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2
Infertilidade e Ausência de Filhos:

a origem do drama

Você é árvore sem fruto. Vai virar tábua para
os outros passar, tem que te cortar e fazer lenha.

 Usuária de serviço público, 37 anos

F A M Í L I A

O tema da família perpassa todo este estudo, uma vez que as tecnologias
de procriação são consideradas meios para se obter filhos, constituindo família.
Descreve-se neste capítulo a emergência histórica da família nuclear moderna
centrada nos filhos e se analisa o sentido da ausência involuntária de filhos na
vida das informantes. Na abordagem dos próximos capítulos, as relações de
parentesco englobam a família.

HISTÓRIA DA FAMÍLIA

A ausência involuntária de filhos gera situações de tensão. O quadro da
formação histórica do modelo atual de família é uma chave para compreendê-
las. No tocante ao surgimento da organização moderna de família, a chamada
“família nuclear”, a interpretação mais corrente entre os historiadores é a de
que o núcleo familiar do casal e seus filhos tem se autonomizado em relação à
família extensa (Ariès, 1981; Flandrin, 1992).

Essa posição, contudo, não é infensa a questionamentos, tais como os
estudos de Laslett (1977) em demografia histórica. O autor argumenta que, na
Inglaterra, a predominância da família extensa não se sustenta empiricamente,
seja na variedade patriarcal, aquela em que os filhos homens permaneciam
parte da família após o casamento, seja a família-tronco – apenas o filho
primogênito se mantém no grupo familiar original após o casamento. Sem levar
em conta as relações de parentesco, com base em listas de co-residentes, Laslett
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quer demonstrar o predomínio de grupos familiares simples na Inglaterra muito
antes do processo de industrialização.

A ilusão do predomínio da família extensa na era pré-industrial seria
devida a análises que não consideram os ciclos de desenvolvimento doméstico
de um grupo familiar. O tipo de amostra utilizada pelo autor – co-residentes
aparentados partilhando a mesma atividade – impede Laslett de considerar as
relações vicinais e de parentesco, ao enfocar grupos domésticos isolados sem
enfocar a interação destes.

Ao abordar a relação entre novo modelo de família e industrialização,
Goody (1977) considera que o uso da categoria “grupo doméstico” como refe-
rência facilita o trabalho de análise de dados demográficos por Laslett, mas
impede que se enxerguem as mudanças ocorridas na família que dizem respei-
to às relações de grupos domésticos entre si. Em estudo comparativo, Goody
contesta a existência da família extensa: afirma que unidades pequenas de
produção baseadas no parentesco estariam presentes em toda parte, inclusive
em sociedades pré-industriais fora do Ocidente, não sendo uma característica
distintiva da Europa pré-industrial.

O desaparecimento de funções dos laços de parentesco mais amplos,
como clãs e linhagens, caracteriza a mudança associada aos processos de
industrialização, urbanização e modernização, pois, embora esse parentesco
em si não desapareça, outras estruturas institucionais assumem esses papéis.
Nas sociedades agrícolas, as dimensões do grupo doméstico, como unidade
de residência, unidade de reprodução e unidade econômica – de produção e
consumo –, estão ligadas, ao passo que na sociedade industrial são distintas.

Flandrin (1992) descreve a transformação do modelo de família entre os
séculos XVI e XVIII em que o grupo de pai, mãe e filhos se destaca
gradativamente da parentela e dos servos domésticos. Contestando Laslett, o
autor comprova a existência da família extensa baseado em dados dos censos
no sul da França. No processo, laços de solidariedade familiar substituem antigos
laços de solidariedade vicinais. Alguns valores caracterizam a nova moralidade
familiar mais civilizada: a atitude mais cortês do marido com sua esposa e a
ênfase nos deveres dos pais para com os filhos. Tais valores anteriores à Revo-
lução Francesa e à legislação daí decorrente minam aos poucos o sentimento
de linhagem.

Flandrin assinala também importante mudança no comportamento
reprodutivo, com a introdução de práticas contraceptivas no casamento – coito
interrompido – antes peculiares aos amores ilegítimos. Havia um quadro de
fecundidade descontrolada em que a mortalidade infantil era diretamente propor-
cional à natalidade. Como as mulheres tinham filhos sucessivamente, o período
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de aleitamento era muito curto, daí o recurso a amas-de-leite, prática recomen-
dada por teólogos na Idade Média para que as mulheres pudessem voltar a
assumir seu “dever conjugal”. O uso de nutrizes agravava o quadro de morta-
lidade infantil à medida que a urbanização avançava. Segundo Badinter (1980),
esse costume surgiu entre as famílias de elite na França e se disseminava por
todas as classes sociais no século XVII. As famílias enviavam seus filhos para
amas-de-leite do interior, lugar de vida mais saudável, e passavam anos sem
vê-los. O auxílio de amas-de-leite era necessário para as mulheres operárias e
para aquelas que trabalhavam com o marido, pois não tinham com quem deixar
seus filhos. Badinter destaca a freqüência de óbitos das crianças sob os cuida-
dos das amas, o que não suscitava grande lamentação por parte dos seus pais.
Flandrin (1992) explica a difusão das práticas contraceptivas pelo interesse em
preservar a saúde dos filhos, evitando o desmame precoce do lactente que uma
nova gestação acarretaria. A pregação dos reformadores morais católicos desde
o século XVI, ao enfatizar os deveres dos pais para com os filhos, pode ter
involuntariamente estimulado tais práticas malthusianas.

Ariès (1981) atribui as transformações na família ao longo processo de
formação de um novo sentimento sobre a infância entre os séculos XV e XVIII,
pois até a Idade Média não havia consciência da singularidade desse estágio da
vida. Áries e Flandrin enfatizam a perda de importância dos laços comunitári-
os. A família não era o centro principal de trocas afetivas, que se davam na
comunidade em geral. A função primordial da família era a preservação dos
bens, a prática de um ofício e o auxílio recíproco. A transformação começa no
final do século XVII, quando a escola vira o meio mais importante de educa-
ção. A escola supera a aprendizagem comunitária e separa a criança do mundo
dos adultos.

O movimento de moralização reivindica espaço e tratamento específico
para as crianças, com demanda do empenho dos pais. O interesse dos pais na
formação dos filhos é uma mudança de atitude decorrente da afeição que sur-
ge nas relações familiares. A criança torna-se o centro da família, insubstituível,
sendo concebida em número limitado para proporcionar-lhe a atenção devida.
Um novo sentimento de família se forma entre os séculos XV e XVIII, não
mais centrado na permanência do nome ou no patrimônio familiar. A família
conjugal vem a ser reconhecida como um valor fundado no amor entre pais e
filhos. No início desse período, sentia-se a perda de um filho na primeira infân-
cia como fato corriqueiro, pois, dada a alta natalidade, havia a expectativa de
que logo viria outro para substituí-lo. À medida que se organiza a família em
função da prole, sente-se a perda dos filhos como fato irreparável. Badinter
(1980) tem uma interpretação diferente: a indiferença materna pelos filhos e
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conseqüente ausência de cuidados estaria na raiz da alta mortalidade infantil.
No iluminismo, a valorização da maternidade volta, com vários filósofos como
Rousseau convocando as mulheres a assumirem o seu papel. Os autores con-
vergem na conclusão de que, a partir do século XVIII, os filhos individualmente
passam a ser considerados algo especial e o centro da vida familiar para o qual
o casal deve se voltar.

Segundo Donzelot (1986) e Foucault (1988a), esse processo em que a
criança vira o centro da família se relaciona às políticas de Estado que visam à
melhoria da qualidade da população. Com a medicalização social no século
XIX, o Estado interviria nas famílias das classes populares, ao passo que as
famílias burguesas procurariam voluntariamente o médico, concorrente do pa-
dre como conselheiro, a fim de criar melhor a sua prole (Donzelot, 1986).

No Brasil, em período mais recente, houve processo semelhante de limi-
tação do número de filhos, o que possibilitou maior dedicação dos pais à prole
de menor tamanho. Souza (1995) analisa essa mudança na Bahia a partir da
virada do século XX. Advindas de transformações estruturais no Brasil com a
Abolição e a Proclamação da República, três tendências influíram nas condi-
ções de reprodução familiar: o processo de medicalização, a expansão da
escolarização e a ampliação da participação feminina na vida social. Essas
tendências atingiram todas as camadas da sociedade em períodos e com signi-
ficados diferentes. O processo de medicalização da família se inicia ainda no
final do século XIX, ao introduzir novas práticas de higiene e enfatizar o papel
materno. A adesão por parte das populações envolvidas baseia-se na percep-
ção de ganhos em termos de sobrevivência e redução dos sofrimentos.

Na década de 1920, expande-se o sistema escolar. A entrada crescente
das mulheres no mercado de trabalho foi um fator de declínio dos sistemas de
ajuda mútua nas redes de parentesco e vizinhança, predominantes em camadas
populares na Bahia até a década de 1970. As redes de ajuda facilitavam a
criação de proles numerosas. A ampliação progressiva dos encargos dos pais
no cuidado de um número crescente de filhos que sobreviviam favoreceu a
mudança de comportamento reprodutivo ao longo das gerações. A ampliação
dos encargos dos pais é comparável ao processo descrito por Ariès (1981) do
surgimento da família centrada na criação dos filhos. A perspectiva favorável à
sobrevivência de todos os filhos procriados foi decisiva para que os casais
passassem a limitar seu número em dois ou três, prática que se difunde entre as
elites e camadas médias na primeira metade do século e nas camadas popula-
res a partir da década de 1960 (Souza, 1995).

No Brasil, a grande queda de fecundidade feminina na segunda metade
do século XX indica processos semelhantes ao europeu em período mais re-
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cente. A taxa de fecundidade manteve-se estável entre os censos de 1940 e
1960, variando de 6,2 a 6,3 filhos por mulher. As décadas seguintes registram
uma redução drástica. No censo de 1970, a taxa de fecundidade diminuiu para
5,8 filhos por mulher, no de 1980 caiu para 4,4 filhos e no censo de 1990, redu-
ziu-se para 2,9. A taxa de fecundidade atual é a menor já registrada, com 2,3
filhos por mulher no censo de 2000.1 Segundo Citeli, Souza e Portella (1998), a
redução das taxas de fecundidade no Brasil dos anos 60 e 70 do último século
ocorreu mais em função de mudanças culturais, que alteraram padrões refe-
rentes às tomadas de decisão sobre o tamanho da prole, do que da ação de
políticas públicas. Os novos padrões seriam decorrentes de urbanização, indus-
trialização, proletarização da mão-de-obra rural e urbana, pobreza, entrada de
mulheres no mercado formal de trabalho, aumento de escolaridade em ambos
os sexos, introdução de novos métodos anticoncepcionais, mudanças no siste-
ma de saúde e expansão dos meios de telecomunicação. As autoras ressaltam
a influência de novos modelos apresentados na televisão, meio de comunicação
que se disseminou.

Reconhecendo-se a diversidade dos modelos familiares no Brasil ao lon-
go da história (Almeida et al., 1987; Ribeiro & Ribeiro, 1995), salienta-se a
importância da presença de filhos para a constituição de família. Pesquisando
famílias das classes populares no sul do Brasil, Fonseca (1995) analisa as prá-
ticas de circulação de crianças, isto é, ceder um filho para parentes sem filhos,
ou sem crianças em casa. A representação de infância difere das famílias das
camadas médias, informadas por conceitos da psicologia, em que a criança
parece um ser frágil dependente do olhar materno para sua boa criação. Nas
camadas populares, a criação dos filhos consiste em atender a suas necessida-
des objetivas, tarefa que outras pessoas podem executar bem. Trata-se da
coletivização da responsabilidade sobre as crianças.2 A circulação de crianças
favoreceria a solidariedade do grupo familiar e o estabelecimento de redes
sociais. Ao passo que as famílias das camadas médias representam o modelo
conjugal que centra seus esforços para investir nos filhos, o modelo de família
das camadas populares valoriza a rede de parentes consangüíneos, considerando
as crianças partes integrantes do grupo amplo. No acolhimento das crianças,
revela-se a importância destas como valores tanto para garantir prestígio aos
pais de criação nas redes sociais como pelo prazer derivado do convívio. Esta
também insere os pais de criação em relações de troca com a vizinhança.
A circulação não indica a falta de valor da criança, antes sugere uma economia
de trocas em que elas aparecem como dons e contra-dons (Fonseca, 1995).



58

DESEJO, COBRANÇA DE FILHOS E REDES DE PARENTESCO

Quase todas as informantes reportam a cobrança por filhos vinda da
família mais ampla, amigos, vizinhos, no trabalho. As informantes de camadas
populares mencionadas são as usuárias dos serviços públicos de esterilidade no
Instituto de Ginecologia da UFRJ e nos serviços de reprodução assistida em
São Paulo. As informantes das camadas médias referidas são as entrevistadas
que passaram por serviços privados de reprodução assistida.

Quando se perguntou às usuárias do Instituto de Ginecologia da UFRJ
por que queriam ter filhos, a resposta mais freqüente foi “realizar o sonho – ou
desejo – de toda mulher”, frisando-se muitas vezes que esse sonho vinha desde
a infância. Muitas disseram ter chegado à idade ou ao tempo de ter filhos:
algumas na casa dos trinta preocupavam-se com a chegada da menopausa. Uma
informante de 25 anos que perdera uma trompa em gravidez tubária afligia-se por
não engravidar: “Daqui a pouco eu vou estar na menopausa”. As informantes
mais jovens falavam que já era hora; que desejavam ser mães cedo ou que não
queriam ser mães velhas, mães-avós de quarenta anos. A reação sobre a idade
também se manifestou entre as usuárias preocupadas com a duração da inves-
tigação da esterilidade – algumas eram pacientes do serviço há oito anos –, ou
com o limite etário estabelecido para o tratamento.

As respostas referentes ao sonho da mulher e ao tempo de executá-lo
indicam o quanto se vê a maternidade como condição da identidade feminina
essencial (Vargas, 1999; Costa, 2002). A terceira resposta mais freqüente foi
gostar de crianças. Várias contaram como colaboravam na criação de sobrinhos,
afilhados e enteados, cuidando deles ou mesmo adotando-os informalmente,
além das que lidavam com crianças em sua atividade profissional de professoras
e babás. A dimensão de prazer com os pequenos, analisada por Fonseca (1995),
também se revela em outra resposta menos citada: a vida do casal sem filhos
não tem graça, a mulher logo termina os serviços domésticos e não tem o que
fazer, ou “a casa sem filhos é vazia” (Vargas, 1999). Resposta semelhante e
menos freqüente foi a de que o filho completa a família ou o casal. Mencionou-se
também que o marido quer filhos, uma resposta remetendo o desejo de filhos ao
outro componente do casal. Outras responderam sobre o desejo de gravidez,
de ter a barriga.3

Citou-se a idéia de que um casal sem filhos não é família. Longe de uma
idiossincrasia de mulheres de camadas populares brasileiras, tal representação
se encontra em outros países do Ocidente. Stolcke (1991: 83) cita do Relatório
Warnock que “a família existe somente quando há filhos. Um casal não é famí-
lia”. A informante aconselha o marido sem filhos que cria como pai desde
pequenas as filhas dela do casamento anterior: “Eu já falei: ‘Ó, filho, se não der
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certo – porque você quer ter a sua família? Então arrume uma pessoa que
possa ter (...). Casa de novo, porque você precisa ter uma família’. E ele falou:
‘Não; desde o começo que eu sabia que você não tinha’” (Informante com
laqueadura, 37 anos, serviço público de reprodução assistida).

A importância das crianças para a constituição de uma família apareceu
de diversas formas. Houve crítica constante às mulheres que dão os seus filhos,
em contraste com a situação das entrevistadas que se crêem com “condições”
de criar bem os filhos e, no entanto, não conseguem engravidar, discurso esse
independente da posição social da informante.

Muitas consideram dar filhos para o marido uma obrigação da mulher
para com seu cônjuge, uma dívida com aquele que lhe dera tudo, assumindo a
posição de provedor, para que ambos pudessem “constituir uma família”. Uma
informante de 30 anos, que se submeteu a uma cirurgia de recanalização tubária
após laqueadura, respondeu por que queria filhos: “Para dar um filho ao meu
marido. Eu tinha um homem, tinha um lar. Toda mulher quer ter um filho do
marido e reconstruir sua vida”. Médicos, oriundos de camadas médias com
representações mais igualitárias dos papéis conjugais (Salem, 1989; Heilborn,
1995), interpretavam essa atribuição do gênero feminino de dar filhos – traço
peculiar às camadas populares – como indício de que as mulheres não queriam
filhos realmente, que seu objetivo era apenas “segurar o marido”, sinal de um
casamento que não estava bem. A dificuldade de ter filhos torna-se questão
mais difícil porque, não cumprindo o papel, a mulher enfrenta, além de repre-
sentações de incapacidade, cobrança.

A cobrança por filhos varia conforme a mulher ou o marido tenham
filhos de uniões anteriores. Muitas mulheres laqueadas com filhos do primeiro
casamento, ao tentar recanalizar as trompas ou tratamentos de fertilização in
vitro no contexto de uma nova união, sofriam censura de amigas, vizinhas e
colegas de trabalho que consideravam “loucura ter mais filhos com os tempos
difíceis de hoje”, porque a mulher já tinha filhos criados. Quanto mais velha a
mulher ou mais crescidos os filhos da primeira união, maior a tendência à críti-
ca. A cobrança por filhos mostra expectativas culturais sobre a reprodução da
família. Algumas pacientes de camadas populares relatam “pressão” para ter
filhos, encarando as perguntas freqüentes sobre a vinda do neném, do herdeiro,
como cobrança. Um número menor via as perguntas sobre a vinda dos filhos
ou sobre o tratamento como torcida para alcançar seu objetivo.

A cobrança de filhos por parte da família é tão disseminada que passa a
prerrogativa. Uma informante, tentando reversão de laqueadura, na segunda
união, disse: “Direito de me cobrar, só do meu marido e do meu sogro”. Ao
indagar às pacientes do Instituto de Ginecologia se alguém perguntava sobre
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elas não terem filhos, elas mencionaram ambas as famílias como os que mais
cobravam. Houve menções a cobranças por parte de: família do marido, o
próprio marido, vizinhos, amigos e colegas de trabalho. Um número menor falou
que todo mundo cobrava. Citou-se a igreja como meio onde se perguntava pela
vinda dos filhos. Uma informante angustiada cobrava filhos ao marido, que
tentava confortá-la.

Salienta-se a diferença de postura entre os consangüíneos e afins. Não
houve caso em que apenas os consangüíneos cobrassem e os parentes afins da
esposa fossem indiferentes. Algumas informantes afirmavam que sua família
as apoiava, ao passo que a do marido cobrava. Embora admitindo que ambas
as famílias cobravam, uma parte afirmou que a cobrança por parte da família
do marido era mais forte ou mais dura. “A família do marido maltrata mais” (sic).
Os relatos confirmam a pesquisa de Fonseca (2000) em grupos populares
reveladora da tensão existente entre parentes consangüíneos e afins da esposa,
com a constatação da força dos laços consangüíneos em contraste com a pre-
cariedade do laço conjugal.

As pacientes laqueadas sofriam de modo diferente a expectativa por
filhos. Ao passo que as mulheres que tinham filhos de uniões anteriores sofriam
censura no entorno por tentar mais filhos na nova união, a família do marido
censurava a mulher laqueada por não poder proporcionar filhos ao novo com-
panheiro. Uma das informantes disse que “há preconceito contra a mulher que
já teve dois filhos de outro marido e agora não consegue dar filhos ao atual”.
Por isso, algumas das laqueadas mantinham segredo sobre sua condição para a
família do marido, revelando-a somente a ele. Três das usuárias do serviço
público de reprodução assistida oriundas das camadas populares tinham filhos
de uniões anteriores e não podiam conceber novamente por causa de laqueadura
ou por terem perdido as trompas em gestações tubárias. Todas elas negaram a
cobrança de filhos por parte das famílias ou do entorno. Das usuárias de servi-
ços públicos de reprodução assistida que não tinham prole, uma mencionou a
cobrança de filhos por ambas as famílias, a segunda citou apenas a família do
marido – a família dela morava em outro estado –, e uma terceira disse que as
pessoas de fora da família eram quem mais cobrava. A terceira mencionou a
cobrança de netos por seu pai, que estava doente e veio a falecer antes que ela
engravidasse.

Entre as entrevistadas dos serviços públicos de reprodução assistida,
nenhuma relatou que o marido lhes cobrasse filhos. Entre as informantes do
Instituto de Ginecologia da UFRJ, por sua vez, algumas distinguiram entre ma-
nifestar o desejo de ter filhos e a cobrança. “Ele diz que quer ter um filho nosso,
mas não me cobra”. Houve poucas menções a cobranças com ameaças de
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abandonar a esposa para ter filhos com outra. Muitas vezes, o marido censura-
va a mulher por não procurar o tratamento que poderia resolver a situação:
“parece que você não quer me dar um filho”.

Uma informante de 40 anos com três filhos da primeira união, buscando
reversão de laqueadura após oito anos no segundo casamento, justifica sua
decisão, pois o marido atual só queria ter filhos depois de ter condições, de ter
construído a casa. Ele a ajudou na criação dos filhos dela e merece filhos. O
marido a acusa de não se esforçar, mas ela retrucou cansaço de tanto “procu-
rar tratamento, fazer exame e ser furada”. “Filho não é tudo na vida”, senão
ela não teria sido abandonada pelo primeiro marido. “Quer ter filho? Arranje
outra mulher que engravide”. O exemplo mostra a tensão no relacionamento
do casal oriunda da situação de infertilidade e o empenho da mulher em resolvê-
la, o que não significa submissão dócil aos desejos do marido. Em raros casos o
marido foi ao Instituto de Ginecologia antes da esposa para se informar sobre
o tratamento.

Entre as informantes das camadas médias, usuárias de clínicas particu-
lares, raramente se fala sobre a cobrança explícita por filhos. Explicita-se que
a decisão de ter filhos começa no casal após planejamento. Apenas duas rela-
taram a cobrança. Uma informante conta que do lado da família do marido
havia dois netos, por isso a cobrança por filhos vinha da família dela, em parti-
cular de sua mãe, que pedia netos. Outra entrevistada relata a cobrança de um
de seus irmãos: “falava que casamento sem filho não dá. Se você não puder ter,
você tem que adotar”. A mesma entrevistada havia se acomodado a uma vida
sem filhos e retomou o tratamento por incentivo do marido. Ele lhe sugeriu
fazer uma tentativa de FIV e, se fracassada, partir para a adoção. Outra infor-
mante relata o extremo respeito que ambas as famílias e amigos tiveram quan-
to ao fato de o casal não ter filhos. Ela falou em um “pacto velado de silêncio”
que visava a proteger o casal do assunto constrangedor.

Entre as usuárias do Instituto de Ginecologia da UFRJ, pertencentes às
camadas populares, a reação principal à cobrança por parte das pessoas de
fora era disfarçar, negando o desejo de filhos naquele momento. Outra reação
freqüente foi dizer que se aguardava a vontade de Deus. Um número menor
contava que não podia ter filhos e que estava em tratamento. A atitude mais
rara foi a de manifestar irritação e cortar a conversa. Quando se perguntou às
usuárias do Instituto de Ginecologia sobre quem sabia do tratamento, a respos-
ta mais freqüente foi: ambas as famílias sabiam. A segunda resposta foi: apenas
o marido sabia, o que denota alto grau de autonomização do casal nessa situação.
O mesmo número contou a amigos mais chegados, e a vizinhos ou colegas menos
freqüentemente. Um número menor revelou apenas à família dela.
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A rede social que envolve a mulher ou o casal e a força dos laços de
parentesco e de outros laços de amizade se revelam quando o casal seleciona
a quem comunicar o problema ou o tratamento de infertilidade. Tal seleção é
um indício das relações de proximidade e individualização da mulher ou do
casal diante de grupos mais amplos, um aspecto da construção processual
do parentesco ou relatedness (Carsten, 1995). O segredo absoluto ou compar-
tilhado sobre o tratamento, ou sua revelação para ambas as famílias de origem,
parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho pode indicar o grau de autono-
mia da mulher ou do casal nessa rede. A distância geográfica entre as famílias
ou outro elemento que implique a distância social pode ser fator de
autonomização (Schneider, 1968), nos exemplos em que o casal se diferencia
em relação à família extensa por ascensão social ou por conversão religiosa.
Algumas informantes que relataram pouca convivência ou comunicação com a
família extensa, seja a consangüínea, seja a dos parentes afins, haviam se con-
vertido em igrejas evangélicas pentecostais, havia poucos anos. A distância
geográfica da família consangüínea localizada em outros estados, principal-
mente do Nordeste, é o fator mais freqüente para que seus membros percam a
posição de confidentes preferenciais das mulheres. A família do marido assu-
me esse lugar, se estiver próxima.

Algumas informantes de serviço público de reprodução assistida, em es-
pecial as que têm filhos de uniões anteriores e família de origem residente em
outro estado, assumiram posturas de bastante autonomia no tocante a revelar o
tratamento de infertilidade: “É assunto do casal” e de mais ninguém. “Vida parti-
cular de um casal não interessa a vizinho, não interessa a outras pessoas”, diz
essa informante de 36 anos. Outra contou sobre sua decisão de procurar trata-
mento para o marido e apenas para amigas que passavam pela mesma situação –
eram laqueadas e se casaram novamente, querendo ter filhos na nova união.

Quando o casal decide pelo segredo, os parentes ou vizinhos sabem ape-
nas que a mulher está indo ao ginecologista. Destaca-se a inversão que ocorre
nas relações de confiança quando o casal se autonomiza. O tratamento de
infertilidade vira segredo do casal que a mulher compartilha apenas entre suas
iguais, isto é, suas colegas de tratamento, com quem ela pode conversar sobre
a experiência. Esse é o teor da conversa nas salas de espera nos serviços
públicos de infertilidade. O exemplo mais radical de autonomização foi o da
usuária que pretendia ter filhos sem companheiro. Nesse caso, não havia pa-
rentes afins e sua família vivia em outro estado. Apenas uma amiga sabia do
seu propósito.

As outras cinco informantes de serviços públicos de reprodução assisti-
da não mantinham segredo. Duas relatam que todo mundo sabia: ambas as
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famílias e vizinhos. Uma revelou a ambas as famílias e à vizinha, amiga íntima.
Uma comunicou apenas às famílias dela e do marido. A última disse para toda
sua família, principalmente as mulheres, e a uma cunhada, mulher de seu ir-
mão. Na família do marido, apenas a mãe dele e as três irmãs estavam cientes,
excluindo os parentes masculinos e os de segundo grau.

Entre as informantes das camadas médias, as famílias eram menores.
Quando se falava que a família sabia, em geral, elas se referiam a pais e irmãos
de ambos os esposos. Nem sempre esse núcleo todo sabia. Das oito, cinco
contaram também para amigas íntimas, ou para amigos chegados. Uma en-
trevistada, que pertencia a uma família muito numerosa residente em outro estado,
contou apenas para uma irmã e a sobrinha que estavam na cidade, para a mãe
e a tia do marido, além de uma amiga, futura madrinha do filho. Colegas de
trabalho de uma informante souberam do tratamento em função das constantes
saídas para consultas e exames. Um dos casais contava para as famílias apenas
após cada tentativa. Temendo a oposição, uma das informantes não queria
revelar o tratamento à própria mãe, mas seu marido contou, e apenas mais uma
amiga íntima e o sogro souberam do tratamento até confirmar a gravidez. Outra
relata que a família toda participava durante o tratamento. Festejou-se o nasci-
mento dos gêmeos, porque, na família dela, a única irmã não tivera filhos e, do
lado do marido, a neta mais próxima tinha cinco anos. Uma informante contou
apenas para sua mãe, que acompanhou tudo, e seu pai, além da prima gineco-
logista, ocultando de seus dois irmãos e supondo segredo do marido para com
os pais e irmãs. A reserva indica a privacidade do casal, pois a família só tivera
uma neta. A despeito disso, a família não cobrava filhos nem interferiu no trata-
mento. Nem sempre o distanciamento das famílias de origem é tão grande. Uma
informante discutiu com a própria mãe quando esta questionou o tratamento por
seu alto preço, e teve financiamento da sogra, a pessoa mais participante.
A despeito da família numerosa, o casal manteve mais gente informada.

Houve pouquíssimas entrevistadas que ocultavam do novo marido a sua
condição de laqueadas. Elas procuravam o serviço de infertilidade em segredo
para tentar a reversão de laqueadura. Duas informantes do Instituto de Gine-
cologia se decepcionaram quando souberam que a opção seria o tratamento
por fertilização in vitro em São Paulo, o que desfaria o segredo, pois o trata-
mento em si exigia a presença do companheiro no serviço, além da viagem. A
primeira contava com a discrição de sua família consangüínea para com o novo
marido, ao passo que a família consangüínea da segunda morava em outro
estado. O recurso à laqueadura também revela diferentes graus de envolvimento
familiar tanto na opção pelo método como no conhecimento da esterilização
pela família. Os parentes consangüíneos podem não ter influído na decisão,
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mas sabem da laqueadura. Houve exemplos em que a mãe foi a figura preponde-
rante na opção por esterilização, sendo também a mediadora com os médicos.
Ocorreu apenas um caso em que a sogra providenciou a cirurgia, e outro em
que foi o marido quem desempenhou esse papel.

Em todas as camadas, quanto maior a família, menor é a proporção dos
seus integrantes ciente do tratamento. Esterilidade e tratamento são tópicos de
conversa entre mulheres parentes e amigas, assim como reprodução e filhos
continua assunto de mulher em todas as camadas sociais, confirmando as distin-
tas atribuições dos gêneros. A cobrança de filhos incide de modo diferente sobre
homens e mulheres. A honra masculina decorre da virilidade e da capacidade de
prover a família e de protegê-la (Fonseca, 2000; Duarte, 1986). Fazer filhos é
atributo físico da paternidade; já sustentá-los e educá-los é atributo moral (Costa,
2002). Todavia, associa-se a esterilidade ou incapacidade de fazer filhos à impo-
tência sexual: à falta de virilidade. Comparando mulheres e homens em busca de
tratamento para infertilidade, Costa (2002) faz a distinção: a paternidade é atri-
buição da masculinidade como projeto na vida dos homens, ao passo que a
maternidade é atribuição feminina no sentido de confirmar uma essência
preexistente. A maternidade atualizaria sonhos existentes desde o passado, como
a paternidade seria um projeto para o futuro, daí esta ser mais aberta a alterna-
tivas do que a maternidade. A infertilidade nega a vocação ‘natural’ feminina
de ser mãe. A esterilidade masculina nega a virilidade, a dimensão sexual, o que
não ocorre na esterilidade feminina. Segundo Dauster (1992), a procriação é
sinal de virilidade, e para a mulher confirma a sua fecundidade. A infertilidade
não nega a sexualidade feminina, mas a própria identidade de mulher (Vargas,
1999). Com as queixas de amenorréia – falta de menstruação – e por não
engravidar, uma informante buscou o serviço, porque queria “provar que sou
uma mulher perfeita igual às outras”.

Valoriza-se a paternidade como parte do papel masculino: “Ele diz que
não é um homem completo porque não é pai”, comenta uma informante sobre
seu marido. Algumas informantes das camadas populares relataram que os
maridos sofriam a cobrança de colegas por não atualizarem o projeto parental
de um homem adulto constituir família: “Todos eles têm filhos, menos eu”. Em
outros casos, o questionamento da virilidade era explícito: “Disseram que o leite
do meu marido era estragado”; “Falam que meu noivo é rolinha, que não sabe
fazer filhos”.

Um raro exemplo em que a mulher cobra o filho do companheiro veio de
uma usuária que tivera uma gravidez tubária após um ano e meio de namoro
sem contracepção: “Até para fazer filho você demora, e quando faz é para me
matar”. Cientes desses valores, os médicos, quando explicavam a necessidade
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do espermograma, já adiantavam que o objetivo do exame não era avaliar a
potência sexual. Em todo o caso, está claro que a responsabilidade reprodutiva,
inclusive nos cuidados com a saúde e procura de médico, é atribuição feminina
(Costa, 2002).

Mesmo nas camadas médias, na qual valores igualitários sobre o casal
estão mais presentes, houve exemplos em que a esposa assumia publicamente
o ônus da infertilidade, apesar de o diagnóstico ser de fator masculino. Segundo
Héritier (1984), a esterilidade diz muito sobre as relações de gênero, uma vez
que recobre e coincide com o feminino em praticamente toda pesquisa etnológica.
Nas camadas populares, encontraram-se exemplos entre as usuárias do Instituto
de Ginecologia em que, a despeito de o diagnóstico de infertilidade masculina ser
claro, o marido não deu atenção ao resultado do exame, pois achava que “mulher
tem mais obrigação que homem na hora de ter filhos”. Os papéis de gênero
podem não se curvar às evidências médicas.

Diversas culturas descritas na literatura etnológica desconhecem a este-
rilidade masculina (Héritier, 1984). Em nosso contexto, Vargas (1999) fala da
invisibilidade da infertilidade masculina. Uma minoria de usuárias do Instituto
de Ginecologia relatou a resistência dos maridos em fazer o espermograma.
Uma usuária contou a reação do marido nordestino quando lhe falou do exame:
“Me respeite”. Outros davam a desculpa de filhos de uniões anteriores, ou de
terem engravidado ex-namoradas. Submeter-se a exames fere a masculinida-
de e mostra fragilidade (Costa, 2002), de modo que alguns exigem o respeito
devido hierarquicamente e outros querem provar sua virilidade com base em
relações antigas. Vários médicos se queixavam da falta de colaboração do
parceiro e advertiam as pacientes que suspenderiam o tratamento, ou o início
da investigação na mulher caso o exame não fosse entregue na consulta
seguinte. Algumas pacientes se queixaram da inflexibilidade dessa conduta e
queriam convencer os médicos a continuar o tratamento nelas para adiantar. Já
com uma visão de responsabilidade reprodutiva do casal e não apenas da mulher,
os médicos não cediam.

A infertilidade feminina ameaça tanto a identidade de gênero como o pró-
prio laço conjugal (Vargas, 1999). A despeito da noção corrente entre os médicos
de que muitas pacientes, especialmente as com filhos de uniões anteriores, pro-
curam tratamento “só para segurar o marido”, foram raros os depoimentos em
que a relação conjugal estava à beira da ruptura por falta de filhos (Vargas,
1999). Se perguntadas diretamente, elas respondem que filho não prende marido,
caso contrário não haveria mulher abandonada pelo pai dos seus filhos. A cobran-
ça de filhos mais diretamente às mulheres nas camadas populares relaciona-se à
busca pelo estatuto de mulher adulta. Fonseca (2000) observa que o status
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respeitável da mulher casada se realiza plenamente apenas se esta tiver a pró-
pria família: nisso consiste a honra feminina, muito mais do que em atributos de
recato e virgindade.

Entre as usuárias de serviços privados de reprodução assistida, a ma-
ternidade se relacionava a um projeto, era um ponto planejado para quando
as condições fossem convenientes. Apenas uma quis ter filhos imediatamen-
te após o casamento, comportamento comum entre os segmentos inferiores
das camadas populares (Fonseca, 1995, 2000) e encontrado entre as infor-
mantes mais jovens entrevistadas no Instituto de Ginecologia. O uso de
contracepção ou o recurso direto à laqueadura após se chegar ao número
desejado de filhos estava difundido, mas não universalizado entre as infor-
mantes dos serviços públicos de infertilidade. Já entre as oriundas de serviços
privados, todas usaram contracepção antes do casamento, e apenas uma das
oito a suspendeu assim que casou. Na época com 28 anos, a informante que
recorreu ao tratamento de inseminação artificial quando quis engravidar, após
tentar apenas seis meses de atividade sexual desprotegida, exemplifica a di-
mensão de controle sobre a própria vida e corpo: seu momento profissional
era propício e nunca teve paciência de esperar.

A dimensão de planejamento se explicita nos dois casos em que nem a
mulher nem o marido tinham identificado impedimentos físicos para engravidar:
eles retomaram a contracepção após o nascimento do(s) filho(s) desejado(s).
O nascimento do filho é, para esse grupo, um evento conscientemente planejado
pelo casal, um projeto (Velho, 1987). Almeida (1987), referindo-se a camadas
médias brasileiras, assinala a diferença entre as mulheres da década de 1950,
para quem a maternidade era destino “inevitável”, e as da década
de 1980, que fazem da maternidade uma “opção individual”.

A representação de maternidade de mulheres de camadas populares
parece mais próxima do “destino inevitável” do que de projeto. Estudando o
discurso do “casal grávido” nas camadas médias, Salem (1983) assinala a ên-
fase dos casais nas opções e escolhas, na autodeterminação. Dauster (1990)
observa que entre mulheres das camadas médias se entende a procriação como
opção e desejo, um projeto que dá sentido à individualidade feminina. No entan-
to, nessas mesmas camadas, a maternidade não condiz apenas com códigos
individualizantes; além do projeto e da decisão, há o instinto e a pressão social,
a última correspondendo às dimensões hierárquicas da sociedade brasileira
(Dauster, 1992). “Instinto” seria o impulso biológico para a procriação, o “lado
bicho” ou “lado natureza”, segundo as informantes de Dauster (1987). Decisão
e instinto para ter filhos se somam.
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Nas classes populares, vê-se a maternidade mais no sentido de cum-
prir a essência feminina, correspondendo a tendências holísticas, e nas ca-
madas médias a experiência da maternidade se aproxima mais de um projeto
de vida para realização pessoal, mas a experiência da infertilidade faz con-
vergir as representações desses grupos sobre a maternidade. As mulheres de
camadas populares se vêem impedidas de efetivar ‘naturalmente’ sua essência
materna e têm de se engajar em terapêuticas para a infertilidade de modo
que a maternidade torna-se um projeto a cumprir após vencidas várias etapas
de obstáculos, o tratamento em si. Já nas mulheres de camadas médias, a
impossibilidade de cumprir o projeto de maternidade mostra o caráter obriga-
tório dessa experiência, um projeto que não se pode descartar, a fim de rea-
lizar a identidade feminina. A esterilidade constitui-se em drama para a maior
parte das mulheres envolvidas.

I N F E R T I L I D A D E

A simples ausência de filhos é percebida como voluntária e fruto de um
planejamento em que se posterga a maternidade ou a parentalidade; a
infertilidade, no entanto, não é considerada um mero problema clínico, mas sim
uma condição estigmatizante. Ao analisar a construção da infertilidade como
problema para a medicina, pretendo estudar de que modo a infertilidade passa
a existir como realidade social, estruturada nas relações entre indivíduos e gru-
pos, especialmente no tratamento médico.

ESTERILIDADE: SENTIMENTO, ACUSAÇÕES, SEGREDO E ESTIGMA

Percebe-se a ausência involuntária de filhos como drama (Franklin, 1990),
e não apenas uma intenção frustrada de uma pessoa ou casal. Ter filhos é
mandatório para o casal completar a família, justificando o investimento na
terapêutica para infertilidade. O marido de uma entrevistada relata uma pilhé-
ria que ouviu sobre o tratamento: “Você quis ‘ter filho’ e ainda ‘pagou’ para
isso?”. Ele responde: “Eu pagaria dez vezes. Eu pagaria um milhão”.4

Filhos são símbolo e materialização do amor do casal na unidade do
sangue com ambos os pais (Schneider, 1968). Vê-se aqui a motivação do casal
para ter um filho: “Eu não tenho filhos do meu marido e, porque eu gosto dele,
eu gostaria de ter um filho dele. Eu só tenho um filho e o filho não é dele, é
adotivo. É filho meu, não é dele. (...) Engravidar dele porque eu gosto dele, né?
(39 anos, laqueada, serviço público de reprodução assistida)”.



68

A inexistência de filhos é um problema que ultrapassa a mulher ou o
casal. Compreende-se assim o sofrimento das mulheres diante da dificuldade
de engravidar:

Eu achava que a minha família não estava completa. Só iria estar
completa a partir do momento que eu engravidasse. Eu tinha medo de
um dia não poder engravidar e ele me largar, ou jogar na minha cara
que a maior vontade dele era ser pai e eu não tinha realizado. Se você
me perguntar muito, eu vou acabar chorando. (Usuária, serviço público
de reprodução assistida, 29 anos)

Para a família mais ampla, a manutenção do nome e da honra familiar
(Abreu Filho, 1980) implica a geração de filhos. Segundo Abreu Filho (1980), a
mulher não tem papel ativo em perpetuar a “família/raça”, porque sai para
outra família no casamento e não mantém o nome de família. Avalia-se a honra
da mulher por sua conduta moral, representando o sagrado familiar. O autor
não levou em conta que se considera a reprodução ‘biológica’ atribuição femi-
nina, e a esterilidade estigmatizante para a mulher, que se acha destituída de
sua identidade feminina (Vargas, 1999). A expectativa social de que o casal
gere filhos é tanto mais forte quanto mais próximas são as pessoas da rede
familiar.

Da expectativa ou cobrança, podem surgir acusações de incapacidade
de gerar: “Só a minha sogra me falava (...) me chamou de doente” (usuária,
serviço privado, 35 anos). Essa entrevistada perdera uma trompa totalmente e
outra parcialmente em gestações tubárias, de modo que a acusação da sogra,
na época padecendo de uma doença mortal, foi extremamente dolorosa para
ela. A reação à ausência de filhos foi além da cobrança, enquadrando com
atributos negativos a mulher que não gera. A sogra, parente afim mais central –
exceto o cônjuge – no jogo reprodutivo, chamou de doente essa informante. As
demais informantes oriundas das camadas médias negam comentários negativos
sobre a incapacidade de engravidar, o que confere com noções de privacidade
mais demarcadas e com a etiqueta dessa camada social. O único comentário
negativo se refere à dimensão de saúde, o que também denota a maior adesão
dessas camadas ao discurso biomédico.

Entre informantes das camadas populares, as expressões sobre uma
possível incapacidade de gerar são mais duras. O tipo de comentário nesses
grupos vai além da caracterização médica de uma aflição, mas abrange a tota-
lidade do ser, o que inclui a dimensão moral da pessoa. Algumas contaram ter
sido “xingadas” (sic) de estéreis, alteração enquadrada no plano físico-moral
(Duarte, 1986). Uma informante de serviço público de reprodução assistida foi
chamada de “encruada”, ao passo que informantes usuárias do Instituto de
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Ginecologia da UFRJ foram intituladas de “maninha” quando viviam no Nor-
deste. Uma conta que, além de ter sido tachada de imprestável, ouviu a compa-
ração de uma conhecida que se dizia mais mulher do que ela, porque tivera
filhos. Outra foi denominada "mal-amada" por não ter filhos.

Outras referências comuns foram “figueira” e “árvore seca”. A pergunta
“A fonte secou?” foi freqüente para homens e para mulheres. Uma mulher que
tinha uma filha do primeiro casamento e outra natimorta, mas nenhum filho da
união atual repete os comentários: “As pessoas falam que eu virei uma mulher
seca”, que eu “sequei”, que sou “uma flor que murchou”. A própria mãe disse
que ela era “como o pé de figueira que não dá mais figo” e os irmãos perguntam:
“Como é, a fonte secou?”. Os colegas do marido dizem que ele já “secou”.
Quando a mulher ou o casal voluntariamente resolve não ter mais filhos ou
disfarçar essa impossibilidade, usa-se a expressão “fechar a fábrica”.

Compara-se o ato voluntário de não ter filhos a uma etapa de um processo
produtivo artificial, ao passo que se compara esterilidade a fenômenos naturais:
árvores sem fruto ou ressecadas, flores murchas, fontes que secaram. A me-
táfora da ‘secura’ é a mais freqüente. No tocante aos conteúdos simbólicos atri-
buídos à esterilidade e à fecundidade, Héritier (1984) observa a homologia entre
mundo, corpo individual e sociedade. Nos sistemas simbólicos de representação,
é comum a oposição de imagens de umidade fecunda e de aridez estéril.
O texto da figueira é a imagem de esterilidade herdada da tradição bíblica mais
citada. Uma informante relata que o sogro, para lhe mostrar sua condição de
estéril, leu o texto bíblico no Evangelho de Mateus 21,18-20, em que Jesus
amaldiçoa a figueira sem frutos: “Nunca mais nasça fruto de ti”, e a árvore
seca. Ela discordou da interpretação.

Há diferentes reações quanto a assumir a condição médica, ou mesmo
moral, de estéril. Em alguns casos, embora não seja o diagnóstico clínico da
mulher, os fracassos sucessivos das tentativas a levam a assumir essa identida-
de. Essa informante, cuja filha nasceu após a quinta tentativa de fertilização in
vitro, e que recorreu à reprodução assistida em clínica privada em função da
infertilidade do marido, comenta: “Até porque depois o problema não era mais
dele. O problema era nosso, porque tinha que pegar em mim. (...) Eu passei a
achar que o problema era eu”.

As envolvidas em tratamento podem recusar a identidade de estéril
(Vargas, 1999). Indagada sobre como se sentia por não engravidar ou se ouvira
comentários a respeito, essa usuária de serviço público de reprodução assistida
de 36 anos, com duas prenhezes tubárias, reagiu: “Eu não me incomodo, porque
eu não me ‘sinto’ estéril. Porque infelizmente eu não tenho minhas duas trom-
pas. Se não fosse isso, eu engravidava normalmente”.
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Pode-se interpretar a mesma condição clínica de forma distinta, assu-
mindo-se ou negando-se a identidade que a classificação médica confere. As
classificações médicas são criadoras ou legitimadoras de estatutos sociais
(Herlizch, 1984). O “sentir” é muito importante para se incorporar identidades.
Esta informante apresenta sua situação médica como algo contornável, dizen-
do não se sentir estéril, no entanto outra entrevistada, usuária de clínica privada
de reprodução assistida, que também perdeu as duas trompas, descreve sua
situação como perda total da fertilidade: “Eu perdi as duas trompas. Aí (...) eu
fiquei infértil. Perdi toda a minha fertilidade. Não podia mais engravidar”. A
informante que assume a condição de infértil pertence às camadas médias com
maior adesão ao discurso médico, em que atributos corporais não implicam a
desqualificação da pessoa, ao passo que a paciente que nega a condição per-
tence às camadas populares em que a configuração físico-moral informa a
compreensão dessas alterações.

Nas camadas populares há relações tensas entre as mulheres com filhos
e as que não podem tê-los: uma informante contou que em sua vizinhança as
pessoas não queriam que ela pegasse nas crianças ou tocasse na barriga de
grávida, e a acusavam de “ter olho”. Uma paciente de serviço público de re-
produção assistida, que engravidou, conta uma das “colegas” de tratamento,
disse que, quando via uma grávida, tinha vontade de atacá-la. Outra informante
sente angústia quando vê a barriga – grávida – das outras.

Indaguei às usuárias do Instituto de Ginecologia da UFRJ o que sentiam
por não conseguirem engravidar. As respostas mais comuns foram depressão,
choro, tristeza – inclusive ao ver crianças –, além de ansiedade e preocupação.
Algumas se sentem magoadas com a fertilidade alheia. O único impulso positi-
vo é procurar tratamento. Apenas uma disse que Deus a castigara (Dauster,
1983). Ela fizera abortos e não conseguia ter filhos novamente. Cita-se um rol
de sentimentos negativos: vergonha, fragilidade, frustração, inferioridade, inca-
pacidade de gerar, baixa auto-estima, culpa. Esta entrevistada relata o choque
quando descobriu que o único meio de engravidar seria a fertilização in vitro:
“Aí foi aquele baque para mim. Foi assim, um susto. Aí ele até falou: ‘Dá um
tempo para você realmente fazer a proveta, via in vitro’. Não é nem inseminação
artificial. É inseminação in vitro mesmo. (...). Eu dei um tempo para minha
cabeça esfriar” (Usuária, clínica privada de reprodução assistida, 34 anos, obs-
trução e uma prenhez tubárias).

Como reage o entorno? Uma delas conta que amigos lamentam a este-
rilidade do casal, pois eles merecem ter filhos. Outras dizem despertar pena.
Acusam-se as que não conseguem gerar filhos de “ter olho”, de ter inveja e de
não ser mulher. As informantes de Vargas (1999) recusam o rótulo de figueira,
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porque não poder engravidar corresponde a não ser mulher, o que ameaça a
identidade feminina firmada no valor da dimensão reprodutiva. O simbolismo
da figueira na construção da identidade de estéril se ampara em uma natureza
que não tem vida, tão ruim que não dá fruto. Representa-se uma mulher frustrada
em oposição àquela que se realizou porque gerou filhos (Dauster, 1983).

As minhas irmãs é que me enfezavam muito. Falavam que (...) quando
morresse, eu ia virar uma tábua para as mulheres pisarem em cima se
tivessem filho. Uma árvore que não dá fruto, corta ela, faça lenha. Está
até na Bíblia. (...) ‘Você é árvore sem fruto. Vai virar tábua para os
outros passar, tem que te cortar e fazer lenha’. (Usuária, serviço público
de reprodução assistida, 37 anos)

As imagens mostram a condição humilhante da mulher estéril em con-
traste com as que tiveram filhos. A vida delas é tão improdutiva como a
árvore que não dá frutos e que, mesmo se direcionada para uma utilidade –
virar lenha ou assoalho – deve servir para reverenciar as que tiveram uma
vida produtiva: ser tábua para as com filhos pisarem. Essa informante de
serviço público de reprodução assistida, que pretendia ter filhos sem compa-
nheiro, era a única da família sem filhos. Para livrar-se de tal identidade
estigmatizada de estéril, as mulheres argumentam já terem experimentado a
gravidez, mesmo que resultante em aborto (Vargas, 1999; Héritier, 1978).
Várias que nunca tiveram filhos se vangloriavam de ter engravidado, mos-
trando que não eram figueiras secas.

A condição de infértil é um estigma social (Goffman, 1975), em que há
uma “dinâmica da diferença vergonhosa”, envolvendo avaliação negativa tanto
por parte dos considerados estéreis como pelo grupo externo, uma vez que os
primeiros, por falha biológica, não cumprem a norma social da procriação.
A prática de segredo sobre a infertilidade ou sobre o tipo de tratamento médico
necessário para superar a ausência de filhos é sinal da tentativa de ocultar a
condição estigmatizante.

Murais no saguão com fotos de bebês são comuns em clínicas de gine-
cologia. A médica de uma clínica particular de reprodução assistida conta que
alguns pacientes pedem para não exporem suas fotos na sala de espera. A
clínica tem um mural interno, onde circulam apenas funcionários. Ela justifica a
medida para evitar que se reconheça o filho de alguém que não deseja revelar
o tratamento. Em outra clínica particular de ginecologia, onde se oferecia trata-
mento convencional e inseminação intra-uterina, o mural ficava na sala de es-
pera. O médico pensou em fazer um mural só com as crianças nascidas de
inseminação com o objetivo de “desmistificar o tratamento”, mas as pacientes
o dissuadiram. Há uma demanda por segredo por parte dos pacientes que re-
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correram à reprodução assistida, evitando a própria identificação. Qual a razão
do segredo senão a existência de uma “diferença vergonhosa”, ou estigma?

Defendo a hipótese de que o segredo sobre a esterilidade e sobre o
recurso às tecnologias de procriação se refira mais ao caráter estigmatizante
de anormalidade e incapacidade, e artificialidade especificamente quanto às
técnicas, do que a imperativos de privacidade pelo casal, embora a demanda
por privacidade também esteja presente. Negava-se a entrevista porque outras
pessoas saberiam sobre a esterilidade de um dos membros do casal. Houve
mais reticência por parte dos maridos. Em alguns casos de infertilidade por
fator masculino, a negativa da mulher em dar a entrevistas após sua primeira
concordância relaciona-se à oposição do marido que não queria revelar sua
condição. Em um dos casos de recurso à reprodução assistida por causa da
esterilidade masculina, a informante aceitou a entrevista a despeito da oposição
do marido. Na recusa, também se alegou o receio de atribuir o estigma ao filho,
uma vez revelado o modo como foi gerado. Uma usuária de serviço público de
reprodução assistida mudou de idéia e recusou a entrevista por causa do mari-
do. Ela se justificou: o assunto era um segredo do casal, e apenas sua irmã
sabia. O marido temia que outros soubessem e viessem a “zoar com o filho,
dizendo que era bebê de proveta”.

As usuárias de serviço de esterilidade sofrem estigmatização pelos
próprios médicos que as enquadram como pacientes difíceis, problemáticas,
angustiadas, ou muito sensíveis. Em campo, presenciei diversos relatos de
sofrimento, raramente com extravasamento de emoções e choro brando, mas
não se encontrou comportamento desviante de descontrole. No Instituto de
Ginecologia, onde os médicos me franquearam o acesso às usuárias e eu desfru-
tava da confiança deles, várias vezes me encaminharam pacientes consideradas
difíceis para conversar, e nunca encontrei casos de desespero diante da impos-
sibilidade de ter filhos.5 Nesse ponto, a reação emocional não tinha qualquer
proporção com a suposta gravidade do caso: usuárias de menos de 25 anos,
com pouco tempo de casadas e de tentativa de engravidar, estavam aflitíssimas,
ao passo que outras acima dos 30 e com dez anos de casamento e tentativas
estavam bastante calmas.

Outra dimensão do estigma é a atribuição de responsabilidade entre os
cônjuges pela infertilidade. Era comum as informantes do Instituto de Gine-
cologia se perguntarem de quem seria a “culpa” (sic): dela ou do marido.
Uma informante de 25 anos que perdera uma trompa em gravidez tubária
disse: “Botei na cabeça que a culpa é minha”. As famílias também se questio-
navam sobre a ausência de filhos, cada lado atribuindo ao cônjuge afim a culpa.
Observei freqüentemente essa dinâmica de “empurrar a responsabilidade” no



73

Instituto de Ginecologia, onde um contingente significativo das usuárias estava
em fase de investigação. Uma delas comparou a fertilidade de sua união ante-
rior com a da segunda, dizendo que ela e o primeiro marido eram muito férteis,
pegavam filho logo, por isso achava que a culpa de não engravidar no segundo
casamento era do parceiro, que vivera com a namorada por cinco anos sem
engravidá-la. Terminada a relação com a informante, o segundo marido casou-se
com uma terceira mulher e teve um filho. Outra informante relata a especula-
ção de ambas as famílias sobre qual dos dois teria problema. Acusava-se o
marido dela de não poder ter filhos por ser transplantado, a despeito do des-
mentido médico. Uma informante, que tinha diagnóstico de ovário policístico
desde a adolescência, conta a surpresa do marido diante do espermograma
com resultado ruim: “Caramba! É comigo?”.

Quando se constata problema em ambos os cônjuges, a solidariedade no
diagnóstico ruim pode gerar maior união do casal. Com espermograma baixo, o
marido tenta consolar sua esposa que tem ovário policístico, dizendo que
o problema não é só dela, “vai ver que o ruim é ele”. Ela responde que isso
dificulta mais as coisas. Entre as informantes das classes populares, após um
diagnóstico de infertilidade irreversível, várias sugeriram ao marido procurar
outra parceira. A identificação da causa da infertilidade, entendida como res-
ponsabilidade, afeta a relação do casal, a despeito de os médicos frisarem que
a infertilidade é um problema do casal, e não de um dos cônjuges. Uma infor-
mante contou que o marido se zangara com o resultado ruim do espermograma,
pois ele “queria que o problema fosse meu – dela –, vivia me jogando na cara”.
Ela fizera um aborto com auxílio financeiro dele no início da união e julgava
que, por isso, não podia mais engravidar. A informante estava menos ansiosa
para engravidar após saber que a “culpa” não era dela.

Entre as usuárias de serviços de reprodução assistida, já se definira a
razão da infertilidade, fato para o casal enfrentar. A reação à descoberta varia.
Houve três reações diferentes em caso de “fator masculino”: uma informante
assumia que o problema era dela e que se tratava sem resultado, embora a
origem da infertilidade estivesse no marido, que não se engajou no tratamento.
Outra entrevistada, por sua vez, não escondeu que se tratava por causa de
problemas do marido. Embora a razão do tratamento fosse a baixa contagem
espermática, a terceira assumiu para si também a condição de infertilidade
após o insucesso de algumas tentativas. As três informantes mencionadas eram
das camadas médias.

Ainda nessa camada, houve eventos da vida reprodutiva que explicitaram
a condição de infertilidade feminina: três sofreram gestações tubárias. Uma
perdera as duas trompas; a segunda perdeu uma trompa, mas imediatamente
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se constatou a obstrução da trompa restante e a impossibilidade de correção
cirúrgica. Após duas prenhezes tubárias, a terceira ficou apenas com o pedaço
de uma trompa e passou por orientação médica, tendo esperado anos para
engravidar nesse estado. Quando procurou um serviço de infertilidade que lhe
informou que o único recurso seria a FIV, ela ficou aliviada. Com o fim da
indefinição de seu estatuto, procurou o tratamento e engravidou na primeira
tentativa. Em dois outros casos não houve diagnóstico de infertilidade em ne-
nhum dos cônjuges. Uma dessas informantes procurou um médico em busca
de um diagnóstico. O médico, sem encontrar nenhuma causa, imediatamente
sugeriu iniciar o tratamento, o que o casal recusou, para a perplexidade do
ginecologista. Ela relata a angústia de passar anos a fio em investigações
inconclusivas e trocando de médico. Um especialista identificou um cisto de
endometriose em um ovário, que recebeu tratamento cirúrgico. Após uma ten-
tativa de inseminação e duas tentativas de FIV com esse médico, ela trocou
para um especialista de renome na mídia. Este identificou e tratou um
endometrioma no útero – decorrência dos tratamentos anteriores –, empreen-
dendo depois a última e bem-sucedida tentativa de FIV. Vivenciar indefinição
de diagnóstico pode ser mais aflitivo do que a clareza de um diagnóstico nega-
tivo que permita tomar as providências necessárias. Um diagnóstico não é dado,
mas é uma construção, conforme se depreende dos relatos em que falta clare-
za sobre o estatuto da paciente.

Entre as usuárias de serviços públicos de reprodução assistida, não hou-
ve exemplo de infertilidade masculina como única razão do tratamento. Duas
delas fizeram laqueadura tubária e uma perdera as trompas em gestações
tubárias; as três eram mães de filhos de uniões anteriores e tinham maridos
sem filhos. Uma delas sugeriu ao marido que casasse com outra mulher para
constituir família. A segunda disse que, se o marido tivesse filho com outra,
pegaria a criança para criar e cessaria o tratamento. Não se encontrou entre as
pacientes das camadas médias sugestão de ruptura do casamento por conta da
infertilidade ou da eventualidade de o marido ter filho com outra para a esposa
criar. Uma das entrevistadas tinha ovário policístico e fizera três tentativas de
inseminação intra-uterina. Ela falou do medo de que o marido a abandonasse
para ter filhos com outra, mesmo receio confessado pela terceira paciente la-
queada.

Não se encontrou temor semelhante entre as informantes das camadas
médias. As outras quatro tinham obstrução tubária, bilateral em três dos casos.
A entrevistada com obstrução em uma trompa teria chance de engravidar sem
fertilização in vitro, porém, como na época ela contava 38 anos, os médicos
optaram por uma intervenção mais forte. Duas com obstrução bilateral relatam
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anos de tratamentos ineficazes com médicos e clínicas vinculados a planos de
saúde. A primeira se queixa da demora em identificar a causa do problema,
pois todos os médicos lhe garantiam gravidez em seguida. Até que um médico
lhe pediu o exame para ver o estado de suas trompas, a histerossalpingografia.
Constatada a obstrução, ela recebeu o encaminhamento para um serviço públi-
co de reprodução assistida, e ficou aliviada. No encaminhamento da segunda
para um serviço de reprodução assistida, o casal se submeteu a exames que
identificaram o fator masculino, além da obstrução tubária bilateral. Ela foi uma
das poucas a se entristecer quando soube da necessidade de FIV para
engravidar. O marido, igualmente, se entristeceu ao descobrir que também “ti-
nha problema”.

Os depoimentos sobre a chegada a um diagnóstico de esterilidade e a
identificação da “culpa” são reveladores. Primeiramente, a atribuição do diag-
nóstico a um dos componentes do casal é disputa não apenas entre os dois, mas
entre as famílias, o que constitui fator de tensão no relacionamento. Em segundo
lugar, embora o diagnóstico de infertilidade seja estigmatizante, para as mulheres
entrevistadas que tinham histórias de tratamento de fertilidade longo e ineficaz,
uma definição negativa que leve à tomada de providências é preferível à
liminaridade de uma indefinição.

Comparando-se os depoimentos das entrevistadas de camadas sociais
diferentes, parece que a condição de infertilidade levaria à ruptura da relação
mais facilmente entre as informantes de camadas baixas do que entre as de
camadas médias. São as informantes das camadas baixas que relatam o receio
de serem abandonadas pela impossibilidade de ter filhos ou mesmo oferecem
ao marido a opção de terminar a relação e procurar outra para procriar. Isso
talvez represente a fragilidade do laço conjugal nessas camadas (Fonseca, 2000),
por um lado. Por outro lado, os casais das camadas médias dispõem de acesso
muito mais amplo a tratamento médico. Por isso, antevêem a existência de
recursos para contornar a situação de infertilidade, o que preservaria o laço
conjugal. Resta discutir o que significa infertilidade para os médicos.

A INFERTILIDADE COMO PROBLEMA MÉDICO

Constrói-se socialmente a esterilidade sob o signo do “desvio”, o que
revela como o estatuto biológico do indivíduo se liga a seu estatuto social. Ao
diagnosticar doenças, o médico nomeia o desvio biológico e, assim, ele cria o
desvio social (Herzlich, 1984). O fato de considerar a esterilidade um problema
ao longo da história e em diversas culturas e sociedades (Héritier, 1984) indica
que o desvio social precede a compreensão de um desvio biológico. No tocante
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à construção da infertilidade como problema médico, analisa-se de que modo
esta passa a existir como realidade social, estruturada nas relações entre indi-
víduos e grupos, especialmente no tratamento médico (Herzlich, 1984).

Na abordagem da Organização Mundial da Saúde (OMS), representa-
se a esterilidade epidemiologicamente: um problema que atinge de 8 a 10% dos
casais no mundo (WHO, 1992). Em pesquisa em jornais de grande circulação
da imprensa brasileira, encontrei várias estatísticas de prevalência da infertilidade
com a tendência de aumento da proporção de inférteis. Segundo essas estatís-
ticas – inclusive a da OMS – variam de 8% até 20% das pessoas ou dos casais
no mundo com dificuldade para ter filhos.6 A justificativa para a relevância do
tema é epidemiológica: constrói-se a infertilidade como problema de grande
escala na população mundial. Os estudos da OMS partem da seguinte definição
de infertilidade: “dois anos de exposição ao risco de gravidez sem conceber”
(WHO, 1992). Com tal definição aberta, a infertilidade vira problema de larga
escala. Essa abordagem legitima demandas de setores do campo médico – a
ginecologia e, mais recentemente, a medicina de reprodução humana – em
função do contingente populacional atingido. Segundo Corrêa (2001), a discre-
pância dos resultados de pesquisas mundiais seria sinal de pouca confiabilidade.
A autora alerta para o encurtamento progressivo do tempo tolerável de espera
para engravidar sem recorrer a tratamento. A divulgação e oferta das técnicas
de reprodução assistida impeliriam os casais a buscarem logo uma solução
médica.

Merece destaque a imprecisão do conceito de infértil. Na demografia,
infertilidade é ausência de filhos ou de nascidos vivos em mulheres fecundas,
ignorando-se a decisão do casal sobre ter filhos (Barbosa, 1999). Dois livros de
divulgação da reprodução assistida escritos por especialistas da área não defi-
nem infertilidade, apenas comentam sua incidência: segundo Chedid (2000),
um em cada seis casais (15%) não consegue ter filhos; e Abdelmassih (1999)
afirma que 20% dos casais em idade fértil experimentam dificuldades para ter
filhos. O ponto comum é definir a esterilidade com base no casal, e não no
homem ou na mulher isoladamente. As percentagens amplas reforçam o cará-
ter de urgência do problema e a necessidade de investir em soluções como a
reprodução assistida.

Tamanini (2003) afirma que o discurso médico constrói a categoria “casal
infértil”, tirando o foco da categoria mulher infértil, sem, no entanto, constituir a
categoria homem infértil. No contexto da reprodução assistida, insere-se o ho-
mem na investigação clínica quando surgem técnicas para superar a infertilidade
masculina, mas cuja aplicação ocorre no corpo feminino. A emergência da
medicina de reprodução humana consiste na tentativa de superação da gineco-
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logia, que tratava a infertilidade na mulher, e da urologia/andrologia, que lidava
com a infertilidade masculina. Um especialista em reprodução humana afirma
que “o tratamento da infertilidade é (...) diferente da ginecologia: é um trata-
mento do casal. O primeiro exame que nós solicitamos é um exame do marido
e um exame dela. Isso é como se fosse um pré-requisito para fazer os outros
exames”. A autonomização do campo da medicina de reprodução humana (Luna,
2000) implica a constituição do novo objeto de pesquisa e intervenção médica:
o casal infértil, e não mais homens e mulheres inférteis isolados. No tocante às
técnicas, o corte é o surgimento da fertilização in vitro. A despeito da menção
à categoria “casal infértil”, na investigação e intervenção se busca a causa da
infertilidade atribuindo-a a um dos componentes do par, conforme se vê nas
estatísticas da etiologia.

Segundo estudos da OMS (WHO, 1992), a distribuição de causas da
esterilidade varia nos continentes estudados. Na África, ao sul do Saara, en-
contra-se a prevalência de causas infecciosas – obstrução tubária bilateral,
anormalidades tubárias adquiridas, aderências pélvicas –, passando de 60%
dos casos, ao passo que nos países desenvolvidos mais de 50% dos casos se
relacionam a desordens na ovulação ou a causas não demonstráveis – Esterilidade
Sem Causa Aparente (Esca). Nas estatísticas, vê-se o caráter socialmente
construído da infertilidade: nos países subdesenvolvidos, as causas relacionam-se
à precariedade do atendimento à saúde ginecológica (Barbosa, 1999). Os índices
nos países latino-americanos estão entre os dos desenvolvidos e os africanos.

Fatores não clínicos incidem na queda gradativa da fertilidade. Com a
mudança no estilo de vida das mulheres – adiamento da maternidade, entrada
da mulher no mercado de trabalho e ênfase na carreira –, o momento escolhido
para ter filhos coincide com a idade de declínio da fertilidade feminina, em
média aos 35 anos (Abdelmassih, 1999). O uso prolongado de contraceptivos
pode acarretar períodos de infertilidade (Barbosa, 1999). Fatores ambientais,
como efeito acumulativo e hereditário de radiação proveniente de experiências
atômicas, resíduos de agrotóxicos na alimentação, uso de hormônios
anabolizantes na pecuária, sedentarismo, consumo de álcool, drogas e fumo,
estresse, influenciam a queda da capacidade fecundante do esperma. Estudos
da qualidade do sêmen mostram que o homem na década de 1990 é menos
fértil do que na década de 1960 (Abdelmassih, 1999).

Abdelmassih (1999) lista elementos que podem levar à esterilidade feminina:
fator cervical, fator uterino, fator tubário, fator hormonal (ovulatório), fator peritonial,
endometriose, fator imunológico. Chedid (2000) cita os problemas mais comuns
na mulher: obstrução nas trompas, problemas na ovulação e nos ovários (ovário
policístico); problemas em outras glândulas (tireóide); problemas no útero (miomas
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ou fibromas e malformações); endometriose; hostilidade do muco cervical. Bar-
bosa (1999) ressalta as infecções pélvicas que acarretam fibrose e obstrução
tubárias. A autora menciona o quadro de abortamento habitual, em que a mulher
engravida, mas a gestação não prossegue.

Segundo Abdelmassih (1999), as causas da esterilidade masculina são:
varicocele, infecções e inflamações, fator hormonal, fator imunológico,
azoospermia. Chedid (2000) identifica como causas mais comuns no homem
problemas na produção dos espermatozóides no testículo ou para sua saída,
resultando em quantidade baixa ou inexistente, ou diminuição na motilidade dos
espermatozóides. Processos infecciosos estariam na raiz dessas alterações.
Barbosa (1999) menciona problemas na função testicular e problemas sexuais.
Abdelmassih (1999) inclui a esterilidade sem causa aparente no subtítulo “esteri-
lidade do casal”. Chedid (2000) descreve a produção de anticorpos anti-
espermatozóide ou infertilidade de causa imunológica no corpo da mulher ou do
homem – geralmente vasectomizado.

Em contraste com a abordagem de Abdelmassih e Chedid, especialistas
em reprodução humana, as pesquisadoras das ciências sociais que analisam
o tema destacam no contexto brasileiro a importância de problemas de saúde
pública, como a falta de atendimento ginecológico regular, a deficiência no
atendimento ao parto, a ilegalidade do aborto, fatores relacionados à infertilidade
de origem infecciosa (Corrêa, 1998, 2001; Barbosa, 1999). Outro fator men-
cionado é o difícil acesso à contracepção medicamente controlada (Corrêa,
2001), que no Brasil se reflete na opção por esterilização definitiva com
laqueadura tubária (Barbosa, 2000). As entrevistadas justificam a decisão de
fazer a laqueadura por falta de orientação médica sobre outros métodos além
da pílula anticoncepcional, medicamento descrito como causador de muitos
efeitos colaterais.7

No tocante à distribuição da origem da infertilidade por parceiro, Barbo-
sa (1999) cita a estatística de que 40% da infertilidade têm como origem o fator
feminino, 40%, o fator masculino, e 20% são de origem combinada. Essa foi a
estatística mais ouvida durante o trabalho de campo com a variação dos 20%
restantes, em que 10% seriam de causa combinada e 10% seriam sem causa
aparente.

No estudo da OMS sobre distribuição de causas de infertilidade por
parceiro em países desenvolvidos, registra-se causa feminina em 37% dos
casos, causa masculina em 8% e, em ambos os parceiros, em 35%. O mesmo
estudo na África Subsaariana indica 31% de causa feminina, 22% de causa
masculina e 21% com causa em ambos. Conforme a pesquisa da OMS, a
causa exclusivamente feminina seria a origem mais comum tanto nos países
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desenvolvidos (37%) como na África Subsaariana (31%), com divergência da
magnitude da origem exclusivamente masculina, que constitui uma pequena
proporção nos países desenvolvidos (8%) e uma parcela mais significativa nos
subdesenvolvidos (22%). Em compensação, nos países desenvolvidos, cresce
a proporção da origem da esterilidade no casal (35%), ao passo que na África
Subsaariana ambos os elementos do par corresponderiam a uma fração menor
(21%), embora bastante representativa.

A discrepância entre os dados apresentados por Barbosa e os dados da
OMS confirma a afirmação de Corrêa (2001) de que, do ponto de vista médi-
co-epidemiológico, a prevalência da infertilidade é mal conhecida. A autora
aponta a dificuldade de definir com clareza a infertilidade e de identificar suas
causas na prática clínica. Os livros de divulgação da reprodução assistida para
o público leigo, como os de Abdelmassih (1999) e Chedid (2000), não mencio-
naram a proporção de causas por parceiro. É curiosa a distribuição simétrica
da origem da infertilidade: 40% mulher, 40% homem e 20% do casal; ou 10%
do casal e 10% Esca. Esse ‘igualitarismo estatístico’ confirma a tendência da
medicina de reprodução humana a enfatizar o casal como objeto.

Tanto Chedid (2000) como Abdelmassih (1999) reportam estatísticas
sobre a chance de um casal engravidar a cada ciclo menstrual. Segundo Chedid,
a chance seria de 25%; Abdelmassih, por sua vez, menciona uma probabilidade
menos favorável: entre 16 e 20% de chance no período fértil. Essas estimativas
de chance de gravidez por ciclo menstrual são “inferências teóricas estabelecidas
a partir do surgimento das técnicas de fertilização in vitro e relacionam o nú-
mero de ciclos de tentativas a um determinado percentual de sucesso mensal”,
em ciclos espontâneos ou em qualquer tipo de tratamento (Tognotti & Pinotti,
apud Barbosa, 1999: 79). Essas considerações aproximam situações “natu-
rais” e os resultados da reprodução medicamente assistida (Barbosa, 1999).
Corrêa (1998) assinala a tendência a apresentar nos textos de vulgarização a
“hipofertilidade” peculiar da “natureza humana”, que enfatiza as taxas de êxito
das técnicas de reprodução assistida em detrimento da procriação sem inter-
venção externa. A técnica aparece como eficaz e a natureza, ineficiente.

A “Esterilidade Sem Causa Aparente” (Esca) é um exemplo revelador
da dinâmica das classificações médicas, pois se trata de um não-diagnóstico: a
infertilidade cuja origem não se identificou vira rótulo para um conjunto de
casos sem diagnóstico para ausência de gravidez após um período de tentativas
sem proteção. A orientação de especialistas da medicina de reprodução humana
diante da esterilidade sem explicação é o recurso a técnicas menos invasivas da
reprodução assistida, como a inseminação artificial. A providência tradicional é
mandar o casal tentar engravidar em casa. No Instituto de Ginecologia da UFRJ,
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havia a preocupação em dar alta a pacientes que estavam sob investigação por
anos a fio, repetindo os exames sem se encontrar a causa. Quando o único
encaminhamento era esperar em casa, o que as pacientes julgavam ter feito
nos anos de investigação, várias protestavam e pediam o encaminhamento para
uma “inseminação” (sic). A espera passiva em casa ou a adoção não configu-
ravam uma solução aceitável. O período tolerável para esperar a gravidez re-
duz-se em função da oferta das novas técnicas e da percepção de queda da
fertilidade feminina com a idade (Corrêa, 2001; Barbosa, 1999).

Mudou a rotina para as novas pacientes no Instituto de Ginecologia. Na
entrada, recebiam o aviso de que passariam por um ou dois anos de investiga-
ção e tratamento. Caso não houvesse a gravidez ou um diagnóstico conclusivo,
haveria o encaminhamento para os serviços públicos de reprodução assistida
em São Paulo. Alertavam as pacientes com 36 anos que a investigação seria
muito rápida para terem chance de se encaixar no limite de idade dos serviços,
o que lhes aumentava a ansiedade. Uma reportagem exemplifica o grau das
expectativas veiculadas na imprensa quanto à reprodução assistida: o subtítulo
afirma que “nove em cada dez casais brasileiros inférteis conseguem ter filho
com a ajuda da medicina”, e um dos entretítulos garante que “99% das mulhe-
res estéreis já podem ser mães” (Carelli, 2001: 109). Tal abordagem, em que se
representa uma medicina de reprodução humana praticamente infalível, con-
duz à idéia de que só não tem filhos quem não tentar o tratamento: trata-se da
fertilidade prescritiva.

NOTAS

1 Ver no sítio do IBGE: “Censo Demográfico – 2000 – Fecundidade Mortalidade; Tabela 1 –
Taxas de fecundidade total, segundo as Grandes Regiões 1940/2000”.

2 De modo semelhante aos casos analisados por Fonseca (1995), uma das entrevistadas de
camada popular foi criada pela avó que pediu à mãe, casada novamente, para ficar com a neta.
A coletivização da responsabilidade pela criança consiste nos sistemas de ajuda mútua,
declinantes nas redes de parentesco e vizinhança (Souza, 1995).

3 Respostas espontâneas em proporções reduzidas foram: o marido não ter parentes; vida
conjugal feliz; ter condições (materiais); querer uma menina (já tinha meninos); a expectativa
de que o filho ampare a mãe na velhice; a solidão; querer filho com o marido; constituir família
com o marido que já tem filhos de uniões anteriores; receio de o marido procurar outra para ter
filhos. Muitas mencionaram mais de um motivo.

4 Ragoné (1994), em seu estudo sobre maternidade substituta comercial (barriga de aluguel)
relata que as gestantes substitutas descartam a remuneração como motivação, pela convicção
de que filho é uma dádiva que não tem preço.
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5 Sobre o discurso da imprensa reportando o estereótipo do desespero de casais inférteis, ver
Franklin (1990).

6 São 15% dos habitantes do planeta em Zágari (1995), 13 a 15% da população mundial em
Caetano (1997) e 20% dos casais em Rezende (1999).

7 As laqueadas arrependidas eram, na maioria, mulheres que tiveram filhos muito jovens e não
desejavam mais tê-los em sua primeira união, queixando-se do primeiro marido por compor-
tamento violento ou irresponsável. Após a ruptura do primeiro casamento, elas encontram o
novo companheiro – geralmente sem filhos –, o parceiro ideal, com quem gostariam de
constituir família e que “merece” que ela lhe dê filhos.




