciente quase sem folículo, quando você dá as
gonadotrofinas, explode um monte de folículos. Então é difícil avaliar.
Ultra-sonograficamente, você pode avaliar que tipo de droga e qual a
dosagem que você vai dar. Mas não como é que ela vai responder.
Então, se tem dosagens hormonais normais, a chance de responder é
muito boa. E a idade também influencia. (Médica)

Percebe-se uma expectativa de resposta, e não de passividade dos ová-
rios (Franklin, 1997), resposta dependente dos níveis hormonais e da idade da
paciente. De que modo as usuárias experimentam essa intervenção e transfor-
mação em seus corpos? Esta informante de serviço privado de reprodução
assistida relata os sintomas típicos da estimulação ovariana: “Eu inchei. A mi-
nha barriga ficou enorme. Já parecia que eu estava grávida. A minha barriga
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enorme, e fiquei muito inchada. Incomodada, enjoada. E a maioria das meninas
sentia até dor de cabeça. Eu não sentia dor de cabeça com o medicamento”.

Os sintomas resultam da aplicação contínua de medicamentos hormonais
para induzir a ovulação, com injeções diárias.11 Em serviço público de reprodu-
ção assistida, uma usuária comentou, rindo, sobre as intervenções: “A gente
vira peneira de tanto ser furada por injeção, e farmácia de tanto levar medica-
mento”. Veja a seguinte experiência de estímulo:

[O médico] falou: ‘Você vai começar a tomar (...) Lupron, uma injeção
na barriga. Vai tomar Gonal. Vai fazer os ultra-sons para ver quanto
está os folículos’. Aí eles não se desenvolviam. Só ficava nove, sete, dez.
O máximo era 11. Então eu fui fazendo todos os dias direitinho. Acho
que a ‘vontade’ era tanta, aquela ‘fé’ (...). Então um dia deu 14. Fiquei
mais animada. Outro dia deu 16. Teve um dia que (...) a doutora X
achou um folículo com 22. (Usuária, 40 anos, serviço público de repro-
dução assistida)

A informante conta sua disciplina em aplicar a medicação e seu
engajamento com “vontade” e “fé” em resultado positivo. Memorizar o tama-
nho dos folículos indica seu interesse no tratamento. Em pesquisa na Inglaterra,
Franklin (1997) descreve reação semelhante. Número e tamanho dos folículos
era tema de muitos comentários no corredor de espera, mas pouco se falava
dos ovários. As equipes de reprodução assistida têm a expectativa de uma boa
produção de óvulos: “Eu tive 22 óvulos. Óvulo para caramba. (...) Aí, eles
faziam: ‘Nossa! Hoje é dia de festa, porque tem muito óvulo!’”. O depoimento
dessa usuária de serviço privado de reprodução assistida mostra que a equipe
se alegra com a captação de muitos óvulos, mas que a paciente se orgulha de
sua produção. Elas comparam a produção. Essa entrevistada pergunta ao mé-
dico sobre o resultado médio:

Quanto normalmente as pessoas ovulam, quando você faz essa
estimulação? Ah, geralmente é de quatro a oito óvulos a cada
estimulação dessa. Então eu falei: ‘Está bom, quatro a oito óvulos’. Ele
começou a contar o meu: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... dezoi-
to. Vinte. Eu tinha uns vinte. ‘Você é uma coelha!’ Foi uma superprodu-
ção. (Usuária, serviço privado de reprodução assistida, 34 anos).

 O médico associa o número de folículos estimulados à fertilidade ani-
mal. Aspiraram vinte folículos, mas apenas 18 “eram dos bons”, acrescentou a
entrevistada. Dos 18 óvulos fertilizados, 11 resultaram em embriões, houve
a transferência de quatro, e sete ficaram congelados. Não basta o número: a
produção tem de se aliar à qualidade. Contrariando as estatísticas, a entrevistada
mais velha no ciclo, aos 39 anos, em serviço público de reprodução assistida,
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produziu o maior número de folículos e embriões: 23 folículos aspirados que
resultaram em 15 embriões “de boa qualidade e de bom tamanho”, com transfe-
rência de três e congelamento de 12. Uma entrevistada de 34 anos, de serviço
particular de reprodução assistida, nega desconforto durante a indução de ovu-
lação. Ela ri e mostra prazer e orgulho quanto à sua produção: “Não tive a
mínima dor. (...) Eu sentia os ovários inchando. Eu me sentia a vaca reprodutora
(...), porque vivia com os ovários inchados”. Outra metáfora do mundo animal
qualifica a fertilidade da mulher.

Konrad (1998), pesquisando um programa de doação de óvulos na Inglaterra,
fala que a produção dessa substância reprodutiva depende de transformações cor-
porais. A superovulação representaria um tipo de “superfeminilidade”, tanto
pela absorção de substâncias “de mulher” (gonadotrofinas), como também, no
caso das entrevistadas aqui, pela produção excessiva de óvulos, motivo de
orgulho. As usuárias atribuíam “à natureza da pessoa” a resposta distinta aos
medicamentos. Segundo a entrevistada que se sentia “uma vaca reprodutora”,
seu médico estranhava ela não sentir dor. Outra usuária de serviço privado de
reprodução assistida (42 anos) destaca a sensação desagradável na aspiração
dos folículos: “Eu fiquei pronta para aspirar os óvulos. Dói para caramba. Você
toma anestesia. Tem local e você toma um relaxante, mas mesmo assim
você sente. É uma agonia no teu ovário, puxando, extraindo os folículos, e
dentro dos folículos estão os óvulos. E isso dói”. Para a maioria, o momento da
aspiração, por causa da sedação, foi pouco marcante.

A reação de dor durante o hiperestímulo e a aspiração também se relaciona
à resposta à medicação: as pacientes cuja resposta física é menor relatam menos
desconforto. Do grupo classificado como “más respondedoras”, as queixas de
dor ou hipersensibilidade foram mínimas, em particular no caso da aspiração,
pois havia pouco para extrair dos ovários. O oposto da paciente com
hiperestímulo, da “coelha” ou “vaca reprodutora”, era a paciente com resposta
ovariana fraca ao protocolo de indução. Por isso o serviço propunha um proto-
colo diferenciado. Em um serviço público de reprodução assistida, uma “má
respondedora” recebia a aplicação diária de cinco ampolas do medicamento,
ao passo que suas colegas recebiam apenas três. As colegas estranharam ela
estar sem barriga, e ela justificou: produziu só dois “ovinhos” (folículos estimula-
dos). Essa informante iniciou tratamento de fertilidade com médicos de plano de
saúde, que induziram sua ovulação com citrato de clomifeno por meses, sem
solicitar a histerossalpingografia, que teria identificado a obstrução tubária. Sua
barriga tinha tantos “ovinhos” que, inchada, a obrigava a se encurvar, e hoje a
quantidade de folículos que produz é insuficiente para FIV. Um embriologista
descreve o estado do ovário após um ciclo de estímulo, no momento da aspiração:
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Então tem o ovário aqui. Aqui tem vários folículos. Os que trazem os
melhores oócitos na verdade eles estão acima de 17 mm em geral, isso
por literatura. (...) Dentro de cada folículo, você pode ter ou não um
óvulo, porque ele pode ser um folículo cístico ou não. Se for um cisto,
ele não vem com nenhum oócito (...). Com uma agulha e pressão (...)
você retira o líquido de cada folículo. Você murcha esse folículo.
(Embriologista)

A expectativa dos médicos e embriologistas é a produção de folículos
contendo óvulos (oócitos). Ultra-sonograficamente é difícil distinguir um cisto
de um folículo que atingiu o tamanho desejado. Apenas pelo resultado da aspi-
ração, quando o embriologista examina o líquido folicular com uma lupa e en-
contra o óvulo, é possível distinguir o folículo de uma formação cística. Os
médicos falam em “aspiração branca” quando não se obtêm óvulos, só folículos
císticos. Os óvulos aspirados podem estar imaturos e inadequados para a ferti-
lização. O resultado de aspiração branca é negativo para a equipe e difícil de
explicar para a paciente. Uma informante contou que seu folículo não tinha
óvulo, “só uma massinha”. O resultado é doloroso para as usuárias, pois frustra
as expectativas de resposta positiva. Duas usuárias saídas de uma aspiração
branca conversavam. A primeira estava inconformada: “Mas eu tinha vários
folículos bons!”. Na segunda, os folículos aspirados eram endometriose.

A aspiração branca é apenas um exemplo dos resultados virtuais nos
ciclos de FIV, quando nada é o que parece: ao seu final, constata-se que o que
se pensava serem folículos bons não passavam de cistos. A realidade identificada
é fugaz. Veja este relato sobre um momento em que o folículo de tamanho ideal
(22 mm) aparece e desaparece nas sessões de ultra-sonografia: “No dia se-
guinte, o médico não achava o de 22. Que é que teriam feito com esse de 22?
Aí, depois, o dr. X achou os folículos de 22” (Usuária, 40 anos, serviço público
de reprodução assistida).

Essa incerteza é comum nos relatos dos ciclos FIV. O estatuto ambíguo
é mais marcante no período após a transferência embrionária, quando a mulher
fica de repouso por 12 a 14 dias, até voltar para fazer o exame beta-hCG,
verificando se os embriões se implantaram e a gravidez iniciou, o que se assinala
pelo resultado positivo. Um especialista em reprodução assistida considerava
esse um momento difícil, porque a mulher que recebeu os embriões se acredita
grávida, mas não está. Qual seria a definição de gravidez? Haver embriões
no útero não é garantia: nem todo embrião transferido se implanta. Em pes-
quisa sobre práticas abortivas, Leal e Lewgoy (1995) falam de um período
liminar em que se interpreta a alteração corporal de ausência de menstrua-
ção, considerando a gravidez como uma das possibilidades. Não bastaria o
indicador biológico para o reconhecimento social da gravidez quando o con-
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texto é desfavorável para a gestação. Algumas entrevistadas que passaram
por gestações ou suspeita de gravidez enfatizaram não terem se sentido grá-
vidas. Esta informante fala de uma inseminação teste, no período fértil, em
ciclo espontâneo:

Eu fiz a inseminação; aí minha menstruação não veio; aí eu fiz o exame
e deu positivo. ‘Será que eu estou grávida?’ Eu não me sentia grávida.
(...) Dois dias depois, eu comecei a menstruar com muito coágulo. Eu
fui no médico. Achei que ia fazer uma curetagem, que era aborto. A
médica falou: ‘Não, você não está grávida’. ‘Mas, engraçado, deu po-
sitivo’. ‘Mas se deu positivo, há alguma coisa errada, porque você não
está grávida. Você não precisa curetagem. Você está menstruando nor-
mal’. Então, eu não sei. (Usuária, serviço privado de reprodução assis-
tida, 42 anos)

 A informante duvidava da gravidez mesmo dispondo de um exame com
o resultado positivo. Nem a palavra da médica, distinguindo menstruação de
hemorragia, deu-lhe a certeza de não haver engravidado. O ‘sentir-se grávida’
é categoria essencial para o reconhecimento. Franklin (1997) usa a imagem da
corrida de obstáculos para descrever as etapas do ciclo FIV, argumentando
que o fracasso na última fase, após a transferência, seria mais doloroso do que
o cancelamento no início, quando as expectativas não se acumularam. As ex-
pressões “não deu certo” e “desceu” descreviam o insucesso pós-transferência.
Uma informante de clínica particular considerava esse sangramento pós-trans-
ferência como a perda de um filho. Algumas destacaram o estresse da dúvida.
Outra entrevistada de clínica particular, após um primeiro resultado do exame
pouco convincente, teve de repeti-lo:

Nós fomos ao consultório para fazer o exame (...) Ele faz com o teste de
urina, se tiver positivo, sai o sinalzinho de mais. E o sinalzinho saiu
fraquinho. (...) Até o médico ficou na dúvida. (...) Ele falou: ‘Volta aqui
de novo, daqui a dois dias para fazer o teste’. Esses dois dias, parece
que foi uma eternidade: ‘Ai meu Deus do Céu, será que eu estou, será
que não estou?’, aquela dúvida. (32 anos, serviço privado de reprodu-
ção assistida)

No segundo exame houve a confirmação do positivo, que saiu “bem
forte”, e o casal pôde comemorar e divulgar o resultado. Uma entrevistada do
serviço público teve a experiência inversa: um primeiro resultado positivo após
a transferência, seguido do sangramento que demonstrava a ausência de gravi-
dez. Os médicos alertam que a medicação aplicada inclui hCG, o que pode
gerar exame falso positivo, uma falsa gestação bioquímica. Nesse período
liminar, o estatuto do corpo é ambíguo na incerteza e expectativa de confirma-
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ção da gravidez. Práticas mágicas servem de meio para intervir e controlar a
realidade (Malinowski, 1955). Circulava no corredor de espera de um serviço
público de infertilidade uma dica para segurar a gravidez: após a transferência
dos embriões, a paciente deveria colocar Salonpas (um emplastro medicinal
adesivo aplicado em contusões) no alto dos quadris e mantê-lo até o terceiro
mês, colocando novo adesivo toda vez que descolasse. O adesivo serviria para
segurar o útero e ajudar a fixar os embriões.

A recomendação médica é de repouso absoluto no dia da transferência;
a partir daí o grau de inatividade aconselhada varia muito. Um especialista
recomendou repouso nos dois primeiros dias, dizendo que depois a mulher po-
deria “até pular”, pois o “embrião não tinha peso”. Uma informante de clínica
privada recebeu a recomendação de permanecer na cama nos três primeiros
dias, levantando-se somente para ir ao banheiro. Ela decidiu intensificar a orien-
tação médica, pediu uma comadre emprestada e passou os dois primeiros dias
sem sair do leito nem sequer para tomar banho. Ela repetiu o ritual que sua
amiga fizera: passar as duas semanas após a transferência sem sair de casa.

As 48 horas, ele até falou que para o banheiro até podia, mas ‘eu não
quis’. (...) Ele falou: ‘Se você acha melhor, a gente te empresta uma
comadre e você leva para casa. (...)’. ‘Eu acho melhor. Prefiro.’ (...) É
tanta vontade o que [me] levou a ficar quieta. Vou ficar parada mesmo.
Quarenta e oito horas sem tomar banho. Tomei banho antes de ir, de
manhã, e ele falou para eu só tomar banho dois dias depois. Assumido.
(...) Minha amiga também falou a mesma coisa: ‘Olha, eu assumo. Eu
não tomei nem banho’. É uma coisa de vontade mesmo... Eu fiquei 15
dias em casa, direto sem sair. (Usuária, 34 anos, serviço privado de
reprodução assistida)

Esse ritual adotado por decisão da informante revela o desejo de engajar-
se no tratamento, tomando uma série de precauções dotadas de uma eficácia
simbólica (Lévi-Strauss, 1985; Malinowski, 1955). Suas ações de recolhimento
assemelham-se ao complexo de reclusão da sociedade xinguana para fabrica-
ção de novos corpos e papéis sociais (Viveiros de Castro, 1987). De forma
similar àquele complexo, a mulher atravessa uma fase de liminaridade em que
seu estatuto é ambíguo, com o objetivo de fabricar um corpo grávido. No com-
plexo xinguano, a adesão às regras da reclusão é necessária, caso contrário a
fabricação resulta em pessoas com defeitos físicos e morais. Na fase liminar,
sem a confirmação da gravidez, requer-se adesão às regras de repouso. Quan-
do vem o sangramento, as usuárias se defendem; elas seguiram todas as pres-
crições: não varrer casa, lavar roupa ou subir escadas. Após um resultado
positivo no exame, uma entrevistada do serviço público de reprodução assistida
diz que o sangramento “desceu” por causa do deslocamento até o hospital para
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receber a injeção de progesterona que serve para “segurar a gravidez”. Ela
ficou exposta a sustos, como a freada brusca do ônibus em que vinha:

Eu tinha certeza que ia ficar grávida. (...) Como eu fiquei grávida. Eu já
me via grávida, porque eu já tinha aquilo dentro de mim. (...) Eu sinto
que vai acontecer. Eu estava dentro do ônibus quando aconteceu aqui-
lo ali, daqui a pouco me deu aquele aperto no coração. Eu falei: ‘Meu
Deus, o que está acontecendo, o que vai acontecer?’. Aí foi a perda do
meu neném. (Usuária, 36 anos, serviço público de reprodução assistida)

A esfera do ‘sentir’ se dá tanto no reconhecimento da gravidez como na
percepção de conseqüências negativas futuras. O serviço médico tem diferen-
tes modos de reconhecer e definir a gravidez. As unidades de reprodução hu-
mana se comprometem a confirmar a gestação e depois enviam a gestante
para acompanhamento obstétrico por outra equipe: “Até o momento em que
ela tem diagnóstico de gravidez positiva, com beta-hCG positivo, ultra-som de
embriãozinho com batimento, viabilidade. Dá oito semanas, dois a três meses
mais ou menos, ela está retornando ao obstetra dela ou começando um pré-
natal com a gente" (Médico).

Esse médico de serviço privado de reprodução assistida cita dois critéri-
os para confirmar a gestação: a definição bioquímica, com o exame beta-hCG
positivo e a ultra-sonografia identificando o batimento cardíaco e a viabilidade
do embrião. Com a rotina de transferência de vários embriões, somente com
base no exame ultra-sonográfico é possível verificar se há gestação múltipla.
Uma usuária de serviço público de reprodução assistida de 37 anos confirmou
sua gravidez por meio de um exame em que ela urinava em uma “chapinha” e,
pela coloração, o médico concluiu serem pelo menos gêmeos. No exame ultra-
sonográfico, ele localizou apenas um saco gestacional: “Ele achou estranho ter
pegado um só. (...) já mandou eu fazer o exame no dia que quem fizesse ultra-
som seria o médico dos gêmeos. Aí o médico dos gêmeos achou o segundo”.
Superada a ambigüidade da gravidez, a incerteza se refere ao número de bebês
e à dificuldade em identificá-los. Transferidos três embriões, só no nascimento
ela se convenceu de que eram gêmeos, e não trigêmeos.

Três sacos gestacionais apareceram na ultra-sonografia de uma usuária
de serviço privado de reprodução assistida de 35 anos. Ela comentou o fato
com o médico que fizera a fertilização: “Quando eu falei que um estava muito
pequenininho e dois estavam com coraçãozinho batendo, estavam normais, ele
falou para mim que provavelmente ele sumiria”. O batimento cardíaco é sinal
da viabilidade, pois o embrião sem batimento e de tamanho reduzido não se
desenvolve. Essa informante recebeu a transferência de quatro embriões, teve
três visualizados em ultra-sonografia e engravidou de gêmeos.
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A fabricação do corpo grávido requer várias etapas: exames diagnósti-
cos, medicação, ultra-sonografia, aspiração de folículos, fertilização no labora-
tório, transferência. A “encorporação” das tecnologias de procriação se dá por
meio de diversas intervenções, umas visando a alcançar a transparência corpo-
ral, outras implicando a introdução e a extrusão de substâncias para fabricar
um corpo grávido. Fazem parte desse processo de “encorporação” várias
“desencorporações”, em que se manipulam gametas e embriões em laborató-
rio, com trânsito entre o interno e o externo. Ressalta-se o caráter de produção
nessa dinâmica entre interior e exterior que constitui o corpo, o que saiu do
corpo e o que volta para ele. A fabricação do corpo grávido nem sempre é
possível. Até o estatuto da gravidez é ambíguo: como identificá-lo, que exames
servem de referência? Na realidade fugaz em que as tecnologias de concep-
ção são ‘encorporadas’, folículos e embriões aparecem e desaparecem nas
incertezas que cercam a construção do corpo grávido.

TEORIAS DA CONCEPÇÃO

 As tecnologias de concepção não apenas fabricam corpos grávidos, mas
seus resultados vão além da experiência de intervenção corporal. A fabricação
de um corpo grávido depende da concepção, obtida por mediação da tecnologia
que substitui a relação sexual. Um terço dos médicos entrevistados não via
diferença entre o tratamento convencional de fertilidade, em que a fecundação
decorre do coito, e a reprodução assistida. Eles percebem continuidade, con-
forme a seguinte definição de reprodução assistida:

Dra. I – É aquela área em que nós procuramos fazer com que as pessoas
engravidem através de uma técnica artificial entre aspas, induzir a
ovulação artificialmente a ponto de ela ovular, nós pegarmos esse óvu-
lo e tentarmos uma fertilização in vitro laboratorial e, após, uma trans-
ferência embrionária. Seria uma técnica artificial de todo o ciclo
reprodutivo, através de medicações, através de técnicas laboratoriais.

Naara – Nessa sua definição, então, não se enquadraria a inseminação
artificial como reprodução assistida, por exemplo?

Dra. I – Se enquadra, claro! Assim como o coito programado também é
uma técnica de reprodução assistida. Apesar que vale mais uma orien-
tação do que uma técnica em si. Mas inclui o coito programado, a
inseminação, proveta, ICSI, enfim. (Médica)
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Salienta-se a ênfase no caráter “artificial” do ciclo reprodutivo. Outro
médico estabeleceu a distinção com base na prática de controle. Reconhecia
que é possível definir a reprodução assistida recorrendo-se ao laboratório, em-
bora não fosse essa a sua posição: “Uns acreditam que reprodução assistida é
o momento em que qualquer gameta entra no laboratório, o sêmen, o óvulo,
mas não é assim, no meu ponto de vista. Toda vez que você tem de controlar
alguma coisa, assistir aquele casal para que ele consiga o objetivo, já é reprodu-
ção assistida”.

Os médicos que atuavam apenas em tratamento convencional para
infertilidade e não se consideravam profissionais da reprodução assistida res-
tringiram sua definição às técnicas em que há manipulação externa de gametas
ou em laboratório. O médico que limitava sua prática à inseminação intra-uterina
sem doador não a enquadrou como reprodução assistida. Os termos ‘artificial’
e ‘natural’ se contrapõem: “Reprodução assistida (...) é o tipo de reprodução
que precisa do homem para ajudar. Você não consegue por meios ‘naturais’.
Você, por alguma técnica, faz com que haja reprodução” (Médica).

Está implícito que o ‘natural’ significa sem intervenção e sem médicos,
referindo-se à relação sexual, conforme a mesma médica explicita: “Natural é
você transar e engravidar”. Embora nenhum dos profissionais tenha pautado
sua definição de reprodução assistida pela ausência do ato sexual, quando al-
guns incluem o coito programado na reprodução assistida, conclui-se que o
intercurso sexual se tornou acessório.

Na análise das tecnologias de procriação, assumi a posição proposta por
pesquisadores das ciências sociais ou feministas de definir as tecnologias de con-
cepção ou reprodução assistida como ‘substituição’ do ato sexual na procriação,
o que incluiria até uma inseminação artificial caseira, sem recurso a laboratório
(Corrêa, 2001). Incluir o coito programado na definição de reprodução assistida
oculta um aspecto inquietante das tecnologias de procriação, gerador de polêmi-
ca e humor: a procriação sem sexo. Nos depoimentos das usuárias de serviços
de reprodução assistida, poucas consideraram relevante o fato de recorrerem a
meios em que o sexo está ausente da procriação, talvez porque pragmatica-
mente esperassem eficiência das técnicas para proporcionar filhos, ou talvez
porque soubessem que a vida sexual e o amor do casal não cessariam em
função da dispensa da cópula no ato procriativo. Confira a declaração desta
usuária de serviço privado de reprodução assistida, de 42 anos: “A minha vida
inteira eu achei que gravidez, a gente tem que transar e engravidar e que aquilo
é Deus que botou. (...) Eu fiz isso, porque eu quis muito e hoje eu não sou
contra o processo que eu fiz”.
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Poucas usuárias consideraram relevante a diferença entre inseminação
intra-uterina e FIV: comentaram sobre a eficácia do método para o problema
visado e sobre a diferença de custos. Uma ressaltou o vínculo com o embrião
se formando dentro de si:

Se eu tivesse que escolher (...) eu iria escolher por dois aspectos a
normal, a inseminação artificial, porque vai se formar dentro de mim,
que é uma coisa legal, e financeiramente. As duas, você tem chance.
Qual você prefere? Além de ser mais barato, ele vai estar dentro de mim
se formando. (...) Se é garantido, eu quero aquela. Se a outra garantis-
se mais, eu preferiria a outra, como é o caso. (Usuária, serviço privado
de reprodução assistida, 42 anos)

A despeito da satisfação com os métodos, algumas usuárias preferem
contar para o círculo mais amplo que recorreram a tratamento convencional de
fertilidade. Esta é a versão que a usuária de serviço privado de reprodução
assistida, com 35 anos, assumiu publicamente: “Falo que eu tomei remédio e
calhou de vir mais de um, porque, quando vem mais de um, as pessoas logo
perguntam: ‘Você fez tratamento?’, mas se você fala que fez fertilização, eles
acham que você engravidou de outro homem”.

Defendo a hipótese de que a ausência do ato sexual para a procriação
na reprodução assistida está na origem dessas acusações de adultério e ilegiti-
midade da prole, visto que essas insinuações não aparecem quanto ao trata-
mento convencional de fertilidade.12 Pretendo refletir sobre o papel da relação
sexual nas representações de parentesco ocidental, em que se reconhece o
coito como o meio para a procriação e também como símbolo do amor do casal
(Schneider, 1968). Para isso, traço comparações com teorias da concepção
oriundas de material etnográfico de sociedades não ocidentais, com base em
um debate clássico na antropologia: a suposta ignorância do papel paterno na
procriação.

Na antropologia, é antigo o debate sobre a percepção da relação causal
entre coito e procriação. A descrição das crenças sobre a procriação dos
trobriandeses por Malinowski (1983) é uma de suas referências, embora, des-
de o final do século XIX já se abordasse o tema (Franklin, 1997). Segundo
Malinowski, os nativos relacionam o sangue menstrual e a formação do feto.
As crianças-espírito se encarnam alojando-se no ventre de uma mulher perten-
cente ao mesmo clã matrilinear. A criança se fixa no útero, o que faz cessar o
fluxo menstrual, que serve para construir seu corpo. Malinowski afirma a “ig-
norância da paternidade fisiológica” pelos nativos. Observa que a noção
trobriandesa de procriação é uma base teórica coerente para a matrilinhagem,
pois a introdução de um novo ser humano decorre da relação entre o mundo
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dos espíritos e o corpo feminino, sem paternidade física. A vagina deve estar
aberta para a passagem do espírito. Os nativos não reconhecem o “poder fe-
cundante do sêmen” (Malinowski, 1983: 196). Argumentam que moças soltei-
ras com vida sexual ativa e “inundadas de sêmen” (sic) não engravidam. A
paternidade é uma relação social que não existe fora do casamento: o marido é
o pai de todos os filhos de sua esposa, mesmo os nascidos durante prolongada
ausência. O papel sociológico do pai se estabelece sem o reconhecimento de
sua função fisiológica. A associação íntima de pai e mãe produz a semelhança
entre pai e filho. O pai molda o filho fisicamente no contato com a mãe gestante.
Não se reconhece a semelhança física entre uma pessoa e seus parentes consan-
güíneos da matrilinhagem, o que equivaleria a insinuar a existência de relação
sexual entre eles (Malinowski, 1983).

Edmund Leach (1966) retoma o debate na conferência sobre o “nasci-
mento virgem”, na qual discute a ignorância da paternidade fisiológica, isto é,
do papel masculino na concepção, pelos aborígines australianos, além dos
trobriandeses. Esse autor afirma que doutrinas sobre a concepção sem a
inseminação pelo macho são compatíveis com argumentos teológicos. As atitu-
des psicológicas internas dos envolvidos não correspondem ao dogma e ao
ritual. Pressupostos da cultura ocidental enviesam a análise desses povos.

Vindo do contexto cristão em que o mito do nascimento virgem é central
na religião hegemônica, os antropólogos estariam predispostos a aceitar que
outros povos acreditassem em versões desse mito. No caso trobriandês, o filho
pertence à linhagem do espírito ancestral matrilinear (baloma) que entra no
corpo no momento da concepção. O marido da mãe contribui com a substância
humana, e dele se deriva a aparência física. O genitor seria o espírito e o
marido da mãe seria o pai social. Leach afirma que a “ignorância” seria um
dogma teológico de caráter semelhante ao da concepção virginal de Jesus no
cristianismo. A verdade do mito é metafísica e não se relaciona ao cotidiano
concreto. A concepção virginal cristã e a teoria da concepção trobriandesa
seriam variações de um tema estrutural que trata da filiação e descendência e
da aliança marital ou sexual entre deuses e humanos.

Comparando as interpretações das teorias da concepção trobriandesas
com o contexto das tecnologias de procriação, os casais envolvidos vivem uma
situação em que a relação sexual não causa gravidez. Não é o marido que
insemina a esposa diretamente, mas um aparato de assistência médica. No
caso do recurso ao sêmen de doador, a substância procriativa não vem do
companheiro, ou este não existe.

Delaney (1986) retoma a discussão de Leach, questionando os pressu-
postos ocidentais do debate: a paternidade como processo natural e, portanto,
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universal. Procriação é uma construção cultural: maternidade e paternidade
são conceitos nesse sistema. Na teoria monogenética da procriação, hegemônica
no Ocidente até recentemente, paternidade não é o simétrico da maternidade.
Maternidade significa nutrir e acolher, ao passo que paternidade é o poder de
gerar. No dogma da concepção virginal, explicita-se uma teoria monogenética
da procriação, coerente com o monoteísmo. Monogênese e monoteísmo cons-
tituem aspectos do mesmo sistema. A cultura é contexto em que noções de
procriação e papéis masculino e feminino adquirem sentido.

Ao pressupor a procriação como fato da natureza, os antropólogos não
relativizaram seus próprios conceitos nativos. No contexto da relação sexual,
há várias possibilidades de papel masculino na procriação: na abertura de cami-
nho para o feto; com o coito, que faz cessar a menstruação e permite o feto
chegar; com o sêmen servindo de alimento do feto; com a ejaculação, que
contribui na formação do feto. Para os trobriandeses, o papel masculino é abrir
caminho para a criança-espírito, moldá-la e nutri-la no útero através de rela-
ções sexuais repetidas. Tal papel difere do conceito ocidental de paternidade,
que consiste em gerar a criança. A preocupação com a paternidade na teoria
antropológica revela mais a cosmovisão dos antropólogos do que a dos povos
estudados. O predomínio da teoria duogenética, em que homem e mulher são
co-criadores e contribuem com metade da formação, é recente no Ocidente.
Mudanças nas idéias de procriação e biologia afetam noções de gênero na
cultura ocidental moderna.

As noções de concepção variaram historicamente no Ocidente desde as
sociedades grega e romana identificadas como origem dessa cultura, até
as noções atuais. Durante séculos, oscilou-se entre a teoria monogenética hegemônica
– uma semente masculina, o sêmen, que molda o sangue menstrual –, vinda de
Aristóteles, e a teoria duogenética de Hipócrates e Galeno – a semente mas-
culina e a feminina liberada no orgasmo (Laqueur, 1992). No Renascimento,
ainda se interpretava o conhecimento do corpo com base nos modelos da Anti-
guidade. Criam-se novos modelos de concepção com a revolução científica e a
teoria celular, que define as sementes masculina e feminina como gametas –
espermatozóide e óvulo (Jacob, 1983). A teoria da concepção como fusão de
óvulo e espermatozóide difundiu-se e hoje é a referência predominante não
apenas na biomedicina, mas entre o público leigo no Ocidente.

Entre as pacientes de infertilidade, poucas desconheciam os termos ‘óvulo’
e ‘espermatozóide’, aquelas com menos instrução formal. Nas descrições, con-
tudo, ficava clara a existência do conceito de uma semente masculina e uma
feminina que se juntam: “Não era dela, porque foi o Vítor Fasano que pegou
aquele troço junto com o da Cássia Kiss e injetou nela”. A informante do Instituto
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de Ginecologia, descrevendo a trama da novela Barriga de Aluguel, define a
mãe do bebê e menciona a participação dos personagens na formação do em-
brião do casal e a transferência deste para a mãe substituta. A teoria da con-
cepção como fusão de óvulo e espermatozóide é predominante, mas não única,
variando conforme o acesso e adesão à informação biomédica e aos meios de
comunicação. Encontram-se exemplos de descrições tradicionais monogenéticas
entre a população ribeirinha na Amazônia: é necessário que a mulher se “junte”
com um homem, que vai depositar nela o seu “micróbi” (sic) ou “pingo” (sê-
men) para gerar uma criança (Motta-Maués, 1994).13

Strathern (1995a) recupera a controvérsia do nascimento virgem no con-
texto da polêmica das ‘mães virgens’ surgida na Inglaterra em 1991: mulheres
solteiras sem experiência sexual recorriam à reprodução assistida para terem
filhos, isto é, “queriam bebês, mas não sexo” (1995a: 303). Na noção de paren-
tesco ocidental, o intercurso sexual e a concepção têm relação direta, porém
maternidade e paternidade se estabelecem de formas diferentes: a maternida-
de ao dar à luz, e a paternidade pela prova das relações sexuais com a mãe.
Por meio das tecnologias de procriação, os médicos executam o que o casal
realizaria com o ato sexual, conciliando técnica e ordem natural. Essas mulhe-
res, ao buscar a técnica para evitar as relações sexuais, confrontam a ordem
natural e desafiam a relação entre ato sexual e concepção, uma relação neces-
sária para criar pais e mães. Nesta simbólica ocidental, a união sexual repre-
senta a necessidade de relacionamentos, o que é negado na opção de usar a
reprodução assistida para evitar o sexo na procriação. Tal comportamento con-
traria os papéis de gênero em que as mulheres guardam o ideal de que filhos
nascem de relacionamentos.

Na controvérsia do nascimento virgem, as noções trobriandesas rom-
pem as noções ocidentais de continuidade de relações sexuais, gravidez e
reprodução humana, pois não há a idéia de “concepção como um ato de
fertilização” (Strathern, 1995a: 319). Espíritos matrilineares promovem a im-
plantação do embrião. Em vez de desenvolvimento fetal automático, o pai
nutre o feto nas relações sexuais com a mãe. Embora desnecessário para
iniciar existência do filho, o ato sexual serve para moldar o filho e fazê-lo
crescer. As feições externas do filho derivam do pai, ao passo que a substância
interna se origina da mãe e de parentes matrilineares. Retomando a discussão de
Delaney (1986) sobre a teoria monogenética, Strathern (1995a) afirma que, na
noção ocidental de parentesco, o papel gerador masculino não apenas faz o filho,
mas faz a mãe pelo ato sexual. As implicações para as tecnologias de procriação
seriam que uma mãe não se faz apenas pela transferência do embrião.
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Franklin (1997) recupera o debate travado entre antropólogos sobre a
concepção. A autora relata a experiência do antropólogo David Schneider en-
tre os ilhéus de Yap, que negavam a relação entre ato sexual e procriação. À
pergunta sobre se o coito não provocaria a gravidez, já que um porco castrado
não engravida uma porca, os nativos respondem que “gente não é porco”.
Schneider (1984) propõe separar os fatos da reprodução biológica como verda-
de científica e sua operação como formas de conhecimento cultural. O autor
considera que o estatuto hegemônico da ciência biológica na antropologia enviesa
a pesquisa de parentesco para o pressuposto de que o aparentamento
(relatedness) genético é logicamente anterior a qualquer outro sistema, por
constituir a base material para as estruturas de parentesco. Segundo Franklin
(1997), biologia é um sistema cultural que provê as definições ocidentais domi-
nantes de vida e morte, o sentido de gravidez e parto e as relações sociais
definidas como parentesco.

Já para os trobriandeses, os papéis parentais não dependem de noções
de generatividade. No debate sobre o nascimento virgem, os antropólogos fa-
lharam em não questionar o caráter evidente dos ‘fatos da vida’. Ciências
voltadas para a origem e o desenvolvimento, como o estudo da evolução, a
embriologia e a biologia reprodutiva, proporcionam relatos que integram ques-
tões cosmológicas e sociais. No caso trobriandês, integram-se a teoria da con-
cepção, a organização social e a ordem cósmica. A reprodução, o valor da vida
e as idéias do natural são domínios de importância moral e de valores culturais
na sociedade ocidental de hoje. As tecnologias de concepção seriam narrativas
de origem, que contam sobre o mundo e a posição das pessoas (Franklin, 1997).

A controvérsia sobre o ‘nascimento virgem’ revela pressupostos que ori-
entam o debate antropológico, em particular quanto ao ‘caráter auto-evidente dos
fatos da vida’: uma cosmologia em que a Natureza é a base sobre a qual se
constrói a realidade social e cultural. Delaney (1986) critica o etnocentrismo de
Malinowski e Leach por não distinguirem a noção de paternidade trobriandesa e
a monogênese ocidental com o pai gerador. É irônico que, ao observar a discre-
pância entre teoria nativa e conhecimento científico, ela espere que a descoberta
da função dos óvulos na concepção mude a simbólica de parentesco ocidental.
Ao contrário da interpretação de Leach, centrada no mito do nascimento virginal,
na descrição de Malinowski o ponto original na teoria da concepção trobriandesa
não é a ausência do intercurso sexual. Embora o pai participe da formação da
criança, o problema central seria a descrença no “poder fecundante do sêmen”
(Malinowski, 1983: 196). Entre os trobriandeses, não se compreende a “concep-
ção como um ato de fertilização” (Strathern, 1995a: 319). A crença no “poder
fecundante do sêmen” que implica a “concepção como um ato de fertilização” é
o cerne da teoria monogenética de parentesco (Delaney, 1986).
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Tanto na controvérsia sobre o nascimento virgem como no uso de
tecnologias conceptivas, o coito não é causa suficiente para a procriação. A
falta de poder fecundante no sêmen e a ausência de fertilização são situações
corriqueiras em clínicas de fertilidade. O coito heterossexual pode não ser o
meio desejado para a geração de filhos, como no exemplo das “mães virgens”
(Strathern, 1995a), de mulheres sem parceiro ou em união homossexual. Nas
tecnologias de procriação, não há a coerência nos resultados: a relação sexual
não gera filhos, motivo que leva à reprodução assistida; nem mesmo a aplica-
ção das técnicas assegura esse resultado, fato perceptível na alta taxa de
insucesso (Franklin, 1997). Mesmo que se coloquem em contato óvulo e sêmen
em laboratório, ou quando se injeta um espermatozóide no óvulo, a concepção
pode não ocorrer. Ainda que se formem embriões, sua transferência não ga-
rante a gravidez.

A CONCEPÇÃO NO LABORATÓRIO: DO EMBRIÃO À NOVELA O CLONE

 Com as técnicas de reprodução assistida, manipula-se fora do corpo
pelo menos um dos gametas, o masculino, para se obter a concepção.

Quando nós recebemos o sêmen, ele tem o plasma seminal. E o plasma
seminal ‘naturalmente’, numa relação, (...), ele seria isolado aos pou-
cos a partir do momento em que o espermatozóide migra (...) através da
vagina. Ele vai migrar através do muco, alcançar o útero. Ele vai se
isolar do plasma. Esse plasma tem algumas substâncias que podem
prejudicar a ‘qualidade’ do espermatozóide. Então, o que a gente faz
no laboratório é isolar o espermatozóide do plasma para melhorar a
qualidade dele. (Embriologista)

Após esse procedimento laboratorial, designa-se o sêmen como “prepa-
rado”, “pós-preparo”, “processado” e “capacitado”. O artifício quer reproduzir
o processo de separação dos espermatozóides do plasma seminal, que ocorre-
ria “naturalmente”, melhorando a “qualidade” do sêmen. Separam-se os
espermatozóides do plasma por meio de centrifugação e lavagem (Cussins,
1998b) e procede-se à sua contagem. Levando em conta apenas o fator mas-
culino, para se utilizar o sêmen seria necessária uma concentração mínima de
espermatozóides por mililitro pós-preparo. Escolhe-se a técnica segundo os
parâmetros de um espermograma: inseminação intra-uterina requer concentra-
ção mínima de cinco milhões de espermatozóides por mililitro de sêmen ejaculado;
a FIV convencional, mínimo de dois milhões; a ICSI, um milhão – ou menos.14

Na inseminação intra-uterina, a próxima etapa é injetar o sêmen pós-preparo
na cavidade uterina. Na FIV, o passo seguinte é a manipulação do gameta
feminino obtido do fluido folicular aspirado:
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A gente pega esse fluido e coloca em uma plaquinha de cultura e,
através da lupa, do microscópio, a gente verifica se tem óvulo. Se tiver,
(...) isola (o óvulo) do fluido folicular e coloca em um meio de cultura
que é apropriado. Após todo o procedimento, e ter verificado todos os
folículos (...), a gente pega esses óvulos e coloca na incubadora, onde
eles vão ficar até fazer o FIV. No caso do FIV, eu só pegaria esse sêmen
que foi processado e está beneficiado e o colocaria em contato com o
óvulo. (...) Na placa a gente faz umas gotinhas (...), deixa em um pocinho.
A gente deixa uma quantidade meio grande, os óvulos e os
espermatozóides para fertilizarem ‘naturalmente’. No caso do ICSI, a
gente tem que limpar esses óvulos para verificar se eles são maduros.
Sendo maduros, a gente pega um único espermatozóide e injeta no
óvulo. (Embriologista)

Na FIV, põe-se o sêmen “beneficiado” em contato com o óvulo para a
fertilização ocorrer “naturalmente”, o que é impossível na ICSI. Há gradações
de intervenção e no que é considerado natural ou artificial, conforme a com-
plexidade da técnica. Para a microinjeção, deve-se limpar ou “desnudar” o
óvulo, conforme a descrição de um segundo embriologista: “No caso de um
ICSI, eu vou retirá-los, desnudá-los e fazer a injeção intracitoplasmática. (...)
Desnudar é o seguinte: eu tenho o óvulo aqui, eu tenho a zona pelúcida em
volta, e em volta disso eu tenho células da granulosa. No ICSI eu tenho que
tirar essas células”.

Para ICSI, deve-se escolher um espermatozóide móvel (garantia de que
esteja vivo, o morto não tem poder fecundante), com morfologia normal, e
imobilizá-lo, partindo seu flagelo. Na ausência de espermatozóides móveis ou
com morfologia normal, injetam-se os disponíveis. As técnicas propiciam a es-
colha de gametas mais adequados e intervenções cada vez mais refinadas à
medida que aumenta a complexidade do procedimento.

A concepção obtida por meio das técnicas in vitro parece um processo
bastante automático e independente da sexualidade do casal. Todavia, durante
séculos (Laqueur, 1992), considerou-se o prazer sexual da mulher durante o
coito condição para relações fecundas, idéia descartada definitivamente no iní-
cio do século XX, com a descoberta de que a ovulação da mulher ocorre em
ciclo espontâneo. É comum ouvir em centros de tratamento de infertilidade,
mesmo no caso da reprodução assistida, a recomendação ao casal para au-
mentar a freqüência das relações. O dr. Roger Abdelmassih (1999) aconselha
prazer e espontaneidade nos jogos do casal para originar a gravidez, pois a
emissão de esperma é proporcional à contração muscular no orgasmo. As
usuárias de tratamento convencional de infertilidade falam com desagrado da
data marcada para ter relações no período fértil: fazer por obrigação e sem
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vontade. Mesmo os ginecologistas que sugerem freqüência sexual maior no
período fértil admitem o aspecto pouco prazeroso da relação não espontânea.

Se o tratamento convencional de infertilidade por coito programado exige
a relação “de hora marcada”, na reprodução assistida, a despeito das recomen-
dações médicas para o casal “namorar bastante”, a relação sexual é dispensável
diante dos procedimentos para obter a concepção. Autores psicanalistas criti-
cam severamente as novas tecnologias reprodutivas por medicalizarem o desejo
de filhos. Para Tubert (1996), o nascimento de um filho por esse meio se equipara
à fabricação de produtos industriais na ilusão de satisfazer os desejos com a
expulsão da sexualidade. Em orientação semelhante, Tort (2001) fala do desejo
frio e considera que a oferta das técnicas de reprodução assistida induz a de-
manda de filhos. O atendimento a essa demanda por intermédio da medicina
de reprodução humana desafiaria a organização simbólica da procriação e da
sexualidade. As novas tecnologias reprodutivas mobilizam estratégias incons-
cientes que atacam os vínculos simbólicos (Tort, 2001). A ausência do ato
sexual é o ponto implícito na crítica de ambos os autores.

Abordando o caráter artificial da reprodução sem o ato conjugal, docu-
mentos da Igreja católica, como a Instrução sobre o Respeito à Vida Humana
Nascente e a Dignidade da Procriação, condenam as “técnicas biomédicas
que consentem intervir (...) nos próprios processos da procriação”, por
dissociarem o aspecto “unitivo” e o “procriador da reprodução” (Congregação
para a Doutrina da Fé, 1994). Tal raciocínio continua a orientação da Igreja
contrária à contracepção que separa sexo e reprodução (Luna, 2002c). Em
contraste com a Igreja católica, que expõe sua posição em documentos e de-
clarações públicas, é difícil encontrar manifestações de representantes das
demais religiões. Certas confissões, que sempre incluíram em sua pastoral a
orientação à vida familiar, deixam o assunto de lado. No protestantismo, talvez
se pretenda manter a tradição de autonomia do casal na esfera reprodutiva:
desde 1931 há uma declaração do Conselho Federal das Igrejas nos Estados
Unidos que liberava os casais para recorrer aos métodos contraceptivos que
julgassem convenientes (Pierucci, 1978).

No único artigo de autor protestante encontrado sobre o tema, um teólo-
go batista julga que “a inseminação artificial penetra na intimidade do casal
para provocar uma vida que deveria ser somente fruto do amor e da biologia do
casal” (Leite Filho, 1991: 56). Apesar de a sexualidade ser “expressão de amor
e companheirismo” do casal, julga-se secundário o problema ético dos meios
para a procriação e não se censura a “inseminação homóloga”, mas condena-
se como adultério a presença de terceiros (os doadores). Diante do número de
“crianças abandonadas”, o texto conclama à reflexão sobre a adoção e questiona
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investimentos onerosos para solução da esterilidade. É significativo que seg-
mentos sociais com posições divergentes quanto à moral da família, conjugalidade
e sexualidade, como a Igreja católica, as igrejas protestantes e os psicanalistas,
tenham posturas alinhadas na crítica às tecnologias conceptivas pela artificialidade
(medicalização) e por excluírem a sexualidade na procriação. Isso confirma a
eficácia das representações ocidentais de procriação e parentesco como fatos
naturais e a centralidade do ato sexual como símbolo do amor conjugal
(Schneider, 1968; Strathern 1992a, 1992b, 1995a, 1999a).

A forma de concepção mediada tecnologicamente desperta
estranhamento. Durante as entrevistas no Instituto de Ginecologia da UFRJ,
tive a oportunidade de expor os principais métodos para usuárias com quadro
clínico compatível com o encaminhamento para reprodução assistida. Quase
todas tinham ouvido falar das técnicas e as chamavam de “inseminação”. Uma
minoria sabia a diferença entre inseminação e FIV, que eu explicava desenhan-
do um esquema do aparelho reprodutor feminino. A tentativa era de demons-
trar a prática de fertilização fora do corpo na FIV, em contraste com a
inseminação. Poucas estranharam as técnicas, ou se disseram contrárias
a elas. A maioria se interessava pela eficácia: se a aplicação garantiria a gravi-
dez e se os efeitos seriam permanentes, permitindo outras gestações. A entre-
vista encerrava com questões sobre a novela O Clone.

A clonagem por transferência nuclear propicia novo modo de gerar um
embrião: sem espermatozóides e usando óvulos sem o DNA nuclear da fornece-
dora do gameta feminino, o que implicaria outra teoria da concepção. Em que
medida uma teoria da concepção diferente oriunda de inovações tecnológicas
pode afetar as noções nativas de parentesco? A exibição da novela O Clone
proporcionou a oportunidade de analisar a percepção do processo de clonagem
com base nos depoimentos de mulheres envolvidas em tratamento de infertilidade.
Estiveram sob exame dados do enredo da novela e as categorias nativas das
informantes. Fez-se o registro manuscrito dos comentários de 47 pacientes sobre
a novela. Perguntou-se como fizeram Leo, quem era o pai dele e a mãe dele.15 A
análise se restringe à descrição da formação do clone pelas usuárias.

Das 47 entrevistadas, oito não explicaram como se fez o clone Leo: “Ele
injetou o clone na Deusa”. Cinco entrevistadas descreveram a clonagem nos
moldes da FIV, com junção de óvulo e espermatozóide, duas das quais disseram
que o espermatozóide veio do pai do Leo, ao passo que uma achou que vinha de
Lucas. Houve 14 entrevistadas que falaram apenas do material retirado de Lucas,
sem mencionar óvulos: “Foi desenvolvido no laboratório através do DNA de ou-
tra pessoa. Tiraram o pedacinho de uma mancha e cultivaram em laboratório.
Mas aí, como formou o espermatozóide? Aí congelaram, colocaram nela e
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inseminaram”. Essa descrição é rica de significantes associados às tecnologias
de procriação: laboratório, DNA, congelamento e inseminação.

Certas expressões revelam compreensão peculiar do processo: “O cien-
tista Albieri pegou a pintinha do Lucas e fez a mágica dele”. É significativa a
relação de procedimentos científicos desconhecidos com magia. Designou-se
o material proveniente de Lucas de: célula inseminada no útero; pedaço
de verruga; pintinha; pedaço de tecido congelado injetado; feito no laboratório de
uma verruga; célula da pinta que vira embrião; líquido da pinta; célula retirada
de um sinal; célula da verruguinha. Embora a maioria recordasse a origem do
material de biopsia, apenas uma minoria explicitou a necessidade de uma célula
para clonagem. O desenvolvimento no útero parece automático: a “célula que
vira embrião” sem a semente feminina, tipificando uma teoria monogenética de
concepção.

Um grupo maior (18 entrevistadas) incluiu o óvulo e o material de Lucas
como elementos no processo: “Juntou um pedaço dessa mancha com o óvulo.
Não sei como virou espermatozóide”. Outra destaca a manipulação: “Tiraram
um sinal do Lucas, na genética montaram com o óvulo da Deusa”. As designa-
ções para o material vindo de Lucas se assemelham às enunciadas acima, com
mais referências à célula. Sempre se designa o material de Deusa de óvulo.
Algumas ressalvam que o material de Lucas funcionou como espermatozóide
injetado no óvulo. Apenas uma entrevistada ficou em dúvida se houve uso de
óvulos e perguntou por eles. Outra mencionou apenas o material de Lucas,
mas, indagada se entrara algo da Deusa, respondeu “os embriões dela”. Um
grupo maior afirmou uma teoria duogenética de concepção na clonagem, com
a participação do gameta feminino.

Em ambas as posições mais freqüentes, houve quem manifestasse es-
tranheza quanto à ausência do espermatozóide, e um número menor de entre-
vistadas perguntou pelos óvulos. Parecem tentar adequar seus conceitos de
teoria da concepção duogenética, envolvendo dois gametas, com as inovações
da clonagem, em que, a rigor, não existe a fertilização, um dado essencial na
teoria ocidental de concepção. Esse é o raciocínio das que frisaram que a
célula ou material de Lucas funcionava como espermatozóide. Uma entrevis-
tada de outro centro formulou um raciocínio semelhante sobre a clonagem:
“Seria que nem uma reprodução, só que em vez de espermatozóide pega uma
célula (...) só que seria mais ruim, porque é uma célula mais velha.
O espermatozóide é uma célula mais nova” (Usuária, serviço público de repro-
dução assistida, 37 anos). A entrevistada considera que há diferença entre o
espermatozóide e a célula somática usada na transferência nuclear apenas no
tocante à idade da célula, preocupação bastante divulgada na imprensa por



168

causa do alegado envelhecimento precoce da ovelha Dolly (Good bye Dolly,
2003). Ela desconsidera a diferença essencial entre o gameta (célula que parti-
cipa da fertilização) e as células somáticas, adequando a forma da concepção ao
modelo já conhecido de óvulo espermatozóide. Nas representações populares da
concepção de Dolly em contexto britânico, foi comum a idéia de que o núcleo
da célula fertilizou o óvulo, um ponto de vista patriarcal, segundo Franklin (2002).

A concepção por meio da clonagem tem conseqüências distintas da con-
cepção por fertilização, pois, na inovação técnica, a contribuição genética da
fornecedora do óvulo torna-se praticamente nula ao se retirar o núcleo do gameta
feminino. O resultado contraria as expectativas de parentesco ocidental de
semelhança entre mãe e filhos: “Se fosse filho dela, ele tinha que ser pelo
menos moreninho. Acho que guardaram os óvulos da mãe do Lucas, porque
como eles podem ser idênticos, se usaram os óvulos da Deusa?”. Essa infor-
mante tenta conciliar suas representações de parentesco e a possibilidade de
concepção com uso de óvulos de outra mulher, o que explicaria as característi-
cas inesperadas no filho.

As teorias da concepção variaram historicamente no pensamento oci-
dental em torno dos modelos monogenético e duogenético. Tecnologias de pro-
criação permitem criar biologicamente outras formas de concepção como a
clonagem por transferência nuclear. Modelos ocidentais de concepção
monogenética e duogenética medeiam a compreensão das novas técnicas. As
teorias de concepção do Ocidente moderno são congruentes com o sistema de
parentesco bilateral e a crença na transmissão de substância biogenética. Como
se articula o conhecimento sobre hereditariedade em face das noções populares?

HE R E D I TA R I E D A D E

 Os gregos introduziram novo olhar sobre a herança, que tem continuida-
de histórica de mais de dois mil anos até hoje, no tocante à idéia de transmissão
pelo sangue (Mayr, 1982). A pesquisa antropológica por Schneider (1968, 1984)
e Strathern (1992a, 1992b) demonstra que os modelos de parentesco ocidentais
persistem na base da teoria antropológica de parentesco e nos modelos propostos
a partir do desenvolvimento científico. Na evolução do pensamento moderno
sobre hereditariedade, os saberes populares e eruditos se informaram mutua-
mente. As noções de hereditariedade calcadas no parentesco de sangue se
biologizaram quando o discurso médico as encompassou (Luna, 2004a).

Até a virada do século XIX para o XX, na Europa, pensava-se a heredi-
tariedade em termos de transmissão de sangue e não de genes, com a mescla
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do sangue de ambos os pais (Bouquet, 1993). Também se usava a linguagem
do sangue para falar de hereditariedade no meio erudito do Brasil até o início do
século XX (Carrara, 1996). Com base nas críticas de especialistas da genética,
faço aqui a reconstituição de aspectos do modelo de herança pelo sangue.
Segundo geneticistas, a idéia de herança pelo sangue surgiria da tentativa de
explicar a semelhança do filho com os pais: a influência igual do pai e da mãe se
deve à mescla do sangue dos progenitores, combinando suas características. A
metade de cada caudal hereditário viria de cada progenitor, um quarto de cada
avô, um oitavo de cada bisavô, supondo-se uma fração de sangue de raça ou de
indivíduos (Dunn & Dobzhansky, 1956). Na análise do parentesco como sistema
de símbolos, Schneider descreve, em termos semelhantes, a possibilidade de cál-
culo de parentesco: o sangue seria uma substância que se subdivide a cada etapa
reprodutiva a partir de certo ancestral. Daí ser possível o cálculo do grau preciso
na partilha de hereditariedade comum entre duas pessoas, o que expressaria a
distância de parentesco em termos quantitativos (Schneider, 1968). Um exemplo
está em leis estaduais dos Estados Unidos no século XIX: negro era definido
como aquele com até sete oitavos de ascendência branca (Genovese, 1976).

Considerava-se o sangue presente em todo o organismo e que sua trans-
missão para a descendência unificava a estirpe (Carrara, 1996). Característi-
cas físico-morais se transmitiam assim ao longo das gerações. Na teoria da
degeneração ou hereditariedade mórbida, a idéia do “sangue corrompido” rela-
ciona a onipresença do sangue no corpo e sua capacidade de inscrever-se em
um tempo que ultrapassa os indivíduos através da herança. Segundo Foucault
(1993), na virada entre os séculos XVIII e XIX, a análise da hereditariedade
impôs a noção de “responsabilidade biológica” quanto à própria espécie. Isso
constituiu um projeto médico e político de administrar as uniões e os nascimen-
tos, pois as perversões afetariam a descendência. Perversão, hereditariedade e
degenerescência se articulam. O autor descreve a transição da sociedade do
sangue, na qual predominam os sistemas de aliança e o valor da linhagem, para
a sociedade da sexualidade, em que o interesse está na saúde, progenitura,
raça e no futuro da espécie: a eugenia.

EUGENIA

O movimento eugênico surgiu na Inglaterra no final do século XIX, com o
objetivo de melhoramento da espécie humana por meio da procriação seletiva de
seres humanos, a fim de preservar traços favoráveis (Marks, 1995). O movimen-
to foi influente em vários países, entre os quais Alemanha, França, Brasil e Rússia
(Adams, 1990), mas enfraqueceu após a Segunda Guerra Mundial, com o repú-
dio ao Holocausto e a vitória do modelo liberal.
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Stolcke revela a conexão entre as tecnologias reprodutivas e projetos
eugênicos no exemplo de H. J. Muller, em 1936. Esse biólogo marxista ameri-
cano propôs a inseminação artificial, a estocagem do sêmen de grandes homens,
a fertilização dos óvulos fora do corpo, a transferência embrionária e a seleção
sexual de embriões como formas de eliminar os defeitos genéticos e determinar
a proporção entre os sexos (Stolcke, 1986). O geneticista queria as tecnologias
de procriação a serviço da ciência eugênica, a fim de melhorar o caráter inte-
lectual e moral dos indivíduos, transformar relações competitivas e abolir as
classes. Para Stolcke, a relação entre as tecnologias de procriação e esquemas
eugênicos é válida hoje. Na imprensa, é freqüente a associação de eugenia e
tecnologias de concepção: “Em busca do bebê perfeito” é título de uma repor-
tagem (Teich & Oyama, 1999).

A acusação de eugenia diz respeito à maior possibilidade de escolha na
reprodução assistida, em particular na doação de gametas, no diagnóstico ge-
nético pré-implantação e na redução embrionária (aborto seletivo de embriões).
Bancos submetem sêmen e doador a uma série de testes para diagnosticar
doenças sexualmente transmissíveis e genéticas. A análise do sêmen, a testagem
de doenças e a manipulação garantem sêmen fértil, sem contaminação e com
traços genéticos desejáveis, um produto feito para atender a demanda (Schmidt
& Moore, 1998). Bancos de sêmen de ganhadores do Prêmio Nobel ou que
listam características tais como carreira, educação, raça, inteligência e prática
esportiva na descrição dos doadores, além de promoverem a naturalização
de traços sociais (Cussins, 1998a), favorecem escolhas com tendências
eugênicas, por parte tanto do banco de sêmen, ao descartar portadores de
doenças hereditárias, como de usuários do serviço. Em contrapartida, as es-
colhas podem contrariar a lógica eugênica linear: um casal de lésbicas surdas
quis um doador surdo para ter um filho semelhante a elas (Lésbicas optam
por ter filhos surdos, 2002).

Há implicações eugênicas no processo de FIV, que exige o controle de
qualidade de espermatozóides, óvulos e embriões, pelo parâmetro da morfologia.
Os embriões de boa qualidade têm blastômeros (células resultantes das primeiras
divisões) simétricos, sem fragmentação. Mesmo se a morfologia for normal, há
risco de mosaicismo: existência de blastômeros alterados com composição
cromossômica heterogênea.16 O desenvolvimento de embriões de boa qualidade
requer a competência técnica do laboratório: “You can’t make a bad embryo
good. You can make a good embryo bad”.17 Se não se cria boa qualidade
valendo-se de um embrião ruim, alerta-se para a necessidade de preservar a
qualidade e não danificar o embrião. A falta de qualidade do embrião implica
seu descarte.
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O diagnóstico genético pré-implantação (PGD) é uma técnica auxiliar
para investigar a presença de defeitos genéticos no embrião que, embora não
impeçam seu desenvolvimento, trarão conseqüências danosas para a criança.
A seleção de embriões para transferência após teste genético levanta questões
que estão em continuidade com o debate sobre os exames de diagnóstico pré-
natal, como a amniocentese e a biopsia de vilosidades coriônicas (Cowan, 1992).
Identificando-se uma doença genética, a solução é a eliminação do ente com o
defeito, pois não há terapias. Na amniocentese e na biópsia das vilosidades
coriônicas, em caso de resultado positivo para alteração genética, a opção seria
interromper ou continuar a gravidez. A novidade do PGD é o fato de ainda não
haver gravidez quando o exame e a seleção ocorrem, pois os embriões estão
fora do útero materno, no laboratório. Transferem-se para o útero somente os
embriões sem as doenças genéticas já identificáveis. Veja a posição desta
embriologista sobre o diagnóstico de embriões pré-implantação:

É nossa obrigação como profissional da área impedir que essa mulher
venha a gerar uma criança doente. A nossa obrigação (...) é permitir
que seja selecionado o embrião que tenha a menor possibilidade de vir
a desenvolver ou fibrose cística, ou qualquer uma dessas doenças que
já se clonou o gene, que [já] se conhece. (Embriologista)

Impedir o nascimento de uma criança doente seria uma obrigação da
equipe médica, na opinião dessa profissional. Supõe-se que a criança deva
desfrutar de uma vida melhor. Durante uma comunicação sobre o diagnóstico
genético pré-implantação, exibiu-se o slide de um bebê com selo de qualidade:
“Nascido após PGD”.18 O eugenismo é patente na imagem que exibe um bebê
como um produto com qualidade garantida. A existência de testagem, seja pré-
natal, seja pré-implantação, propicia um ambiente coercitivo para se recorrer
ao exame, com pouca margem para recusá-lo quando indicado, em que os pais
que optam por não realizá-lo são censurados por omissão ou negligência (Wertz,
1992; Rapp, 1998). As indicações para o PGD são: idade materna, “cariótipo
alterado” (alterações genéticas), abortos de repetição e a opção do casal.19

Nem sempre os motivos para recorrer à seleção embrionária são clínicos: há
exemplos de seleção sexual quando os filhos anteriores têm o mesmo sexo
(“sexagem para complementação familiar”) e geração de filhos doadores de
sangue do cordão umbilical para irmãos com doenças hematológicas: talassemia,
anemia de Fanconi (Luna, 2004b).

Outro aspecto que remete à eugenia é a seleção das candidatas ao tra-
tamento, na postura matizada de higienismo social de médicos que questionam
o acesso de mulheres pobres, com muitos filhos ou com modelos familiares
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desviantes. Em uma perspectiva feminista, Steinberg (1997) fez um survey em
centros públicos e privados de reprodução assistida na Inglaterra, constatando
uma lógica eugênica na seleção de pacientes com base em valores
heterossexistas e na possibilidade econômica de bancar o tratamento. Uma
concepção de “parentalidade adequada” subjaz a essa lógica discriminatória.

A GENETIZAÇÃO DO PARENTESCO

Segundo Franklin (1999), as tecnologias da procriação e os exames de
DNA para comprovar laços de família representam sinais do processo
de genetização do parentesco. Ingold (1991) refuta a noção de relacionamento
genético, pois o parentesco genético se refere às afinidades de atributo
(attributional affinities) presentes no indivíduo previamente à entrada em
qualquer relação. A genética diria respeito a coeficientes quantitativos de
aparentamento (relatedness) e não tem ligação com a dinâmica de relaciona-
mentos. Os coeficientes quantitativos de parentesco estavam presentes no an-
tigo modelo do sangue (Duhn & Dobzhansky, 1956).

Para Ingold (1991), o parentesco genético é um parentesco cortado do
contexto dos relacionamentos e atribuído como propriedade comum de indiví-
duos considerados entes separados e isolados. A noção de “sangue” é um ope-
rador simbólico que conecta os sujeitos (parentes consangüíneos), ao passo
que a ênfase em fatos naturais da embriologia como fundamento da pessoa
desconecta e oculta relações (Salem, 1997). Uma forma dessa visão não-
relacional está na interpretação do DNA em termos de elemento fundante do
indivíduo, constituído na forma de mônada. A observação de Ingold é congruente
com um aspecto central dos modelos ocidentais de parentesco: não se percebe
que o filho nasce em um campo de relacionamentos, mas que nasce um indivíduo
com necessidade posterior de relacionamentos (Strathern, 1995a). Questiona-se
o caráter não relacional do aparentamento genético, com as pessoas parecendo
mônadas. Strathern (1995b) lembra que genética diz respeito tanto à constelação
singular de características que constitui indivíduos como laços de sangue e
ancestrais. Em vez de aparentamento genético externo à dinâmica de relaciona-
mentos, nos laços de sangue os relacionamentos são evidentes como vínculos
entre pessoas. Esses relacionamentos contribuem com os componentes da cons-
telação de características constituintes da pessoa individual.

A procura por exames de DNA para comprovação da paternidade evi-
dencia de que modo o parentesco genético diz respeito aos relacionamentos
entre as pessoas. Leite (2000), contrapondo a “verdade biológica” e a “verdade
afetiva” da paternidade, questiona se o estabelecimento de uma “verdade legal”,
por meio do exame de DNA, contribui para a paternidade responsável ou apenas



173

indica o genitor. Fonseca (2002) mostra que mulheres das camadas populares
na Grande Porto Alegre se apropriam dos exames de DNA com diversas mo-
tivações de cunho relacional: garantir a contribuição financeira dos pais para
a criação dos filhos, o que, às vezes, vem acompanhado da acusação de “golpe
do baú”; a tentativa de reatar a relação com o companheiro; o desejo dos filhos
de conhecer sua origem e estabelecer relacionamento com os pais.

Fonseca (2004) descreve o interesse masculino nos testes de DNA para
certificar-se da paternidade e para desfazer os laços de filiação e conjugais,
quando o homem rompe a relação estável com a companheira. A ditadura da
“verdade biológica” do DNA não vale para os casos que implicariam a destitui-
ção da paternidade no registro de nascimento sem a atribuição de outro pai,
postura que visa ao resguardo da criança. Deixa-se de lado a fundamentação
do parentesco na genética, caso implique revogar um relacionamento sem cons-
tituir outro. Isso mostra que a genetização do parentesco não é absoluta, mas
contextual. Se o parentesco genético constitui mônadas, os estudos de Fonseca
(2002, 2004) demonstram que as pessoas se constituem como seres genetica-
mente relacionados no contexto dos exames de DNA.

A medicalização do parentesco se refere à sua genetização. Nos Esta-
dos Unidos, Finkler (2001) analisa contextos de vivência do lado genético do
parentesco no risco de transmissão de doenças hereditárias em duas situações
opostas em termos de informação sobre o parentesco. A falta de informação
sobre o histórico de doenças familiares leva filhos adotivos a reconstituir sua
família de origem, ao passo que as pessoas pertencentes a famílias com casos
de doenças de transmissão hereditária estão condenadas a viver em situação
de “risco genético”.

A medicalização do parentesco ata as pessoas ao passado e ao futuro.
“O DNA torna-se repositório central de memória humana, ao assumir agência
e verdadeiro estatuto ontológico com sua alegada capacidade de ‘recordar’
(remember) os ancestrais de maneiras que a memória das pessoas pode ter
esquecido” (Finkler, 2001: 245). No tocante à medicalização do parentesco,
uma embriologista mencionou a prática de casamento endogâmico na origem
da concentração de doenças genéticas entre judeus: “Se você olhar a popula-
ção judaica (...) eles têm um conceito de religião e acabam casando entre si. Se
você for estudar a história deles, eles só casam com judeu. (...). Então você vai
ver um monte de doenças genéticas acontecendo. Doenças genéticas graves”
(Embriologista).

No contexto brasileiro, quando se indagou a um médico sobre restrições
religiosas à doação de gametas, ele recordou o caso dos judeus quanto à sele-
ção do doador:
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Dr. J – Não é religiosa. É mais para fugir de um casamento consangüí-
neo. Casamento no sentido de casamento genético consangüíneo do
que por questões religiosas. Então existe até uma certa preferência na
hora de usar doador: ‘Eu prefiro que não seja judeu’. Porque só assim
eles conseguem ter um reforço genético. Toda raça que se isola muito
tem uma tendência natural de manter no pool mais doenças recessivas.

Naara – Mas essa é uma justificativa que os casais dão?

Dr. J – Dão. Eles sabem que eles têm mais doenças específicas do grupo,
e fugindo dessa genética, eles vão ter menos no filho. (Médico)

Entrelaçam-se aqui considerações sobre a prática de casamento endogâmico
em grupos étnicos, a seleção de doenças em função do intercasamento e as
opções do casal da etnia judaica que necessita de um doador de gametas.
O médico afirma que o “casamento genético consangüíneo” seria evitado por
receio de doenças genéticas e descarta outras razões referentes a valores de
parentesco.20 Os pais se preocupariam com a saúde da prole.

O transplante de citoplasma do óvulo de doadora para o da receptora
pode implicar transmissão de doenças genéticas pelo DNA das mitocôndrias
do citoplasma injetado.

 Essa criança vai ter o bandeamento diferente de uma criança normal,
porque ela vai ter o genoma do pai, o genoma da mãe e o DNA dessas
mitocôndrias inseridas nesse indivíduo. (...) Só que existe uma série de
doenças mitocondriais herdadas pela mãe que se desenvolvem quando
em associação com outras mitocôndrias. (...) Eu não concordo [com
essa técnica] porque vai permitir que se desenvolvam crianças com
doenças mitocondriais seriíssimas. (Embriologista)

Destaca-se que, mesmo no tocante à genética, há hierarquização de
características conforme sua origem nuclear (no genoma) ou mitocondrial, no
comentário desta segunda embriologista sobre as conseqüências da transfe-
rência de citoplasma: “Na realidade, o que vai determinar a parte de genoma
mesmo, inclusive até doenças e características físicas, é a parte nuclear. A
parte do DNA mitocondrial tem mais a ver (...) com o metabolismo (...) do que
com o que você transmite realmente para sua descendência”. Nessa postura
não se considera relevante um dado biológico: a transmissão de característica
genética. Se existe a crença em uma base natural da realidade, certos aspectos
da ‘natureza’ contam mais do que outros. Com base na irrelevância do DNA
mitocondrial, os especialistas que usam as técnicas de transferência nuclear e
de transferência de citoplasma afirmam a licitude da prática.21
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Geneticistas e biólogos, ao escrever sobre história da ciência, acentuam
as descontinuidades entre o modelo “ultrapassado e errôneo” de hereditariedade
pelo sangue e a ciência genética, que corresponderia à representação verda-
deira de fatos biológicos (Dunn & Dobzhansky, 1956; Mayr, 1982). Entre os
informantes, não se encontrou descontinuidade, mas superposição das noções
de sangue e DNA: “Eu quero ter o filho que é meu, que tenha uma parte de
mim, tem meu sangue, tem meu eu ali, tem meus DNAs”, disse uma usuária
de serviço privado de reprodução assistida, de 42 anos.

Esses comentários surgem quando se discute adoção ou doação de
gametas e não se restringem a usuárias das camadas médias. Uma usuária
de serviço público de reprodução assistida, de 29 anos, recusaria receber doa-
ção de óvulos, porque não consideraria o filho como seu, nem com respeito à
genética, nem ao sangue: “Eu sei que é filho do meu marido, mas não é meu
filho. Nem pela parte genética, porque sangue, nada ia constar meu”. “Sangue”
e “parte genética” são expressos de forma equivalente. O sangue é o veículo
de transmissão de características de pais para filhos e constitui uma herança de
família: “O sangue é (...) ter aquela herança de família e eu não saber lidar com
aquilo. Eu, como mãe adotiva, depois querer me agredir. (...) Aqui em São
Paulo, eu não tenho coragem de adotar uma criança, porque eu não sei de onde
que veio, quem é o pai. E geralmente mais é filho de traficante” (Usuária,
serviço público de reprodução assistida, 36 anos).

Pode-se compreender essa observação sobre a herança de característi-
cas sociais tanto nos termos da antiga configuração físico-moral de valores
(Duarte, 1986), como degeneração (Carrara, 1996), quanto nos termos da mo-
derna sociobiologia (Sahlins, 1976). Um dos médicos usou argumentos calca-
dos no determinismo genético para mostrar a reprodução assistida como opção
preferível à adoção, assumindo uma postura eugênica:

Eu, antes da fertilização in vitro, indicava muita (...) adoção. E na minha
vivência desses 45 anos, eu tive um prognóstico muito sombrio dos casais
que fizeram a adoção. 30% dos casais que eu acompanho que adotaram,
os filhos são drogados. Em 30% deles, o QI é muito baixo. Não acompa-
nham a escola. Hoje eu já contra-indico formalmente. (Médico)

É provável que sociobiólogos e cientistas, em busca de explicações ge-
néticas e da neurociência para comportamentos sociais, fizessem observações
semelhantes. Correia (1997: 310) avalia essa perspectiva: “Esses autores ficam
do lado daqueles que defendem a visão genética de ontogênese – geralmente
conservadores que enfatizam que nossos limites mentais são estabelecidos na
fertilização” e não podem ser alterados por nenhum programa posterior. E,
cabe acrescentar, nem a família adotiva.
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 Em contrapartida, noções populares de hereditariedade ainda represen-
tam a transmissão de traços de modo dissonante do modelo genético. O exemplo
que Bouquet (1993) mostra na Inglaterra seria facilmente transposto para o con-
texto brasileiro: a descrição de uma criança dotada do temperamento dos Jones
e do nariz de Smith. Algumas características são traços familiares coletivos e
outras, partes transmitidas de uma pessoa a outra, como os olhos de Mary e o
nariz de John.

O biólogo Ernst Mayr (1982) lista “idéias errôneas” (sic) de naturalistas,
agricultores, médicos e filósofos em debate no início do século XX: a transmissão
viria apenas de um dos pais; a contribuição paterna era quantitativa ou qualitati-
vamente diferente da materna; a herança de caracteres adquiridos; a contribuição
genética de ambos os pais se funde na prole. Mayr registra a crença de que
incidentes com a mãe poderiam atingir o feto. Algumas dessas crenças são popu-
lares hoje: a influência sobre o feto de incidentes na gestação; a fusão da herança
dos pais e a diferente contribuição materna e paterna na procriação. Com base
na antropologia e não na biologia, analiso essas “idéias errôneas” como represen-
tações nativas de concepção, hereditariedade e parentesco.

NOTAS

1 Um dos diretores de outro serviço comentou sobre essa manobra em que se registravam
novas radiografias após cada deslocamento da paciente, com o objetivo de verificar se as
trompas eram móveis. O médico concluiu que a manobra traria mais desconforto à paciente
do que vantagens diagnósticas em função da alteração mínima na visualização das trompas
com o movimento.

2 Franklin (1997) registra a reação da mulher que se acalma ao ver na tela a imagem ultra-
sonográfica de seus folículos ovarianos durante a punção e se esquece da dor.

3 Na página eletrônica da Clínica Dale, há a descrição de exames como histeroscopias e
videolaparoscopias.

4 São três incisões: uma mediana, na altura do umbigo e outras na altura dos ovários. Insere-se
ar na cavidade abdominal fazendo-se o pneumoperitônio, o que permite o afastamento das
estruturas internas e sua visualização. Injeta-se contraste por via baixa no útero e visualiza-
se com a câmera se houve passagem pelas trompas.

5 Visto se tratar de um procedimento que envolve centro cirúrgico, algumas pacientes do
Instituto de Ginecologia esperavam o atendimento durante meses, e até anos, por causa da
situação repetida de marcação e cancelamento da cirurgia. Houve períodos em que os médicos
encaminhavam pacientes diretamente para fertilização in vitro em São Paulo, pois era duvido-
sa a retomada das videolaparoscopias.

6 Há pesquisas em curso com experimentação de úteros artificiais que são caixas de vidro
(Luna, 2002a).
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7 Gênero segundo Strathern (1988: ix): “Por gênero, eu quero dizer aquelas categorizações de
pessoas, artefatos, eventos, seqüências, e assim por diante, que recorrem às imagens sexuais
– às maneiras como o aspecto distintivo de características de macho e fêmea concretiza as
idéias das pessoas sobre a natureza das relações sociais”. Tradução livre.

8 Perguntou-se a uma psicóloga, mestranda em sexologia, que acompanhava esse atendimento,
se travestis que desejavam a cirurgia procuravam o serviço. Ela diferenciou os transexuais,
que teriam a inclinação desde a infância, “mesmo antes de saber de sexo, a brincadeiras de
meninas” e os travestis, que vestiam roupa de mulher e tinham o desejo de “comer outros
homens”. Eram patentes a grande empatia dessa profissional com os transexuais e sua des-
confiança em relação aos travestis.

9 Em exercício sobre a trama da novela O Clone, eu explicava a clonagem por transferência do
núcleo da célula para óvulo sem núcleo, quando a usuária perguntou: “O que é célula? É um
poro? É uma bactéria?”.

1 0 Ouviu-se o relato de outra usuária do mesmo serviço que teve o ciclo de inseminação cance-
lado em circunstâncias semelhantes por risco de gravidez múltipla e que, além da advertência
para não ter relações, teve de assinar um termo atestando que recebera informação sobre o
risco e isentando a equipe de responsabilidade.

1 1 Essa sensibilidade não é mera decorrência da intervenção médica, mas é mediada culturalmen-
te. Uma ginecologista comentava que a desculpa das usuárias para buscar a laqueadura em vez
de métodos reversíveis são as reações adversas aos contraceptivos orais: “Já reparou que só
mulher pobre passa mal tomando pílula?”.

1 2 Hayden (1995) menciona uma pesquisa segundo a qual mulheres heterossexuais associariam
inseminação com adultério e sexo extramarital, introduzindo um terceiro na relação.

1 3 Contrariando o discurso médico que localiza o período fértil na metade do ciclo menstrual,
entre as regras, Víctora (1995) e Leal (1994) identificaram entre mulheres de camadas popu-
lares no Rio Grande do Sul a idéia de que a mulher é mais fértil durante a menstruação,
associando fecundidade ao sangue menstrual.

1 4 O Núcleo de Esterilidade do Hospital Pérola Byington adota essa contagem, conforme obser-
vado em sessão clínica. Na ICSI, em caso de vasectomizados com sêmen extraído por punção
do epidídimo, a concentração pode ser inferior, e basta um pequeno número de espermatozóides
para a microinjeção.

1 5 Da biopsia de um sinal de Lucas retiraram-se células transferidas para os óvulos sem núcleo
de Deusa. Transferiu-se o embrião formado para Deusa: a mãe gestacional e doadora do óvulo
usado na clonagem.

1 6 Notas da comunicação “Seleção dos embriões para a transferência”, apresentada por Raquel
de Lima Leite Soares Alvarenga no VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida.

1 7 Não se pode tornar bom um embrião ruim. Pode-se tornar ruim um embrião bom. Slide
apresentado pelo dr. Zsolt Peter Nagy na comunicação “Revisão crítica das técnicas de
laboratório”, durante o Simpósio Internacional Revisão Crítica dos Avanços em Reprodução
Assistida, ocorrido em 23/11/2002, em São Paulo.

1 8 Slide exibido na comunicação “Revisão crítica da genética pré-implantacional” do dr. Yuri
Verlinsky, no Simpósio Internacional Revisão Crítica dos Avanços em Reprodução Assistida,
São Paulo, em 23/11/2002.

1 9 Cf. comunicação “Diagnóstico genético pré-implantacional: técnica e aplicação clínica”, de
Cláudia Chagas Rocha, apresentada no VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida.
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2 0 Em comunidades de judeus ortodoxos e hassidistas nos EUA, há programas de exame gené-
tico para selecionar parceiros antes do casamento, de modo a evitar doenças de alta incidência
no grupo, como Tay-Sacks (Rapp, 1998). Segundo Peter Fry (2005), o discurso que trata a
anemia falciforme como “doença racial” dos negros favorece taxonomia racial bipolar no
Brasil.

2 1 DNA mitocondrial é o material genético existente nas mitocôndrias, organelas situadas no
citoplasma, portanto, fora do núcleo da célula. Contém pouco mais de um milésimo dos genes
humanos (Cf. Pereira, 2002: 45).




