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PARTE II

REPRODUÇÃO, MOLECULARIZAÇÃO E
BIOPOLÍTICA DA VIDA EM SI



D O A Ç Ã O  D E  S Ê M E N  E  C L A S S I F I C A Ç Ã O

E T N I C O - R A C I A L  N O  B R A S I L 1

Rosely Gomes Costa

Introduçáo
No Brasil ainda não foram aprovadas leis relativas à reprodução

assistida. Há alguns projetos de lei que estão tramitando no Congres-
so Nacional e serão mencionados mais adiante. Por esse motivo, as
clínicas, hospitais e bancos de sêmen que trabalham com reprodução
assistida seguem a resolução 1.358/92, do Conselho Federal de Me-
dicina, de 30 de setembro de 1992. Em relação à doação de sêmen,
objeto deste texto, a resolução reza que a doação de gametas deve
ser anônima, ou seja, o doador não deve corthecer o casal ao qual
o s~men for doado, nem as possíveis crianças geradas, assim como
estas e o casal não terão acesso à identidade do doador. Assim, uma
vez que o casal receptor não pode ter acesso à identidade do doador,
os bancos de sêmen e a equipe médica envolvida passam a ser in-
termediários nesse processo.

O que este capítulo pretende mostrar é que na prática isso signi-
fica um desrespeito aos princípios éticos de autonomia, privacidade
e igualdade. Também pretende enfatizar o problema levantado pela
questão ~acial. Em um país como o Brasil, com uma classificação
racial tão flexível, que caminha lado a lado com posturas racistas, a
intermediação feita pelos bancos de sêmen e pelas equipes médicas
passam pelos critérios de classificação racial próprios de cada um

Texto publicado anteriorrnente em Physis - Revista de Saúde Coletiva, 14(2): 235-255,
2004 (reproduzido cora permissão).



deles, que nem sempre são os mesmos dos doadores e receptores
de sêmen.

Metodologia
Este texto foi extraído de uma pesquisa maior, realizada no

Brasil e na Catalunha (Espanha), que visava o tema da reprodução
entrelaçando questões relativas a racialização, etnia, identidade
coletiva e tecnologias reprodutivas. A intenção era pesquisar quais
características fisicas e morais as pessoas que procuram reprodução
assistida2 desejam ver reproduzidas em seus filhos e como, e em que
medida, estas características apontam para noções referentes a raça,
etnia e identidade coletiva. Objetivava-se entrevistar pessoas que
utilizassem as técnicas de doação de gametas (óvulos e esperma) e
barriga de aluguel porque estas envolvem a participação e a seleção
de uma terceira pessoa no processo reprodutivo. Tais tecnologias es-
tariam ou não sendo usadas para afirmar ou negar características tidas
como raciais/étnicas/coletivas? A proposta era entrevistar clientes/
pacientes e médicos de clínicas públicas e privadas de reprodução
assistida nas cidades de Campinas (São Paulo, Brasil) e Barcelona
(Catalunha, Espanha), de bancos de sêmen da cidade de São Paulo
(Brasil) e Barcelona, para realizar uma pesquisa comparativa.3

Os dados apresentados a seguir referem-se a dois bancos de
sêmen que fizeram parte de meu estudo, situados na cidade de São
Paulo (Brasil). Eram os dois únicos bancos de sêmen existentes no
Estado de São Paulo na época da pesquisa, e forneciam sêmen para

2 Os termos "reprodução assistida" e "tecnologias reprodutivas" dizem respeito aos proce-
dimentos relativos à inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de sêmen e
embriões, doação de material reprodutivo, seleção sexual e diagnóstico pré-implantatório,
pesquisas com células e embriões humanos e clonagem (embora esta última não tenha sido
colocada em disponibilidade no mercado de serviços médicos) (ver Corrêa & Loyola, 1999).

3 O Relatório Final referente a essa pesquisa, intitulado Concebendo filhos, concebendo
idéias: reprodução assistida, raça, etnia e identidades coletivas, foi enviado à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), fmanciadora da investigação
que resultou em meu pós-doutorado em Antropologia.



a capital, para todo o interior do estado e também para cidades de
outros estados do país que não possuíam banco de sêmen.

Foram entrevistadas as médicas responsáveis por esses bancos
de sêmen, sendo indagadas sobre os critérios dos bancos, seu fun-
cionamento etc.

A questáo racial no Brasil

Procurarei resumir uma discussão muito extensa realizada pela
academia e pelos movimentos sociais relativa à classificação racial
no Brasil.

Nos anos de 1950, comparando a sociedade brasileira com a
norte-americana, Oracy Nogueira (1955b)já enfatizava que no Bra-
sil prevalece o preconceito de marca, enquanto em países corno os
Estados Unidos prevalece o preconceito de origem. Isto é, no Brasil
prevaleceria o preconceito de raça exercido em relação à aparência,
quando se torna por pretexto para as suas manifestações os traços
físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, enquanto nos
Estados Unidos prevaleceria um preconceito racial de origem, quando
basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico
para que ele sofra as consequências do preconceito.

Este tipo de preconceito de marca dá origem a Uma flexibilidade
muito grande na classificação racial, que passa a depender de outros
fatores. Em um texto de 1954, escrevia Oracy Nogueira em relação
ao Brasil:

Os limites entre as diversas categorias _ brancos, mulatos claros,
mulatos escuros, pretos- são indefinidos, possibilitando casos de
aparecimento de identificação controversa, podendo, além disso,
a identificação de um indivíduo quanto à cor ser influenciada
pela associação com outras c "  aractenstlcas de status, como ograu de instrução, a ocupaçâo habltos pessoais, com tendencla

e      .
,« ,a se atenuar a cor de indivíduos socialmente bem-sucedidos. De

outro lado, a maleabilidade de c " " " 
menos, juntamente com a resis-



tência à identificação da própria cor como escura, faz com que o
limiar entre o branco e o não branco varie com a cor do próprio
observador [...]. (Nogueira, 1955a: 460)

No Brasil atual ainda prevalece uma lógica segundo a qual o outro
racial e culturalmente marcado é o não branco, contraposto a uma
brancura normativa e dominante. As várias vertentes do movimento
negro enfatizam a importância de se trabalhar com a autoestima ne-
gra, com os valores e a estética que consideram próprios dos negros,
com o intuito de romper com a lógica da dominação da valorização
do mundo branco.

Há muitas discussões, dentro e fora da academia, sobre qual seria
a melhor forma de se combater a discriminação racial. Uma das prin-
cipais questões colocadas em relação ao tema refere-se à pertinência
ou não de se realçar4 as diferenças denominadas raciais na construção
de uma identidade negra para o combate da discriminação racial.

Por um lado, considera-se que o realce propicia a consciência
da raça, conduz às políticas de ação afirmativa, ao reconhecimento
e respeito das diferenças. Essa é a postura de grande parte dos mo-
vimentos negros no Brasil e de autores como Rosa-Ribeiro (2000),
que consi~dera que o racismo brasileiro se caracteriza por sua pre-
tensão universalista e inclusiva, que acaba por ignorar ou negar as
diferenças (mito da democracia racial), tomando os negros e seus
problemas (preconceitos, desigualdades) invisíveis. Esta pretensão
universalista estaria atrelada à formação do Estado moderno, que
tende a apresentar uma visão inclusiva que tudo abarca, obscure-
cendo as exclusões.

De maneira oposta, considera-se que o realce conduz a uma se-
gregação racial e a uma explicitação do conflito racial. Ainda nesta
última posição, considera-se que o realce da noção de raça conduz
ao cerceamento da possibilidade de que as diferenças possam se

4 Utilizo o termo "realçar" como proposto por Barth (1969) no estudo de grupos étnicos.
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manifestar de maneiras as mais variadas e ao cerceamento da liber-
dade de escolha e diferenciação, que repousa no indivíduo e não em
grupos fechados (Appiah, 1997).

E nesse debate que se insere a discussão a respeito da pertinência
ou não da introdução, no país, de políticas de ação afirmativa para
a população negra. Em relação a essa pertinência, várias posições
podem ser encontradas,5 mas não é o caso de serem discutidas aqui.

No desenvolvimento de minhas pesquisas e reflexões, considerei
que "raça" é uma noção em que características fenotípicas como cor

,%

da pele, tipo de cabelo, formato do nariz, espessura dos lábios, entre
outros são utilizadas como parâmetros para classificação. Porém, tais
características só possuem significado no interior de uma ideologia
preexistente, de uma ideologia que cria os fatos ao relacioná-los uns
aos outros. Apenas por causa e dentro dessa relação estabelecida é
que tais características funcionam como critérios e marcas de classifi-
cação (Guimarães, 1995). Assim, as marcas importam justamente na
medida em que representam diferenças em relação a outras pessoas,
diferenças que se traduzem, sobretudo, em desigualdades sociais
(Appiah, 1997). A noção de raça aponta para a crença de que os
corpos são espaços privilegiados de inscrições e sentidos (Kofes,
1996; Piscitelli, 1996), e por isso seu estudo é fundamental.

No Brasil encontramos situações tanto de uma identidade racial
negra positiva, compartilhada por brancos e não brancos, como a de
uma identidade racial negra negativa, compartilhada por brancos e
não brancos. Enquanto a primeira certamente é fruto da mobilização
da população negra em movimentos sociais que lutam por justiça,
equidade, elevação da autoestima, valorização e respeito, a segunda
parece advir da qualificação da brancura como norma e valor.

A discussão sobre relações raciais vem apontando que, no Bra-

Estas posições se referem àquelas apresentadas em um seminário promovido pelo Go-
vemo Federal em 1996, em Brasília, que reuniu intelectuais brasileiros e brasilianistas
para debater sobre a viabilidade da introdução no país de um modelo de engenharia social
baseado nas chamadas "políticas de ação afirmativa" norte-americanas (ver Grin, 2001).



sil, mais que uma definição fenotípica ou de origem, as definições
de cor e de "raça" dependem do lugar social ocupado em relação a
contextos específicos referidos a classe, gênero, prestígio, proximi-
dade/intimidade, e relativos a quem pergunta e a quem responde. A

¢

cor é um atributo a ser negociado nos diversos contextos e relações
que se estabelecem entre pessoas, entidades, movimentos sociais,
programas políticos etc. (Maggie, 1991).

Dessa forma, a categorização dos bancos de sêmen e das equipes
médicas sobre cor e "raça" estão também informadas pela relação que
se estabelece entre o médico que entrevista e o candidato a doador;
entre a posição de status/poder do médico e a do candidato a doador,
estabelecida pela sua idade, escolaridade, profissão etc.

Assim, a classificação de cor e "raça" dos bancos de sêmen já é
um filtro realizado pelas instituições médicas que define quem é e o
que é ser branco, negro, mulato, mulato claro, mulato escuro, ter a
pele branca clara ou média etc.

Os bancos de sêmen
A escolha do doador por parte do médico/equipe médica tem

como critério a semelhança imunológica (avaliada pela tipagem san-
guínea) e fenotípica entre doadores e receptores, independentemente
do desejo expresso por cada casal em particular em relação a essa
semelhança. Assim, ainda que houvesse um desejo de branquear ou
enegrecer através do uso desse tipo de tecnologia, esse desejo seria
barrado pelas instituições médicas, que tomam para si a responsabi-
lidade de garantir que a reprodução seja feita entre "semelhantes".

Um dos bancos de sêmen estudados (banco n. 1) afirma, em rela-
ção à escolha do doador: "Para que o futuro bebê seja parecido com
o 'pai', o sêmen é selecionado de um doador semelhante ao mesmo,
inclusive com grupo sanguíneo compatível". Assim, é oferecida ao
casal uma lista de possíveis doadores que sejam "parecidos com o
'pai'" e que tenham o mesmo tipo sanguíneo. Nessa lista, devido



ao sigilo, não consta o nome do doador, mas são encontrados os
seguintes itens: número do doador, tipo de sangue, Rh, raça, origem
étnica, religião, cor da pele, cor e textura dos cabelos, cor dos olhos,
altura, peso, constituição óssea, ocupação e hobby.

Segundo a médica responsável pelo banco; não há informação
sobre a idade nem sobre o estado civil do doador porque isso não
importa para o casal recéptor; o que importa são as características
físicas hereditárias. Sendo assim, perguntei por que há informação
sobre religião, hobby e ocupação do doador se estas não são ca-
racterísticas fisicas hereditárias, e a resposta foi de que, na dúvida
entre dois ou três doadores, o casal escolhe aquele com o qual
se identifica mais. Por exemplo: se o doador veleja6 e o receptor
também, cria-se uma identificação entre eles. Portanto, enquanto
idade e estado civil não aparecem associados à hereditariedade (o
que parece óbvio), religião, ocupação e hobby - que dizem respeito
aos gostos e às inclinações pessoais - aparecem a ela associados, e
procura-se, nestes casos, toda identificação possivel entre doador
e receptor.

A coleta dessas informações se realiza da seguinte maneira: os
itens "tipo de sangue" e "Rh" são anotados do resultado do exame de
sangue; os itens "religião", "altura", "peso", "ocupação" e "hobby"
são perguntados ao doador. Sobre o item "origem étnica", pergunta-
-se ao doador de onde são seus pais. Os itens "cor da pele", "cor dos
olhos", "cor e textura do cabelo", "constituição óssea" e "raça" são
observados e anotados pela equipe médica do banco de sêmen. Per-
guntei à médica se não surgiam dúvidas quanto à anotação dos itens
"raça" e "cor da pele", e ela me respondeu que, pela fisionomia, dá
para ver se a origem étnica é árabe, mesmo se a raça é caucasiana.
Disse que, se vê que é mulato, nem pergunta, já anota "mulato". Ela
olha, por exemplo, se a pessoa tem "fisionomia negroide" verificando

6 É interessante atentar para o exemplo oferecido pela médica, já que, no Brasil, velejar é
um esporte de elite.



o nariz, se é moreno mais escuro. Considera que não dá para dizer
direito o que ela olha, que só olhando mesmo para saber.

Assim, raça, cor da pele, cor dos olhos, cor e textura dos cabelos
e constituição óssea são consideradas como dados óbvios que podem
ser anotados diretamente pela equipe médica e não precisam ser
perguntados ao doador. Diferentemente da origem étnica, religião,
altura, peso, ocupação e hobby, que precisam ser perguntados.7 De
qualquer maneira, todas essas características aparecem como podendo
ser transmitidas hereditariamente (inclusive, em alguma medida, a
religião, o hobby e a ocupação) e por isso fazem parte das informa-
ções sobre o doador.

As categorias possíveis para a informação sobre raça são: cau-
casiana, negra, oriental, hispânica (doadores oriundos de outros
paises daAmérica Latina) e índia. Para cor da pele, são: a) se doador
caucasiano: branca ou morena; b) se negro: negra ou mulata; c) se
orientah branca ou morena.8

Segundo a médica, o casal quer sempre que o doador seja parecido
com o marido/companheiro. Mas já houve uns três ou quatro casos
em que a pessoa dizia que, apesar de ser morena, a irmã era loira de
olho azul, e queria um doador mais claro. Não houve nenhum caso
em que se desejava um doador mais escuro. Apesar de ser o casal a
escolher o doador, a médica já fornece a ele uma lista pré-selecionada
de doadores considerados pelo banco de sêmen como parecidos com
o receptor.

No outro banco de sêmen estudado (banco n. 2), o candidato a
doador passa por uma entrevista com o médico e preenche uma ficha.
Nesta ficha constam: tipo sanguíneo; estado civil; número de filhos
(se tiver); local de nascimento; religião; país de origem dos pais,
dos avós paternos e matemos; altura; peso; escolaridade; profissão;

7 A origem étnica é perguntada ainda que a médica considere que "pela fisionomia dá pra
ver se a origem étnica é árabe, mesmo se a raça é caucasiana".

8 Segundo a médica, "Tem orientat que toma sol e fica preto".



hobbies, além de perguntas sobre a saúde do candidato. Constam
ainda, da ficha, os itens:

raça, que deve ser selecionada entre as opções: branca, negra,
amarela, indígena e parda;
cor do cabelo, que deve ser selecionada entre as opções: preto,
ruivo, loiro, loiro médio, castanho, castanho-escuro, castanho-
-claro e castanho-avermelhado,

- textura do cabelo, que deve ser selecionada entre as opções:
liso, crespo, ondulado, calvo e careca;
cor dos olhos, que deve ser selecionada entre as opções: pretos,
azuis, verdes, violetas, castanhos e castanhos-claros;
cor da pele, que deve ser selecionada entre as opções: branca
clara, branca média, morena, mulata, oliva e negra;
constituição óssea, que deve ser selecionada entre as opções:
grande, média e pequena.

Diferentemente do banco de sêmen n. 1, aqui é o próprio candi-
dato a doador quem preenche a ficha; porém, a médica responsável
pelo banco ressaltou que, se o médico achar que o candidato está
preenchendo algum dado de forma incorreta, ele o corrige.

Também diferentemente do banco de sêmen n. 1, aqui é a equipe
médica do banco que seleciona os doadores com características seme-
lhantes aos receptores, abalizadas pela compatibilidade imunológica
e por semelhanças fenotípicas entre ambos. Alguns médicos ofere-
cem cinco ou seis possíveis doadores para que o casal receptor faça
a escolha, enquanto outros já chegam para o casal com um doador
previamente selecionado como o mais apropriado, mais parecido
com o receptor ou, às vezes, parecido com o casal. Pois, segundo a
médica, são as características do casal que são avaliadas.

As características do casai receptor são coletadas pelo médico,
que preenche uma ficha que contém os seguintes dados: tipo san-
guíneo, raça, origem étnica, religião, altura, peso, cor e textura dos
cabelos, cor dos olhos, cor da pele, constituição óssea, seguindo a



mesma seleção de opções dos doadores apresentada acima. Após
comparação entre as fichas, o médico seleciona o doador que julga
adequado.

Segundo a médica responsável, o banco tem sêmen de todas as
raças, mas o mais procurado é o do doador branco de cabelo liso,
escuro, porque esse é o biótipo do brasileiro. Sêmen de doadores
negros e amarelos tem pouca procura.

A médica afirmou que nunca nenhum casal escolheu um doador
de sêmen que fosse diferente fisicamente do receptor; todos desejam
doadores parecidos consigo próprios.

No hospital público estudado, é o casal que compra o sêmen,
sem interferência da clínica. Porém, a compra é feita no banco
de sêmen n. 2, que fornece para a escolha do casal uma lista de
possíveis doadores selecionados previamente pelo próprio banco,
segundo sua semelhança imunológica e fenotípica com o casal

 receptor. Somente nos casos das clínicas pfivadas estudadas que
recorrem ao banco de sêmen n. 1 o casai pode escolher o doador
que deseja. Mas, ainda nesses casos, as instituições médicas atuam
novamente como mediadoras e reguladoras das relações referentes
ao processo reprodutivo.

Discussáo
Este segundo nível de regulação das instituições médicas citado

acima se refere ao fato de que, nos bancos de sêmen pesquisados,
são os médicos/equipes médicas os responsáveis por categorizar
os doadores segundo seus próprios critérios. Assim, toda discussão
existente dentro e fora da academia sobre classificação racial no Brasil
parece passar ao largo das instituições médicas que classificam os
candidatos a doadores, que vão aos bancos de sêmen sem grandes
problemas. O banco tem sêmen de todas as raças, mas o mais pro-
curado é o do doador branco de cabelo liso, escuro, porque esse é o
biótipo do brasileiro.



Na classificação realizada pelos bancos de sêmen, há que se
considerar que é a população do próprio banco que serve como
paradigma para a elaboração dos oritérios de classificação, isto é,
os doadores e receptores de esperma. Nos dois bancos, segundo as
médicas, a maioria dos doadores é composta por "caucasianos", e o
sêmen mais procurado é o do doador "branco". Os doadores "negros"
são poucos porque há pouca procura por seu sêmen.

Portanto, é a partir da generalização da população do banco que
uma das médicas caracteriza como "biótipo do brasileiro" o "branco
de cabelo escuro e liso", visto ser esse o tipo de sêmen mais pro-
curado no banco. Neste caso, não se considerou o custo elevado de
cada dose inseminante, que restringe o acesso ao banco da parcela
da população mais desfavorecida economicamente. Ao contrário
dela, a médica do outro banco considerou que o sêmen de doador
"negro" é menos requisitado porque as pessoas "negras" têm um nível
socioeconômico mais baixo, não tendo, portanto, acesso à compra
de sêmen por causa de seu alto custo.

Nesse sentido, torna-se perfeitamente justa a afirmação da médica
do banco de sêmen, em relação à "raça" do doador, de que só olhando
mesmo para saber. Pois essa afirmação aponta justamente para a neces-
sidade de estabelecimento de uma relação para realizar a classificação.

Dessa forma, a categorização das instituições médicas sobre cor
e "raça" estão também informadas pela relação que se. estabelece
entre o médico que entrevista o candidato a doador e o candidato;
entre a posição de status/poder do médico e a do candidato a doador,
estabelecida pela sua idade, escolaridade, profissão etc.

Assim, a classificação de cor e "raça" dos bancos de sêmen já é
um filtro realizado pelas instituições médicas que define quem é e o
que é ser branco, negro, mulato, mulato claro, mulato escuro; ter a
pele branca clara ou média etc.

Quando é o médico/equipe m~dica que realiza a escolha do
doador, o que se observa é que institucionalmente já está prescrita



a necessidade de semelhança tanto imunológica quanto fenotipica
entre doadores e receptores. Ainda que o critério de semelhança
imunológica se justifique por uma necessidade estritamente mé-
dica e o critério de semelhança fenotípica vise evitar problemas
familiares, há que se considerar que a não mistura de "raças", a
impossibilidade de branqueamento ou enegrecimento, já se encontra
prescrita e controlada pelas instituições médicas, independentemen-
te do desejo dos casais.

O fato de o médico corrigir (emum dos bancos de sêmen) a informa-
ção dada pelo doador em relação às suas características fisicas aparece
como garantindo a uniformidade de critérios por parte do banco, e ga-
rantindo, também, que os doadores não "passem pelo que não são", isto
é, "não enganem ou não passem adiante o engano em que se encontram"
sobre suas próprias características. Esse tipo de "engano" pode dizer
respeito tanto a se fazer "passar por branco" como a "querer afirmar-se
como negro". O primeiro caso relaciona-se ao ideal de branqueamento
que leva a autodeclarações que tendem a "atenuar" a cor, enquanto o
segundo associa-se com a reivindicação política da identidade negra,
que leva a autodeclarações que tendem a acentuar a cor.

Esse controle exercido pelo banco de sêmen em relação à decla-
ração sobre a cor/raça parece inserir-se em um panorama geral de
vigilância sobre classificação racial no Brasil.

O projeto de lei,que se encontra em estágio mais avançado de tra-
mitação é o 1.184/2003, de autoria do Senado Federal (Diniz, 2003).
A ele foram apensados outros três projetos de lei: o 2.855/1997; de
autoria do deputado Confúcio Moura (PMDB/RO), o 120/2003, do
deputado Roberto Pessoa (PFL/CE), e o 2.061/2003, da deputada
Maninha (PT/DF). Estar apensado significa que a tramitação legis-
lativa será realizada em conjunto e que qualquer discussão sobre o
projeto do Senado será feita junto com a dos demais.

Todos os projetos convergem para a autorização da doação de
gametas, mas divergem quanto à manutenção do sigilo da identidade



do doador. Enquanto o primeiro e o terceiro projeto preveem a possibi-
lidade de quebra do sigilo da identidade do doador, o segundo considera
apenas a filiação social e o quarto sugere ainda o não reconhecimento
da identidade biológica. No caso da possibilidade da quebra de sigilo, o
argumento reside no direito dos nascidos de conhecer a identidade dos
pais biolégicos e na importância desse conhecimento na constituição
da identidade da criança, ainda que tal quebra não implique direitos
sucessórios. No caso da manutenção do anonimato, o argumento
baseia-se no direito de privacidade e sigilo de doadores e receptores.

Todos os projetos preveem, ainda, que a escolha do doador é de
responsabilidade do serviço médico, que deverá buscar a maior se-
melhança possível entre as características fenotípicas e imunológicas
de doadores com receptores.

As propostas dos projetos de lei, ao alocarem no serviço mé-
dico a responsabilidade pela escolha do doador, reforçam o poder
das instituições médicas de controlar e classificar a cor e a raça dos
doadores e receptores.

Condusáo
Assim, os serviços médicos tomam-se responsáveis por decisões

que não são (ou não deveriam ser) de sua alçada, como é o caso de
decidir sobre a classificação racial de doadores e receptores e de
decidir e garantir que não sejam introduzidas na descendência ca-
racterísticas físicas ou genéticas estranhas aos cônjuges.

Dessa forma, pelo menos três dos principios éticos básicos de
autonomia, privacidade, justiça, igualdade e qualidade são desres-
peitados: o da autonomia, o da privacidade e o da igualdade. O da
autonomia porque a decisão sobre a escolha do doador de sêmen não
é do casal receptor e sim das equipes médicas, assim como a decisão
sobre a classificação racial dos casais receptores e do doador do sêmen
que será recebido também não é do casal nem do doador: O da pri-
vacidade porque as equipes médicas buscam garantir que não sejam



introduzidas na descendência dos casais receptores características
físicas ou genéticas estranhas aos cônjuges, queiram eles ou não. E
de igualdade porque os bancos de sêmen e as equipes médicas retêm
o poder de realizar a classificação racial de doadores e receptores de
sêmen segundo seus próprios critérios, desconsiderando os critérios
dos casais receptores e dos doadores de sêmen.

Portanto, buscando evitar futuros problemas para doadores e re-
ceptores, tanto a resolução do Conselho Federal de Medicina quanto
as propostas dos projetos de lei que recomendam que a doação de
sêmen sei a anônima acabam por engendrar problemas de ordem ética.

Esta questão não é de fácil resolução por vários motivos. O
primeiro deles é que as opiniões divergem em relação a como pro-
ceder em relação à classificação racial no Brasil. O segundo é que
o anonimato na doação exige que as instituições médicas sirvam de
intermediárias entre doadores e receptores. Porém, a ausência de
anonimato leva a outros problemas que não. cabem ser discutidos
aqui.90 terceiro é que respeitar a autoclassificação de doadores e
receptores também pode gerar problemas referentes ao desejo de
compatibilidade fenotípica do receptor em relação ao doador.

Ainda que seja um problema de diticil resolução (_ou por isso
mesmo), ele deve ser apontado e levado em consideração nas dis-
cussões sobre ética na saúde reprodutiva.
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