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5
Parentesco e Pessoa

O sangue é (...) ter aquela herança de família.
Usuária de serviço público de reprodução assistida, 36 anos

PARENTESCO

A análise dos sistemas de parentesco é tema clássico na antropologia.
Com base em Schneider (1968), que aborda o parentesco como um sistema de
símbolos e significados, analiso suas representações na fala das usuárias e
profissionais da reprodução assistida e de serviços de infertilidade, bem como
em saberes eruditos. Identifiquei nos dois maiores centros urbanos do Brasil
uma versão da simbólica de parentesco ocidental. Schneider (1984) reconhece
o etnocentrismo na teoria antropológica de parentesco: em seus pressupostos
estão embutidas concepções nativas ocidentais. A sabedoria convencional da
antropologia caracteriza o parentesco em dois pontos principais: é concernente
à reprodução de seres humanos e às relações que acompanham o processo de
reprodução sexual e biológica; as relações sexuais são parte integral do paren-
tesco, pois a reprodução sexual cria laços biológicos entre as pessoas (Schneider,
1984). Esses pontos são característicos da representação nativa do parentesco
ocidental que estão em consonância com as representações examinadas no
estudo das novas tecnologias reprodutivas, e fazem parte do eixo central de
sentido da simbólica de parentesco. Na presente análise, o contexto maior
de referência é o Ocidente, no qual se incluem casos estudados no Brasil.

Segundo Weber (1998), há um tipo ideal de parentesco ocidental, desig-
nado por Strathern de “euro-americano”, característico dos países do norte da
Europa e da América anglo-saxônica. Neste, a individualidade da pessoa é um
fato primeiro e há oposição marcada entre o privado (home) e o público (Strathern,
1992a). Propriedade, posse e controle são metáforas-chave da cultura ocidental,
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relacionadas à concepção de pessoa como indivíduo dono de si e dos produtos
de seu trabalho (Strathern apud Middleton, 2000). O indivíduo e agente é um
ser de identidade única, com limites externos marcados, que exerce controle
sobre suas atividades, é autor dos próprios atos e do produto de suas ações. Tal
noção de pessoa se baseia na metáfora raiz da cultura ocidental moderna: a
mercadoria. A pessoa é aquilo que tem ou faz (Strathern, 1988). No Brasil,
prevalece o modelo de pessoa relacional e a continuidade e confusão entre os
valores da casa e os da rua (Da Matta, 1987, 1997).1

O parentesco ocidental se constitui de relações cujo fundamento consis-
te na procriação e cuidado/criação (nurturing) de seres humanos: os fatos da
vida. O parentesco evoca o aspecto relacional da interação, formando uma
matriz de relacionamentos, ao passo que a família diz respeito ao aspecto
institucional, ao tipo de unidade. Cada pessoa tem sua constelação de parente-
la, por isso as relações de parentesco são privadas em relação à sociedade. Os
laços de parentesco ocidental também exemplificam a necessidade (determi-
nação) biológica ou natural (Strathern, 1999a).

Na antropologia, uma corrente define o parentesco como universalmen-
te constituído sobre base biológica, conceito influenciado pela representação
nativa ocidental. Outro conceito possível é a reprodução de pessoas por pesso-
as como processo social (Strathern, 1999a; Dumont, 1975). O parentesco é
uma rede de conexões de proximidade irradiada do indivíduo. Já a família, na
concepção ocidental, é uma instituição baseada na parceria conjugal e na cria-
ção dos filhos. O cerne da família se constitui no ato procriativo do casal, de
maneira que a proximidade biogenética do filho em relação aos pais confirma a
proximidade “nutridora e de cuidado” (nurturing) do casal. O casal gera um
filho que cria proximidade, e esta se define na superposição das relações de
família e de parentesco (Strathern, 1995b).

Na análise de Schneider (1968), o parentesco americano (dos EUA) é um
sistema simbólico no qual há dois elementos básicos para a definição de parentes:
a relação baseada na substância natural ou biogenética, e a relação como código
de conduta. Os vínculos, no primeiro caso, são decorrentes da ordem da nature-
za, portanto, dados, e no segundo caso os vínculos se constroem com base na
ordem da lei. Os laços de substância indicam hereditariedade compartilhada e
são impossíveis de desfazer, em contraste com os laços estabelecidos pelo código
de conduta com base na lei ou no costume. Há três modalidades de parentes: por
natureza, quando não há reconhecimento social do laço natural, nas relações
ilegítimas (filho natural, filho ilegítimo, pai natural, mãe natural). Na segunda classe,
há parentes pela lei, ou parentes por afinidade constituídos pelo casamento. A
última classe dos parentes de sangue se dá na natureza e na lei (Schneider, 1968).
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O direito civil apresenta representações de parentesco similares ao sis-
tema proposto por Schneider, opondo a verdade biológica à verdade afetiva,
complemento da primeira. Segundo Leite (1995), a relação de direito e a verdade
biológica devem coincidir. Práticas tradicionais, como a adoção, revelam a im-
portância da vontade individual para o estabelecimento da relação. O uso de
tecnologias de procriação com recurso à doação de gametas ou às mães
de substituição faz prevalecer a vontade individual sobre a “verdade biológica”.
A fertilização in vitro (FIV), ao criar embriões fora do corpo com transferên-
cia posterior para o útero, permite separar a maternidade genética da gestacional,
quando se implanta o óvulo fecundado de uma mulher no útero de outra. Cria-se
situação inédita no direito ocidental, em que o parto deixa de estabelecer a
certeza da maternidade. Tal prática propicia a fragmentação do papel materno.
A mãe gestacional pode não corresponder à mãe genética, nem à mãe social.
A representação da maternidade vai se assemelhar à de paternidade no sentido
de atribuição social. Não se pode mais associar a função materna com o natu-
ral e a paterna com o social. Ambas revelam-se socialmente construídas
(Strathern, 1992b). A intencionalidade no parentesco permite a inclusão dos
parceiros “biologicamente excluídos” da procriação na doação de gametas e
na gestação substituta, enquanto a agência está no desejo dos pais de conceber
(Franklin, 1997).

As tecnologias de procriação são meios de obter filhos geralmente contor-
nando situações de esterilidade. Comparando as representações de esterilidade
nos relatos etnográficos de diferentes sociedades, Héritier (1984) observa que as
faltas de conduta sancionadas com a esterilidade implicam cruzamento de ge-
rações, cruzamento de sangues e cruzamento de gêneros. Trata-se de atos de
transgressão que rompem a ordem cósmica e seu equilíbrio. Transmite-se a
vida segundo a ordem das gerações: pais deixam de procriar quando seus filhos
estão casados. Regula-se a fusão das substâncias no casamento, com interdi-
ção de uniões consangüíneas e do adultério. Por fim, evita-se a contaminação
entre os gêneros masculino e feminino nas práticas de homossexualidade, auto-
sexualidade (masturbação), e entre outros gêneros que devem se manter sepa-
rados (relações incestuosas, com animais, ou com seres do além). Essa ruptura
da ordem cósmica diz respeito às regras de parentesco. As tecnologias de
concepção abrem espaço para tais rupturas quando mulheres após a idade
da menopausa dão à luz, filhas doam óvulos para suas mães engravidarem,
mãe cede seu útero para receber o embrião formado com gametas de seu filho
e sua nora, casais homossexuais fazem filhos, cultivam-se tecidos de ovário e
testículo em animais hospedeiros (Luna, 2001b, 2002a). Cria-se a possibilidade
técnica da mistura de gerações, da mistura de sangues e de gêneros com o uso
da reprodução assistida.
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Analisando as categorias definidoras do domínio cultural do parentesco no
Brasil, Abreu Filho (1982: 98) define o sangue: “substância transmissora de qua-
lidades físicas e morais, formando o corpo e o caráter”. O sangue articula a
ordem da Natureza com a ordem da Cultura e transmite mais do que genes. A
pessoa nasce mais do que corpo natural, pois surge “moralmente constituída,
representante de uma família, uma tradição”. Em contraste com o indivíduo, ca-
tegoria de pessoa na cultura ocidental moderna (Dumont, 1992), a pessoa nasce
“parte de uma totalidade que a transcende e constrói” (Abreu Filho, 1982: 98).

Como os usuários da reprodução assistida pensam seus vínculos com os
filhos gerados? Considerando a conexão de substância hereditária, cabe inqui-
rir se os caracteres que se supõe transmitir ao filho abrangem as dimensões
biológica e moral. A necessidade da transmissão de genes, nos termos da
sociobiologia vulgar (Sahlins, 1976), tem menos peso no discurso nativo. A hi-
pótese é que a busca do filho genético traduz a expectativa do sentimento de
pertença mais forte fundamentado no vínculo de substância entre pais e filho.

 Ao analisar os sistemas de símbolos e significados segundo definições de
família e parentes em camadas médias urbanas da Zona Sul do Rio, Dauster
(1992) afirma que a categoria ‘sangue’ é um princípio de inclusão de pessoas na
família e entre parentes. ‘Sangue’ refere-se aos caracteres físicos observáveis, e
serve de veículo de transmissão de caracteres morais, assim biologizados. Abreu
Filho (1980) menciona um sentido de sangue que relativiza essa noção tão subs-
tantiva, bem como a oposição nítida entre o natural e o cultural: nas representa-
ções nativas, sangue aparece não tanto em termos de uma substância definível
em si, mas na qualidade de vetor de qualidades físicas e morais.

Além de analisar os fatos da procriação e verificar as relações entre o
biológico e o social, pretende-se incorporar uma visão processual de parentes-
co e da condição de pessoa. Usa-se o conceito de relatedness, que indica
modos nativos de agir e conceitualizar relações entre pessoas segundo noções
distintas da teoria antropológica (Carsten, 1995, 2000). Nos depoimentos das
usuárias, há muitas expressões sobre o parentesco que conotam um idioma de
pertencimento, sem referência a nexos genealógicos (Edwards & Strathern,
2000). As informantes referem outras conexões de substância, em particular
no tocante à gravidez, que não invocam os laços genealógicos como signo de
parentesco (Cussins, 1998a).

A ESCOLHA

Já se enfocaram as diferenças dos modelos de família nas camadas
médias e nas classes populares, reconhecendo-se variações que incluem a edu-



183

cação formal. Considerando-se o parentesco como sistema de símbolos, tais
diferenças, nos modelos de família e nas representações do corpo, seriam
marcadas também no plano dos símbolos de parentesco? Com o objetivo de
perceber descontinuidades ou semelhanças na comparação das opiniões
de usuárias de diferentes origens sociais, e no contraste entre profissionais e
leigos, indaguei às usuárias de serviços de reprodução assistida a respeito de
escolhas possíveis no processo de formação de prole. Inquiri sobre a opção
entre reprodução assistida e adoção como meio de ter filhos.

Quanto às técnicas, perguntei sobre o recurso à doação de sêmen, à
doação de óvulos e à possibilidade de se recorrer a outra mulher para gestar os
embriões do casal e depois entregar o bebê. A pergunta era: “Caso você tivesse
um problema no útero que a impedisse de engravidar, você pediria a outra mulher
que recebesse um embrião formado com seu óvulo e os espermatozóides de seu
marido e depois devolvesse a criança para vocês?”. A maioria identificou a prá-
tica imediatamente: “Fazer uma barriga de aluguel?”. Aos profissionais envolvidos
em reprodução assistida, pedi a opinião sobre a adoção, doação de gametas e a
“gestação substituta” (cessão temporária de útero ou barriga de aluguel): se con-
cordavam com a oferta da técnica como profissionais e a opinião pessoal a
respeito. Profissionais mulheres mostraram-se mais abertas a expor sua posição
de profissionais envolvidas na reprodução assistida e sua opinião pessoal sobre
a possibilidade de virem a recorrer a tais métodos. Em contraste, poucos pro-
fissionais homens expuseram sua opinião pessoal.

As reações revelam símbolos do sistema de parentesco. As respostas de
usuárias do serviço público, de clínicas privadas e dos profissionais se alinha-
vam em torno de eixos semelhantes de argumentação. Das oito usuárias de
serviços privados de reprodução assistida, apenas duas se declararam termi-
nantemente contra a adoção, argumentando com o desejo do filho aparentado
geneticamente, o medo de se arrependerem da adoção e o receio de se verem
diante de características negativas do filho adotivo advindas do “sangue”. Uma
informante admitiu a mudança de posição: ela desejara anos antes um filho
biológico, mas o marido, com problemas de infertilidade, não quis se tratar.
O casal estava resolvendo os trâmites da adoção. Alguns casais decidiram
tentar a reprodução assistida e, caso o procedimento não alcançasse o resultado,
adotar. Uma informante que fez três tentativas confessou que teria parado na
segunda e buscado a adoção, mas o marido a convenceu a tentar pela terceira
vez e ela engravidou de gêmeos. Nenhuma dessas informantes tivera filhos
antes do tratamento.

As oito usuárias de serviço público de reprodução assistida oriundas das
camadas populares responderam com argumentos semelhantes. As cinco
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contrárias à adoção falaram da persistência (“lutar para ter o meu filho mes-
mo”), do desejo de gravidez e da possibilidade de rebeldia do filho adotivo. Das
contrárias, três já tinham filhos de uma primeira união. Uma recebeu um bebê
para criar, mas a mãe o tomou de volta quando a criança estava bem e saudá-
vel. Das três favoráveis à adoção, nenhuma tivera filhos antes do tratamento.
Deve-se analisar a postura quanto à adoção dentro do contexto, pois, no caso
das mulheres que já tinham filhos de outro casamento, o casal vivia a experiên-
cia de parentalidade compartilhada e o companheiro assumia os enteados como
filhos.2 As mulheres das camadas populares enfatizaram as dificuldades buro-
cráticas para a adoção (adotar na Justiça era “muito sacrifício” e era mais fácil
ter o filho “meu mesmo” com o tratamento) e o arrependimento da “mãe verda-
deira”. Entre as usuárias tanto das camadas médias como das populares, as
contrárias à adoção sublinharam a preocupação com a origem da criança, o “san-
gue” diferente e a possibilidade de revolta e má índole. Percebe-se a contraposição
entre a origem, ou o sangue, e a criação nesse sistema de representações.

As idéias dos profissionais envolvidos na reprodução assistida são bas-
tante semelhantes às das usuárias: ambos frisam o contraste entre o filho “do
sangue”, “biológico” ou “genético”, com quem se tem laços físicos inclusive de
gestação, e o filho adotivo de origem desconhecida, cuja criação pode ser pro-
blemática, com necessidade de orientação especial. Também se menciona a
dificuldade burocrática para a adoção e a praticidade do recurso às técnicas
para se ter um filho. Embora os profissionais usem mais expressões de cunho
biologizante, como “vínculos biológicos” ou genéticos (“carga genética”, “ca-
racterísticas genéticas”), mantém-se a oposição entre origem, ou sangue, e
criação.

A adoção é exemplo de parentesco estabelecido por código de conduta
(Schneider, 1968), em que vale a intenção de considerar seu o filho gerado por
outras pessoas. Com as tecnologias de procriação, surgem opções que
embaralham o claro contraste entre relacionamento como substância natural
(sangue, genes) e relacionamento como código de conduta. Trata-se do uso
das técnicas com terceiros fornecendo o material reprodutivo, seja a substân-
cia germinativa (gametas), seja o útero para o desenvolvimento dos embriões.
Quando se perguntou às usuárias de serviços privados de reprodução assistida
sobre o recurso a sêmen de doador anônimo para propiciar a gravidez, a maio-
ria o recusou em função do vínculo do casal, com apenas dois exemplos de
posturas mais individualizadas por parte daquelas que aceitariam engravidar
com o sêmen de um terceiro.

Das oito usuárias de serviços públicos de reprodução assistida, uma não
tinha companheiro e gostaria de recorrer a sêmen de doador; porém, como tal
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possibilidade estava fora das regras do serviço, ela pretendia simular um par-
ceiro. Entre as mulheres das camadas populares, aceitou-se mais a doação
anônima de sêmen. Não cabe a interpretação de postura mais individualizada,
uma vez que quase todas elas condicionaram a aceitação ao consentimento ou
à insistência do marido. Uma informante que aceitaria por insistência do mari-
do faria segredo do fato de que o “filho não é dele”, pois o filho “é dos dois”
depois do nascimento. Pode haver aí uma concepção de parentalidade menos
ligada ao vínculo genético, pois duas das que aceitariam a doação de sêmen
eram mães e se tratavam porque o marido não tinha filhos, ambas recusando a
adoção. Apenas uma de todas as usuárias se opôs em função do aspecto co-
mercial, pelo fato de os gametas serem algo comprado.

No tocante à doação de gametas, a maioria dos profissionais considerou
doação de sêmen e de óvulos em conjunto. Os comentários específicos sobre a
doação de sêmen foram de quatro profissionais que recorriam a um mesmo
banco de sêmen considerado confiável. Um dos médicos declarou trabalhar
apenas com inseminação homóloga, por ser contrário tanto à doação como à
FIV em geral. Outro médico pilheriou sobre a existência de um banco em que
todos os nascidos eram “a cara” do médico que vendia os espermatozóides.
Uma terceira médica lembrou que, com o avanço das técnicas, seria possível
usar células precursoras; portanto, nenhum homem seria estéril.

Com respeito à doação de óvulos, apenas duas das usuárias de serviços
privados de reprodução assistida aceitariam recebê-los ou doá-los. As demais
seis informantes de classe média recusariam receber óvulos doados, mas duas
concordariam em doar. Uma delas recusou porque, a seu ver, seu filho deveria
ser do seu óvulo, com suas características – com óvulo de outra não seria filho
dela, mesmo saindo de sua barriga –, embora concordasse em doar óvulos para
uma amiga. Evidencia-se, nesse exemplo, que nem sempre se encontra a con-
sistência da posição com base em um só fator como o vínculo genético; caso
contrário, a recusa deveria ser tanto para doar como para receber. A razão
invocada para a recusa foi não considerar essa criança seu filho genético ou
não saber de quem seria o “sangue”.

Aceitariam receber óvulos doados cinco usuárias de serviços públicos
de reprodução assistida. Uma privilegiou o vínculo da gravidez. Outra condicionou
a aceitação a três requisitos: que o óvulo doado fosse saudável, a garantia de
que não seria localizada pela doadora e a concordância do marido. As outras
três usuárias de classes populares se recusariam a receber óvulos, embora
uma admitisse doá-los. As razões para a recusa a recebê-los são as mesmas do
grupo anterior. Houve uma recusa a doar óvulos pela impossibilidade de selecio-
nar a quem destiná-los, em função da preocupação com a situação da criança,
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filha da doadora. A doação de óvulos encontrou mais aceitação por informantes
das classes populares, em contraste com as das camadas médias.

Dos profissionais, dez se manifestaram favoravelmente à doação de
gametas, oito foram contrários e dois defenderam a necessidade de avaliação e
critérios. As opiniões favoráveis à doação de gametas são apoiadas em razões
muito diversas: a perda da qualidade dos óvulos com a idade; o desejo da expe-
riência da gravidez; a idéia de que a gestação define a maternidade. Comen-
tou-se sobre a relevância de que a parte psicológica do casal antes e o segredo
sobre a doação sejam trabalhados previamente. Houve também várias obser-
vações sobre dificuldades na doação: encontrar compatibilidade entre doado-
res e receptores; falta de doadores; opção entre doação altruísta e doação
compartilhada de óvulos; busca de doadoras de óvulos na família. Em contras-
te, é fácil agrupar as opiniões contrárias por tema. Os contrários argumenta-
ram com base na falta de laço genético entre pais e filhos: a receptora de
óvulos estaria “grávida de um filho que não é dela”, e este não seria filho, por
ter apenas metade da “carga genética do casal”.3 Entre os contrários, explicita-
se a prevalência do vínculo genético como o verdadeiro, em detrimento do laço
criado pela gravidez, discrepância passível de conseqüências negativas para a
criança gerada. Embora os profissionais empreguem mais termos relacionados
à genética do que as usuárias – estas alternam “sangue” e “características” ou
“carga genética” –, percebe-se entre os contrários à doação a consistência do
raciocínio que atribui o caráter de verdade aos laços genéticos. No entanto,
também se considerou a gestação um meio de criar laços.

Indagadas sobre o recurso à gestação de substituição, cessão temporá-
ria de útero ou barriga de aluguel, a maioria das usuárias de serviços privados
de reprodução assistida manifestou-se contra. Das duas favoráveis, uma des-
tacou a necessidade de escolher uma portadora com quem tivesse uma “rela-
ção maravilhosa”, para que ela entregasse a criança. Essa informante recusou
qualquer processo de adoção ou doação de gametas, por causa do “sangue”. A
segunda disse que não veria problemas se o embrião formado viesse do óvulo
dela, e fosse dela e do marido: “O embrião é meu e do meu marido, saiu do meu
óvulo? Vai na barriga da mulher!”.4 Ela faria a barriga de aluguel em favor de
uma amiga. Os motivos para a recusa foram o vínculo que a gestante forma
com o feto na gravidez, que poderia vir a dificultar a entrega do bebê. Há
expectativa de conflitos gerados tanto para a criança – nascida de uma mulher,
embora sua mãe fosse outra – como para o casal e para a gestante substituta.

A postura quanto à gestação substituta foi semelhante entre as usuárias
de serviços públicos de reprodução assistida, com cinco recusas, duas concor-
dâncias e um “talvez”. Das favoráveis, uma colocou como condição a garantia
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de que a portadora devolveria a criança, e a outra já contava com o ofereci-
mento de uma sobrinha para ser portadora em caso de insucesso nas tentativas
de FIV. As contrárias se justificaram pelo vínculo criado durante a gravidez.
Uma não teria o prazer de ser mãe, e outra acreditava que se “pega amor” pelo
sangue durante a gestação. Duas contrárias consideravam a gestação substitu-
ta algo equivalente a adotar, ou comprar um objeto. Apenas uma informante se
disse talvez disposta a ser a portadora, gerando a criança para uma pessoa
próxima, sua irmã, de modo que pudesse acompanhar a criança nascida. Entre
as usuárias de camadas populares, houve mais afirmações de que seria o “mesmo
que adotar” relacionadas à gestação substituta do que à doação de óvulos.

A rejeição à cessão de útero foi menor entre os profissionais: sete a
rejeitaram, oito a aceitariam, três colocaram condições e um disse desconhecer
situações desse tipo. Mesmo entre os favoráveis reconhecia-se o vínculo na
gravidez, e a aceitação tinha ressalvas: necessidade de ser trabalhada por casal e
gestante por causa de problemas emocionais; escolha de uma portadora parente
ou de fora da família, mas sem comércio. Os contrários se justificaram com base
no vínculo emocional criado durante a gravidez, o que dificultaria entregar a
criança. Um deles comentou que se dá a criança à “família geneticamente cer-
ta”, mas que a “mãe de aluguel” também “dá vida e sangue à criança”. Uma,
contrária, comparou a gestação substituta a uma forma de adoção que incluísse a
relação genética entre criança e casal: “É que nem a adoção, só que tem a parte
genética”. As posições diante da gestação substituta indicam uma situação tensa,
talvez pela impossibilidade de apagar o terceiro envolvido (a gestante) com o
anonimato5 e pelo valor atribuído à gravidez como símbolo de geração de nova
vida. A reação contra a gestação substituta relativiza a tendência de considerar o
vínculo genético o cerne do parentesco, o que predominou no discurso dos profis-
sionais quanto à adoção e à doação de gametas.

Foi possível identificar tendências nas posições das usuárias oriundas
das camadas médias, das classes populares e dos profissionais envolvidos. Entre
os profissionais, a abertura para recorrer às variedades de usos da reprodução
assistida é maior do que entre as usuárias em geral, a despeito da diversidade
de idéias interna no segmento profissional. As posições das informantes das
camadas médias e das populares foram quase sempre convergentes, notando-
se uma leve tendência à maior valorização do laço de sangue ou biológico nas
pacientes das camadas médias, com menos aceitação da doação de gametas.
Entre as informantes das classes populares, por sua vez, há uma discreta pro-
pensão a valorizar a gravidez como símbolo de maternidade, conforme indica a
maior aceitação da doação de óvulos. A rejeição à gestação substituta foi gran-
de e baseada nas mesmas justificativas. Embora haja diversidade de idéias em
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cada segmento, pode-se afirmar que a simbólica de parentesco se estrutura con-
forme a mesma lógica, o que confirmaria a existência de um sistema de símbolos
de parentesco único. A oposição entre sangue ou genética (DNA) e criação é
central, mesmo que a terminologia para expressá-la varie ligeiramente entre os
grupos. Há também a oposição entre constituir o parentesco pela contribuição de
substância: com gametas portadores de características ou com a gravidez.

Após considerar variações devidas à diversidade interna do grupo
pesquisado, analiso as representações de pessoa e parentesco expressas no dis-
curso de pacientes e profissionais dos serviços convencionais de infertilidade e
dos serviços de reprodução assistida com base em núcleos temáticos estruturantes
comuns. Schneider constata a oposição entre ordem da lei e ordem da natureza
no parentesco americano (1968). Oriento os questionamentos, verificando essa
oposição nos discursos analisados; vou lidar aqui com um patamar comum de
significações de parentesco que constitui um sistema de símbolos.

O FILHO DO SANGUE E O FILHO DOS OUTROS

Entre os casais que tentam gerar filhos sem conseguir é comum, após
certo período de espera, discutirem outros meios de tê-los: o tratamento ou a
adoção. Uma informante de serviço público de reprodução assistida não
engravidava devido ao “fator masculino”: seu marido tinha varicocele. Ele era
contra o tratamento e preferia a adoção. Ela admitiu que adotaria, se o proble-
ma fosse dela, mas não queria “perder o direito de ser mãe”. Propôs usar
sêmen de doador anônimo em uma inseminação e, como ele não concordou, ela
persistiu nas tentativas de FIV. Houve outros casos de oposição ao tratamento
pelo marido. Alguns se assustavam com “o sacrifício” da mulher em submeter-
se a ciclos de FIV, envolvendo muitas injeções e exames invasivos, e sugeriam
que se encerrasse a terapia. Houve protestos quanto às investigações invasivas
precedentes ao tratamento convencional. Outros suspeitavam da técnica: “Ele
não entende de tecnologia. Fica em dúvida se vão usar o espermatozóide dele”,
relatou uma usuária do Instituto de Ginecologia encaminhada para FIV após
insucesso na cirurgia de reversão de laqueadura. Além da dúvida sobre a legi-
timidade da criança, alguns impõem o segredo sobre o tratamento para evitar
que outros “fiquem zoando com o filho dele, chamando de bebê de proveta”.

Várias entrevistadas mencionam a adoção, e esta aparece como suges-
tão dos médicos. O questionamento sobre a adoção desperta a reflexão dos
informantes sobre reprodução e parentesco. A reação mais comum ao tópico é
alegar “vontade de ter o filho meu mesmo” ou condicioná-lo – “só se os médicos
disserem que eu não posso engravidar”. Uma minoria descarta totalmente a
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adoção. O tratamento para engravidar apresenta-se como prioridade. Esta
usuária do Instituto de Ginecologia repete as preocupações do marido: “Ele
acha que se eu pegasse a criança, eu iria parar ou relaxar com o tratamento por
causa do bebê. Ele quer ter o filho dele, e esse é filho dos outros”. Ela sentiu
“discriminação” (sic) por parte da sogra quando falou em adotar: “Colocar
filho dos outros em casa!”. Essa reação negativa não parte apenas dos paren-
tes afins, mas também da mulher que se trata: “Um monte de gente: ‘por que
você não adota?’ Eu falei: ‘Não quero. Não tem nada a ver comigo. Nem com
ele.’ (...) Eu queria ter o meu filho, da minha barriga, engravidar. (...) Uma
coisa da minha carne, sangue do meu sangue”, diz esta usuária de serviço
privado de reprodução assistida, de 34 anos.

O parentesco revela-se como um idioma de pertencimento: o “meu” filho
“mesmo” se opõe ao filho “dos outros”. Deseja-se a comunhão de substância
com os filhos, por isso se fala em “minha carne”, “meu sangue”. Outra infor-
mante define filhos: “Nossos, do nosso sangue (...) que tenham as nossas carac-
terísticas, as nossas células” (Usuária, serviço privado de reprodução assistida,
32 anos). O “sangue”, “as características”, “as células” são símbolos de comu-
nhão de substância física como sinal de pertencimento. Uma informante do Ins-
tituto de Ginecologia conta o que sente por não poder engravidar: “Incapaz de ter
um filho, de gerar uma vida, de ter um pedacinho de você, uma pessoa que faz
parte de você”. Essa comunhão de substância entre pais e filhos é expressa
materialmente como um “pedacinho” da mãe, uma pessoa que “faz parte” dela.
Outra usuária da mesma instituição também recorre a imagens físicas e de sen-
timentos para descrever a comunhão de substância dos pais no filho: “Junta um
pouquinho dele e um pouquinho de mim, nosso amor, nosso sonho. Junta em uma
panela e em um só. Dois juntos fariam um só, que é nosso filho”.

O sangue é a imagem central para descrever a comunhão de substância
no parentesco. Embora se possam entender os laços de sangue como conexão
biogenética (Schneider, 1968), referindo-se às características físicas, as que
manifestaram receio quanto à adoção mencionaram mais traços de tempera-
mento e sociais. Uma informante do Instituto de Ginecologia declara: “Se fosse
adotar, ia querer recém-nascido. Grande, com 3 ou 4 anos, não quero, porque já
vem rebelde”. A usuária de serviços privados de reprodução assistida contrária
à adoção continua: “Porque vai que a criança tem um problema, você vai falar
assim: não é meu filho. Sei lá de quem que é esse sangue? Puxou a quem?
Essa má índole”. Uma usuária do Instituto de Ginecologia não aceitava a
idéia, porque “adotado não tem o ‘gênero’ (sic) da família, a atitude, o jeito de
agir”. Os traços da família seriam os desejáveis e verdadeiros: “Eu quero ter
coisa autêntica, essência, e não coisa falsificada”.6
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Há o receio das origens desconhecidas de uma criança adotada: uma
usuária de serviço público de reprodução assistida diz que “não sabe tratar filho
dos outros, depois pode virar traficante, marginal. (...) Não sabe se é da gera-
ção, se o pai era traficante”. Uma mãe adotiva aconselhou uma usuária do
Instituto de Ginecologia da UFRJ a não adotar. Ela conta que pegou “não um
bebê recém-nascido, mas uma serpente recém-nascida que herdou tudo de
ruim dos pais. A filha se droga que nem a mãe, que era drogada e deu o bebê”.
Várias sabem pela mídia de filhos adotivos que matam os pais, mas nem sem-
pre se atribui ao sangue o problema: uma usuária da mesma instituição conta
que sua tia adotou uma menina que depois engravidou de um rapaz drogado.
Embora a tia afirme que isso ocorreu porque a filha veio de outro sangue, a
informante crê que a causa foi a educação.

Também houve a preocupação de a criança herdar doenças. Quando
ofereceram um bebê para uma usuária do Instituto de Ginecologia adotar, ela
temeu, porque entre os “parentes de sangue da mãe do bebê” havia pessoas
“paralíticas, a avó era cega, a mãe não era boa da cabeça”. Esse temor pode
surgir no casamento. Outra informante da mesma instituição receia ter filhos
com o problema das irmãs do marido, que manifestaram doença mental após os
18 anos. O médico do serviço privado considera grande desgaste adotar criança:
“Você vai criar um filho dos outros na sua casa: uma pessoa de um lugar
diferente que pode vir com uma doença de fora, que pode vir com doenças
genéticas, que pode vir com doenças congênitas. Você está pegando uma criança
que você não sabe como é geneticamente, se vem com defeito”.

O desconhecido e o externo se associam. Define-se um não-parente
como uma pessoa que vem de fora e sobre a qual não há informações. Receia-
se o desconhecido por ser fonte do mal em caráter, em comportamento, em
enfermidade. Segundo Costa (1988), o filho adotivo está excluído do “sangue
compartilhado”, o princípio de pertencimento à família, mas traz “sangue des-
conhecido”. Faltam ao adotivo as conexões naturais com a família de adoção,
o passado compartilhado nos laços genealógicos e o conhecimento dos “paren-
tes verdadeiros”. Quando há informação de que os parentes de sangue têm
doenças, como no caso do bebê oferecido, ou dos parentes doentes do marido,
teme-se a herança do que se conhece. A preocupação com a herança genética
de doenças fomenta a medicalização do parentesco e da família (Finkler, 2000,
2001), perceptível nas objeções das usuárias e do médico. Constata-se que o
sangue transmite atributos sociais e naturais (Abreu Filho, 1982). Explica-se o
indivíduo com referência aos consangüíneos, resultado da transmissão de atri-
butos. Assim o sangue articula a ordem da Natureza e a ordem da Cultura.
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AMOR SE PEGA

O amor é símbolo central que une o parentesco como comunhão de
substância biogenética (ordem natural) e o parentesco como código de conduta
(ordem da lei socialmente estabelecida). É guia para os relacionamentos em
família e existe em duas variedades: o amor conjugal, que é erótico, e o amor
cognático, que une as pessoas de mesmo sangue (Schneider, 1968). Poucos
informantes resistiram ao tratamento de reprodução assistida por este prescin-
dir da relação sexual: “Meu marido queria tratamento que fosse pelo ato, pela
prática”, diz uma usuária do Instituto de Ginecologia. Outra informante dessa
mesma instituição sugere a inclusão do aspecto erótico no tratamento: “Daria
mais certo se o casal tivesse relação, coletassem o material e depois injetassem
de novo, porque aí seria com amor. Não é o mesmo que eu estar em um canto
e ele em outro se masturbando. A gente faria tudo com amor. Eu usaria uma
camisola especial para fazer nosso filho”. Ela faria segredo se precisasse da
reprodução assistida, pois receia ouvir: “Seu filho foi feito em hospital”. O hospi-
tal contrasta com o ambiente amoroso necessário para que o casal gere o filho.

O amor se opõe ao dinheiro, que é material, impessoal e desprovido de
considerações de sentimento e moralidade (Schneider, 1968). Houve recusas
ao uso de sêmen de doador, pois se estaria comprando o filho, e à gestação
substituta, porque seria como comprar um objeto. Uma mulher grávida ofere-
ceu seu bebê a uma usuária do Instituto de Ginecologia, com a condição de que
pagassem suas compras e aluguel. Embora o casal quisesse o bebê, eles acha-
ram errado dar dinheiro: “A mãe vender a criança”. O casal resistiu a misturar
dinheiro e amor, opondo-se a que relações de mercado influam sobre as de
parentesco. Esta informante pretende fazer tudo o que estiver a seu alcance
para engravidar e, se não der certo, adotará, mas confessa que não resistiria se
lhe oferecerem um bebê nas mãos. “O amor é o mesmo. Pai é quem cria”. Na
sala de espera de um serviço público de reprodução assistida, uma usuária
suspirava: “Se me oferecessem um bebezinho... Mãe é quem cria e dá amor”.
Outra informante do Instituto de Ginecologia fala sobre filhos adotivos: “A dife-
rença é que não saiu de dentro da gente, mas a gente pega amor rápido”.

Em pesquisa no Canadá, Williams (1990) analisa a motivação de mulhe-
res que são mães por adoção e buscam a experiência da maternidade biológica
por meio da reprodução assistida. Seus motivos são: cumprir o dever de dar
filhos ao marido; experimentar a gravidez fisicamente; falta de bebês para ado-
tar com um perfil adequado (brancos, saudáveis e recém-nascidos); por fim,
falta de diagnóstico da infertilidade. No contexto brasileiro, diversas candidatas
à reprodução assistida tinham filhos adotivos ou cuidavam de criança da família
mais ampla. Encontrou-se maior resistência à adoção entre as mulheres que já
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tinham filhos biológicos de um primeiro casamento e se julgavam capazes de
consolidar a nova união com outros filhos: “adoção é para quem não pode ter
filhos” ou “para quem não tem nenhum”. O desejo de “um filho dos dois” é o
motivo prevalente para a busca da reprodução assistida. Isso impulsiona atitu-
des de “tentar o meu primeiro e só depois adotar”.

As que nunca engravidaram mencionam mais vezes a vontade de sentir
a gravidez. Entre as entrevistadas no Instituto de Ginecologia, o motivo mais
citado foi o desejo de experimentar a gestação – barriga, dor do parto,
amamentação, vínculo afetivo criado na gravidez, filho que saiu de dentro: ex-
periência corporal com valor social. Outros motivos de caráter social para não
adotar foram: a recusa do marido, a rejeição do adotado pela família mais am-
pla, o receio de a “mãe verdadeira” incomodar ou tentar reaver a criança, a
impossibilidade de manter o segredo, experiências negativas com crianças
adotadas e a burocracia envolvida no processo legal para se obter o filho. Algu-
mas não consideravam a mesma coisa adotar e ter, ou não queriam pegar filhos
dos outros. Além da intenção de adotar caso o tratamento não desse resultado,
as reações mais freqüentes favoráveis à adoção ressaltavam o amor (“o filho é
do coração”, “amor se pega rápido”, “o amor é igual”), ou negavam a diferença
entre os filhos: “É a mesma coisa”.

Várias discordam de que o amor por filhos adotados seja igual. Uma infor-
mante do Instituto de Ginecologia, baseada em sua experiência de criação pela
mãe e pelo padrasto, sem conhecer o pai, afirma: “Amor por filho adotado não é
realmente amor de pai, amor de mãe”. Outra diz não saber se teria amor por filho
adotado. Uma terceira justifica: “Nunca quis adotar. (...) Eu acho que eu não
amaria um filho adotado. (...) Eu amo meu filho de paixão, mas um filho dá muito
trabalho. Eu não me arrependo porque é meu filho. Se eu tivesse adotado, eu
poderia me arrepender: ‘Para que é que eu fui pegar esse menino dos outros?
(...) Vou devolver’” (Usuária, serviço privado de reprodução assistida, 42 anos).

Essa observação evidencia o contraste entre o parentesco biogenético e
o parentesco como código de conduta. O último seria revogável, daí o pensa-
mento de devolver o filho. É a inexorabilidade do laço biogenético como origem
da pessoa que faz a primeira informante sempre ter pensado no pai desconhe-
cido. O laço de sangue considerado natural tem o caráter de algo que não se
desfaz, ao contrário dos laços socialmente estabelecidos que dependem da es-
colha pessoal (Schneider, 1968). A dimensão de escolha é um dos pontos que
causam desconforto com o processo de adoção:

Eu adotaria, se batesse na minha porta. Eu adotaria (...) o filho de uma
pessoa muito próxima que não tem capacidade (...). Agora, (...) eu pegar
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e escolher... Porque eu acho que rola sempre aquela coisa: a pessoa vai
querer aquele lourinho bonitinho; ninguém vai querer adotar um preti-
nho, doente. (Usuária, serviço privado de reprodução assistida, 34 anos)

SANGUE: UM IDIOMA DE PERTENCIMENTO

 O sangue abrange características físicas e sociais. Os laços de sangue
são símbolos de pertencimento entre pessoas, no caso, das relações de filiação.
Esta entrevistada de 42 anos de serviço privado de reprodução assistida fala
sobre a semelhança com o filho: “É legal você ver umas coisinhas dele que são
suas. Não é só físico, também o teu jeito”. Questionada se recorreria à FIV
para engravidar, uma usuária do Instituto de Ginecologia perguntou: “Bebê de
proveta sai com a cara do pai?”. Espera-se a continuidade entre pais e filhos na
semelhança física. Outra informante da mesma instituição define a diferença
entre adotar e ter: “Ver a barriga crescer, ver se o bebê tem a cara do pai,
a cara da mãe”.

A falta de semelhança pode gerar suspeita. O filho da parente de uma
informante saiu a cara de um ex-namorado, e não do atual companheiro, que
registrou a criança. Quando ela engravidou de novo, o companheiro ameaçou
“fazer o DNA” dos filhos. Ele “não queria levar gato por lebre”. A respeito da
solicitação por homens do exame de DNA como prova de paternidade, Fonse-
ca (2004) observa que o teste estimula a vontade de saber, um recurso que
homens usam quando querem desatar relações com companheira e filhos. Em
pesquisa nas classes populares da Grande Porto Alegre, Fonseca (2002) cons-
tata grande demanda de testes de paternidade por mulheres, a fim de assegurar
o sustento dos filhos, e por filhos visando a restabelecer o relacionamento com
os pais. Vê-se o teste de DNA como prova inconteste de parentesco. Finkler
(2001), em pesquisa no contexto mais medicalizado dos EUA, constatou a crença
de que os testes de DNA revelam a verdade: as pessoas não podem inventar
ascendentes. Explicando a uma usuária do Instituto de Ginecologia sobre o
procedimento que gerou o clone Léo na novela O Clone, comentei que, embo-
ra o óvulo de Deusa estivesse sem núcleo, havia DNA mitocondrial no
citoplasma. Ela perguntou: “Se fizer o teste de DNA acusa? Se acusar, a mãe
é a Deusa”.

As preocupações quanto ao recurso à reprodução assistida relacionam-
se à formação do parentesco. Questiona-se a possibilidade de óvulo e
espermatozóide virem de terceiros, introduzindo características de desconheci-
dos na família: “Quando o óvulo e o espermatozóide são do casal, as caracterís-
ticas da criança vão ser da família do casal. Agora, [se] vem de outro, vai ser
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as características de uma outra família que você não sabe como é” – afirmou
uma usuária de serviço privado de reprodução assistida, de 32 anos.

Perguntada se aceitaria a doação de óvulos para engravidar, uma usuária
do Instituto de Ginecologia da UFRJ devolveu a questão: “De quem vai ser o
sangue?”. Outra informante indagou: “O filho vai deixar de ser meu?”. Uma
informante de clínica particular de reprodução assistida recusaria a doação de
óvulos, porque impediria a comunhão de substância entre ela e o filho: “Não é
da minha barriga, é do meu óvulo. (...) Eu quero ter o filho que é meu, que tenha
uma parte de mim, tem meu sangue, tem meu eu, tem meus DNAs.” A associ-
ação de constituição genética com sangue nem sempre coincidiu. Outra infor-
mante do Instituto de Ginecologia perguntou quanto à doação de óvulos: “Vai
ser meu filho? Do meu sangue?”. Expliquei que o óvulo contendo o DNA viria
de outra e indaguei se ela aceitaria ser mãe mediante barriga de aluguel. Ela foi
firme: “Não, porque não ia ser do meu sangue, eu ia estar só emprestando o
meu óvulo e o do meu marido”.

Quando a reprodução assistida exige material germinativo que envolve
outros, além do casal, algumas entrevistadas condicionam o uso da técnica à
participação de parentes. Uma informante do Instituto de Ginecologia da UFRJ
aceitaria doação de óvulos “só se fosse das irmãs (...) É porque está tudo em
família”. A psicóloga de um serviço conta que uma usuária trouxe a irmã gê-
mea idêntica para fornecer os óvulos, e alegrou-se pelo fato de terem recusado
a doadora, pois poderia “causar problemas emocionais”. A embriologista de
outro serviço conta que uma paciente insistia para usar os óvulos da irmã, da
filha, da mãe. A profissional defendeu o anonimato da doadora, o que permitiria
à receptora manter segredo sobre a doação, se desejasse. Advertiu que, em
conflitos familiares, uma irmã doadora poderia revelar que a criança era “filha
dela [irmã da mãe] com o pai”. As posturas antagônicas das usuárias e das
profissionais suscitam as questões principais sobre a doação de óvulos entre
irmãs. A posição favorável baseia-se na proximidade entre irmãs, por compar-
tilharem a mesma substância e pela pressuposta colaboração entre elas.
A posição contrária vê na doação uma ameaça aos relacionamentos existentes
(Edwards, 1999).

Perguntada se solicitaria a outra mulher que gestasse o embrião do casal
no útero, uma usuária do Instituto de Ginecologia respondeu: “Só se fosse mi-
nha irmã. Na minha irmã, eu confio”. Espera-se que uma parente tão próxima
não recuse entregar a criança ao casal. Outra usuária recorreria às suas tias
para gerarem o filho, porém duvidava que elas lhe entregassem o bebê, pois
adoravam criança. Ambas pensavam consoante as regras do Conselho Federal
de Medicina (CFM), que permite a “doação temporária de útero” apenas entre
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parentes próximas da mãe genética e sem caráter comercial. Há convergência
entre a resolução 1.358/92 do CFM e as posturas das informantes que pressu-
põem a colaboração desprendida entre parentes próximas (Edwards, 1999).
É difícil explicar para uma interessada por que o CFM considera lícito as irmãs
serem gestantes substitutas e por que não permite serem doadoras de óvulos,
em vista da cooperação em família. A regra do anonimato dos doadores impede
a colaboração entre irmãs para doação de gametas, sugerida por um médico
entrevistado e aventada por outros na Inglaterra (Price, 1999).

Ao impor o anonimato dos doadores de gametas, mas não o da gestante
substituta, as regras hierarquizam os tipos de parentesco, priorizando o genético
como verdadeiro. Talvez esteja em jogo a impossibilidade de esconder a gravi-
dez substituta, situação distinta da doação de gametas. A embriologista citada
considera que, no caso de uma mulher doar os óvulos para sua irmã engravidar
com o embrião formado com o sêmen do marido da irmã, os fornecedores de
gametas seriam os pais verdadeiros. Por que não pensar na gestante que recebeu
o embrião de sua irmã e do marido da irmã como a mãe verdadeira? Uma ges-
tante substituta e um doador de gametas teriam em comum a cessão de material
reprodutivo sem intenção de procriar para si. Por que o CFM vê de forma
distinta a cessão do útero e a doação de gametas, de modo que o primeiro pro-
cesso deve ocorrer com parentes da mãe intencional fornecedora dos gametas,
e o segundo processo exige o anonimato do doador?

Um dos projetos de lei regulamentando a reprodução assistida em
tramitação no Congresso Nacional estabelece que os gametas de um doador
não se destinem a mulheres diferentes (Diniz, 2003). A regra evitaria casamento
consangüíneo inadvertido das pessoas concebidas com os gametas desses doa-
dores. Em caso de novo uso do material do doador, isso resultaria em relações
consangüíneas dos filhos de um casal, pois estes teriam os mesmos fornecedores
de gametas em sua concepção. Já na Inglaterra, o anonimato na doação de
óvulos nem sempre foi obrigatório. Na década de 1980, houve registros
de doação entre irmãs e de tentativas de doação de filha para mãe, o que se
tolerou em grupos étnicos minoritários (Price, 1999). No exemplo inglês, a mulher
estaria satisfeita em receber óvulos da irmã, por preservar a linhagem de san-
gue (bloodline) da família (Edwards, 1999).

 Cussins (1998a) relata casos de doação não-comercial de óvulos nos
EUA, em que se apresenta uma amiga de mesmo grupo étnico (ítalo-america-
na, negra). Há casos de filha doar óvulos para a mãe em segunda união, ou em
favor da mãe para a gestante substituta, sempre usando sêmen do companheiro
da mãe intencional. No Brasil, o médico entrevistado que sugeriu a doação
entre irmãs afirmou a necessidade de fazer “uma investigação a fundo” para
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uma doadora anônima. Ele não admite uma doadora que “você não sabe de
onde é que vem”, em contraste com o recurso a bancos de sêmen, pois “já sabe
os cuidados que eles têm na preservação desse sêmen”. Em geral, não se
questiona o anonimato do doador de sêmen para o casal receptor, mas há su-
gestões de revelar a identidade à pessoa gerada que chega à maioridade.7

Seria uma questão de oferta e demanda, com regras do anonimato mais flexí-
veis para a doação de óvulos, por estes constituírem um bem escasso, ou há
representações de gênero em jogo? A despeito da “continuidade genética” da
família, não se pensa em doação de sêmen entre irmãos, o que sugeriria infide-
lidade, ferindo a “honra masculina” (Aragão, 1983) ou causando conflitos dada
a competitividade masculina para reprodução (Edwards, 1999). O único exem-
plo semelhante encontrado no contexto das novas tecnologias reprodutivas é a
sugestão de transplante de testículos entre parentes de primeiro grau, a fim de
manter a continuidade genética de uma família em caso de infertilidade mascu-
lina (Luna, 2002a).

“PAI E MÃE É QUEM CRIA”: A ESCOLHA E A ORDEM DA LEI

Algumas informantes do Instituto de Ginecologia passaram pela experi-
ência de “criar” o filho do companheiro, de pessoas da família ou de fora. Uma
delas disputou na Justiça a guarda da filha da irmã, que criava como sua. Outra
informante e seu marido criaram por um tempo os filhos de uma mulher que
havia se separado, mas ela tomou as crianças de volta: “Ela chegou, levou e
não deu nem obrigado”. Indagada se não pensara em entrar na Justiça, ela
negou: “Mãe é mãe”, invocando a perenidade do laço de sangue.

Uma terceira informante criava a filha do marido, mas a mãe da menina
a quis de volta. Ela resolveu “ter um filho meu mesmo, que ninguém possa
tomar de mim”. A revogabilidade do arranjo é um dos temores que envolvem as
transações com crianças. A expectativa de que o filho “dela mesmo” ninguém
possa tomar funda-se no caráter perene imputado aos laços “naturais” de subs-
tância biogenética (Schneider, 1968). Fonseca (1995) relata casos semelhantes
do ponto de vista de ambas as mães: a adotiva e a genitora que deixou seus
filhos para outros cuidarem, mas julga manter direitos sobre eles. Além do valor
dado aos laços de consangüinidade, existiria idealização intensa do vínculo com
a mãe biológica.

A ambigüidade dos laços ‘naturais’ quando as tecnologias de procriação
envolvem o recurso à doação de óvulos ou à cessão temporária de útero des-
perta o receio de que a relação se desfaça. Perguntadas se recorreriam a uma
gestante substituta que receberia o embrião do casal e depois devolveria o
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bebê, várias informantes responderam: “Não, é muito complicado. Acontece
igual à novela, e a mulher não quer dar o filho”.8 A reação desta informante do
Instituto de Ginecologia é similar quanto a aceitar a doação de óvulos: “Não,
porque a mulher ia dizer que o filho era dela, e ia ser uma batalha sem fim”.
Depois da explicação sobre o anonimato do doador, ela mudou de idéia, uma
reação comum.

As soluções para o impasse são semelhantes às apresentadas para a
adoção. A informante que havia disputado com a irmã a guarda da filha na
Justiça diz por experiência própria: “Para pegar para criar, a criança tem que
ser bebê e a ‘mãe verdadeira’ se afastar”. Costa (1988) assinalou a necessida-
de de evitar relações com a mãe ou família de origem na “adoção à brasileira”
realizada com o auxílio de uma mediadora.9 Fonseca (1995) observa o mesmo
em situações em que a mãe adotiva não é parente da genitora. Na etnografia
de Ragoné (1994) sobre arranjos comerciais de maternidade substituta nos
EUA, considera-se desejável que, após o nascimento, a mulher que deu à luz a
criança evite o casal. Um médico, em palestra sobre métodos de reprodução
assistida, assinalou entre as dificuldades de um programa de doação de óvulos
a garantia do anonimato da doadora, pois em uma clínica pequena é difícil
evitar que esta e a receptora se conheçam. Na esfera do direito, Leite (1995)
afirma que o princípio de anonimato visa a impedir o estabelecimento de qual-
quer vínculo entre o doador e a criança oriunda do processo. Para Salem (1995),
a ênfase está no encobrimento do doador. Os bancos de sêmen – ou a equipe
médica, no caso da doação de óvulos – administram o anonimato do doador,
armazenando as informações que o identificam e que poderiam refazer o vín-
culo desfeito pelo anonimato. Já o segredo sobre a doação de gametas – e
mesmo sobre a reprodução assistida – é uma estratégia do casal.10 Salem (1995)
sustenta que a exigência de anonimato ou segredo sobre a mãe biológica ou sobre
os doadores de gametas se relaciona à percepção de que os laços socialmente
estabelecidos são intrinsecamente frágeis, em contraste com os naturais.

A exigência do anonimato fundamenta-se na imagem do doador como
um terceiro interferindo na relação do casal. Uma informante do Instituto de
Ginecologia justificava que o marido não aceitaria doação de sêmen, pois “ele
tem ciúme até da sombra”. Outra usuária da mesma instituição recusaria re-
correr a uma gestante substituta que recebesse os embriões formados com o
óvulo dela e o esperma do marido, porque teria ciúme do esperma do marido na
barriga de outra mulher. Em ambos os exemplos, a circulação de substâncias
germinativas não abala os laços parentais, mas a relação conjugal sofre pela
existência de um terceiro. Arranjos propostos na reprodução assistida questio-
nam a prática de anonimato: apresentar irmãs ou amigas para doadoras. Várias
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entrevistadas rejeitariam a doação de sêmen por não conhecerem o doador,
recusando engravidar de um estranho.11

Invoca-se a intenção de ter o filho para defender práticas que envolvam
material reprodutivo de terceiros. Tal é a abordagem do direito sobre a decisão
do casal no consentimento informado (Leite, 1995). Essa postura em relação à
reprodução conjuga idéias tradicionais de parentesco fundado na procriação e
na natureza com a dimensão de escolha dos envolvidos, que é característica da
ideologia individualista moderna (Strathern, 1992b).

Analisando o recurso à inseminação com doador por casais de lésbicas,
Hayden (1995) afirma que se atribui o poder gerador à “co-mãe” (coparent)
quando esta participa da decisão de gerar e criar o filho. Hayden relata casos
de inseminação caseira com sêmen de amigo homossexual, ou em contexto
medicalizado com doador anônimo. Há modalidades diferentes do projeto de
procriação: a escolha de pessoa amiga para participar, recusando o anonimato,
ou recorrer a um doador anônimo cujo papel masculino seria minimizado pela
falta de contato físico. Um exemplo brasileiro retrata a relação de co-
parentalidade de um casal lésbico.12 Um casal de mulheres planejava ter um
filho e comprou sêmen de bancos do exterior pela Internet. Pouco depois, a
dupla se separou. A que adquiriu o sêmen constituiu outra união e sugeriu à
nova companheira que tivessem o filho, oferecendo-se para a inseminação. A
companheira atual aceitou a proposta, mas exigiu a aquisição de outra amostra
de sêmen, pois o adquirido era “o filho da outra”. O casal já tem um filho, e
agora a companheira que não engravidou pretende recorrer ao sêmen do mes-
mo doador para que os filhos do casal sejam irmãos consangüíneos. Mais uma
vez, tem-se aqui a dimensão da escolha (se o casal decide conjuntamente ter
filhos, ambas são mães) e a dimensão da natureza (o reforço da união da famí-
lia por meio da consangüinidade dos filhos).

A maioria dos médicos resiste a atender um casal homossexual. As regras
do CFM tolhem a escolha, ao impor o anonimato dos doadores ou exigir paren-
tesco entre a mãe genética e a que cede o útero para a gestação. Uma médica
negou a solicitação de um casal de lésbicas: “Elas queriam que uma cedesse os
óvulos – esses óvulos seriam inseminados com o espermatozóide de um doador
– e os embriões fossem colocados na outra”. O pedido não se enquadrava na
doação de óvulos, que deve ser anônima, nem seria aceito como cessão tem-
porária de útero, segundo as regras do CFM, pois a pretendente a receber o
embrião “não teria nada a ver com aquela criança e não teria vínculo nenhum
biológico com qualquer que fosse com a doadora do óvulo”. Essa justificativa não
se baseia simplesmente na idéia de “procriação natural” (mulheres juntas
não são um par procriativo), mas se relaciona com a interpretação da Resolução
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1.358/92 do CFM, que estabelece regras sobre o que é aceitável na interven-
ção médica para a reprodução assistida. Impediu-se o casal de mulheres de
gerar junto um filho, por meio da reprodução assistida, de uma forma que
ambas tivessem comunhão de substância com a criança gerada, uma por
dotação genética e outra pela gravidez; há exemplos dessa prática nos EUA
(Luna, 2002c).

Do mesmo modo que na procriação sem assistência médica, o casal de
mulheres era o par que havia escolhido uma à outra para uma relação amorosa
e geração de filhos. O projeto de filhos dotados de relação biológica com o
casal homossexual suscita a busca pela reprodução assistida. As regras da
reprodução assistida têm o casal heterossexual como modelo, e este jamais
sofreria impedimento de alcançar a gravidez por meio da transferência do gameta
de um membro do par para o útero do outro membro. As regras que impõem o
anonimato de doadores – indesejável para o casal de lésbicas apenas quanto
aos óvulos – visam a um contexto que não prevê a apropriação das técnicas
com outra intenção que não o tratamento da infertilidade. A solicitação do casal
de maternidade conjunta por meio da contribuição do óvulo de uma e a gesta-
ção da outra se relaciona a “fatos naturais” do parentesco ocidental, isto é, a
transmissão genética e o parto (Strathern, 1992b), não se enquadrando nas
definições de doação de gametas nem de gestação substituta.

É explícita a tensão entre regras do CFM, que se pretendem fundadas
na Natureza, com as tecnologias de procriação, que podem aperfeiçoar a Na-
tureza desde que se mantenham fiéis a seus parâmetros (Hirsch, 1999). De um
lado está a reprodução ‘natural’ heterossexual, e de outro está a possibilidade
de fundar a reprodução em escolhas. Há tensão entre a afirmação da natureza
como a ordem moral e a ordem social que se impõe sobre a natureza por meio
de escolha, desejo, direito. Trata-se da polaridade entre determinação e vonta-
de (Salem, 1995).

Em certas circunstâncias, dá-se ênfase aos laços sociais. A médica, após
explicar a uma paciente do Instituto de Ginecologia da UFRJ seu quadro de
esterilidade, a aconselha a adotar: “Ser mãe não é ter barriga, é criar e dar
amor”. A prioridade dos laços revela-se quando a mesma médica comunica a
outra paciente, que está tentando ter filhos na segunda união, sobre a pequena
chance de uma cirurgia de reversão de laqueadura tubária dar certo: “Ser mãe
não é ter barriga. Ser mãe é cuidar da criança. Seu marido é o pai dos seus filhos.
Claro que ‘não é pai genético, biológico, mas é pai’”. A última observação frisada
indica que a parentalidade social seria uma variedade mais fraca da relação.

O aspecto social é relevante quando se pensa em legalizar a relação de
filiação. Uma gestante ofereceu o bebê a uma usuária do Instituto de Ginecologia
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da UFRJ. A informante não aceitou porque “queria uma coisa legalizada, e não
de boca. (...) Não quero ninguém na minha porta fazendo confusão”. A legali-
dade da relação de filiação tem implicações no uso de técnicas experimentais.
Dr. Roger Abdelmassih, em sua palestra “Manipulação genética e reprodução
assistida”, comenta sobre o transplante de citoplasma, técnica que visa a reju-
venescer óvulos por meio da injeção de citoplasma de gametas de mulheres
jovens em óvulos das mais maduras. No transplante, também se transferem
mitocôndrias, organelas que contêm DNA, o que implicaria haver no embrião
DNA mitocondrial da doadora, além do DNA dos pais intencionais fornecedo-
res de gametas. O médico alerta a paciente sobre a possibilidade de uma por-
ção ínfima do DNA da doadora ficar no óvulo. Está implícita a interpretação de
que a contribuição genética de duas mulheres implicaria a existência de duas
mães genéticas, conforme denúncia da imprensa sobre a técnica (Luna, 2002a).
O médico conclui: “São os advogados que definem quem é filho de quem”,
subordinando o parentesco dito natural à determinação social.

Contratos para gestação substituta são exemplos da definição social do
parentesco. No Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, em 2002, uma
médica entrevistada anunciou o primeiro registro legal brasileiro de criança
nascida por meio de cessão temporária de útero (barriga de aluguel), em que se
registrou a criança com o nome dos “pais biológicos”, isto é, os pais intencio-
nais genéticos, fornecedores dos gametas. Mantendo uma linguagem do direito
referente à adoção que dissocia a parentalidade biológica e a socioafetiva (Lei-
te, 1995), os médicos chamam a mãe intencional, fornecedora do óvulo, de
“mãe biológica”. Quando o óvulo vem de outra, alguns informantes observam
que a gestante “não tem nada a ver com a criança”.

 A negação do laço estabelecido pela gestação como vínculo biológico
indica a redução do biológico ao genético, constituindo também um dos aspectos
da genetização do parentesco (Strathern, 1992b, 1998). A Resolução 1.358/92 do
CFM permite a “doação temporária de útero”, “desde que exista um problema
médico que impeça ou contra-indique a gestação na doadora genética”. Além
de proibir que a prática tenha “caráter lucrativo ou comercial”, a regra define
quem poderia ser a gestante substituta: “As doadoras temporárias do útero
devem pertencer à família da doadora genética, num parentesco até o segundo
grau, sendo os demais casos sujeitos à autorização do Conselho Regional de
Medicina”. Ao interpretar essa regra, permite-se que irmã, mãe, filha, prima,
tia e sobrinha cedam o útero para a mãe genética. No Brasil, houve casos entre
irmãs e entre tia e sobrinha (Luna, 2002b).

No exemplo citado pela médica, a mãe genética recorreu à irmã do seu
marido (sua cunhada) para a gestação substituta. Levando o protocolo de



201

consentimento informado de ambos os casais (os ‘pais genéticos’ e a cunhada
e marido) e a declaração de nascido vivo da maternidade, a mãe genética fez a
petição diretamente ao juiz da corregedoria do Juizado da Infância e da Adoles-
cência para que este, e não o cartório, expedisse a certidão de nascimento com
o nome dos pais genéticos. A médica considera uma conquista “a Justiça brasi-
leira reconhecer que a criança era filha dos pais biológicos”. Trata-se de um
rito de instituição com o poder de “agir sobre o real ao agir sobre a representa-
ção do real” (Bourdieu, 1996: 101). O rito fez reconhecer como legítima e legal
a relação de parentalidade dos provedores dos gametas, em detrimento da de-
claração de nascido vivo da maternidade, que nomeava como pais a parturiente
e seu marido, conforme a tradição jurídica de estabelecer a maternidade pelo
parto, com presunção de paternidade do marido (Leite, 1995). A gestante subs-
tituta não ser parente genética da mãe não foi obstáculo.

Assessores jurídicos da clínica interpretaram que a regra do CFM esta-
belecia “parentesco de primeiro ou segundo grau” da mãe genética, e “a lei
brasileira não especifica no parentesco o sangüíneo e o afim”. O casal não quis
a via da adoção, nem subterfúgios (declarar nascimento em casa e apresentar
testemunhas), mas solicitou um processo legal. No procedimento jurídico da
França, a gestante substituta entrega a criança ao casal que a planejou, e a
mulher do pai adota a criança (Leite, 1995). Se um ou os componentes do casal
contribuíram com gametas, a lei inglesa trata o filho como de “ambos” e dis-
pensa o procedimento de adoção usado antes (Strathern, 1991).

Evoca-se o caráter de contrato com respeito às relações que envolvem
a gestação substituta. Uma informante do Instituto de Ginecologia destaca que
existe “parceria” (sic) entre a gestante e a fornecedora do óvulo. Comentando
a novela Barriga de Aluguel, ela defende que o filho era daquela que “pagou
e fez o contrato. O direito era dela. (...) A barriga de aluguel deveria dar a
criança, porque houve o acordo”. Outra usuária da mesma instituição destaca
o caráter racional e deliberado do acordo na cessão de útero, em contraste com
a personagem Deusa da novela O Clone, que foi enganada: “A barriga de
aluguel faz um acordo. Deusa fez um investimento, um procedimento para o
filho ser dela”.

O acordo de cessão de útero pode envolver mais do que o casal e a
gestante substituta: o contrato deve incluir o companheiro dela, pois, devido à
presunção de paternidade, este se compromete a abster-se de relações com
ela durante o tratamento até a confirmação da gravidez (Ragoné, 1994). A
sobrinha de uma entrevistada ofereceu-se para gestar um filho em seu favor,
em acordo com o marido. O marido da sobrinha, que se dá bem com o esposo
da entrevistada, disse a ela: “Para o F. ‘você dá’. Para o F. você faz, não tem
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problema não” (Usuária, serviço público de reprodução assistida, 37 anos). O
marido da portadora da criança escolhe como interlocutor não o casal ou a
fornecedora dos óvulos, mas o homem fornecedor dos gametas, aquele a quem
endereça a criança (centro das transações). A troca de dádiva mostra as rela-
ções de gênero implicadas e a necessidade de companheirismo entre os homens
envolvidos para que haja um acordo de substituição gestacional em família.

GRAVIDEZ COMO CRIAÇÃO

Strathern (1991) fala das disparidades de “encorporação” (embodiment)
do processo reprodutivo no homem e na mulher, o que traz conseqüências para
o parentesco no contexto das tecnologias conceptivas. Considerando o sistema
de parentesco do Ocidente, a contribuição genética bilateral na constituição da
criança à primeira vista garantiria a paridade de pai e mãe no aparentamento.

A contribuição em gametas de ambos os pais aparenta paridade, o que
contrasta com os diferentes tipos de “desencorporação” necessários para se
obter gametas femininos e masculinos para FIV ou para ICSI. A dificuldade de
obtenção do óvulo é a mesma em ambos os processos, mas a obtenção dos
gametas masculinos para ICSI pode ser difícil em casos de vasectomizados,
que necessitam de punção do epidídimo ou outra técnica de aspiração testicular
(Abdelmassih, 1999; Luna, 2002a). Na gravidez ocorre a “encorporação” lite-
ral da criança dentro da mãe, o que marcaria maior participação materna na
formação do bebê e, por extensão, na relação de parentesco devido à dotação
genética e à gestação/parto (Strathern, 1991).

Segundo Iacub (2000), a tentativa de criar regras igualitárias na legisla-
ção francesa sobre reprodução esbarra na desigualdade dos dados biológicos:
mitifica-se a gravidez como um objeto inegociável. Por isso, representa-se a
gestação substituta comercial de forma negativa: “É como na prostituição, que
a mulher vende o corpo”, opinou uma usuária do Instituto de Ginecologia. Nos
EUA, na década de 1970, ocorrem os primeiros nascimentos de crianças por
meio da inseminação artificial de gestantes substitutas contratadas, com a ex-
pansão de agências de intermediação na década de 1980. No início da década
de 1990, houve a transição da gestação substituta por inseminação para as
portadoras dos embriões do casal com a FIV (Ragoné, 1994).

Uma entrevistada recusaria o auxílio de uma gestante substituta: “Prati-
camente quem vai ser mãe é a menina, a pessoa que está o sangue dela ali. É
ela que vai pegar amor, tudo na criança. Ela vai me dar uma coisa já pronta,
como se eu fosse lá e comprar um objeto” (Usuária, serviço público de repro-
dução assistida, 34 anos). A rejeição se baseia em dois pontos: o caráter da
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transação, em que se recebe um produto acabado; a ausência do amor, que
viria pelo sangue com a gravidez. Um médico defende a doação de gametas
para proporcionar a experiência de gravidez: “Ela quer ter barriga e peito gran-
de para dar de mamar. Só se consegue com gravidez”. Segundo ele, a doação
de gametas seria diferente da adoção porque se pode escolher: “Você quer
com barriga ou sem barriga?”. Um médico comenta sobre uma moça que de-
sistiu de ser gestante substituta em favor da própria irmã, com receio de criar
vínculo durante a gestação: “Nove meses com os nenéns no meu útero. Eu
sentindo eles mexerem, ouvindo o coraçãozinho, e depois saber que eles não
são meus”.

Laços entre mãe e filho não se estabelecem apenas por dotação genéti-
ca. Algumas priorizam o vínculo obtido durante a gestação, considerado mais
verdadeiro do que a maternidade genética. Uma informante do Instituto de
Ginecologia, referindo-se à novela Barriga de Aluguel, considera mãe a que
gestou: “A mãe é a que botou para fora. (...) Estava na barriga dela. Ela é
que sentiu as dores e viu a barriga crescendo. Cada enjôo, cada dorzinha, cada
colicazinha. Mas a outra não sentiu nada! Só por causa do óvulo dela?”.

A dor do parto pode ser um momento de definição da maternidade. Per-
guntou-se a uma informante do Instituto de Ginecologia se tanto fazia engravidar
ou adotar, e ela respondeu: “É melhor você ter para sentir a dor. Aí você é mãe
depois de sentir o gostinho”. Outra usuária da mesma instituição afirma: “A
mulher tem que sentir a dor. Pegar o filho ‘criado’ não é a mesma coisa”.
O elogio à dor do parto como rito de passagem necessário era comum entre
informantes das classes populares, o que desconcertava os graduandos de
medicina vindos de camadas médias. A gravidez é processo de criação do qual
a mãe participa ativamente: a usuária queria tentar o bebê de proveta “para ver
o corpo se modificar durante a gravidez. É diferente de pegar o bebê já pronto.
(...) Ia ver o corpo ‘delatar’ (sic), também os peitos. (...) Aceitaria doação de
óvulos porque ninguém ia saber que não era meu. Eu é que ia ter e amamentar”
(Usuária, serviço público, 38 anos).

A recepção das novas tecnologias reprodutivas pode implicar um novo
olhar sobre processos como a gravidez, antes descrita como fato natural. Uma
informante do Instituto de Ginecologia justifica a concordância em receber a
doação de óvulos: “É a mesma coisa que pegar para criar, com a vantagem de
nascer da própria barriga”. Equipara-se o processo de gestação ao cuidado da
mãe adotiva pela criança, na ausência de laços genéticos. Segundo Cussins
(1998a), em algumas instâncias se assimila a gestação ao cuidado que se tem
pela criança após o nascimento. Socializa-se o natural em uma cadeia de tran-
sações de significados entre o natural e o cultural. Outra informante da mesma
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instituição destaca o caráter social da gravidez, rejeitando ironicamente a doa-
ção de óvulos: “Minha barriga iria crescer, mas não teria nada de meu. Seria o
mesmo que adotar, mas teria a satisfação de ver a própria barriga crescer.
Uma satisfação para mostrar à sociedade que pode engravidar”.

Valoriza-se função materna de ‘gerar’ o bebê na barriga, com destaque
para a troca de substâncias: da alimentação aos sentimentos. Uma usuária do
Instituto de Ginecologia fala da gravidez em Barriga de Aluguel: “Ela deu
amor. Ela se tratava para ele ser sadio. Tudo o que ela comia ia para ele”.
Outra crê na transmissão de temperamento na gestação:

Qualquer coisinha eu explodia ou eu chorava muito. (...) Durante minha
gravidez, morreu uma amiga num acidente de carro. (...) O mundo se
acabou para mim, acho que é por isso que meu filho chora hoje. Ele
chora por qualquer coisinha. (...) Acho que eu passei isso para ele duran-
te a gravidez. (Usuária, serviço privado de reprodução assistida, 42 anos)

Um médico do serviço privado fala da importância da alimentação da ges-
tante para a constituição do bebê como comunhão de substância entre a mãe
gestacional e o feto:

Se nascer um filho saudável, aquela mãe deu vida a ela. Aquela mãe tem
participação no crescimento daquela criança. Ela não é geneticamente.
Mas tem sangue dela. Tem proteína dela que entrou ali. Ela comeu a
proteína que se transformou nela e deu (...) para aquela criança. (Médico)

Constata-se que o compartilhar de substância entre parentes não se re-
duz à conexão genética. Analisando a comensalidade na constituição de rela-
ções de parentesco entre os malaios, Carsten (1995) assinala que o comer
junto começa no útero antes do nascimento.

TROCAS E CIRCULAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS GERMINATIVAS

Substâncias germinativas de pessoas de fora do casal circulam nas tran-
sações com gametas e de cessão de útero. Recomenda-se a doação por justi-
ficativas clínicas: “Um casal que tem azoospermia que você não encontra o
espermatozóide nem no testículo. Homens que têm alterações genéticas im-
portantes, que não podem usar o sêmen dele, preferem não usar” (Médico). As
razões para doação são a falta do gameta ou risco de transmissão de doenças
genéticas. A gestação substituta é recurso para útero inexistente ou com alte-
rações impeditivas de gravidez, e para contra-indicação clínica de gravidez. As
transações fomentam a criação de vínculos de parentesco mesmo sem cone-
xão genética. Pode-se considerar a vontade de procriar como a agência para o
parentesco (Franklin, 1997): “Essa criança foi gerada pela vontade dela (...),
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ela recebeu um embrião. Mesmo na clonagem, eu acho que a mãe seria quem
gerou ou quem fosse criar (...). Mesmo que biologicamente a pessoa fosse
toda diferente”, diz o embriologista.

As tecnologias de concepção permitem a circulação de substâncias
germinativas para fora do casal, constituindo diferentes configurações de pro-
criação, além de suscitar novas figuras de parentesco (embriões congelados,
mães portadoras, doadores de óvulo e sêmen, mediadores médicos da reprodução).
Muitas pessoas, informadas da necessidade de recurso à reprodução assistida,
fazem perguntas reveladoras das incertezas que cercam o parentesco. O marido
de uma usuária do Instituto de Ginecologia tinha dúvidas se o espermatozóide
dele seria usado no caso de FIV. Uma funcionária de um serviço público de
reprodução assistida atendia telefonemas, explicando como funcionava o trata-
mento: uma das candidatas perguntou se o filho seria dela e do marido, e outra
indagava se poderia ter filho sozinha. Esse tipo de pergunta é comum. Algumas
usuárias de reprodução assistida ouviram questionamentos sobre o filho gerado
ser ou não do marido: “Muita gente perguntava para mim se o pai era meu
marido. (...) Muita gente me perguntou se o espermatozóide era do meu marido.
(...) Teve tias dele que chegou a perguntar também” (Usuária, serviço público
de reprodução assistida, 37 anos).

A ausência da relação sexual para a concepção e o manuseio de gametas
fora do corpo para a concepção, o que facilitaria a troca, estão na origem dessas
perguntas, pois a entrevistada expusera como se fazia a FIV: “Explicava que
tirava o meu óvulo, tirava o espermatozóide dele”. A entrevistada continua: “Teve
tia que perguntou, mas realmente que um é loiro e o outro é moreno: ‘Então é um
de cada pai’. Aí ele falou: ‘Não é um de cada pai. Eles só têm um pai’”. A aparência
diferente dos filhos gêmeos indicaria múltipla paternidade. A sogra dessa entrevis-
tada ouviu comentarem: “‘Eu acho que não é filho do V’. (...). Eu falei: ‘Mas o V.
foi lá tirar o sêmen. ‘Ele foi lá. Só tem que ser filho dele’”. Ela atestou a legitimidade
dos filhos de seu filho pela certeza da contribuição com o sêmen.

Muitos crêem que a contribuição com gametas, portadores da constitui-
ção genética, é a base da parentalidade, o que fundamenta a recusa da doação:
“Doaria o meu filho? Não doaria. Doaria a minha carga genética para alguém?”,
disse uma enfermeira, equiparando óvulo e “carga genética” a um filho.
O raciocínio é o cerne do debate sobre a doação de gametas. Em termos jurí-
dicos, o doador de gametas abriu mão irreversivelmente de sua constituição
genética em favor de outros (Leite, 1995). A corporificação diferente dos
gametas acarreta conseqüências distintas para homens e mulheres doadores:
pode-se congelar o sêmen, o que permite afastar doador e receptor tanto geo-
gráfica quanto temporalmente (Tamanini, 2003). É ineficaz congelar óvulos,
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por isso os ciclos da doadora e da receptora são sincronizados e ocorrem ao
mesmo tempo e na mesma instituição. Além do anonimato na doação de óvulos,
evita-se contar para a doadora se a receptora engravidou. A curiosidade surge na
doação compartilhada de óvulos, quando a receptora paga o tratamento da doa-
dora e recebe metade dos gametas, se houver produção mínima de sete óvulos.13

No VI Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, em 2002, dois
especialistas renomados discutiram a recomendação aos casais receptores de
contar aos filhos sobre a geração com gametas doados. O médico que sugeria
revelar a doação previa que no futuro próximo “o DNA estará no RG das
pessoas, e a pessoa saberá que não é filha dos pais”. O outro especialista
contestou: “Ela pariu, ela amamentou, e vai dizer que ela não é mãe?”. E con-
trastou esse modo de geração com a adoção: “A mulher que recebeu o bebê
recebe um produto pronto e vai transformar esse bebê em cidadão. Na doação
de óvulos, ela recebe oito células, esse bebê deve tudo a ela. Ela vai enjoar, vai
sentir o bebê dentro dela”.

O debate envolve dois referenciais biológicos de maternidade e paren-
tesco: a contribuição genética e a gestação, e requer explicitar “o que é biológi-
co na maternidade biológica” (Strathern, 1998: 195). A definição da maternida-
de pelo parto favoreceria a mulher que recebe doação de óvulos, ao passo que
um teste de DNA comprovaria o vínculo da mãe intencional fornecedora do
óvulo, em detrimento da gestante. Com as tecnologias conceptivas, fragmenta-se
a unidade do papel fisiológico materno na geração (Strathern, 1992b): uma
mulher pode fornecer o gameta, a outra ceder o útero, uma terceira amamentar
e a última ser a mãe social (criar). As convenções sociais definem a mãe
verdadeira (Strathern, 1991). O debate também se refere à identidade de pes-
soa em termos físicos: oito células (um embrião), ou o DNA?

As tecnologias de procriação permitem contato entre substâncias
germinativas e órgãos da reprodução em laboratório ou consultório médico,
inclusive com possibilidade de troca (Luna, 2001b), o que suscita a desconfiança
ou o gracejo. Uma usuária laqueada do Instituto de Ginecologia, encaminhada
para FIV, preferia engravidar novamente mediante a reversão de laqueadura,
pois vira casos na televisão em que “usam outro óvulo ou espermatozóide, e o
bebê nasce sem o DNA da pessoa”. Uma entrevistada brinca com a troca de
material no laboratório: “Se viesse um japonês, o erro não era meu. (...) Se vier
um lourinho, um japonês, a culpa não é minha. A culpa é do médico que errou.
(...) Trocou o embrião. (...) Eu não traí o meu marido” (Usuária, serviço privado
de reprodução assistida, 34 anos). Ela brincou  dizendo que, se houvesse troca
do material germinativo, com o filho nascendo diferente dos pais, não poderiam
acusá-la de infidelidade.
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Algumas informantes opuseram-se à doação de gametas, relacionando-a
a adultério. Uma usuária do Instituto de Ginecologia rejeitaria a doação de
sêmen: “Não, porque é pecado e também porque o esperma não ia ser do
marido, então não ia adiantar. Isso seria adultério e fornicação”. Diante
da objeção de que não há adultério sem relação sexual, ela foi taxativa: “Não ia
ter, mas ia ter o esperma de outro homem dentro de mim”. Na mesma instituição,
outra informante recusaria a doação de sêmen e a gestação substituta, com
raciocínio similar: “Daria problemas no relacionamento, tanto com o esperma
do marido na barriga de outra mulher como com o esperma de outro na barriga
dela. Na hora da briga, um poderia jogar na cara do outro. Prefiro o equilíbrio:
nenhum dos dois ter e adotar”.

Uma usuária do Instituto de Ginecologia da UFRJ reagiu à possibilidade
de receber doação de óvulos: “É do meu marido e não é meu. É de outra
pessoa. Olha a traição incubada”. A traição “incubada” ou virtual, porque rea-
lizada sem o ato sexual, preocupou algumas. O “adultério tecnológico” (Stolcke,
1998) realizado na comunhão de substância entre doador e o cônjuge do recep-
tor definiria o ato ilícito, com a técnica substituindo a conjunção carnal. O con-
tato com a semente de alguém externo ao casamento geraria desequilíbrio na
relação, o que justifica a preferência pela adoção, pois o casal se iguala: ne-
nhum dos dois procria. Outra informante do Instituto de Ginecologia impõe
condição para aceitar a doação de óvulos: “Desde que o marido nunca tivesse
tido nada com ela” (a doadora). A postura de valorizar a inexistência do ato
sexual como condição para aceitar a doação de óvulos diverge da posição em
que se equipara a doação de gametas ao adultério. A percepção de infidelidade
escapa das definições estritas. Uma entrevistada, que gerou o filho por meio de
FIV, aceitaria que o marido tivesse filhos com outra, permitindo a seu próprio
filho ter irmãos.

M – Se ele fizesse um filho com alguém e trouxesse para morar e eu
criar, eu criaria, apesar de ser contra a adoção. Mas aí é o filho do meu
marido, o irmão do meu filho.

 Naara – Aí ele pode ter bebê de proveta com outra pessoa.

 M – Se ele fizesse bebê de proveta com outra pessoa? Aí não. Aí já é
demais! (Usuária, serviço privado de reprodução assistida, 42 anos)

Fazer reprodução assistida com outra seria infidelidade maior do que ter
relações sexuais, o que inverte o senso comum sobre adultério. Engajar-se no
tratamento evidenciaria mais a força do laço conjugal do que uma relação adúl-
tera acidental que gerasse filhos.
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As relações de parentesco se confundem pela aplicação das tecnologias
de procriação. Uma usuária do Instituto de Ginecologia brincou com a irmã de
seu marido que ela poderia servir de substituta na gestação, mas reconsiderou:
“Acho que não pode, porque você é irmã dele e vai gerar o filho do seu irmão,
seu sobrinho”. A insinuação de relações incestuosas torna a prática reprovável.
Segundo Strathern (1999b), a conotação incestuosa surge mesmo sem o ato
sexual, porque parentes, irmão e irmã, cada qual como indivíduo, integram a
mesma rede de relações. A gestante, tia da criança, poderia ser identificada a
sua mãe. A proibição do incesto relaciona-se à circulação de fluidos entre os
corpos que põe em contato substâncias idênticas (Héritier, 1994). Irmão e irmã
partilham da mesma substância que a gestação substituta colocaria em contato.

Cussins (1998a) analisa um caso em que a irmã serviu de substituta
gestacional para o irmão e sua esposa. Os envolvidos concluíram que só have-
ria relações incestuosas se houvesse contato entre os gametas dos irmãos.
Segundo Cussins, podem-se considerar relevantes certos estágios na concepção
e nascimento de uma criança, e estes integram a configuração do parentesco,
ou considerar outros estágios irrelevantes e ignorá-los (1998a). A interpretação
do laço genético como relevante para o parentesco em detrimento da gravidez
permitiu não considerar relevante e incestuoso uma irmã gestar o filho de seu
irmão. Integrando os estágios para concepção e nascimento na configuração
de parentesco, outra usuária da mesma instituição apresentou visão pluriparental
ao comentar a novela Barriga de Aluguel: “Ambas se sentiam mãe: uma por
ter gerado, outra por ter doado o óvulo e o esperma do marido”.

Na doação de gametas, é imperativo compatibilizar as características físicas
do doador com as do receptor. Uma usuária do Instituto de Ginecologia aceitaria
doação de óvulos de uma pessoa parecida fisicamente com ela, para que o filho
não ficasse diferente dos pais. Uma profissional de serviço de reprodução huma-
na encarregada de organizar o projeto de um banco de sêmen pediu dicas para
caracterizar o fenótipo dos doadores. Sua dificuldade era classificar os “nordes-
tinos”. Outra informante do Instituto de Ginecologia candidatou-se à doação com-
partilhada de óvulos em clínica particular. Respondeu a uma bateria de
questões sobre sua saúde e ouviu que sua aparência era excelente (morena
clara com cabelos castanhos lisos e olhos castanhos). Quando a encarregada
da seleção descobriu que a mãe da candidata era negra, o interesse terminou.
A psicóloga de outro serviço de reprodução humana achou justificável a exclusão
da candidata: as pessoas querem ter filhos parecidos com elas, mesmo recor-
rendo à doação de gametas.14

Salem (1995) designa a prática de compatibilizar características físicas
dos doadores e dos receptores de “manipulação social das origens genéticas”,
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uma tentativa de mimetizar o parentesco biológico convencional. A legitimidade
das relações de parentesco engendradas pelas tecnologias reprodutivas pres-
supõe a proximidade com as relações de parentesco de origem genética. A falta
de semelhança entre a criança concebida por doação de gametas e seus pais
pode revelar o segredo da doação, com o risco de se tachar a filiação de ilegítima.
Exige-se compatibilização de características físicas nem sempre identificáveis
visualmente: “Casar desde tipo sangüíneo, até toda a sorologia dessa paciente.
Casar o ciclo, casar fenótipo, cor de olhos, cor de cabelos, tipo sangüíneo, porque
é uma opção da paciente não querer contar para a criança depois, se ela conse-
guir a gravidez, quem é a mãe, quem é a doadora” (Embriologista).

Costa (2003) observa que a semelhança fenotípica substitui simbolica-
mente a transmissão de genes. A autora atribui justificativas médicas para o
critério de semelhança imunológica, em contraste com a semelhança “fenotípica”,
que visaria a evitar problemas familiares no tocante à mistura de raças. Uma
médica fala da importância da compatibilidade do tipo sangüíneo entre doadores
e receptores, por causa dos conteúdos ensinados na escola, o que indica que a
busca de semelhança imunológica se dá também para evitar trair o segredo da
doação para os filhos: “O tipo sangüíneo é essencial (...). Qualquer criança na
escola que aprende o tipo sangüíneo genético chega em casa e pergunta: ‘Pai,
qual é o seu? Mãe, qual é o seu?’, porque ela vai cruzar. É a prática que ela
aprendeu na escola. E a maioria desses casais não fala da doação” (Médica).

Divulga-se a biologização da identidade e do parentesco por meio dos
programas escolares de ciências. A escolha de características ultrapassa a
compatibilidade de aparência física: catálogos de bancos de sêmen incluem
atributos ‘sociais’ para aproximar o casal do doador:

Existem características de personalidade, e a religião é mais colocada
para ter uma idéia de personalidade do doador. Mas não que isso
obrigatoriamente seja uma característica que os casais dêem muita
importância. Até existe listada. Cor de olhos, cor de cabelos, cor de
pele, musculatura, religião, raça, existe isso lá. Muito mais para que o
casal consiga se aproximar do doador. (...) Profissão, hobby. (Médico)

A descrição nos catálogos de características do doador, não apenas físi-
cas, mas sociais, naturaliza tais traços (Cussins, 1998a). Interpreta-se a quali-
dade das substâncias germinativas como índice de atributos não só físicos, mas
morais de seus fornecedores. A médica de um serviço de infertilidade expli-
cava à paciente sobre a necessidade do espermograma: “O exame é para ver
se o espermatozoidezinho que está no líquido dele consegue chegar até o seu
útero. Não é para ver se ele é homem ou se é brocha. É só para medir
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espermatozóides”. Na compreensão do exame, estão subjacentes os valores
de gênero masculino: virilidade e potência. A simbólica de gênero associada à
masculinidade se explicita na advertência ao casal que ia fazer inseminação
intra-útero. O médico alertou sobre a pequena probabilidade de êxito, porque o
último espermograma feito imediatamente antes do procedimento apresentou
alterações: “É como ir para a guerra sem armas”. Nessa imagem de gênero
masculino se associam fertilidade e belicosidade.

A doação de sêmen ameaça mais o papel masculino na reprodução do
que a doação de óvulo ameaça o papel feminino. Na opinião de uma entrevis-
tada do Instituto de Ginecologia, é mais fácil a mulher aceitar a doação de
óvulos que o homem a de sêmen: na doação de esperma, “o homem ia ficar
cismado de que o filho não é dele. Na doação de óvulos a mulher não fica
cismada, porque a gravidez é dela”. Ao associar a gestação com a maternidade
e a contribuição da semente com a paternidade, repete-se a antiga concepção
monogenética de parentesco (Delaney, 1986; Strathern, 1995a). A doação de
óvulos garante o papel tradicional materno, ao passo que, na doação de sêmen,
o doador substitui o papel masculino na paternidade.

De modo geral, na reprodução assistida, existe ambigüidade do papel
masculino. Uma das psicólogas de serviço público de reprodução assistida fa-
zia uma pesquisa com casais na fila de espera para FIV: os maridos referem-se
a mal-estar, sentindo-se alijados do processo. As tecnologias de procriação
substituem o ato sexual, fato relacionado à ambigüidade da posição do parceiro
no tratamento: o papel do gênero masculino na reprodução é inseminar pelo ato
sexual, fornecendo o gameta, ao passo que o papel feminino relaciona-se mais
ao gestar (Delaney, 1986; Strathern, 1995a). Se o modelo monogenético de
parentesco tem peso nas representações acerca da reprodução, na reprodução
assistida a contribuição masculina minora, pois é o médico quem introduz os
gametas na mulher na inseminação, ou transfere os embriões formados no
laboratório. Um embriologista fala: “Então eu tenho que usar o máximo possí-
vel [de embriões] para engravidar essa paciente”. Sugerindo imagens de pater-
nidade, ele representa sua participação para a formação dos embriões:

Parecem meus filhos, eu fico super ansioso para saber como está, se
desenvolveu. (...) Quando não se desenvolve, até eu fico triste. (...) Fui um
dos pais ali, porque... eu brinco, mas, queira ou não, eu fui o primeiro a
ver o menino ou menina... o primeiro a ver o embrião. E você sabe que
você tem uma parte bem significativa no processo todo. (Embriologista)

 Essa reação contrasta com o relato da fase experimental da FIV humana
na França, em que Testart (1995) fertilizava óvulos com o próprio sêmen, sem
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o objetivo de transferência. Ele via a comprovação de fertilidade, sem referência
a vínculo paterno. O papel do corpo médico de reprodução assistida intervindo
na “confecção” dos filhos se explicita nos comentários: “Um hospital público
não vai ‘fazer um bebê’ se não é do pai e da mãe” (Usuária, serviço público de
reprodução assistida, 37 anos).

No caso das mulheres solteiras que buscam a inseminação com doador,
não há casal, e o papel masculino fica vago, pois a pessoa do doador é ausente.
Nessa perspectiva, Strathern (1995a) analisa o mal-estar dos médicos diante
do pedido de inseminação por mulheres solteiras sem experiência sexual: eles
ocupam aí a posição masculina de fazer o filho. Uma ginecologista atuante
apenas em tratamento convencional de infertilidade usou uma expressão na
qual coloca a si mesma no papel paterno: “Ela vai me adorar, porque eu fiz ela
engravidar”. Em palestra, um especialista em reprodução humana criticou um
colega que aparecia muito na mídia mostrando a eficácia de sua clínica: “O
médico que faz sucesso, porque diz que engravida todo mundo. Toma a postura
de Deus”. Quando a mídia divulgou a gravidez de certa celebridade após trata-
mento na clínica do palestrante, houve grande afluxo de pacientes dispostas a
tudo para engravidar. Ele contou: “Se eu mandasse ficar de quatro, ela ficava”.
Tanto a expressão corrente entre os profissionais “médico que engravida mu-
lher” quanto a comparação do engajamento da paciente no tratamento com
uma posição sexual que sugere submissão demonstram o caráter masculino do
papel do médico na reprodução assistida, implicada na representação de pater-
nidade como “aquele que faz filho”.

O papel de inseminador, mesmo por meio de um instrumento, tem peso
simbólico na procriação. Percebe-se a importância dessa atribuição no exem-
plo da inseminação caseira de uma lésbica por sua parceira (Hayden, 1995).
Valoriza-se essa função também em contexto medicalizado. No Brasil, o médi-
co do casal de lésbicas citado ofereceu a seringa para a companheira injetar na
outra durante a inseminação. Considerando que o papel masculino na procria-
ção é inseminar ou doar o gameta, ao passo que o papel feminino se liga à
gestação, no contexto da gestação substituta a fornecedora de óvulos assume a
posição estrutural masculina de participar da procriação apenas contribuindo
com o gameta (Luna, 2002b; Strathern, 1998; Roberts, 1998).

É possível representar as substâncias germinativas dos membros do ca-
sal como uma só. Uma informante contou ao marido sua intenção de doar
óvulos. Ele discordou, porque não “ia distribuir os filhos dele por aí”. Ela não
conseguiu convencê-lo de que a contribuição com os gametas dela não implica-
ria a transmissão de traços hereditários do marido.
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A REDE DE PARENTESCO DO CLONE

Como as informantes do Instituto de Ginecologia da UFRJ compreende-
ram a trama de parentesco que enredava o clone Leo, personagem da teleno-
vela de Glória Perez? Dado o grande sucesso do folhetim, algumas entrevista-
das que faziam tratamento de reprodução assistida no mesmo período foram
questionadas por pessoas conhecidas se o procedimento era igual à clonagem:
“Porque veio essa novela O Clone, aí bagunçou a cabeça de todo mundo. (...)
Ficava todo mundo achando que era uma clonagem” (Usuária, serviço público
de reprodução assistida, 29 anos). Outra usuária de serviço público de reprodu-
ção assistida (37 anos) repete as palavras de sua sobrinha: “Você tem cora-
gem? É um clone”. “Não, não é um clone”, retrucou.

A entrevistada da primeira citação estava se submetendo a ciclos de
inseminação intra-uterina no período da novela e explicou que teria de passar
para FIV, caso não houvesse êxito, despertando em sua família a confusão com
clonagem. Outra entrevistada atribuía as perguntas sobre seu marido não ser o
pai dos filhos ao fato de na novela a personagem ter recorrido à doação de
sêmen: “Acho que por causa daquela novela também que ela teve filho que não
era do... Que o marido tinha problema... do Clone. (...) O marido tinha proble-
ma, então ia pegar o espermatozóide de outro. Então acho que foi por causa disso
que o pessoal achava que era... que era de outro” (Usuária, serviço público de
reprodução assistida, 37 anos).

A facilidade com que se resolvem os problemas nas tramas televisivas
foi alvo de comentário desta usuária do Instituto de Ginecologia: “Nas novelas
sempre há solução: a mulher engravida, tem bebê de proveta e agora até clone”.
Entre telejornais que anunciam inovações científicas como imediatamente à
mão e as telenovelas que criam enredos em torno de tais novidades, dilui-se a
separação entre ficção e realidade, entre a fantasia e o possível. Uma entrevis-
tada acreditava que a técnica já se realizara: “Me deram um papel explicando
sobre a clonagem. Tem médico que está fazendo a clonagem. Tem um telefone.
Aqui em São Paulo” (Usuária, serviço público de reprodução assistida, 36 anos).
A percepção de que o procedimento já teria se concretizado se difunde em vários
meios. Durante palestra do dr. Roger Abdelmassih, “Manipulação genética e
reprodução assistida”, no Instituto dos Advogados de São Paulo, indagaram-lhe
se em sua clínica havia um embrião humano clonado. Ele esclareceu que o refe-
rido embrião se formou quando espermatozóides fertilizaram óvulos fabricados
pela técnica de haploidização de células somáticas, procedimento distinto da
clonagem.

Uma das entrevistadas (serviço público de reprodução assistida, 37 anos)
criticou a novela: “É muita mistificação”. Perguntada se usaria a técnica para
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ter filhos, ela recusou, porque seria “um filho sem pai”. A despeito disso, acha-
va vantagens na técnica: “Um casal que não tiver espermatozóide e quiser usar
uma célula, eu acho que é viável. Agora, para uma mulher ter filho sozinha, eu
acho que não... Sem o espermatozóide, aí não...”. Essa entrevistada discorda
do uso da clonagem para reprodução de uma linhagem de mulheres, um temor
que, segundo Costa (2001), teria sido veiculado pela imprensa quando divulga-
ram o nascimento da ovelha Dolly. Por outro lado, a idéia dessa informante
expõe um projeto semelhante ao do especialista em reprodução humana Severino
Antinori de formar bebês por clonagem para casais, anunciado em janeiro de
2001. A proposta era clonar homens inférteis, usando o óvulo da esposa destes,
o que garantiria uma presença mínima de herança genética materna pelo DNA
mitocondrial do citoplasma do óvulo para a constituição do embrião. Haveria a
transferência do embrião para o útero da esposa do homem clonado (Antinori,
2001). O projeto é exemplo do empenho da pesquisa científica em concretizar
o parentesco biogenético (Luna, 2002a), mas aqui se repete o modelo
monogenético.

Na entrevista com 47 usuárias do Instituto de Ginecologia da UFRJ tam-
bém tentei averiguar a compreensão sobre as relações de parentesco decor-
rentes da formação do clone Leo. Indagava quem era o pai dele e a mãe dele.
Em seguida, explicava o funcionamento da técnica de clonagem por transfe-
rência nuclear e perguntava se a posição da entrevistada se mantinha. Uma
vez feito o primeiro turno de perguntas, era possível avaliar a compreensão da
trama com base no que elas acompanhavam, suas percepções de parentesco e
teorias da concepção. Com a explicação da técnica, eu pretendia confrontá-las
com uma versão mais próxima do saber biomédico, para ver que reflexo esta
teria em suas respostas. No fim da explicação, eu desenhava um esquema
representando o processo de fertilização em que óvulo e espermatozóide se
juntam, cada qual contribuindo com 50% (ou metade) da carga constituição
genética para a formação do embrião. Em seguida, eu desenhava um esquema
da clonagem por transferência nuclear. Mostrava que usaram um óvulo de
Deusa do qual extraíram o núcleo, restando menos de 1% do DNA (o
mitocondrial) dela no citoplasma. Eu contava à entrevistada que a esse óvulo
enucleado de Deusa se adicionava uma célula com 100% do DNA de Lucas (a
célula somática).

As razões declaradas para considerar Leônidas o pai foram o fato de ele
ser o pai do Lucas e a célula ter saído do filho dele, e a genética (ou genes,
características físicas). A despeito de a trama da novela não apontar Lucas
como o pai, esta foi a opinião de um número significativo de usuárias, que
justificavam sua convicção com o fato de que se retirara uma célula ou um
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pedaço dele para se fazer a clonagem. O raciocínio em geral volta-se para uma
teoria de parentesco baseada na substância comum entre pais e filhos (Schneider,
1968), substância essa representada por DNA ou genes, mas também pela
contribuição para a concepção por meio de esperma ou, no caso, de uma célula
somática. As que olharam para além da contribuição imediata com material
para a concepção viram o laço de paternidade preexistente entre Leônidas e
Lucas como critério para definir o primeiro como pai de Leo. Algumas nega-
ram a existência da relação de paternidade, invocando a falta de esperma e a
criação em laboratório.

Quase dois terços das entrevistadas consideraram que Deusa era a mãe,
e menos de um terço achou que era Iolanda, mãe de Lucas. Iolanda foi
identificada como a mãe de Leo por ser também mãe de Lucas e por causa da
genética. As partidárias de Iolanda alegaram que Deusa foi só barriga de alu-
guel, apenas gerou ou carregou. As justificativas para considerar Deusa a mãe
foram: a gravidez, a contribuição com o óvulo, sua intenção de ter o filho e o
engano na clonagem, a criação e o amor pelo filho. Um informante resume
como é ambígua a condição de mãe da personagem: “Deusa é mãe porque
pariu, mas o filho não veio dela”. Destaca-se a compreensão da gravidez como
um processo social: “Para Deusa o filho era do sangue dela, e não adotado”,
disse uma que a considerou a mãe de criação. A oposição entre mãe gestacional
e mãe genética, já encontrada nos casos de cessão temporária de útero e de
doação de óvulo (Strathern, 1998; Luna, 2002a), se retrata nas que reduzem o
papel de Deusa a uma barriga de aluguel. A questão, porém, é mais complexa,
porque Deusa efetivamente forneceu os óvulos para a experiência de clonagem.

Após a explicação, diminuiu a divergência das opiniões sobre o pai. As
que passaram a acreditar em Leônidas argumentaram que ele era o pai de
Lucas e a herança genética de Leo era a mesma de Lucas e veio do pai dele,
ou que 50% do DNA eram dele. Já o argumento das que mudaram para Lucas
foi que 100% do DNA eram dele, então ele seria o pai. É interessante que o
dado da explicação, ao localizar a origem imediata do DNA na célula, fez várias
entrevistadas mudarem de idéia, inclusive encampando uma posição contrária à
noção de parentesco duogenético ocidental, segundo a qual metade vem do pai
e metade da mãe. Assumiram uma versão da antiga noção de parentesco
monogenético, segundo a qual o pai fecunda e a mãe gesta, nutre e dá à luz
(Strathern, 1995a). Das que passaram a defender Iolanda, a principal justifica-
tiva era que o óvulo de Deusa não tinha o DNA dela (retirado na técnica) ou
que a quantidade de DNA era insignificante; outras, por sua vez, justificaram
que Iolanda dera 50% do DNA do Lucas e, se este deu 100% do DNA ao
clone, ela era a mãe. Das que passaram a defender Deusa, o 1% de DNA
vindo dela foi argumento.



215

Embora a narrativa da novela não favorecesse a percepção do vínculo
entre Lucas e Leo como o de pai e filho, várias entrevistadas fizeram essa
interpretação com base na idéia de comunhão de substância entre pai e filho
efetivada na doação de material (célula) para a clonagem. “Tirou foi do irmão.
Quem é o pai do Leo? Para mim é o próprio irmão” (Usuária de serviço público
de reprodução assistida, 37 anos). A explicação mais técnica do procedimento
causou principalmente a adesão a essa idéia, mesmo com a advertência de que
na fertilização o pai contribui com 50% do material para o filho, e não com
100%. A explicação biomédica, no caso do pai, contribuiu para fazer convergi-
rem as opções das entrevistadas em torno de Leônidas e Lucas, diminuindo a
indecisão. Tendeu-se a ver na “concepção” de Leo a participação masculina
na formação do embrião – até porque era um clone masculino –, mais do que a
enxergar ali a ausência de pai, posição também presente.

No tocante à reflexão sobre quem seria a mãe de Leo, a explicação
biomédica diminuiu o consenso em torno do nome de Deusa. Algumas, por
considerarem muito pequena a contribuição genética de Deusa, deixaram de
considerá-la a mãe. Outras viram a participação no DNA mitocondrial como
mais um indício de que ela seria a mãe, já que no procedimento de transferência
nuclear em si só participaram células dela (o óvulo) e de Lucas, sem contribuição
imediata de outra possível genitora. A despeito das possibilidades inovadoras de
concepção propiciadas pela biotecnologia, a tendência das entrevistadas foi anali-
sar a relação de parentesco valendo-se de esquemas já conhecidos, considerando a
conexão de substância biogenética com o DNA ou outra conexão de substância
por meio da gravidez. Houve também uma posição minoritária, que reduzia a
gravidez ao papel social de criação dos filhos, enfatizando a conexão biogenética
em detrimento da gestação. Agrega-se a gravidez à tarefa de criação dos filhos
como dimensão social da maternidade (Cussins, 1998a). Não se percebe o vínculo
da gestação como biológico e se reduz o biológico ao vínculo genético (Strathern,
1998), nas afirmações de que Iolanda era a mãe “biológica” (sic).

O clone da novela se insere em uma densa rede de relações. As mulheres
que assistem à novela reconhecem aspectos passíveis ou não de criar relações
de parentesco: a conexão genética, a gestação, a intenção de ter o filho, o amor
dado a ele. O mesmo traço pode fundamentar posições divergentes: considerar
a participação de Deusa com o DNA mitocondrial insignificante para configurar
a relação materna, ou vê-la como o critério que, somado a outros, irá defini-la
como mãe. Cussins (1998a) fala da configuração de teias de parentesco baseada
no reconhecimento de vínculos como relevantes ou do apagamento desses laços.
Segundo Strathern (1995b), nem todas as relações biogenéticas podem ser
ativadas como sociais.
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No experimento etnográfico de explicar o procedimento da clonagem
por transferência nuclear em linguagem próxima da biomédica, por outro lado,
evidenciou-se para algumas a dificuldade em ver a conexão genética para além
dos indivíduos que contribuíam diretamente com suas células. Por isso tantas
passaram a considerar Lucas e Deusa como pais depois de ouvir que o mate-
rial usado na experiência havia saído diretamente dos dois.

Edwards e Strathern (2000) mostram que, na concepção ocidental de
parentesco, quanto mais houver elos de mediação, mais se considera o paren-
tesco diluído. Julga-se o vestígio biológico muitas vezes insuficiente para confi-
gurar parentesco, se não há um pai ou mãe ativo e intencional. O fato de
Leônidas estar vivo e batalhando para conseguir fazer reconhecer o vínculo
de paternidade com Leo o fez ser bastante lembrado, em contraste com sua
esposa morta antes da experiência de clonagem, mas que teria contribuído
tanto quanto ele geneticamente.

Nesse sistema comum de símbolos de parentesco, o amor é um termo
central, seja o amor manifesto fisicamente na substância comum biogenética
ou na gravidez, seja o amor como criação, decisão de cuidar. De modo geral, o
conceito de parentesco se confirma como um híbrido do natural e do social
(Strathern, 1992b). A dimensão da escolha, do direito, do desejo de ter filhos de
determinada forma e com determinado parceiro não afirma o lado puramente
social, pois tais escolhas, muitas vezes, se dão para se conformar aos ditos
“fatos da natureza”, como a transmissão genética ou a gravidez e o parto.
Dificilmente há uma exclusão completa dos “fatos naturais”, mas uma tentati-
va de conciliação entre estes e a escolha mediada pela técnica. As atribuições
de sentido natural e social transitam nesse mundo do parentesco. Enquanto uns
julgam a gestação um processo social em contraste com a transmissão genética,
outros consideram natural o desejo de ter filhos. Naturalizam-se características
sociais, como profissão, religião, nível de instrução, quando passam a qualificar
o sêmen de um doador. Em contrapartida, tenta-se mimetizar o processo natural,
conseguindo doadores tão semelhantes biologicamente aos pais intencionais
quanto possível. Se o parentesco ocidental era um símbolo de relações naturais,
a intervenção tecnológica sobre a natureza do parentesco é tamanha, que difi-
cilmente se julga a natureza como base imutável da realidade. A ‘natureza
assistida’ por tecnologias desestabiliza a idéia de natureza no sentido de dimensão
da vida da qual a intervenção, o artifício, está ausente. Tal idéia de natureza é a
base de nossa cosmologia.
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PESSOA

 O ensaio de Mauss (1974b) “Uma categoria do espírito humano: a no-
ção de pessoa, a noção do ‘eu’” é o texto clássico na antropologia para a
discussão da categoria de pessoa, conforme afirmam Carrithers, Collins e Lukes
(1985). Andrew Strathern (1996) assim resume a tese do ensaio: idéias do self
e da pessoa são socialmente construídas e variam historicamente. Em seu en-
saio de “história social das categorias do espírito humano”, Mauss (1974b)
conclui que a noção do self em termos de personalidade consciente seria um
fenômeno universal. Além disso, um vasto número de sociedades tem a noção
de personagem e de papel desempenhado em dramas sagrados e na vida fami-
liar. No Ocidente, a noção de pessoa é um fato fundamental do direito, ganhan-
do com os clássicos latinos um sentido moral, além do sentido jurídico, de “ser
consciente, autônomo, livre e responsável” (1974b: 233). A dimensão metafísica
de “pessoa moral” surge com o cristianismo, a unidade das naturezas da pes-
soa tendo por referência os debates sobre a unidade das três pessoas da trinda-
de. Entre os séculos XVII e XVIII, surge a “categoria do eu”, em que se
centra a pessoa na consciência individual.

La Fontaine (1985), recuperando o debate antropológico sobre o tema,
faz a seguinte distinção: o ser humano, na qualidade de organismo biológico, é
um “indivíduo” – pode-se acrescentar o indivíduo empírico no sentido de Dumont
(1997). O self seria a consciência de si como identidade. “Pessoa” constitui um
complexo de relações sociais, um termo técnico que abstrai características e
papéis em relações sociais da realidade empírica. La Fontaine conclui que
o conceito de pessoa se liga ao problema da relação entre indivíduo (empírico)
e sociedade, sendo por isso comum a todas as sociedades. Pode-se formular a
relação entre indivíduo e sociedade, que é constitutiva da noção de pessoa,
assim: todo ser humano vem ao mundo já situado em um campo de relações
sociais; tornar-se pessoa é uma questão de reunir essas relações em estruturas
da consciência (Ingold, 1990).

No tocante às novas tecnologias reprodutivas, uma nova categoria de
pessoa emerge: o embrião extracorporal criado por FIV ou ICSI (Strathern,
1992b), cujo desdobramento mais recente é a criação de embriões humanos
clonados e mesmo o anunciado, mas não comprovado, nascimento de bebês
clonados (Luna, 2001a, 2002a). Se, conforme afirma La Fontaine (1985), as
representações da sociedade de si mesma e a natureza da autoridade na socieda-
de dão forma característica a noções de pessoa, a análise do modo pelo qual se
atribui a condição de pessoa ao embrião e a controvérsia com a criação de uma
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nova categoria de pessoa, o clone humano, revelarão importantes valores de
nossa sociedade. De que modo tais categorias de pessoa emergentes da prática
científica se relacionam com a “categoria do eu”, centrada na consciência indi-
vidual (Mauss, 1974b)?

Nesse modelo interiorizado de pessoa próprio do Ocidente, baseia-se
boa parte da reflexão antropológica e sociológica sobre o tema (Goffman, 1959,
Hughes, 1971). Assim, segundo Hughes (1971), as sucessivas fases de vida do
ser humano em “nossa sociedade” (EUA e aqui, por extensão, as sociedades
complexas do Ocidente moderno) tendem a ser definidas por suas relações
com o mundo da escola e do trabalho. Em se tratando de um embrião
extracorporal, as fases do ciclo de vida começariam da interação de células em
laboratório, em uma posição aparentemente mais próxima de objeto e não do
sujeito de interações que assume papéis sociais.

Simmel (1971: 228), discorrendo sobre cultura subjetiva, expõe um dos
sentidos de “natureza” que contribui para a reflexão sobre pessoa: a natureza é
uma fase específica do desenvolvimento do sujeito em que ele embrulha seu
próprio potencial (“The phase in which it enfolds its own potential”), a qual
termina quando uma vontade mais inteligente e dotada de propósitos toma es-
sas forças e leva o sujeito a uma condição que ele não poderia alcançar por si
mesmo. O cultivo de si implica a transformação latente no potencial estrutural
da natureza desse sujeito. A noção de potencialidade constitui um dos pontos-
chave do debate sobre a condição do embrião.15

A discussão sobre o estatuto do embrião relaciona-se à concepção de
pessoa humana dotada de corpo e alma, isto é, de um princípio material perecível
e de outro imortal (Strathern, 1996). Segundo Schmitt (1998), no pensamento do
cristianismo medieval, tais componentes não surgiriam simultaneamente: o feto,
“uma forma completa de ser humano”, é animado, isto é, recebe a alma, no
ventre materno.16 A recepção de Aristóteles por Tomás de Aquino no século
XIII permite uma abordagem “naturalista” do corpo, em que matéria e espírito
são princípios consubstanciais de uma totalidade de “alma encarnada” e “corpo
animado” (Schmitt, 1998). São Tomás de Aquino analisa de que maneira
o processo de concepção ocorre e se realiza a geração animal.

 Segundo Luijino Miungi, Aquino quer demonstrar que não se transmite a
alma dos pais para os filhos. O embrião é um ser independente, com alma e
vida própria, não sendo parte da substância da mãe ou algo que opera pelo
poder do sêmen do pai. O sêmen é a causa eficiente da geração que modela o
sangue menstrual feminino. Nessa primeira etapa do processo, modela-se a
alma vegetativa com matéria feminina. A vida do embrião seria como a vida de
uma planta. Na segunda etapa, forma-se a alma sensitiva pelo poder do sêmen.
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Corrompe-se a alma vegetativa, que é sucedida pela sensitiva, e o embrião
passa a viver uma existência animal. Com a corrupção da última, Deus infunde
a alma racional. A alma é a forma substantiva de um ser vivente, havendo
apenas uma em cada etapa (Miungi, 1999). Então a alma se une ao corpo
humano apenas em estágio mais avançado do desenvolvimento. Essa descri-
ção revela algumas características da condição do embrião: sua composição
dupla de corpo e alma e sua individualidade em relação aos pais.

O debate sobre o aborto na história da Igreja católica é um meio para se
acompanhar a evolução do estatuto atribuído ao embrião humano. Segundo
Hurst (2000), na literatura penitencial da Alta Idade Média, no Código de
Direito Canônico (primeira compilação em 1140) e na Teologia, se encontra
a teoria da hominização posterior, segundo a qual, antes da entrada da alma
racional, princípio atualizador da forma substancial, haveria apenas o potencial
do corpo como matéria primeira. Havia penitências diferentes para o aborto,
conforme realizado antes e depois da hominização, com punições associadas
às regras contra fornicação.

No século XVII, o médico Paolo Zacchia defende pela primeira vez o
argumento de que a alma racional estaria presente desde a concepção. A despei-
to disso, a posição da Santa Sé se mantém a mesma até 1869. No século XIX,
aparecem posições em defesa do embrião como vida potencial. Em 1864, o
teólogo jesuíta Jean Gury afirma que o feto, mesmo sem receber a alma, cami-
nha para a formação de um ser humano; logo, sua expulsão seria um homicídio.
Em 1869, o papa Pio IX declara o aborto como homicídio, idéia incluída no Direi-
to Canônico de 1917. Apenas no século XX afirma-se explicitamente o concei-
to de proteção do embrião desde a concepção, o que é designado de “direito à
vida” e tem por pressuposto a hominização imediata (Hurst, 2000).

A legislação sobre aborto desenvolve-se com base em raciocínio seme-
lhante ao que fundamentou mudanças na doutrina católica. Na Inglaterra, ape-
nas em 1803 decretou-se uma lei que punia o aborto exercido tanto antes como
depois do quickening, isto é, a fase em que a mulher sente os movimentos
fetais; as leis anteriores puniam apenas o aborto posterior a tal fase (Fyfe,
1991). Apesar de se haver ampliado a definição do crime para abranger a
gestação inteira, a punição para abortos anteriores ao quickening é bem mais
branda do que para tentativas após esse período. Da mesma forma que a
hominização com entrada da alma, isso indica uma visão gradualista de atribui-
ção do estatuto de pessoa. Esse ponto é explícito na lei inglesa de 1929 que
pune com maior severidade o aborto cometido a partir da 28a semana, estabe-
lecendo aí a viabilidade da “criança” (sic). Fyfe (1991) identifica no desenvol-
vimento da legislação o processo de perda da definição e controle da gestação
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por parte da mulher, bem como a separação explícita do feto em relação à
mulher quando o quickening deixa de ser a referência, substituído por noções
médicas de viabilidade. No debate sobre a descriminação do aborto voluntário
na imprensa brasileira, grande peso está no tema do início da vida e da condi-
ção a ser atribuída ao feto; outro ponto de interesse refere-se a quem cabe a
decisão sobre o ato (Ardaillon, 1997).

Leal e Lewgoy (1995) constatam diferentes tipos de ontologias referen-
tes à condição de pessoa do embrião humano empregadas no debate sobre o
aborto. Há uma ontologia substancialista que baseia a proteção do embrião em
um critério biológico de presença da pessoa humana desde a concepção. Na
versão religiosa mais antiga dessa ontologia, a alma passa a existir nesse mo-
mento. Uma versão laica dessa ontologia substancialista identifica o estatuto
jurídico de pessoa humana no esboço genético do indivíduo contido no seu
genoma. Há também uma ontologia relacional, em que a garantia de direitos a
seres humanos incompletos depende do arbítrio da comunidade, por faltar ao
embrião o atributo da racionalidade.

Uma variação dessa ontologia relacional está na reflexão feminista so-
bre estatuto de pessoa do embrião proposta pela teóloga feminista Marjorie
Reiley Maguire (apud Junker-Kenny, 1998). Segundo Maguire, o estatuto de
pessoa do embrião começa quando a “mãe faz uma aliança de amor com a vida
em desenvolvimento dentro dela para levá-la ao nascimento” (apud Junker-
Kenny, 1998: 63). A teóloga defende que a eliminação ou experimentação nos
“óvulos fecundados” não seria imoral, pois “não há pessoas flutuando em tubos
de ensaio”. A socialidade seria o aspecto fundamental do ser pessoa: não basta
o lado biológico para garantir o início da condição de pessoa. A análise de
práticas abortivas das mulheres das camadas populares brasileiras (Leal &
Lewgoy, 1995) revela, por um lado, um princípio de condenação do ato como
pecado ou crime com base na versão religiosa (católica) dessa ontologia de
pessoa. Por outro lado, a estratégia de não reconhecimento da existência
de um embrião quando não se reconhece o atraso menstrual como gravidez é
uma abordagem relacional que abre espaço para o uso de chás ou medica-
mentos abortivos.

Cabe contrapor essas ontologias substancialistas e relacionais de pessoa
com as fases de desenvolvimento da interpretação do self no Ocidente analisa-
das por Taylor (1985). Na primeira fase, ganha-se a personalidade quando se
chega a um papel de interlocutor que existe em certo espaço social; na segunda
fase, a condição humana consiste em estar em relação com um espaço, ou ser
interlocutor de uma divindade de forma “deslocalizada” (exemplo do cristianis-
mo antigo); na última fase, interioriza-se a condição de pessoa e o espaço de
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revelação do eu é interno. Taylor (1985) considera também que tal visão
interiorizada se transpôs em forma materialista ou biológica.

Contrapondo as fases propostas por Taylor (1985) com a análise de
ontologias substancialistas e relacionais de Leal e Lewgoy (1995), percebe-se
um processo de transformação da noção de pessoa, em que se passa de uma
concepção relacional de pessoa para uma concepção substancialista. Tais
ontologias substancialistas baseadas na fisicalidade fazem parte do desenvolvi-
mento de idéias sobre pessoa afinadas com noções vindas da natureza e da
biologia, tais como o modelo de sujeito moderno e livre baseado no direito natu-
ral, classificações naturalistas na psiquiatria e na criminologia, além do pensa-
mento evolucionista que encaixa o ser humano entre as espécies naturais (Duarte,
1983). A assimilação da noção de memória nas concepções de hereditariedade
genética integra essas idéias biologizantes (Jacob, 1983).

Segundo Le Breton (1995), no individualismo ocidental moderno, herdei-
ro de dualismos que opõem corpo e alma, existe uma ambigüidade entre ser ou
ter um corpo. Há uma tendência marcante nos saberes biomédicos a perceber
esse corpo cada vez mais em termos de uma realidade física que subsume
outro plano como a mente, o espírito ou a cultura.17 Esse tipo de representação
se liga ao traço evolucionista da cosmologia ocidental em que o ser humano se
diferencia do animal (Viveiros de Castro, 1996). Apenas a partir do iluminismo
a biologia (o corpo estável e a-histórico) passa a ser tomada como a realidade
(Laqueur, 1992). É nesse sentido que o antropólogo Tim Ingold (1990), em
artigo em que se propõe a abrir diálogo entre antropologia e biologia, diz buscar
a “realidade” da pessoa, não a sua representação (grifo do original). Segundo
Ingold (1991), o discurso ocidental se caracteriza pelo fundamento ontológico
que separa um mundo interno, de mente e sentido, e um externo, de matéria e
substância. A criança é, desde o início, biologicamente um ser humano, mas
para tornar-se pessoa precisa elevar-se da condição de organismo pelo proces-
so de socialização. Está sob análise o modo como se atribui o estatuto de pes-
soa a algo ainda no estado de organismo de poucas, ou mesmo uma só célula,
como embriões criados dentro do corpo ou no laboratório por meio de FIV, ICSI
ou clonagem em suas variedades: na fissão gemelar, com a cisão do embrião, ou
na transferência nuclear seja de célula adulta seja de célula embrionária.

Franklin (1991) afirma que os grupos antiaborto na Inglaterra afasta-
ram-se da retórica segundo a qual toda vida humana seria sagrada porque
criada por Deus, substituindo definições religiosas da vida por definições bioló-
gicas. Assim, a condição de pessoa do feto não está mais na posse de uma
alma, mas na posse de um corpo e um genótipo humanos. O feto constitui um
agente individual separado da mãe. Tecnologias visuais (câmeras no interior do
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útero, ultra-sonografia) constroem essa imagem do feto separado, definindo-se
sua condição de pessoa de modo a-social, com base em fatos naturais. A cons-
trução do feto como pessoa potencial e individual se vale de um raciocínio
teleológico, baseando-se em conceitos de força vital biológica e de determinismo
genético, de modo que, na concepção, seu curso de vida já estaria mapeado
geneticamente. A individualidade do feto mostra-se tanto no conceito de viabi-
lidade, como na distinção entre embrião e pré-embrião. A biologia torna-se
base para a construção cultural de categorias sociais (Franklin, 1991).

Se o debate sobre a condição de pessoa do embrião se origina em dis-
cussões sobre a licitude do aborto, as novas tecnologias reprodutivas suscitam
a questão a partir de outros ângulos, em função das possibilidades crescentes
de intervenção em embriões vivos criados em laboratório. O conceito de pré-
embrião, designando a fase anterior ao surgimento da linha primitiva, abre
espaço para experimentação com esses embriões até o décimo quarto dia após
a fertilização, um interesse da comunidade científica inglesa (Strathern, 1992b;
Franklin, 1999; Salem, 1997). Uma embriologista, integrante do comitê elaborador
do relatório Warnock, formulou o conceito posteriormente (Mulkay, 1997).
As recomendações do relatório são referência no debate que envolve as
tecnologias reprodutivas e o estatuto do embrião para as áreas de bioética
(Comitê Nacional de Bioética, 1997), do direito (Soares, 1991; Diniz, 1994;
Mestieri, 1997) e para a doutrina da Igreja católica, campos que estão em
diálogo com suas teses, acatando-as ou recusando-as.

Essa construção de categorias sociais sobre a base biológica é patente
mesmo no campo religioso.18 Na análise dos documentos do magistério católi-
co sobre as tecnologias de procriação, dos quais o principal é a Instrução
sobre o Respeito à Vida Humana Nascente e à Dignidade da Procriação,
evidencia-se a conjugação de noções filosófico-teológicas de ordem natural
criada por Deus (uma formulação de São Tomás de Aquino) com a doutrina
jurídica do direito natural, calcando-se a argumentação em dados da biologia
(fatos naturais). A fim de fundamentar e justificar suas posições, o magistério
católico mescla diferentes concepções de natureza e de natural, o que favore-
ce o entendimento da argumentação em termos fisicalistas, como se a lei ética
natural estivesse subordinada à causalidade da natureza, da biologia (Luna,
2002c). Nesse sentido, Conklin e Morgan (1996) mostram a tendência nos
Estados Unidos de buscar marcadores fixos estruturais da condição de pessoa,
marcadores estes provenientes da biologia ou da natureza.

A doutrina da Igreja católica, a legislação e a bioética definem o embrião
como pessoa (Salem, 1997; Luna, 2001b, 2002c) ou, mais especificamente,
conforme a representação de pessoa moderna, o indivíduo como valor (Dumont,
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1992, 1997). No direito, seja tomando o nascimento como referência (Spolidoro
e Martins apud Luna, 2001b), seja no estágio de embrião (Callioli, 1988; Rizzardo,
1991), a condição de pessoa se estabelece em função de marcos físicos “natu-
rais”, correspondendo ao indivíduo. Também na bioética (Comitê Nacional de
Bioética, 1997), a discussão do estatuto do embrião humano tem o indivíduo
como modelo com ênfase na individualidade biológica e em condições anátomo-
biológicas mínimas para o estabelecimento da racionalidade (Luna, 2002c).
Documentos do magistério católico refutam o conceito de pré-embrião,
enfatizando a presença do DNA desde a fecundação e a continuidade do
desenvolvimento embrionário para afirmar a condição de pessoa com base no
marco natural da concepção (Luna, 2002c).

Salem (1997) analisa os argumentos segundo os quais se atribui ou se
nega o estatuto de pessoa ao embrião: o primeiro diz respeito à sensibilidade do
embrião, sinal da emergência dos primórdios do sistema nervoso central com a
placa neural por volta do 22o dia. Seria o primeiro indício da qualidade racional
da espécie humana. O décimo quarto dia, no entanto, é adotado como marco
preferencial do estabelecimento da condição de pessoa, em primeiro lugar
porque assinala o término da fase de implantação do embrião no útero materno,
mas principalmente por indicar o fim do estágio indiferenciado do embrião, com
a formação da linha primitiva, uma estrutura correspondente ao primórdio da
medula espinhal. A partir da emergência dessa estrutura, é possível falar em
individualização do embrião, por este não poder mais se dividir em dois ou se
fundir a outro. Mesmo nas posições gradualistas, segundo as quais a condição
de pessoa emerge com o desenvolvimento, invocam-se marcos estruturais físi-
cos para definir o estatuto do embrião ou feto. Esse tipo de definição demonstra
a biologização da identidade, pois se definem em termos biológicos até critérios
relacionais: o vínculo entre a mãe e o embrião surge como o processo de nidação
(Salem, 1997). A atribuição da condição de pessoa ao embrião com base em
critérios biológicos desconecta e oculta as relações sociais, em particular as
de parentesco, representando-o como um ente desprovido delas. Um acirra-
mento desse processo está na definição da identidade não só de pessoa
humana, mas também individual, com base nos genes que corporificariam a
verdade essencial.

O DESTINO DOS EMBRIÕES

Atribui-se o estatuto de pessoa ao embrião com base nas características
metafísicas oriundas do campo religioso (presença da alma) e nas características
físicas geralmente discriminadas pela biomedicina, em um debate que confronta
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os especialistas das várias áreas (filosofia, direito, bioética, teologia). Estarão
sob escrutínio as representações sobre o embrião proferidas pelas pessoas
diretamente envolvidas na reprodução assistida: as mulheres em tratamento e
os diversos profissionais das equipes de infertilidade. O estatuto é atribuído a
esse ente considerando situações práticas: perguntou-se a opinião sobre o con-
gelamento, doação, descarte, pesquisa com embriões extracorporais, bem como
sobre a redução embrionária no caso de gestações múltiplas. Pedi aos entrevis-
tados que definissem o que era um embrião. Algumas entrevistadas vivenciaram
as situações: três delas tinham embriões congelados (duas de centros privados
e uma do serviço público), uma das quais doara embriões. Não se encontraram
exemplos entre as informantes de redução embrionária, de descarte e da pesqui-
sa com embriões, procedimentos proibidos pela Resolução 1.358/92 do CFM. Isso
não significa que a redução e o descarte não ocorram, o que se pode avaliar
pelas respostas dos médicos bem como na abordagem da grande imprensa
(Luna, 2000).

Perguntei às entrevistadas o que fazer em caso de restarem embriões
após a transferência, oferecendo as opções de congelar, doar para casais, des-
cartar ou doar para pesquisa. Das oito entrevistadas dos centros privados de
reprodução assistida, cinco concordavam com o congelamento de embriões,
duas das quais tinham embriões criopreservados. Uma opinou que era melhor
usar embriões frescos do que os congelados, pois a efetividade era maior (ela
não teve embriões excedentes). Duas se manifestaram contra o procedimento.
Na opção do congelamento, as informantes teceram considerações sobre os
custos do tratamento: três delas disseram ser vantajoso congelar, porque se
evitaria pagar novo ciclo, considerando que isso seria menos lucrativo para os
médicos, que receberiam mais por cada ciclo tentado do que pela transferência
dos congelados.

Quanto à doação de embriões para outros casais, cinco das usuárias dos
centros privados de reprodução assistida se manifestaram de forma favorável.
Dessas cinco, uma alegou que doar embriões seria um ato de amor com as
mulheres estéreis, e que queria receber o máximo de embriões de que desse
conta, para só depois doar; outra disse que doaria embriões excedentes apenas
após o termo bem-sucedido de uma gestação, para ajudar a quem quisesse ter
filhos. Uma informante doou seus embriões congelados após receber da clínica
uma fatura de valor elevado referente ao período de criopreservação, pois com
a doação se suspenderia a cobrança. Três eram contrárias à doação.

Entre as usuárias das clínicas particulares, apenas uma não viu problema
no descarte de embriões. Cinco foram contrárias, das quais uma preferiria doar e
outra (a que doara seus embriões) disse não ter coragem. Duas eram favoráveis
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à doação de embriões para pesquisa, e duas contrárias. Uma doaria para pesquisa,
mas não para outros casais.

Já a redução embrionária em caso de gestação múltipla despertou algu-
mas reações vívidas. Perguntei sobre a possibilidade de uma gestação de
quadrigêmeos ou quíntuplos, caso o médico aconselhasse diminuir o número
de embriões em função de risco de vida: qual seria a posição a tomar. Quatro
admitiriam a possibilidade de redução: duas o fariam apenas em risco de vida;
outra considerava seu corpo pequeno para uma gestação de quádruplos que
poria em risco sua saúde; uma, então grávida de gêmeos, concordou, por se
preocupar com a possibilidade de deficiência física ou mental para os bebês.
Das contrárias, houve posições contra o aborto e a sugestão de programar a
transferência de menos embriões. Uma das contrárias à redução alegou que
“filho já nasce com um pãozinho debaixo do braço”, quanto às dificuldades de
sustento dos múltiplos. Uma se indignou com a pergunta e argumentou pelo
respeito à vida: evitar a transferência de muitos embriões, o que arriscaria a
vida dos embriões e da mulher. Durante a entrevista e no momento dessa per-
gunta, três contaram experiências anteriores de aborto voluntário, mas apenas
uma delas manifestou arrependimento, sentimento negado pelas outras.

As entrevistadas das camadas médias opinaram sobre o embrião
extracorporal. Para três, o embrião fora do corpo já era um filho. Os embriões
“são tudo para mim”, disse outra ao enfatizar os laços de pertencimento. Uma
informante teve posição semelhante à de São Tomás de Aquino: o embrião
constitui só matéria, sem espírito, passando a ter alma apenas após a gravidez
“dar certo”. A entrevistada que não questionou o descarte de embriões não
tinha culpa cristã de matar “milhares de seres humanos”, pois embriões
“não são seres vivos”. Uma informante admitiu a falta de vínculo com o em-
brião quando fez aborto, embora o embrião já tivesse formato humano, ela não
sentiu a emoção de que “era vida”.

É importante notar a diferença de postura diante de situações práticas e
a concordância em princípio. Ou seja, a posição pode ser contrária ao congela-
mento de embriões em função de maior porcentagem de êxito com embriões
frescos, ou pela inexistência de embriões excedentes para criopreservação. E
a decisão de doar embriões pode ser fruto de dificuldades financeiras, mais do
que de uma reflexão sobre o desejo de novos filhos ou sobre a caridade.

Nem todas as informantes das camadas populares estavam cientes das
opções em caso de haver número de embriões superior ao que se pode transfe-
rir, perguntando o que seria possível: “Pode doar?”; “Pode congelar?”. Várias
hierarquizaram suas opções, concordando tanto com a doação como com con-
gelamento: algumas disseram preferir doar e outras, congelar. Essa reação foi
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espontânea e distinta daquela das informantes das camadas médias, que pen-
savam mais em termos de alternativas excludentes. Também perguntei a elas
o que fazer caso houvesse embriões excedentes: congelar, doar para outras
pessoas, descartar ou doar para pesquisa. Quando indaguei sobre a possibili-
dade de congelamento de embriões para as oito usuárias de serviços públicos
de reprodução assistida, nenhuma discordou da opção. Uma delas tinha embriões
congelados e três apontaram o congelamento como primeira opção em caso
de embriões excedentes.

A doação de embriões teve receptividade ligeiramente maior entre as
informantes das camadas populares do que entre as das camadas médias. Seis
aceitariam doar embriões excedentes. Foi a primeira opção de duas: doar para
quem quisesse filhos, melhor doar que jogar fora. Duas rejeitaram a doação de
embriões: uma argumentou com a impossibilidade de escolher os doadores,
preocupando-se com o destino dos embriões, e outra afirmou a relação de
pertencimento: “é da gente”, por haver outra mãe com os filhos dela.

Todas as informantes de camadas populares rejeitaram o descarte de
embriões, exceto uma, para quem esta seria a última solução aceitável, após
hierarquizar suas preferências: em primeiro, o congelamento; em seguida, a
doação para casais; e depois a doação para a pesquisa. As demais negaram
essa possibilidade: deveriam doar para quem quisesse ter filhos (“passar para
frente”); “é errado”; o embrião já “é uma vida”. Contrária tanto à doação
como ao descarte, uma entrevistada precisaria de uma psicóloga para conversar
com ela, a fim de orientá-la diante dessas situações. A única que tinha embriões
congelados era contra o descarte e a doação para casais, mas não tinha o
objetivo de transferi-los.

A pesquisa com embriões teve aceitação maior do que o simples descar-
te, com metade das entrevistadas do serviço público disposta a doar embriões
para tal finalidade, e metade contrária. Das favoráveis, uma se expressou de
modo pragmático – não sendo possível congelar nem doar, usar para pesquisa
seria “menos desperdício” – e outra disse que seria “normal”, “se está estudando
para alguma coisa”. Das que recusaram a possibilidade, uma considerou-a um
absurdo; outra afirmou a relação de pertencimento com os embriões: “é coisa
da gente”, “é coisa pessoal”; a última justificou sua posição alegando que o uso
do embrião em pesquisas não iria gerar um bebê. Contrastando-se as respostas,
a rejeição praticamente total ao descarte e uma significativa aceitação da pesquisa,
percebe-se não haver, à primeira vista, consistência nos posicionamentos das
entrevistadas sobre o embrião.

A possibilidade de redução embrionária no caso de uma gravidez múltipla,
mesmo com o possível alerta médico para os riscos envolvidos, enfrentou rejeição
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maior entre as usuárias de serviços públicos do que entre as das clínicas privadas.
Ao passo que metade das informantes das camadas médias admitia a possibili-
dade de uma redução, apenas um quarto das informantes das classes populares
concordou. Das seis que rejeitaram a redução, duas eram contrárias ao aborto;
uma não tiraria “uma vida”; outra apelou para o discurso religioso: “Se Deus
deu, é porque merecia”, criticando a intervenção humana nesses casos. Uma
correria o risco, e outra, com raciocínio semelhante, afirmou sua confiança na
medicina: “Hoje tem recurso para tudo”. Apenas duas admitiram a possibilidade
de redução embrionária: estaria certo em caso de risco de vida ou faria “só se
o útero não pudesse”. A rejeição maior à redução embrionária entre as usuárias
das camadas populares do que entre as de camadas médias confirma o resultado
de pesquisas de opinião sobre o aborto, em que a aceitação é maior entre os
grupos de nível mais alto de instrução.19 Em contraste com as informantes de
camadas médias, em que apenas uma chegou a desejar trigêmeos, metade das
usuárias de reprodução assistida das classes populares se alegrou com a possi-
bilidade de ter trigêmeos (“acho lindo”; “ótimo”; “uma bênção”), em lugar de
temer riscos.

Entre as oito usuárias de serviços públicos de reprodução assistida, hou-
ve grande convergência nas respostas à pergunta sobre o que era o embrião
fora do corpo, no laboratório. A definição mais freqüente surgiu cinco vezes: “é
uma vida”, mas três disseram um “neném” ou “bebê”, e outra disse “uma
criança”. Quando se diz “meu bebê” ou “é o meu filho”, afirma-se o laço de
filiação. Constata-se a convergência nas representações de pessoa, em con-
traste com a diversidade das definições das entrevistadas das camadas médias.
Representou-se o processo de concepção do embrião como um “bebê ‘pronto’”,
ou “colocar o nenê já ‘pronto’ no útero”. Uma das informantes usou a expressão
“bebê prontinho”, para que sua família não confundisse o processo de FIV com
a clonagem. Tal representação reencena as noções da teoria da pré-formação
na concepção. Houve referências ao papel da ciência e da tecnologia na defi-
nição do embrião: uma disse que era um bebê, “conforme mostraram no ultra-
som”. Outra afirmou sobre o embrião: “Já é uma vida. (...) Não sei, estudei
pouco”, implicitamente atribuindo à ciência a definição sobre o ente. Uma ter-
ceira manifestou sua discordância da posição dos médicos: “Para eles é uma
célula (...) em três dias ainda é considerado uma célula”.

Merece análise a posição ambígua da única informante das camadas
populares que tinha embriões congelados: ela era contrária tanto à doação como
ao descarte, não tendo mais intenção de ter filhos novamente em função de sua
idade, 40 anos, e da dificuldade de sustentar outro filho, além da já nascida. Ela
diz querer todos os embriões para si, mas em termos práticos não pensa em ter
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mais filhos. Em sua opinião, o descarte seria para os casais sem possibilidade
de ter mais filhos, mas afirma que “a gente não vai fazer nada com as próprias
mãos”. Embora chame os embriões fora do corpo de “meu filho, minha vida”,
seus embriões congelados não terão possibilidade de se desenvolverem como
pessoas fora do laboratório, pois o casal não deseja sua transferência para si
nem para outros. A solução prática é esperar que outros tomem a decisão, no
caso provavelmente a instituição onde os embriões permanecem criopreservados
por cinco anos. A situação dessa informante se assemelha à vivida por usuários
de centros públicos da Inglaterra onde se procede à destruição periódica de
embriões congelados: dos casais alertados por correspondência, a maioria não
se posiciona quanto ao destino dos “embriões órfãos” (Luna, 2001b; Franklin,
1999). Nessa rede de relações em que se insere o embrião, os serviços médicos,
incluindo ali o laboratório de criopreservação, têm a tutela desse ser, uma idéia
evocada por vários médicos entrevistados (Novaes & Salem, 1995). O exemplo
da informante mostra conflito entre princípios, valores ou atitudes ideais e sua
efetiva implementação na vida diária, como advertem Leal e Lewgoy (1995) e
Mariz (1998) no tocante à situação do aborto.

Existe um mesmo sistema de símbolos de parentesco entre mulheres de
diferentes camadas sociais, embora a organização familiar seja distinta. Em
contrapartida, no tocante à noção de pessoa, as representações divergem, de
modo que nas camadas populares se remete a um modelo mais antigo, oriundo
da religião católica, em que a noção coincide com “uma vida”,20 ao passo que
nas camadas médias não há hegemonia de um modelo. As informantes de
camadas médias invocam mais definições biologizantes, como “ser vivo”, alter-
nadas e mesmo conjugadas com o modelo religioso antigo de presença da alma.
Algumas consideram o vínculo com o embrião necessário para reconhecê-lo
como “uma vida”, e outras, em nome da religião, absolutizaram a categoria
“uma vida”. A designação que tem maior coincidência em ambos os grupos é a
de “filho”, o que confirma a existência de mesmo sistema simbólico de paren-
tesco e distintas concepções de pessoa.

As respostas dos profissionais envolvidos com tratamento de infertilidade
às vezes diziam respeito à concordância com o procedimento em princípio,
outras mencionavam o que se oferecia no serviço, e outras ainda opunham a
demanda dos pacientes à posição pessoal do profissional. Alguns distinguiam o
que não queriam para si de serviços que não viam problema em oferecer aos
pacientes. Apenas um médico (evangélico), de clínica privada com prática
restrita ao tratamento convencional e à inseminação intra-uterina homóloga,
discordava em princípio da FIV, por causa da possibilidade de congelamento e
descarte de embriões, alegando objeção por conceitos religiosos.



229

Dos profissionais entrevistados, 19 se manifestaram sobre o congela-
mento de embriões e 12 aceitavam ou praticavam o congelamento em seu
serviço. Considerou-se o congelamento uma boa saída para os embriões exce-
dentes. Houve observações sobre problemas práticos, como o período máximo
de congelamento por cinco anos e a taxa de manutenção cobrada na clínica
particular para manter os embriões no laboratório de criopreservação.21 Rela-
tou-se o projeto de montar o laboratório de criopreservação em um serviço
particular, o que dependia de recursos financeiros. Duas embriologistas alertaram
para a necessidade de se aperfeiçoar as técnicas tanto de descongelamento
dos embriões como da cultura de embriões para se obter maior taxa de gravidez
com a criação de um número menor de embriões, evitando-se os excedentes e a
necessidade de congelamento. Seis disseram não ao congelamento: a principal
justificativa remetia aos problemas jurídicos decorrentes.

Catorze profissionais se manifestaram sobre a doação de embriões, seis
dos quais ofereciam ou aceitavam a técnica. Mencionou-se a necessidade da
autorização do casal para a doação e que estes costumavam avisar quando não
pretendiam mais transferir. Houve uma manifestação pelo direito da pessoa
nascida de procurar conhecer sua origem. Cinco se manifestaram contra a
doação. Entre as contrárias, duas falaram sobre relações de parentesco, com-
parando-a com a adoção ou com o ato de receber um estranho que vem de
fora. Houve quem considerasse a doação comparável à criação de andróides.
Três entrevistados comentaram questões práticas: a restrita difusão da doação
de embriões, a pequena diferença entre receber a doação e a adoção, e sobre
a situação de um serviço que não oferecia a doação por falta do laboratório de
criopreservação. Esse serviço oferecia a transferência dupla de embriões: após
a transferência de um primeiro grupo no terceiro dia, cultivavam-se os embriões
excedentes até o quinto dia e, caso chegassem ao estágio de blastocisto – a
maioria degenera –, haveria transferência dos restantes para o útero.

A Resolução 1.358/92 do CFM proíbe o descarte de embriões, um con-
texto que afeta as respostas dos profissionais, o que permitiu revelar nas res-
postas a diferença entre o princípio e a prática. Sete entrevistados disseram
não aceitar ou não praticar o descarte. Uma entrevistada qualificou o descarte
de “indução ao aborto”. Houve exemplo de postura favorável a alternativas
como congelar ou doar para casais ou pesquisa, pois o embrião era “um serzinho”
e seria “sacanagem” o simples descarte. Mesmo entre os que negaram a prática
do descarte, dois admitiram não transferir a célula que morreu ou o embrião
que parou de se desenvolver. O recurso era deixar o embrião se desenvolver
até blastocisto, quando pararia “sozinho” se não fosse cultivado ou transferido.
Treze admitiam o descarte em certas situações. A posição mais freqüente foi
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não transferir ou descartar célula morta, embrião de má qualidade, mal formado,
fragmentado, degenerado ou que não se desenvolve: visto que o embrião não
se desenvolve fora do corpo, pode-se deixá-lo evoluir até parar.

Na falta de equipamento de criopreservação, outro exemplo de atitude
pragmática em um serviço privado é transferir os embriões excedentes para a
vagina, onde sua implantação seria impossível. Opinou-se que a decisão sobre
o descarte cabe ao casal e se recordou a possibilidade de descartar o embrião
após cinco anos de congelamento. Houve quem considerasse o descarte de
embriões menos perigoso que seu congelamento. Uma comentou, escandaliza-
da, o caso de uma pessoa que recebera o frasco com embriões congelados e o
guardara no carro como um talismã, uma atitude que resultaria na destruição.
“Lixo embrionário” foi a expressão usada por um profissional atuante apenas
em tratamento convencional de fertilidade para qualificar o descarte.

Os profissionais manejam a definição de descarte. Há confronto entre o
princípio geral da não-destruição de embriões e a prática cotidiana de deixar
alguns que não têm qualidade para transferência se desenvolvendo até para-
rem. Esse é o destino de embriões indesejáveis quando não há equipamento de
criopreservação. Não se nega o princípio de interdição do descarte de embriões,
mas a prática é distinta, relativizada pelo contexto – uma discussão em conti-
nuidade com os temas da redução embrionária e do aborto (Leal & Lewgoy,
1995; Mariz, 1998). Em sua etnografia em centros de fertilidade nos EUA,
Cussins encontrou resultados semelhantes: considerava-se o descarte de em-
briões de boa qualidade (com boa morfologia) um ato abjeto, ao passo que se
descartavam os embriões ruins como refugo (waste). A provisão de um ambiente
adequado para o desenvolvimento embrionário e os critérios morfológicos de
seleção permitem aos embriologistas lidar clinicamente com vida potencial, além
de acomodar o “lixo” (Cussins, 1998b: 93).

As posições quanto à pesquisa com embriões são mais claras: dos 17
profissionais indagados, 13 eram favoráveis e três contrários. Um entrevistado
não se definiu, mas condicionou sua aceitação da pesquisa ao objetivo, ao contra-
por cura e eugenia: “pesquisa boa se for para curar doenças, ruim se pretende
criar seres geneticamente perfeitos”. Dos contrários, um propunha a pesquisa
apenas com células-tronco adultas, e outra aceitaria a pesquisa apenas se o
embrião parasse de se desenvolver. A argumentação dos favoráveis era homo-
gênea: a pesquisa com células-tronco embrionárias promete grande avanço,
criando-se linhagens para cultivo e uso no tratamento de doenças letais. Uns
propuseram o aproveitamento de embriões congelados esquecidos “pelos pais”.
A despeito da aceitação, alguns sublinharam questões éticas, como a neces-
sidade de discutir com os doadores de embriões a clareza e seriedade dos
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propósitos das pesquisas e restrições quanto a práticas que efetivassem mo-
dificações genéticas.

No tocante à redução embrionária, procedimento proibido pela Resolu-
ção 1.358/92 do CFM, houve mais ambigüidade nas posições, tendência tam-
bém presente quanto ao descarte de embriões. A ambigüidade, no caso, não
dizia respeito à definição de redução embrionária, bastante clara, mas à sua
licitude, pesando-se os princípios éticos e possíveis conseqüências tanto da ges-
tação múltipla como da redução em si. Dos 18 que se manifestaram sobre a
redução embrionária, seis eram favoráveis, seis contrários e seis tinham posi-
ções intermediárias. Dos favoráveis, a maioria aceitava o procedimento em
função dos riscos de vida para a mãe e para os fetos, com opiniões sobre a
possibilidade de abortar espontaneamente todos os fetos, a prematuridade e a
possibilidade de seqüelas como o retardo mental: “Você prefere ter dois filhos
saudáveis ou quatro retardados?”. Um dos favoráveis disse que o médico cons-
ciencioso deveria sugeri-la em gestações múltiplas, deixando a decisão para a
paciente, e comentou que as grávidas de trigêmeos em geral resolvem “seguir
o risco”.

Dos seis contrários à redução, cinco sugeriram a prevenção, transferin-
do-se um número menor de embriões. Duas consideraram a redução um abor-
to ou “escolher quem matar”. Três entrevistados destacaram a dificuldade de
decidir diante da situação, admitindo as indicações médicas, como o nascimento
de quíntuplos, além de frisar o risco de perder todos. Sugeriu-se que a decisão
deveria ser da paciente, pois seria “um aborto necessário (...) para assegurar a
vida dos que vão ficar”. Alertou-se para a possibilidade de redução espontânea
ou do abortamento de todos durante o processo clínico. Por fim, um profissional
expôs claramente a ambivalência: ele era contrário à redução no tocante a suas
convicções pessoais, porém admitia sua necessidade em função de riscos para
a mãe e para os fetos. Ele comentou um caso de redução espontânea com a
reabsorção de dois dos quatro embriões, mas refutou a interpretação de que
a redução clínica resulta em aborto, pois o risco de este ocorrer seria muito
maior em gestação de quádruplos ou quíntuplos.

Os profissionais de reprodução assistida e de infertilidade estavam cien-
tes do debate sobre o estatuto do embrião extracorporal. Havia polarização
entre os que atribuíam o estatuto de pessoa desde a fertilização e os que o
negavam, alguns se valendo de argumentação biologizante. Mencionaram-se
argumentos oriundos da esfera do direito e do campo religioso ou filosófico. A
reação à pergunta sobre o que era o embrião fora do corpo é exemplo da
politização do debate: “Você quer saber se ele é cidadão? Se tem direito?”.
Vinte profissionais opinaram de forma polarizada: nove defendiam noções
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essencialistas da emergência da condição de pessoa (o episódio inicial da con-
cepção é o marco de início), e dez, noções gradualistas (a condição de pessoa
se instala ao longo do desenvolvimento).22

Entre os defensores da noção essencialista da pessoa do embrião, pre-
dominaram opiniões sobre a condição essencial de pessoa do embrião em ter-
mos religiosos ou filosóficos: “No nosso conceito de religião, é vida”; “Já é
pessoa”, portanto, “destruir é aborto”; “Embrião é uma criança”, “Vai se tornar
um indivíduo”. Citaram-se também argumentos biologizantes: “Houve fecun-
dação, blástula, é ser vivo” e a afirmação de que o embrião é uma vida, discor-
dando da definição biológica de que “é vida só quando implanta”. A interação
de dois embriologistas com o embrião na prática profissional informa sua per-
cepção: “É uma expectativa”, “é uma vidinha ali”, “eu fui o primeiro a ver o
menino” disse o primeiro. A segunda falou: “É um início de vida”, pois “quando
vem uma paciente com um bebezinho já nascido, (...) a gente lembra que ele
era tão pequeno que a gente conseguia ver só no microscópio”. A visualização
do embrião no microscópio, tarefa dos embriologistas, e o encontro com a cri-
ança nascida favoreceram a percepção do embrião extracorporal como um
início ou expectativa de vida.23 Considerou-se o “pré-embrião” o “início da
vida”, “um ser vivo”, e houve preocupação com “manipularem vida” na repro-
dução assistida.

A argumentação biologizante foi mais freqüente entre os dez que afir-
maram noções gradualistas de pessoa quanto ao embrião. Um dos entrevista-
dos opinou que era um pré-embrião: “célula fertilizada com potencial de 20 a
30% de gerar um embrião”. Explicou-se a diferença entre pré-embrião e em-
brião com base no conceito de gravidez anembrionada (gestação em que há o
desenvolvimento de um saco gestacional sem um embrião dentro, o que resulta
em abortamento espontâneo) para provar cientificamente que “não quer dizer
que [se] você juntou duas células, que você tem um ser humano”. Uma infor-
mante definia pré-embrião a partir de oito células e “embrião” depois da trans-
ferência e nidação no útero: em aborto de óvulo fecundado que não nidou,
haveria um pré-embrião. Usou-se o argumento da potencialidade: o embrião
tem chance tanto de se desenvolver como de parar, portanto, deixar um em-
brião evoluir até parar e depois descartá-lo não seria matá-lo. O “meio” em que
se encontra o embrião afeta seu potencial: “É um bolo de células com potencial
de virar gente (...) no útero tem potencial maior do que no vidro”; ou é um
“projetinho de gente”, mas “não implantado é um potencial de vida”. A defini-
ção do embrião como células é a mais usada pelos gradualistas: “é uma célula”,
“é tudo célula”, “nada a não ser células”, discordando da interpretação de que
“aquela divisão celular já é uma vida”.24 Os defensores da noção gradualista de
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pessoa usaram argumentos fisicalistas e biologizantes; e uma definição mais
filosófica foi exceção: “pré-homem”. A referência à religião foi negativa: “O
embrião para mim não tem alma. Não tem essa coisa da religião de alma, mas
é um serzinho”.

O fato de profissionais considerarem o embrião extracorporal uma vida,
ou como pré-embrião, a vida começando na fase intra-uterina, nem sempre
implicou consistência nas posições sobre medidas a tomar com o embrião. Al-
guns profissionais, que definiram o embrião como uma vida, não se opunham ao
descarte ou à redução embrionária, ao passo que outros, que definiram o em-
brião como um monte de células, se opunham à redução. A inconsistência nas
posturas da mesma pessoa sobre a condição do embrião fica patente ao se
discutir a possibilidade de pesquisa com embriões, quando apenas quatro pes-
soas foram contrárias ou reticentes. A pesquisa representa o avanço científico
com que esse grupo de profissionais se identifica. A adesão ao progresso da
ciência permite relativizar a condição de pessoa do embrião e admitir seu uso
como material de experimentação, mesmo por aqueles que defenderam consis-
tentemente a condição de pessoa do embrião em outros contextos de manipu-
lação: o congelamento, a doação, o descarte e a redução embrionária.

Em diferentes campos (Bourdieu, 1998) como o direito, a bioética, a
doutrina católica, debate-se o estatuto do embrião negando-lhe ou afirmando
sua condição de pessoa. No discurso dos profissionais da reprodução assistida,
constatou-se o peso da argumentação biologizante proveniente do campo da
biomedicina. Salem (1997) sugere que a definição do embrião com base em
caracteres biológicos oculta as relações pelas quais ele se forma, ao contrário
da noção de “sangue”, que estabelece relações ao ligar os parentes consangü-
íneos. A argumentação biologizante está presente entre algumas informantes
das camadas médias, grupo em que o maior grau de instrução condiciona mais
adesão às representações oriundas da biomedicina. Entre as usuárias de servi-
ços privados, houve posições mais diversificadas: algumas debateram se o
embrião era ou não um “ser vivo”, usando uma definição biológica; outras dis-
cutiram em termos metafísicos ou religiosos o valor da vida e se já existia alma
no embrião; por fim, houve referências ao embrião em termos relacionais, de-
signando-o de filho, com ênfase no vínculo com a mãe para definir a condição
do embrião como vida, como um filho. Quando se perguntou o que era o em-
brião fora do corpo, as usuárias de serviços públicos de reprodução assistida o
definiram claramente como uma pessoa, conforme as categorias: “uma vida”,
“um filho”, “um bebê”, “meu neném”. Que tipo de representação de pessoa
está presente nas diferentes categorias usadas pelos informantes? Que valores
informam tais representações?
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O EMBRIÃO COMO PESSOA

A afirmação do dr. Roger Abdelmassih em palestra “Manipulação gené-
tica e reprodução assistida” é uma síntese das posições polarizadas aqui men-
cionadas quanto à condição do embrião: “O embrião é célula viva, e não uma
vida”. Nota-se a diferença de concepção entre expressões etimologicamente
aparentadas, o “vivo” (célula viva, ser vivo) e “vida” (uma vida, no sentido de
uma pessoa). Vários exemplos de pesquisa etnológica revelam que não se con-
sidera a condição de pessoa uma qualidade inerente ao ser humano, mas se
produz a condição de pessoa relacionalmente e se atribui esta condição em
diferentes contextos.

Gow (1997) relata que os piros inspecionam o recém-nascido visual-
mente em busca de evidências de sua condição humana. Deve-se cortá-lo ao
meio, isto é, o pai deve convocar alguém para seccionar o cordão umbilical,
separando-o da placenta a fim de que o bebê se torne parente do pai. Entre os
huaoranis, a criança existe como pessoa a partir dos atos parentais de alimen-
tação: a observação das restrições da couvade por ambos os pais demonstra a
aceitação do bebê, ao passo que um bebê indesejado não pode se tornar pes-
soa, daí ser morto e enterrado com a placenta (Rival, 1998). Viveiros de Castro
(1986) relata entre os arauetés a moldagem de uma criança recém-nascida,
prática comparada com o acabamento de uma peça de cerâmica, como se o
bebê não nascesse pronto. O privilégio da corporalidade relaciona-se à definição
e construção de pessoa pela sociedade nos grupos indígenas das terras baixas
da América do Sul. A produção física de indivíduos se insere em contexto voltado
para a produção social de pessoas na qualidade de membros de uma sociedade
específica (Seeger, Da Matta & Viveiros de Castro, 1979).

Discursos distintos dotam o embrião de atributos de pessoa. Os embriões
vivos extracorporais gerados por meio de FIV são a nova figura de pessoa
jurídica que emergiu com o advento da tecnologia de procriação (Strathern,
1992b).25 A atribuição da condição de pessoa a embriões humanos varia. Cabe
inquirir que tipo de relação legal se estabelece entre embriões criopreservados
em uma clínica e seus geradores, os fornecedores intencionais de gametas.
Um programa jornalístico relatou a história de um casal nos Estados Unidos
que tinha 23 embriões congelados, após uma tentativa bem-sucedida de FIV
com nascimento de gêmeos. O casal era contra o aborto e a doação de embriões
para pesquisa. Não desejando mais filhos, eles selecionaram pela Internet
casais para serem receptores.26 Tal situação seria impossível no Brasil, conforme
a Resolução 1.358/92 do CFM, que prescreve o anonimato na doação de gametas
e de pré-embriões e prevê a responsabilidade da unidade de reprodução assistida
de mediar a doação. O programa explicava que pela lei americana embriões
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não eram pessoas, mas objetos, de modo que se faz um contrato de transferência
de propriedade entre doadores e receptores.27

Um dos profissionais entrevistados propôs uma conduta semelhante quan-
to aos embriões: “A melhor coisa para um embrião é o pai e a mãe, quem está
geneticamente ligado a esse embrião, definir o que tem que fazer”. Os “pais”,
isto é, os fornecedores intencionais de material genético, deveriam definir o
destino dos embriões: doação, pesquisa, congelamento, descarte. Há uma im-
portante distinção: várias usuárias descreveram relações de pertencimento com
os embriões (“são meus”, “meus filhos”, “meu bebê”, “coisa nossa, pessoal”,
“tudo para mim”).

De modo semelhante, no discurso comum entre funcionários dos serviços
de FIV, em particular onde há criopreservação, os embriões são da paciente, ou
do casal. Ao expor a comunicação “Criobiologia e fertilização assistida: problema
ou solução”, dr. Paulo Serafini fez a seguinte distinção a respeito do consenti-
mento informado para criopreservação de embriões: “O paciente não é dono
dos embriões, embora possa opinar sobre o seu destino”.28 Na legislação dos
EUA, onde há tradição mais forte de direitos do indivíduo e do contrato, as
relações de pertencimento entre os fornecedores intencionais de material
genético e seus embriões viram relações de propriedade.29 Tais relações de
propriedade entre indivíduos livres são o ponto de articulação do comércio
de material reprodutivo, uma prática que provoca críticas em sociedades centrais
do Ocidente, como a Inglaterra (Hirsch, 1999), repercutindo bastante na própria
mídia brasileira (Luna, 2002b). O profissional que propôs serem os “pais” os
responsáveis por definir o destino dos embriões justifica a falta de condição de
“indivíduo” (sic) do embrião, alternando argumentos de base biológica e social:

Então ele não é indivíduo, não tem RG, não tem CIC, não tem nada a
não ser células. (...) A gravidez anembrionada foi um pré-embrião, e
onde estava o embrião? Qual o direito daquela gravidez anembrionada?
Ou você acredita que a gravidez anembrionada merece CIC e RG, se não
tem batimento cardíaco nem embrião? (...) O pré-embrião não é um
indivíduo. É um potencial indivíduo e tem que ser tratado como um
potencial indivíduo, com todos os respeitos que um potencial indiví-
duo devia ter.

Embora a menção a CIC e RG seja irônica, a atribuição da condição de
pessoa na esfera legal passa por procedimentos jurídicos, estabelecimento
de registros e documentação.30 Na ocorrência de gravidez anembrionada, con-
forme apresentado nesse depoimento, constata-se a possibilidade biológica do
início de uma gestação em que as células embrionárias ou o pré-embrião originem
estruturas externas como o saco gestacional, sem formar a estrutura interna,
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ou o embrião propriamente dito: o nó embrionário com o batimento cardíaco.
Isto significa que, mesmo após a implantação no útero, pode acontecer uma
gestação sem embrião; por isso, no entendimento do informante acima, o em-
brião formado por FIV ainda não é um “indivíduo”. São necessários sinais
distintivos de individualidade (Salem, 1997), como o batimento cardíaco em
estrutura discernível do saco gestacional, ou seja, outros marcos físicos da
emergência da condição de pessoa (Conklin & Morgan, 1996). Percebe-se a
tensão do campo da medicina de reprodução humana com o campo do direito,
em uma luta por classificações que pretendem impor a definição legítima de
aspectos do mundo social (Bourdieu, 1996): no caso específico, a definição
do embrião e de sua condição no mundo. Este outro médico responde à indagação
sobre o momento em que se deve usar a denominação ‘embrião’:

É quando já está implantado e forma o embrião que eu vejo no ultra-
som. Aquilo é embrião biologicamente. (...) O que um advogado conhe-
ce de biologia para definir que uma célula fertilizada é um embrião, é
definida biologicamente como uma coisa que vai gerar um indivíduo e
que tem as partes que geram um indivíduo? É o embrião do indivíduo,
é um esboço do indivíduo. Essas células, nessa fase, têm esse esboço do
indivíduo? De maneira nenhuma. Têm na hora que está no ultra-som lá
com cinco ou seis semanas, que você vê o nó embrionário com batimento
cardíaco, esboço de mãozinha, esboço de perninha, crânio. Aquilo lá
é, mas aquilo veio do pré-embrião, assim como a membrana, a placen-
ta, o cordão umbilical, tudo veio daquele embrião. (Médico)

Fica explícita a disputa em torno de classificações para se impor a defi-
nição legítima do embrião e de sua condição de pessoa. Ora, se, historicamen-
te, coube aos saberes que hoje correspondem à biologia o estudo da concepção
e a descrição instauradora de realidades como o embrião, é na esfera do direito
que se discute a personalidade civil. Conforme se depreende do estudo de
Laqueur (1992) sobre a descrição anatômica dos órgãos reprodutores da mulher
como uma versão invertida dos órgãos do homem – o modelo de um sexo e dois
gêneros que imperou até o século XVIII, dando lugar, como o iluminismo, ao
modelo de dois sexos incomensuráveis sobre que se baseiam os gêneros –, a
descrição científica é tributária e se molda conforme os valores da sociedade
circundante. Não fosse assim, haveria consenso em torno de certos aspectos
do embrião para defini-lo como pessoa, o que absolutamente não se encontrou
no debate descrito até agora, no campo religioso, da bioética, do direito e da
biomedicina.

Voltando ao depoimento anterior, a descrição do embrião como pessoa
tem seu primeiro aspecto na implantação, estar contido no útero de uma mulher.
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O segundo aspecto é a visualização mediada tecnologicamente pela aparelha-
gem de ultra-sonografia. Em terceiro lugar, está a definição de “embrião de um
indivíduo”. Note bem o uso do termo ‘indivíduo’, e não ‘pessoa’. O “embrião
de um indivíduo”, é um “esboço de indivíduo” que contém as “partes que geram
o indivíduo”. As “partes” vêm enumeradas em seguida: “o nó embrionário com
batimento cardíaco, esboço de mãozinha, esboço de perninha, crânio”. Trata-
se das partes básicas de uma figura humana: coração, membros, cabeça. A
representação com ênfase no batimento cardíaco para o reconhecimento da
individualidade do embrião, de sua condição de pessoa está em continuidade
com a definição clínica do estabelecimento da gestação. O médico, por fim,
contrasta o esboço de figura individual com a indiferenciação do “pré-embrião”:
“Essas células, nessa fase, têm esse esboço do indivíduo?”. Ele conclui que no
“pré-embrião” não há esboço de pessoa humana, porque dali vieram tanto as
partes que compõem o embrião como os anexos da vida fetal: “a membrana,
a placenta, o cordão umbilical”: “Até ali é um pré-embrião, que erradamente é
chamado de embrião e já se vulgarizou esse nome (...) para aquele grupo de
células naquele estágio. Aquele é um grupo de células que tem chance de 20
a 30% de produzir placenta, cordão umbilical, membrana e talvez um embrião
também”.

A característica dessas células do pré-embrião é a potencialidade, e não
a individualidade, pois o “indivíduo” embrião pode não surgir daquele “grupo de
células” do qual se gerarão a placenta, o cordão umbilical e a membrana, estruturas
essenciais para o desenvolvimento fetal, mas que significam pouco para a repre-
sentação de pessoa na cultura ocidental. As idéias ocidentais de individualidade
baseiam-se na separação física (Strathern, 1992b). Anexos como cordão umbi-
lical e placenta são partes que, além de destacáveis da pessoa nascida, fazem
a conexão com o útero da mãe que contém o embrião, o que talvez origine a
falta de importância simbólica dos “anexos”. Nessa disputa de classificações
para o estabelecimento da definição legítima do embrião, salienta-se que o in-
formante inverte a ordem do surgimento dos conceitos, como se o conceito de
pré-embrião não fosse uma invenção recente e posterior ao Relatório Warnock
(Mulkay, 1997). O profissional indaga parâmetros para o estabelecimento da
condição de indivíduo: “Será que ele é indivíduo na hora em que respira? Será
que ele é um indivíduo na hora em que começa a ter atividade neurológica?
[Será] que é quando ele começa a ter memória intra-uterina?”.

O raciocínio desse profissional da medicina de reprodução humana
baseia-se na tentativa de “reconhecer em uma forma natural a presença de uma
forma social” – no caso, o indivíduo ou pessoa (Strathern, 1992b: 141). A biologia,
citada no depoimento tantas vezes, seria a base material do epifenômeno social,
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a base epistêmica para prescrições sobre a ordem social, nessa cosmologia
formada no iluminismo (Laqueur, 1992).

Nem todos os médicos usaram descrições biologizantes em sua argu-
mentação, mas a referência a questões legais foi preocupação constante dos
profissionais de reprodução humana. Quando indagado sobre a manutenção de
embriões extracorporais, um médico de serviço público de infertilidade respon-
deu: “É caro e é um problema, porque o embrião é protegido por lei”. Perguntei
a ele que estatuto deveria ser atribuído ao embrião:

Você obedece à lei. Na verdade, em tese, qualquer matéria viva tem que
ter alguma, principalmente o embrião. É um pré-homem. É um pré-
humano. Todos nós fomos aquilo. Se você manipular aquilo, em teoria,
você poderia ter sido manipulado antes. Se você mata aquilo, você
mata não um homem, mas um pré-homem, um projeto de homem. Você está
cometendo um pré-homicídio ou um homicídio de um pré-indivíduo.

O médico definiu a condição de pessoa do embrião em termos filosófi-
cos como primórdio do ser humano, condição universal da existência de to-
dos.31 Em reunião de uma equipe de embriologistas em que se discutiram os
critérios técnicos de seleção e de exclusão de embriões para transferência, a
linguagem se manteve técnica. Nem em termos filosóficos nem em termos
afetivos evocou-se em qualquer momento o caráter de pessoa daquele ser, mas
sim a sua viabilidade em função de aspectos da morfologia durante o desenvol-
vimento. Uma profissional entrevistada disse que, fora da barriga da mãe, não
havia embrião, só pré-embrião. Ela não considerava problema o descarte dos
embriões que não se desenvolvessem nos meios de cultura providenciados no
laboratório. Dizer que o ente é embrião apenas no útero materno é defini-lo de
forma relacional, como também reconhecer que, se os técnicos de laboratório
pararem os procedimentos para o cultivo, o embrião não se desenvolverá auto-
nomamente.

No discurso de pacientes e profissionais da área, a referência aos embriões
constantemente os dota de atributos de pessoa. Marilu32  telefonou para o labo-
ratório para saber se houve a formação de embriões e recebeu a seguinte
resposta: “A gente está trocando fralda de três, mas tem mais para fecundar
ainda”. Já havia três fecundados. Eles ficam brincando assim, “estou trocando
fralda”, porque para eles já são bebês. Aí eu fiquei super feliz: “Ah, meu Deus!
Graças a Deus são três! Já tem três prontinhos!”.

A própria Marilu reconhece que os profissionais envolvidos falam dos
embriões como se já fossem bebês. No momento da transferência, o médico de
Marilu avisou:
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Olha, nós temos quatro bebês. Vamos colocar os quatro, ou você tem
medo de ficar grávida dos quatro?’. Eu falei: ‘Não. Pode colocar’. Então
eu acredito que tenham sido só quatro, pelo que ele me falou. Acho que
ficou só quem queria ficar. Quem Deus programou para vir mesmo.

Ao comentar sobre os embriões transferidos, Marilu já lhes atribui von-
tade própria, para se decidirem a ficar, e individualidade necessária para sua
inclusão no plano divino. Após a transferência, no momento de repouso, ela
assumiu o papel materno diante dos embriões, a fim de que estes se implantas-
sem: “Fiquei conversando com o bebê: ‘Não sai, mamãe está ensinando você.
Não sai’”. Perguntada se doaria embriões, caso os tivesse em grande número,
ela respondeu: “Doaria sim, mesmo sabendo que eu ia ter um filho na mão de
alguém”. A relação parental está clara. Uma vez nascidos, os embriões doados
seriam filhos de Marilu criados por outras pessoas. Quanto à possibilidade de
congelar os embriões:

Eu até congelaria, faria para ter outros filhos depois, mas eu ia ficar
meio grilada: será que isso vai ser uma pessoa legal? Se não vai ter
nenhuma alteração de personalidade. (...) Porque, quando você faz a
proveta, são dois dias, três dias ali, vindo para o teu útero logo. Você
tem o aconchego dele. E congelado não. Três anos ali congelado?
Aquele embriãozinho?

Marilu preocupa-se com a possibilidade de que o procedimento de
criopreservação altere não as propriedades físicas, mas a personalidade de quem
nascer. Contrasta o aconchego do útero materno com o isolamento de um em-
brião congelado. Ela admite doar seus embriões excedentes para pesquisa. Essa
opinião condiciona o caráter do embrião como pessoa e filho à perspectiva de
nascimento. O embrião em si para ela não é sagrado, ao contrário da postura
de Edna, que comenta sobre a destruição de embriões congelados na Inglaterra:

Eu não sei imaginar como nós vamos responder isso perante Deus. (...)
Toda vida (...) tem um significado. Deus (...) dá a vida... por algum
motivo. Eu sou contra o aborto... também. (...) Gerar uma vida tem um
significado. (...) Então, eu até tenho umas dúvidas como que nós huma-
nos vamos responder perante o que a gente está fazendo aqui no mun-
do em relação a essa coisa da reprodução assistida, dos embriões con-
gelados.

A postura quanto à sacralidade da vida do embrião pode restringir os
procedimentos médicos que um profissional adota. Um médico do setor priva-
do, evangélico, se posiciona:
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Dr. – Entra um monte de conceitos de congelamento de embrião (...)
que eu não concordo. (...) Por questões religiosas, por questão doutri-
nária. (...) Ética não. A minha discordância é de conceito. Eu sou con-
tra o congelamento de embrião. Você colhe cinco embriões, coloca
três. Ela engravida e não quer mais colocar os outros dois. E eles vão
para onde?

Naara – Para o tubo de nitrogênio.

Dr. – E depois de cinco anos, joga fora. (...) No meu conceito religioso,
no meu conceito doutrinário aquilo é vida. Pode ser que para outro
não seja. É um conceito meu, e eu tenho que lutar a favor dos meus
conceitos. (Médico)

Só abordei o problema do embrião nas entrevistas com os profissionais e
as usuárias que passaram por reprodução assistida. Apenas uma usuária do
Instituto de Ginecologia mencionou espontaneamente sua preocupação com o
destino dos embriões. A informante provém de família católica bastante religiosa,
tendo um parente padre com quem discutia essas questões. Ela era totalmente
contrária ao aborto e não gostaria de recorrer à FIV por questões religiosas, já
que “muitos fetos (sic) morrem e outros são congelados. Fazem sete e põem
todos, aí sobram três e a mulher tem que abortar. Os outros são congelados”.

Na mesma instituição, houve um exemplo de um interno que se preocu-
pou com a geração de embriões por FIV e tentou explicar as conseqüências do
método para uma usuária encaminhada para reprodução assistida. Ele discordou
da posição dos médicos segundo a qual a vida começaria na nidação, criticando a
contradição da FIV com a Constituição, que estabelece a proteção da vida
desde a concepção. Em sua opinião, haveria um “extermínio” de embriões;
perguntou-me se os casais recebiam essa informação antes de fazer reprodu-
ção assistida. O graduando era católico, ex-estudante de colégios católicos e
trajava uma camiseta com os dizeres “Deus é dez”. O princípio que fundamen-
tava sua posição era o mandamento “não matarás”, distinguindo uma opção
orientada por “princípios” e uma ordem vinda de cima.

Débora apresentou a maior preocupação ética com o problema dos em-
briões:

[Eu] tinha uma preocupação de que se a gente fertilizasse um ou dois
óvulos, que eles fossem transferidos. O embrião que fosse transferido na
condição em que estivesse. (...) É embrião, já é ser vivo. (...) O embrião
é vida. (...) Quando você está nesse meio, tudo parece natural, tudo
parece possível, nada é problema, tudo é certo. Você pode congelar.
Você pode doar. Você pode desprezar. Você pode fazer o que você quiser.
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Sem essa questão ética. (...) Sempre foi uma preocupação da gente que
o nosso material não fosse reutilizado. Eu cheguei a perguntar para o
médico sobre isso. Porque para mim estavam lidando com vidas mes-
mo. Mesmo o embrião, o primeiro que eu fiz a transferência e não houve
a implantação, é um filho que você perdeu. Querendo ou não é um filho,
porque ele teve algum tempo de vida. Teve uns dias de vida no labora-
tório. Teve não sei quantas horas de vida no organismo. É um filho que
você não teve.

Para Débora, o embrião é um ser vivo merecedor de respeito. O casal
gerou embriões, considerados filhos desde o laboratório. O embrião que não se
desenvolveu é um filho perdido. Um profissional de reprodução humana formu-
lou uma imagem oposta para provar que o embrião não é ser humano: “Um
pré-embrião não é um ser humano, porque se ele fosse, teríamos que lamentar
toda a vez que nós transferimos embriões e essa paciente não engravida. Tería-
mos que fazer um enterro simbólico de todos esses pré-embriões que são for-
mados em laboratório”. O médico ironiza a possibilidade de enterro simbólico
de pré-embriões, visto que apenas pessoas mereceriam a cerimônia fúnebre.
Em contraste, quando as informantes contavam que “não deu certo”, na ex-
pressão dolorida talvez falassem do enterro simbólico, senão do filho, pelo
menos daquela tentativa de engravidar.

A noção de individualidade desses seres desde a concepção está pre-
sente em um registro fotográfico que Débora guardava: “Eu tenho a fotografia
dos embriões: com seis células, oito células. Um pouquinho antes de transferir.
Como que eles estavam. E você vê bem a diferença do desenvolvimento de um
e de outro”. Embora esses embriões tivessem vida autônoma, a dimensão
relacional do parentesco se estabelece desde a notícia de que houve a concep-
ção. Débora vivia a gravidez mesmo fora de seu corpo, antes da transferência:
“Quando você recebe a notícia de que eles fecundaram realmente, para mim,
naquele momento, eu estava grávida”. Seu cuidado era tão grande, que contra-
riou os princípios de eficiência aplicados na medicina reprodutiva. Houve a
aspiração de três óvulos, mas ela permitiu a fertilização de apenas dois, a des-
peito dos conselhos de médicos e embriologistas. Quanto ao óvulo não utilizado,
ela diz: “Perdeu-se, né? É uma célula. Depois ele também não tem vida prolon-
gada”. Embora se preocupasse em evitar o reaproveitamento de seu material
reprodutivo e o do marido para outra pessoa, ela não lamenta o destino do óvulo
descartado, pois considera seu estatuto diferente.

Mariana teve embriões em excesso para implantar de uma só vez: “Eu
tenho sete embriõezinhos congelados”. O casal tem o plano de transferi-los no
futuro. A referência aos embriões se dá de forma afetiva, e nunca em termos
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filosóficos ou abstratos: “A gente vai tirar e vai descongelar o bichinho (...) A
gente até brinca quando passa em frente. Meu marido sempre fala ‘yes, yes,
yes’ e manda beijinho para os filhos”. O casal considera os embriões filhos,
para quem se acena ao passar diante da clínica. Segundo as regras da clínica,
se o casal deixar de existir, os embriões devem ser descartados: “[O médico]
faz um documento (...) que, se a gente se separar ou um dos dois morrer, ele
elimina”. Mariana não se opõe a essa idéia e diz que aceitaria que, em caso de
sua morte, o marido transferisse os embriões para a nova mulher: “Eu até
assinaria se eu morresse e ele quisesse utilizar. (...) Mas eu viva, eu não daria
não, porque estaria dando o meu filho”. Mostra-se completamente contrária a
doar seus embriões e os personifica como filhos já nascidos: “Doar o embrião,
para mim, é a mesma coisa que uma doação, que uma adoção... que uma
doação de filho mesmo, que uma adoção”. O sangue é a justificativa para se
recusar a doá-los: “É pelo fato de você pensar: aquele filho é teu. É sangue do
meu sangue”. Quando perguntada sobre o que era o embrião fora do corpo,
Mariana o incluiu, mesmo antes de seu desenvolvimento, nas relações de filiação
do casal: “Já é um filho meu. Apesar de estar lá, de não ter-se desenvolvido, já
é um filho meu. É meu e do meu marido. É de nós dois”. Esta última opinião
poderia dar a entender que para Mariana os embriões merecem o respeito
devido ao ser humano em abstrato. No entanto, sua posição sobre a doação de
embriões para pesquisa científica é reveladora:

Eu não dou para outra pessoa, mas para pesquisa, eu doaria numa
boa. (...) É coisa de cuca em relação a ser teu sangue. Ser meu sangue.
Eu vou ficar: como será essa criança? (...) Eu tenho sangue e ele vai
falar mais alto. Então, eu não encararia. Para pesquisa, sim. Eu estaria
ajudando para outras coisas. Eu estaria ajudando também doando
para uma outra pessoa, mas aí para mim seria como se estivesse dando
o meu filho.

Mariana doaria embriões para pesquisa. Para ela, os embriões não são
seres humanos em abstrato, mas dotados de condição humana apenas se, trans-
feridos, vierem a integrar uma rede de parentesco. Os laços de sangue exigem
que mãe e filhos fiquem juntos.

Quando se discute a possibilidade de reduzir o número de embriões em
casos de gestações múltiplas, levanta-se o questionamento sobre o estatuto
atribuído ao embrião. Débora reagiu com indignação à idéia de redução em-
brionária:

Você escolher quem vai sobreviver, quem não vai? Você vai escolher:
tira dois, tira três, tira um... Tira um homem, tira mulher. (...) O que você
está fazendo com vida? Você está matando? Você está escolhendo quem
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vai viver, quem não vai? Você tem esse poder? Cabe a você falar: ‘Eu
quero dois homens e uma menina’; ‘não, eu quero duas meninas e um
homem?’.

Débora considera que estariam tirando vidas e que o direito de decidir
sobre a vida dos outros não compete às pessoas. Pragmático, um profissional
de serviço público de infertilidade considerou esse poder de decisão uma
necessidade diante das circunstâncias:

A redução é um aborto, mas é um aborto que você diz: é melhor perder um
do que perder cinco. Pelo menos a gente salva dois. A gente vive fazendo
isto: escolhendo. O médico escolhe: tem três sujeitos no CTI e chegam
mais cinco. Só tem uma vaga, vamos escolher qual é o que pode.

Marilu vê a perspectiva de redução embrionária de modo mais relacional.
Faria em caso de risco de vida para ela e para os filhos, pois pouco adiantaria
que todos morressem com ela, que ela perdesse todos, ou que ela morresse e
eles sobrevivessem sem mãe.

É uma faca de dois gumes: ou você morre, ou você vai perder os cinco que
estão na sua barriga. (...) Eu tiraria, porque eu vou morrer, meus filhos
também vão. Por que eu vou viver? Se eu estou vivendo para ter meus
filhos. Fiz sacrifício para ter meu filho e vou morrer com os cinco aqui.
Quantos eu tenho que tirar? Vou fechar o olho e não sei nem quem vai
sair, mas tira dois que eu quero ter pelo menos três. (...) O risco de vida
não é para mim, porque, além de morrer, eu ia matar os outros também.
Vai morrer os dois, os cinco com você. Ou vão nascer os cinco e você vai
morrer. Eu não vou nem ver? Vou deixar eles no mundo, sem mãe?

Há duas lógicas regendo as posturas dos informantes quando atribuem
condição humana ao embrião. A primeira é universalista, a segunda é relacional.
Na lógica universalista, vê-se o embrião como indivíduo humano em sua essên-
cia, dotado dos mesmos direitos de qualquer ser humano nascido, por isso sua
vida deve ser preservada independentemente das circunstâncias. O ser humano
individual é o valor absoluto e é visto em isolamento do contexto, não sendo
definido em relação a outro ser. As respostas dos católicos (o graduando em
medicina e a usuária do Instituto de Ginecologia), de Edna e, em geral, as de
Débora estão afinadas com esta segunda lógica.

Na lógica relacional presente nos depoimentos de Marilu e Mariana, a
condição do embrião se define em relação à sua mãe, parente de sangue,
a partir do momento em que se pensa em transferi-lo para o útero e viabilizar
seu nascimento e sua inserção em uma rede de parentesco. Marilu doaria em-
briões para outras pessoas, mesmo sabendo que haveria filho seu com outros,
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isto é, eles não deixariam de ser filhos dela. Mariana se recusa a doar embriões
para outras pessoas, o que viabilizaria o nascimento em outras famílias, porque
seu “sangue fala mais alto”. No entanto, Mariana, assim como Marilu, não se
oporia a doar seus embriões para a ciência, contexto em que deixariam de
existir como pessoas e parentes e passariam a ser material de pesquisa. Da
mesma forma, Marilu permitiria o procedimento de redução embrionária, caso
ela e os fetos corressem risco de vida, pois a morte de todos extinguiria a
possibilidade de relação.33 Em ‘ambas’ as lógicas, atribui-se a condição de
pessoa ao embrião, porém segundo distintos modelos. Nas representações oci-
dentais de parentesco, a pessoa existe na qualidade de ente individual ou como
um ser emaranhado em uma teia de relações sociais (Strathern, 1999b).

As descrições biologizantes do embrião, embora afirmando uma noção
gradualista de emergência da condição de pessoa e se atendo a critérios
fisicalistas para afirmar essa condição, são informadas pela ideologia
universalista, da qual o cientificismo é aspecto integrante (Duarte, L. F. D.,
2004). Tais atributos físicos no desenvolvimento embrionário seriam naturais,
considerados, portanto, universais segundo a epistemologia surgida no iluminismo,
em que a natureza é base da realidade. As descrições biologizantes pretendem
a universalidade da condição de pessoa do embrião em cada estágio de desen-
volvimento referido (concepção, emergência da linha primitiva, formação do
saco gestacional com batimento cardíaco). A essência humana se dá na biolo-
gia. Com base na biologia, partidários da instauração imediata da condição de
pessoa na fertilização argumentarão pela continuidade do processo desde a
fusão dos pró-núcleos dos gametas, ao passo que partidários do desenvolvi-
mento gradual da condição de pessoa usarão outro marco físico de referência,
assumindo-se a forma humana gradativamente.

O embrião é uma entidade de parentesco liminar, que preenche certos
critérios de aparentamento, como o laço de sangue, pois teria vínculos genéticos
com os “pais” (Franklin, 1995). De acordo com as circunstâncias da concepção,
considera-se tal parentesco legítimo ou não, o que se percebe no debate sobre
troca acidental de gametas ou sobre doação. Finalmente, trata-se de uma enti-
dade de parentesco no sentido simbólico, por ser um ancestral comum de toda
a humanidade, condição pela qual todos passaram. Como indivíduo singular, o
embrião tem o potencial de tornar-se um ser humano completamente desenvol-
vido. Todavia, o laço de parentesco com o embrião é liminar, uma vez que este é
um ente microscópico, irreconhecível imediatamente como um ser humano.
O embrião gerado por FIV ou ICSI se situaria entre natureza e cultura, ascen-
dendo à existência de modo tanto orgânico como tecnológico (Franklin, 1995).
O embrião gerado mediante recursos tecnológicos é comparável ao clone.
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O CLONE COMO PESSOA

A discussão sobre a clonagem humana tem vários aspectos. Além das
teorias da concepção referentes à clonagem e da inserção do clone em uma
rede social, um dos aspectos centrais da polêmica diante da possibilidade de
clonagem humana está na representação de pessoa implicada na geração
de um ser humano por clonagem. O que pensam da clonagem humana mulheres
que usam recursos tecnológicos, isto é, reprodução assistida para engravidar?
Qual é a postura dos profissionais envolvidos, diante de propostas como a do
especialista em reprodução humana Severino Antinori de oferecer a clonagem
como alternativa em casos falhos de reprodução assistida, para que casais
possam “transmitir seus genes” (Luna, 2002a)?

As informantes dos centros privados de reprodução assistida foram con-
trárias à clonagem humana. Mencionou-se a falta de individualidade do clone:
“cópia”, “repetir alguém”, “colocar a pessoa de novo”. Tal falta de individuali-
dade implica o desconhecimento das origens: “a menina clonada não sabe de
onde vem”, afirmou uma entrevistada, referindo-se ao anúncio de nascimento
de um bebê clonado pela empresa Clonaid, da seita dos raelianos (Seita dos
EUA diz que fez o 1o clone humano, 2002). Invocou-se o afastamento da natu-
reza: “vai virar máquina”, “não tem natureza”. Uma concordava com a clonagem
de embriões humanos apenas “no sentido científico”, isto é, para “cura do cân-
cer e outras doenças”. Houve a ressalva de que talvez a clonagem venha a ser
aceita no futuro. A preocupação com a artificialidade das tecnologias de procriação
aparece praticamente apenas na discussão sobre clonagem. Usam-se argu-
mentos que não a artificialidade para refutar outros procedimentos como a
doação de embriões, seu descarte, seu uso como material de pesquisa.

Em contraste com a postura unânime contra a clonagem das usuárias
dos serviços privados de reprodução assistida, as usuárias dos serviços públi-
cos dividiram-se quanto ao tema. Apenas uma criticou a novela O Clone: pa-
lhaçada, ilusão, propaganda, o cientista fazendo tudo para ganhar dinheiro. Três
se manifestaram contrárias à técnica, duas por questões de identidade: “tirar o
pedaço de uma pessoa e fazer outra idêntica”; “uma criança com a mesma
característica, mas mais jovem”. A terceira brincou que gostaria de fazer um
clone do próprio marido para este ser seu filho mais novinho, depois usou o
discurso religioso para contestar a clonagem, porque apenas Deus poderia dar
vida ao ser humano. Duas não eram contrárias à clonagem: uma delas afirma-
va ser bom para um casal que não tenha espermatozóide, e outra não via pro-
blema no processo: “clonagem é um outro ser humano igual”. Destas, uma
negou a semelhança total do clone Leo com Lucas, baseada no argumento
biológico de que para um clone completo seria necessária a mesma mãe: “Foi
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comprovado porque ele tinha uma célula diferente, que era uma célula que
pegava da mãe”, em referência ao DNA mitocondrial de Deusa no clone Leo.
Tal argumento biológico e genético valeu para comprovar que Deusa era a mãe
dele, ou, conforme a informante, que Lucas e Leo não eram idênticos.

No comentário, nota-se que parentesco deveria mediar a identidade to-
tal, identificando-se uma substância diferente entre o clone e seu original. Uma
informante disse que aceitaria participar de um procedimento de clonagem,
deslumbrada com a possibilidade de fazer alguém igual à outra pessoa, “um
artista até do exterior”, propondo-se a gestar esse clone. A questão da identida-
de única de pessoa, sua singularidade, não parece um problema de última im-
portância para a totalidade do grupo de entrevistadas das classes populares, o
que contrasta com os valores mais individualistas das informantes das camadas
médias (Duarte, 1986).

Vinte profissionais envolvidos em reprodução humana responderam sobre
a clonagem humana. A rejeição à clonagem reprodutiva foi unânime. Quase todos
lembraram espontaneamente o uso da técnica de clonagem de embriões com
finalidades terapêuticas e contrapuseram essa técnica à clonagem para geração
de bebês. Isso revela o grau de politização do debate sobre a clonagem nesse
meio. Dos 18 que mencionaram a clonagem com objetivos terapêuticos, isto é,
a obtenção de linhagens de células-tronco embrionárias para produção de teci-
dos, apenas dois se manifestaram contra: um sugeria a pesquisa com células
pluripotentes adultas, ao passo que a opinião da segunda explicitava o raciocí-
nio subjacente na posição do primeiro: não se deve criar seres para salvar
outras vidas. A defesa da “clonagem terapêutica” – designação abreviada cor-
rente na imprensa – por quase a totalidade do grupo repete os termos do debate
na imprensa brasileira, com a oposição entre uma “clonagem boa” e outra ruim
(Luna, 2001a).

Os que defenderam a “clonagem terapêutica” ou “clone científico” (sic),
na expressão de um informante, se justificaram com base no objetivo da técni-
ca: uso de células embrionárias para obter células-tronco; produção de órgãos
ou clonagem de tecidos para transplantes; cura ou tratamento de doenças ou
para saúde; fins científicos. Uma entrevistada qualificou de inevitável o desen-
volvimento da clonagem de células-tronco embrionárias. Martin (1992b)
comenta a esse respeito que há uma mudança de concepção sobre o corpo/
pessoa como agente de processos produtivos para o corpo como um recurso
cujas partes podem ser estocadas, clonadas e negociadas.

A argumentação contrária à clonagem reprodutiva foi bastante conver-
gente. A maioria das objeções disse respeito à perda da singularidade individual,
um valor capital na ideologia individualista moderna (Simmel, 1971; Dumont,



247

1992, 1997): fazer pessoa igual, uma cópia ou réplica, repetir indivíduo, fazer
um ser humano idêntico, o mesmo fenótipo. Avaliou-se negativamente a inten-
ção de clonagem reprodutiva como sinal de “narcisismo” e “orgulho”, tendo
finalidade “estética”. Uma entrevistada observou que as pessoas acham que o
meio não influi e têm expectativa de que vá nascer igual. Outro objetou que a
existência de duas pessoas com a mesma “carga genética” iria contra a evolu-
ção da espécie. Esse comentário sintetiza a defesa da singularidade individual:
“Agora essa estória de vamos fazer um serzinho igual a mim, isso eu não traba-
lharia. Eu sou a favor de cada um ser ser único.”

Segundo Salem (1997), o valor imputado à unicidade pode esclarecer o
horror à clonagem. Também se falou da falta de princípios éticos de cientistas e
se lembrou a importância de ter limites e avaliar as conseqüências. Quanto ao
uso reprodutivo em si, uma informante comentou a falta de inserção social de um
clone, o que o descaracterizaria como pessoa: “O clone é um ser sem dono, o
dono é o criador”. O clone é um ser que necessitaria de dono, como um objeto
precisa de relações de pertencimento. No tocante ao uso da técnica para gerar
filhos, houve uma manifestação de discordância quanto ao procedimento: “filho
para casal, você usa gametas”. A opção de recorrer à técnica de transferência
nuclear de célula somática para óvulo enucleado com a finalidade de gerar filhos
para um casal, em lugar do uso de gametas, tem diversas implicações:

Você se casa e o seu marido não pode. Ele quer ter um clone e você vai
gerar o clone. Você vai ser mãe e esposa de uma pessoa que praticamente
são a mesma pessoa, têm a mesma carga genética. (...) As pessoas querem
ter filhos naturais para ter variabilidade, combinação. (Embriologista)

Há aqui uma definição de pessoa fundamentada na identidade genética:
“cargas genéticas” iguais implicariam tratar-se “praticamente de uma mesma
pessoa”. Pode-se discordar dessa concepção tomando como referência os
gêmeos idênticos, não considerados a mesma pessoa em nossa sociedade.34 Se
a semelhança entre parentes é tida como “natural” e esperada no sistema oci-
dental de símbolos de parentesco, não se espera nesse sistema que as pessoas
se reproduzam de forma idêntica; pelo contrário, pretende-se a recombinação
de características através das gerações (Edwards & Strathern, 2000). A
clonagem de qualquer um dos pais para gerar um filho ao casal impediria essa
“combinação”, encontrada nos “filhos naturais”, e a “variabilidade”.

Entre os grupos envolvidos com reprodução assistida questionados acerca
da clonagem, a idéia desperta menos problemas para as informantes das camadas
populares do que para as informantes das camadas médias e para os profissio-
nais. O problema da ausência de singularidade individual não foi escandaloso
para parte significativa desse grupo.
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Retomando os resultados da pesquisa feita sobre a novela O Clone en-
tre usuárias do Instituto de Ginecologia da UFRJ, quando se perguntou como
fizeram o clone Leo, houve algumas observações sobre a relação de identidade
entre Leo, o clone, e Lucas, o original. Vários comentários explicitam que a
relação entre os dois era de identidade total: “Eram dois iguais”; “Lucas é o
irmão do Leo, porque eles eram iguais”; “Leo e Lucas são iguaizinhos”; “Ele é
um clone, uma cópia do Lucas”. A relação de identidade é tamanha que os dois
parecem constituir uma só pessoa: “A mulher ficou grávida de um homem que
já era nascido, velho”.

Os comentários sobre a novela se estenderam ao processo de clonagem
reprodutiva em geral: “Não sabia que se fazia uma criança igual com uma
pinta”. E apresentaram críticas à criação de seres idênticos: “Ver alguém igual
a eu? Eu me sentiria estranha”. Várias descrições, no entanto, referiam-se
apenas a pessoas semelhantes e não idênticas: o cientista teria feito a clonagem
“para eles serem parecidos”, ou o resultado da clonagem foi a semelhança –
“depois ele saiu parecido com o outro”; “geneticamente ele é tipo o outro”.
Outras mencionaram a similaridade de comportamento e vontade, ou as diver-
gências de personalidade: “Fez um parecido com o outro e a vontade era igual”;
“Albieri quis criar o Leo para ter os mesmos pensamentos que o Diogo, mas ele
gostava das mesmas coisas que o Lucas”; “Leo era um Lucas modificado,
porque Lucas não tinha coragem de lutar pelas coisas que queria”. Questio-
nou-se a identidade total com base na diferença de parentesco: “É uma confu-
são, porque como é que eles podem ser iguais, se a mãe é diferente?”.

Destacaram a incerteza quanto à própria origem e a ambigüidade dos
laços de parentesco em função da criação artificial do clone como a razão da
crise do personagem Leo: “Ele está sofrendo, porque não sabe se o Leônidas é
o pai e a Deusa é realmente mãe dele, porque foi criado em laboratório”. A
explicação de como se procedia à técnica de clonagem por transferência nu-
clear causou poucos comentários com respeito à pessoa do clone, dois deles
contraditórios: “Eles não eram irmãos”; “Eles são iguaizinhos, ele é o irmão
dele”. Nota-se que uma explicação sobre a mesma base biológica pode susci-
tar entendimentos opostos. Em contrapartida, a explicação sobre a técnica fa-
voreceu idéias de identidade total entre o clone e o original: “Fizeram de novo a
mesma pessoa!”, com rejeição do procedimento: “Imagine um monte de Naara!”.

O clone humano desafia a noção ocidental de pessoa como indivíduo
porque lhe faltaria a singularidade e a unicidade (Simmel, 1971; Salem, 1997).
Considera-se o clone uma cópia, expressão bastante comum entre todos os
grupos de informantes. A impossibilidade de constituir a singularidade peculiar
ao modelo ocidental de pessoa (o indivíduo) é o fator polêmico tanto entre
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usuárias de serviços privados de reprodução assistida oriundas das camadas
médias como entre os profissionais desses serviços. Representa-se o clone
constantemente como um ser isolado, criado em laboratório e fora dos laços de
família e parentesco (Luna, 2001a), de origens indefinidas.

Embora certos especialistas advoguem o uso da clonagem reprodutiva
humana como solução para casais inférteis “transmitirem seus genes” (sic)
(Luna, 2002a), a única informante que se encantou com essa perspectiva de
um bebê clonado sugeriu clonar alguém considerado publicamente um ídolo. A
se considerar a reação das informantes das camadas populares dos serviços
públicos de reprodução assistida e do Instituto de Ginecologia quanto à clonagem,
pode-se deduzir que o escândalo diante da perda da singularidade individual no
clone não se generalizou nesse grupo. De fato, algumas informantes menciona-
ram a inexistência de identidade total entre clone e clonado, seja descrevendo a
relação como mera semelhança, seja indicando diferenças de personalidade,
seja negando a possibilidade de identidade total em função de laços de paren-
tesco distintos. Essa interpretação dos dados reforça a hipótese de que entre as
camadas populares a noção de pessoa não corresponde ao modelo ocidental do
indivíduo, ou seja, estar-se-ia diante de uma variação do modelo ocidental
de pessoa e de parentesco, uma versão com matizes menos individualistas. De
modo semelhante, nas camadas populares parece haver uma adesão menor às
representações vindas da biomedicina e da ciência em geral, a despeito da enor-
me popularidade dos exames de DNA nesses segmentos (Fonseca, 2002, 2004).

PERSONIFICAÇÃO

 Há diversos exemplos de personificação em expressões das novas
tecnologias reprodutivas, atribuindo características de pessoa a entes biológi-
cos.35 Chamar a doação de embriões de “dar os filhos” é um exemplo. Uma
informante de serviço privado de reprodução assistida repete o comentário que
ouviu dos médicos enquanto monitorizavam sua ovulação por meio de ultra-
sonografia: “Seus ovários não têm 38 anos. Gente! Seus ovários são maravilho-
sos”. Um profissional entrevistado referiu-se à “idade do óvulo”. Criticando o
uso da ICSI sem indicação clínica, ele perguntou: “Para que é que eu vou
traumatizar mais o óvulo?”, por causa da perfuração que a microinjeção faz no
citoesqueleto do gameta feminino. Durante a conferência “Bases moleculares
da fertilização natural e artificial de óvulos humanos”, foi exibido um slide com
a seguinte questão: “How does the successful egg differ from the others?”.36

Perguntar como óvulos bem-sucedidos diferem dos outros, da mesma forma
que os exemplos sobre distribuir filhos, idade cronológica e traumas físicos, é
um modo de representar óvulos, embriões e ovários em forma de pessoa.
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Durante uma palestra, o médico de um centro de reprodução humana
projetou a imagem da placa de Petri contendo um embrião formado por FIV e
continuou a explicar o processo de transferência dos embriões: “Tira-se o em-
brião do ‘bercinho’ com pipeta...”. Além de chamar de bercinho a peça sobre a
qual se colocam óvulo e esperma para realizar a FIV, ao final da palestra ele
perguntou à embriologista se o laboratório estava ocupado. Ela respondeu: “Há
‘bebês’”, referindo-se aos embriões.

O embrião é o ente mais notório nesses processos de personificação.
Durante a explicação para uma turma de estudantes de teologia sobre o cultivo
de embriões para obtenção de células-tronco, uma aluna perguntou: “O que são
embriões? São bebezinhos?”. Personifica-se o embrião com base na similitude
com a figura humana, negada por especialistas. No caso do embrião
extracorporal, essa profissional justifica o descarte dos embriões cujo desen-
volvimento cessou:

Se tem algum embrião grau quatro, que é um embrião que tem mais de
30% de fragmentação, provavelmente é um embrião que não vai mais
adiante. (...) A gente mantém em cultura por mais dois dias. Você man-
tém em meio ideal, só que eles param. Só chega a blastocisto o embrião
que é muito diferenciado. Foram eles que pararam, não fomos nós que
excluímos. A gente tem embriões congelados que são embriões bons.
(...) Ele é que se definiu, não fomos nós. (Médica, serviço privado de
reprodução assistida)

É patente a atribuição de autonomia ao embrião fora do corpo: “É ele
que se define”. Pode-se representar o embrião dentro do útero como um ser
frágil, necessitando de ajuda:

Eu achei que eu estava grávida. Mas, pelo ultra-som, você via que (...)
o embrião estava querendo desenvolver. (...) A pessoa quando faz assim
tem que ter o medicamento para tomar. Não falhar. De eu tomar ali
para não descer, porque se você falhou, o bichinho não ‘güenta’, ele
não resiste. Ele está fraquinho dentro de você. Toda a comida que você
se alimenta, soro, tudo o que você tomar e tudo o que for não adianta.
Você não segura. O que segura é o medicamento que o médico vai passar
para você. (Usuária, serviço público de reprodução assistida, 40 anos)

Essa informante chegou a engravidar em sua tentativa de FIV: a ultra-
sonografia permitiu visualizar o saco gestacional. Durante os três primeiros
meses, é necessário que a paciente receba suplementação de progesterona
para “segurar a gravidez”, expressão corrente entre os médicos. O serviço
fornecia essa medicação gratuitamente, mas o estoque terminou e a usuária
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não teve recursos para comprá-la. Na carência do hormônio, ela abortou es-
pontaneamente. Por meio da tecnologia de visualização, a ultra-sonografia, ela
reconhece um embrião que “quer se desenvolver”, atribuindo-lhe certa autono-
mia de vontade. Em fala afetiva, o embrião é um “bichinho” fraco que necessita
de ajuda para resistir. Não é da mãe que depende “segurar” a gravidez, mas do
medicamento prescrito.

Além do embrião, representa-se o espermatozóide freqüentemente em
forma personificada. O urologista entrevistado descrevia a motilidade dos
gametas masculinos: o tipo ideal é quando “o espermatozóide corre rápido e reto”.
Na comunicação “Fatores prognósticos da fertilização no fator masculino”,
dr. Carlos Carizza descreveu o espermatozóide de acordo com as representações
do gênero masculino – “O espermatozóide deve penetrar, por isso precisa ter
força” –, enquanto um slide mostrava o texto “Agressividade e sobrevida do
espermatozóide”.37

A simbólica de gênero associada à masculinidade reflete-se no comen-
tário que o marido ouviu quando sua mulher ia se submeter a uma inseminação
intra-útero. O profissional o advertiu sobre a pequena probabilidade de êxito,
porque seu último espermograma feito imediatamente antes do procedimento
apresentou alterações: “É como ir para a guerra sem armas”. Eis uma imagem
de gênero masculino associando fertilidade e belicosidade. A caracterização do
espermatozóide como um agente ocorre também na fala de leigos. O companheiro
de uma usuária do Instituto de Ginecologia queixou-se da falta de estímulo para
fazer o espermograma, atribuindo a isso o resultado ruim: “Os espermatozóides
devem ter ficado até sem vontade”. O marido de uma usuária da mesma insti-
tuição tinha dúvidas se usariam seu sêmen em caso de uma FIV. A esposa lhe
respondeu: “O banco de esperma quer matar, mas os sêmens são vida. Quando
o homem bate punheta, aquilo ali também não é vida?”.38

A troca do material germinativo no laboratório associada ao adultério foi
tema de brincadeiras do médico, amigo do casal, por ocasião da coleta de sêmen
para a FIV de uma informante: “Aí, meu marido fez a retirada do espermatozóide.
Ele [o médico] pegou o espermatozóide e falou: ‘Deixa ver se está tudo bem.
(...) Estão todos bem’. Até mexeu com ele: ‘Só tem um problema: eles são louros
e cabeludos’. Meu marido é careca”. Essa usuária de serviço privado de re-
produção assistida, com 34 anos, relata o gracejo rindo. A brincadeira envolve a
personificação dos espermatozóides, caracterizados com uma aparência incompa-
tível com a do homem do par reprodutivo, o que implicaria a troca de material,
gerando prole ilegítima. Outro exemplo de personificação envolvendo o óvulo,
além do espermatozóide, veio de uma profissional de serviço de infertilidade
que estava descrevendo as diferenças entre os procedimentos da FIV clássica
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e sua variante com micromanipulação, a ICSI. Na primeira, “você coloca o
espermatozóide e o óvulo para namorar”. A última expressão está difundida no
meio: usuárias na sala de espera pilheriavam: “ICSI é mais preguiçoso, na FIV
põem os dois para namorar”. O “preguiçoso” seria o espermatozóide que precisa
da microinjeção para sua introdução no óvulo com a técnica de ICSI. Veja como
este embriologista contrasta a FIV e a ICSI:

O que é fertilização in vitro convencional? Eu coloco o óvulo em con-
tato com os espermatozóides e o espermatozóide (...) sozinho vai ferti-
lizar esse óvulo. E é o que ele não conseguia, fertilizar esse óvulo
sozinho. Então ele é passado para outro sistema de fertilização que a
gente chama de ICSI, injeção intracitoplasmática de espermatozóide,
porque o problema de receptores de membrana desaparece na ICSI.
(Embriologista)

O que as pacientes chamaram de preguiça pode ser traduzido biologica-
mente como problema de interação de receptores na membrana citoplasmática
do óvulo, mas de toda forma trata-se uma atividade que o espermatozóide não
conseguiria fazer “sozinho”. Emily Martin (1991) já analisou, em livros textos
usados nas faculdades de medicina nos Estados Unidos, a personificação do
óvulo e do espermatozóide como um romance de conto de fadas que reproduz
os estereótipos de gênero. Cabe aqui um exemplo brasileiro dessa descrição
marcada por gênero citada na literatura de divulgação da reprodução assistida.
O autor descreve a ejaculação na vagina como um trajeto em que “não faltam
armadilhas”, pois muitos espermatozóides são “retidos na vagina, um ambiente
quimicamente hostil”. A “jornada” prossegue: “no muco cervical, há o risco de
ataque de células de defesa do organismo feminino, que podem estranhar os
invasores”. Comenta-se a possibilidade de “desencontros” (sic) quanto ao pe-
ríodo máximo que o óvulo sobrevive “à espera da fecundação”, e o que ocorre
“se o espermatozóide não chega” (Abdelmassih, 1999: 25-26).

O autor compara o contato de óvulo e espermatozóides ao “ataque de
minúsculas naves espaciais invadindo um imenso planeta”. A zona pelúcida,
camada de revestimento do óvulo, “constitui o último obstáculo a ser vencido”.
Usando outras metáforas de conquista, ele observa que a “vitória na batalha
pela fertilização não é obra de um herói solitário”, mas que “somente a insistên-
cia de um grande número de espermatozóides, atacando a célula com suas
enzimas especiais, pode minar a defesa da grande célula”. Em vez do caubói
aventureiro solitário, trata-se de um exército de ocupação do território, em que
apenas “um deles é admitido pelo óvulo”. Ao acoplar-se à membrana ele “dis-
para uma reação química que impede a passagem dos outros” (Abdelmassih,
1999: 26-27). Na etapa final todos os restantes colaboraram, mas o herói



253

selecionado da tropa ganha a exclusividade da conquista em que tantos ficaram
pelo caminho. Essa descrição da “jornada” dos espermatozóides dentro do trato
genital feminino até a fertilização corresponde a uma observação sobre repre-
sentações do sistema imune: a pessoa se torna uma observadora da agência
dos outros dentro de si (Martin, 1992b).

Além da personificação de embriões que se definem autonomamente,
do namoro de óvulo e espermatozóide, de espermatozóides preguiçosos, aventu-
reiros e guerreiros, há uma série de conceitos clínicos, em que se usam imagens
de caráter social para descrever processos biológicos: na “competição
espermática”, representam-se espermatozóides como atletas em disputa; no
“recrutamento folicular”, os folículos ovarianos como soldados, na “coorte
folicular”, comparam-se os folículos aos destacamentos do exército do Império
romano. Se a natureza serve de modelo para pensar relações sociais, por um
lado; por outro, formas sociais, como a de “competição”, “o recrutamento” ou
a “coorte” servem para nomear processos biológicos. Cabe aqui a reflexão de
Cussins (1998a) sobre o fato de as novas tecnologias reprodutivas implicarem
uma cadeia de transações entre o natural e o cultural que não apenas funda-
menta o cultural no natural, mas dá o poder de explicação ao natural, por meio
de vínculos com categorias socialmente relevantes. De maneira bastante
durkheimiana, imagens da sociedade servem para descrever órgãos e processos
biológicos, o que mostra uma “socialização do natural” segundo Cussins (1998a:
64). Não há simples subordinação de parâmetros sociais aos naturais, mas ora
a natureza explica a sociedade, ora a sociedade dá sentido à natureza.

NATUREZA, TECNOLOGIA E A TRANSCENDÊNCIA

A dimensão da escolha está presente na adoção. A escolha aparece
implicada na reprodução assistida de uma forma que o “parentesco natural”
não estaria. A ciência, em sua versão aplicada, que é a tecnologia, permite
ampliar as margens de escolha das pessoas que querem ter filhos valendo-se
de novos métodos. Na instituição que oferece apenas o tratamento convencional
para a infertilidade, a médica fala para sua paciente: “Aqui não se faz fertili-
zação in vitro. Vão fazer procedimentos diagnósticos por um ano para ver a
causa da infertilidade e tratam. Você e seu marido vão engravidar sozinhos”.
Ao passo que no tratamento convencional o casal engravida sozinho “após os
médicos tirarem os obstáculos”, na reprodução assistida a mediação da téc-
nica permite a gravidez, conforme as palavras do diretor de um serviço de
reprodução humana: “Estamos ajudando um processo que deveria ser natural
e não é. Estamos juntando um espermatozóide e um óvulo e rezando para
tudo dar certo”.
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Em palestra de um serviço de infertilidade, o médico classifica os méto-
dos, segundo sua complexidade, em reprodução assistida de baixa tecnologia
(inseminação intra-uterina) e de alta tecnologia (fertilização in vitro). A
micromanipulação de gametas na ICSI implica um grau de complexidade mais
elevado. Mais adiante, ele descreve uma técnica para melhorar a qualidade do
óvulo, a transferência citoplasmática. Embora reconhecendo a eficácia do pro-
cedimento, o palestrante qualifica a técnica como “excessivamente sofistica-
da” (sic). Resta a quem analisa as tecnologias reprodutivas definir o que seria
excessivo em tecnologia e por que se designam alguns procedimentos dessa
forma e outros não. Strathern (1992b) destaca que uma das implicações das
tecnologias de procriação consiste em deixar de perceber a reprodução como
paradigma de processo natural em função da assistência prestada pelos méto-
dos. A própria classificação dos métodos em termos de complexidade tecnológica
implica um grau maior de intervenção sobre o corpo e conseqüente afastamen-
to do que se considera natural.

O afastamento dos métodos da natureza também é objeto de reflexão
das pacientes. Uma usuária do Instituto de Ginecologia da UFRJ buscava fazer
a cirurgia de reversão de laqueadura, quando ouviu a explicação sobre a FIV.
Ela preferiria a operação, por causa do receio de troca de material reprodutivo,
e completou: “Natural é uma coisa mais segura”. A natureza apresentaria me-
nos perigos do que a técnica. Pacientes de um serviço público de reprodução
assistida comentavam na sala de espera sobre a diferença entre fazer o trata-
mento de inseminação e o FIV: “Inseminação é quase natural, é só uma injeção”.

Elas mesmas fazem uma classificação das técnicas conforme sua pro-
ximidade com o natural. Uma usuária de serviço público de reprodução assis-
tida, quando falava da dificuldade de que os embriões se implantassem após
a transferência, observou: “Bebê de proveta é um tipo de gravidez artificial”.
Por não ser natural, esse início de gravidez é problemático. Outra usuária do
Instituto de Ginecologia da UFRJ comenta sobre a possibilidade de “fazer o
bebê de proveta”: “No meu pensamento, teria que fazer o básico, o normal,
como a mulher engravidar do homem”. O método se afasta do processo
natural de reprodução em que a mulher engravida do homem, sem auxílio ex-
terno. A reflexão dessa informante que teve filho por intermédio da reprodução
assistida converge com o pensamento das demais, em sua expectativa de
engravidar por meio da relação sexual: “A minha vida inteira eu achei que
gravidez, a gente tem que transar e engravidar e que aquilo é Deus que botou.
(...) Eu fiz isso, porque eu quis muito e hoje eu não sou contra o processo que
eu fiz” (Usuária, serviço privado, 42 anos).
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Outra informante, que teve gêmeos após tratamento de FIV, conta a
reação de estranhamento por uso de técnica em que o médico faz engravidar
sem relação sexual:

C –Só teve uma pessoa que perguntou para mim se eu achava que era
a mesma coisa de ter tido um filho normal, sem precisar (...) de médico
para fazer. Foi uma pessoa que tinha problema e não teve coragem de
ir atrás, que achou que não era certo. Eu estava grávida. Ela pergun-
tou para mim se eu achava que era a mesma coisa que ter numa relação
sexual.

Naara – E você falou o quê?

C – Eu falei (...) que era filho, que se não deu para ser de um jeito, vai
ser de outro. (Usuária, serviço público de reprodução assistida, 37 anos)

A despeito de frustrar as expectativas de engravidar de forma “normal”,
vê-se a técnica positivamente porque alcançou o resultado, o filho, independen-
temente do modo como foi feito. A intervenção humana permite o que seria
impossível em condições ‘naturais’. Esta informante fala de forma positiva do
tratamento:

Começou o processo de medicamento, de vacina, de injeção de hormônio
para produção de óvulos. (...) Foi tudo muito mais fácil e rápido do que
eu imaginava. (...) É como o homem pode intervir na natureza da coisa.
(...) Graças a Deus, eu tive acesso. Que loucura você pensar que a ciência
chegou a mim. (Usuária, serviço privado de reprodução assistida, 34 anos).

Nem sempre se considera positiva a intervenção humana na natureza.
Compara-se a artificialidade da procriação de laboratório à produção em série
nas fábricas, prevendo-se a possibilidade da ectogênese mediante útero artifi-
cial. Em um mundo semelhante ao Admirável Mundo Novo de Huxley, tais
processos desencadeariam o fim do amor e da sexualidade:

 Quer dizer, virou uma coisa meio produção em laboratório. (...) Eu
acho uma coisa meio louca. Acabou o sexo, acabou o amor. Pode-se
produzir um filho no laboratório. E o que eles querem é fazer um útero
artificial, que não precisa mais engravidar. (...) Aquela magia toda da
inseminação, da fertilização, que acontece no útero, acabou. E até que
ponto que isso vai? Até o clone. (Médica, serviço público de infertilidade)

A clonagem humana é o processo que mais se associa à artificialidade, daí
suscitar rejeição da maioria, como esta usuária de serviço privado de reprodução
assistida: “Ah, isso é uma viagem total. Não existe. Não tem que acontecer. Isso
é sair demais da coisa da natureza, entendeu? Não aceito. Não concordo”.
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Se a clonagem se afasta demais da natureza, é porque a natureza estabelece
parâmetros a serem seguidos. Um profissional discorre a respeito:

Até que ponto você, como humano, tem o direito de ultrapassar a fisio-
logia reprodutiva e criar vida onde a natureza disse que ela não deve
mais ser criada? Essa é a pergunta. Você tem duas respostas: devemos
obedecer à natureza; devemos fazer o que a natureza determina. Se
você levar isso em consideração, quando um vulcão explodir e matar
gente, você deve deixar todo mundo morrer. (Médico, serviço público
de infertilidade)

Hirsch (1999) identificou essa tensão quanto às novas tecnologias
reprodutivas em sua pesquisa de campo na Inglaterra: é aceitável que tais téc-
nicas aperfeiçoem a natureza, desde que as mudanças permaneçam fiéis aos
princípios da natureza. Iacub (2000) discute a orientação, proposta pelo direito,
de fazer da filiação “natural” o modelo para todas as procriações, de modo que
as procriações artificiais se assemelhem ao máximo às naturais. Segundo Salem
(1995), a legitimidade das relações de parentesco engendradas por meio dessas
tecnologias pressupõe sua semelhança e proximidade com as relações biológica
ou geneticamente dadas, o que constitui uma afirmação da ordem natural como
ordem moral por excelência. Há tensão entre parâmetros e a “possibilidade de
fundar a ordem reprodutiva em escolhas, desejos e direitos individuais” com as
tecnologias de procriação (Salem, 1995: 64). Na crítica, associa-se o uso da
clonagem para reprodução à amplitude do leque de escolhas:

Está passando dos limites. (...) Daqui a pouco não vai virar mais huma-
no, vai virar máquina. Aperta um botão e sai um menininho (...) Quer
louro de olho azul? Aperta um botão. Não precisa nem ficar nove meses
na barriga. (...) Pode ser que mais tarde isso seja normal. (...) Acho que
não tem Deus aí. Não tem natureza. (...) Abrir mão demais da natureza,
que é uma coisa tão linda. (Usuária, serviço privado de reprodução
assistida, 42 anos)

O excesso seria o ser humano virar máquina e se reproduzir como má-
quina. A reprodução não natural permitiria a escolha de todos os aspectos do
filho tal qual um produto, além de prescindir da gravidez. Associa-se ausência
de Deus e ausência de natureza no projeto da clonagem humana. A mesma
informante acredita que a intervenção humana mediada pela razão resulta da
vontade divina: “Deus não queria que eu fosse mãe, eu achava isso. Um dia eu
pensei: Deus deu ao homem inteligência de fazer isso. As mulheres serem mães,
quem não podia” (Usuária, serviço privado de reprodução assistida, 42 anos).

Nos depoimentos, é recorrente invocar a vontade de Deus para explicar
situações de esterilidade. Houve número expressivo de mulheres que formularam
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opiniões ou repetiram expressões ditas por seus maridos ou familiares: “Deus
sabe o momento certo de vir o filho”, “É da vontade de Deus”, “Quando
Deus quiser virá”, além de conselhos para “ter fé em Deus” ou “esperar em Deus”.
Uma informante do Instituto de Ginecologia afirmou: “Se eu tiver de ter, eu vou
ter. Se não tiver, Deus sabe das coisas”. Não apenas as pacientes faziam esse
tipo de observação, também profissionais evocavam a vontade divina. No mes-
mo serviço, uma médica dizia: “A gente não engravida ninguém, quem engravida
é Deus”. Para outra paciente ansiosa, ela falou: “Quem decide quando ter filho é
Deus, e a pessoa não pode se cobrar isso... Os médicos apenas tiram as pedras
do caminho”. A mãe da paciente reagiu: “Abaixo de Deus está o médico.
A gente precisa confiar no médico e esperar que ele dê informações”.

A menção a Deus nesses diálogos não é casual, pois se consideram
fertilidade e infertilidade, bênção ou castigo divino nas representações de ma-
ternidade de classes populares (Dauster, 1983). Segundo Dauster, o tema do
filho como dádiva de Deus tem o pressuposto de que a reprodução humana é
evidência da relação entre as instâncias divina e humana. A experiência de
outra usuária do Instituto de Ginecologia da UFRJ é um exemplo. Ela perdeu as
trompas e não pôde mais engravidar. Algumas pessoas falavam que isso era
“coisa de Deus”, mas, estudando a Bíblia, ela aprendeu que “Deus criou ho-
mem e mulher para ter filhos”. Viu, então, que “tinha direito a ter filhos” e
decidiu-se a buscar o tratamento de FIV. Essas informantes vêem na técnica
um instrumento humano para efetivar as bênçãos de Deus na procriação.

Uma profissional de reprodução assistida disse sentir-se colaborando
para o desenvolvimento dos embriões por meio de seu trabalho: “Você está na
fase inicial de desenvolvimento, onde hoje, a ciência, a tecnologia, a graça divi-
na permitem que a gente colabore de alguma forma”. Não há contradição, mas
trabalho conjunto de ciência, tecnologia e divindade. Há um paralelo aqui entre
Deus e natureza, com a técnica gerada pelo desenvolvimento cultural humano
intervindo na natureza para dar assistência ao processo reprodutivo. Não foi
por acaso que a clonagem humana estava em oposição a Deus e à natureza.
Deus estabeleceu os parâmetros da natureza, daí o dever de respeitá-los para
garantir a perpetuação da espécie humana mesmo com a intervenção da técnica.
A dimensão da transcendência está presente no processo reprodutivo. Na re-
produção, articulam-se “três eixos: o do sagrado, o da natureza e o da cultura”
(Dauster, 1983: 21).

É necessário distinguir representações de ordem natural à qual se atribui
um valor moral e representações da biologia. A seleção natural é a representação
de um processo biológico evocado diversas vezes por profissionais entrevistados.
Homens inférteis devido a anormalidades cromossômicas, recorrendo a ICSI,
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podem gerar filhos com os mesmos problemas, em um processo que a seleção
natural barraria não fosse a técnica.39 Um dos médicos entrevistados critica a
técnica de transferência de citoplasma, porque geraria uma situação anômala,
a presença de DNA mitocondrial de duas origens diferentes. Essa situação é
impossível na fertilização porque as mitocôndrias do espermatozóide não en-
tram no óvulo, e mesmo quando introduzidas com o espermatozóide inteiro na
ICSI, elas são eliminadas: “Quando o DNA que vem é feminino, parece que
a natureza não consegue degenerar esse DNA mitocondrial da doadora, e
acontece na criança uma heteroplasmia que, pelo jeito, a natureza, até aquele
ponto, mesmo com a ICSI, tentou brigar contra” (Serviço privado de repro-
dução assistida).

O informante considera esse resultado uma “situação totalmente dife-
rente, anômala”. Franklin (1999) observa que a natureza é redesenhada
(redesigned). O êxito na clonagem de Dolly teria inaugurado a “era do contro-
le biológico”, nas palavras de Ian Willmut, o seu criador. O nascimento da
ovelha conferiria poderes de recriar (re-author) a biologia (Franklin, 2001).
Com a crença na possibilidade de não apenas dominar, mas “recriar” (re-author)
a natureza, ainda é possível tomá-la como autoridade moral? Os debates em
torno do darwinismo no final do século XIX diziam respeito à substituição de
Deus pela Natureza. Na teoria darwinista, secularizou- se a ordem hierárquica
da Criação, de modo que o poder passou a vir da Natureza, e não mais de Deus
(Franklin, 1997).

Analisando o debate sobre risco ambiental no século XX, Douglas e
Wildavsky (1983) afirmam que Natureza e Deus são dois árbitros externos aos
sistemas sociais, ambos com poderes de punir. A ciência substituiu Deus como
fonte de explicação e ameaças. Em termos de grande controlador, a Natureza
seria a coisa mais próxima de Deus. Nas declarações de alguns profissionais
entrevistados, em particular de médicos, considera-se a seleção natural um
processo benéfico da Natureza. A interferência nesse processo pelas tecnologias
de procriação suscita preocupação quanto a riscos desconhecidos. Nessa re-
presentação, a Natureza é tanto a biologia em si como um referente do que é
bom para continuar a existência, uma autoridade moral sobre o que deveria ser.
À Natureza se contrapõe a tecnologia, um resultado do desenvolvimento cultural
humano. Relacionando sociedade e tecnologia, Latour diz: “sociedade é
tecnologia feita durável” (apud Strathern, 1999b: 212).

Há convergências temáticas e divergências no tocante às representações
de pessoa e de parentesco de grupos heterogêneos de informantes. Constata-se
um sistema comum de símbolos de parentesco que opõe basicamente o sangue e
a criação. O sangue pode ser ressignificado como DNA. Essa simbólica comum
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não significa que a organização social do parentesco seja a mesma para os
grupos. O sistema de símbolos de parentesco é comum, mas identificam-se
diferentes representações de pessoa. Entre os profissionais envolvidos em re-
produção assistida, predominou a representação de pessoa como indivíduo, em
imagens tingidas de matizes biologizantes. Esse grupo confirma sua adesão aos
valores do individualismo moderno ocidental, no modelo de pessoa descrito por
Strathern como típico do parentesco euro-americano (1992a, 1992b). Entre as
pacientes das camadas médias, verificou-se maior adesão ao saber na defini-
ção de pessoa e de parentesco, apresentando concepções individualizadas de
pessoa com menos referências biologizantes. Houve mais diversidade nas re-
presentações de pessoa das informantes das camadas populares, alternando-
se o modelo moderno individualista com noções tradicionais do campo religioso,
como “uma vida”. Ao passo que para os profissionais e as informantes das
camadas médias a singularidade e a unicidade da pessoa são valores dominan-
tes, houve um grupo significativo de informantes das classes populares que não
manifestou tanto apreço a essas noções, o que decorre de uma visão mais
relacional de pessoa. A despeito disso, há o idioma de parentesco comum entre
as usuárias: valorizam-se os laços de pertencimento pela filiação e o próprio
filho, independentemente da origem social das informantes.

Ingold (1990) define pessoa como corporificações de relacionamentos.
Pessoas existem e persistem à medida que são ativamente mantidas no movi-
mento da vida social. Nesse sentido, conforme as representações dos informantes
bem como dos saberes aqui apresentados, o embrião é pessoa. O embrião
corporifica relacionamentos de parentesco e é um personagem ativo no movi-
mento da vida social, além de alvo de intensos debates. De modo geral, não se
encontrou entre os informantes uma negação absoluta de sua condição de pes-
soa, mas uma discordância sobre como reconhecê-la. Os parâmetros seriam
biológicos, afetivos, relacionais, metafísicos. Os diferentes grupos e saberes
significam a condição humana do embrião de modos variados. O clone emerge
como nova figura virtual de pessoa, temida pela maioria dos informantes por
negar a singularidade individual, mas integrada aos laços de parentesco segundo
a representação de uma minoria.

A despeito da heterogeneidade dos entrevistados, no tocante ao paren-
tesco, há pelo menos uma grande categoria presente para todos, o sangue. A
preocupação com o uso das técnicas é propiciar o parentesco de sangue.
Sangue, às vezes, se aproxima do discurso biomédico e vira DNA. Mas a
preocupação com o sangue ultrapassa questões de medicalização da herança
genética. O sangue garante a semelhança física e de caráter entre pais e filhos.
Evoca-se o DNA como nexo entre as pessoas, mas a gravidez, mesmo na
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ausência dos genes certos em caso de doação de gametas, é outra forma de
criar vínculos de substância entre mãe e filhos, com transmissão de alimento,
amor, caráter. As tecnologias de procriação permitem a circulação de substân-
cias germinativas entre as pessoas sem o ato sexual, criando situações novas
interpretadas em termos tradicionais: incesto, adultério, adoção. Algumas vezes
os sujeitos das técnicas são células, novas figuras de parentesco emergentes.
Há uma preocupação com o sangue na geração imediata, já as genealogias são
deixadas de lado. Talvez fosse possível preenchê-las com embriões nos
bercinhos, espermatozóides guerreiros, ovários de 38 anos.

Natureza, Deus e Ciência se conjugam para permitir a reprodução: ter
filhos é processo natural, é dádiva de Deus, são os médicos que fazem engravidar.
Embora reconhecendo o caráter artificial das técnicas em contraste com o ato
sexual e a reprodução, vistos como naturais, o discurso das informantes mani-
festa pouco interesse em opor o cultural e o natural no parentesco. Surge a
oposição entre sangue e criação/educação, mas o que importa de fato é conside-
rar verdadeiro o vínculo de pertencimento e proteger o vínculo da instabilidade,
independentemente de sua constituição por meio de procedimentos legais ou
técnicas reprodutivas. A herança de sangue mescla o natural e o social.
A dimensão da escolha de ter filhos de determinada forma e com um certo
parceiro não se reduz ao aspecto social, pois tais escolhas visam a se confor-
mar ao ditos “fatos da natureza”, como a transmissão genética ou a gravidez e
o parto. Percebe-se a tentativa de conciliação entre estes e a escolha mediada
pela técnica. Há permuta de atribuições de sentido natural e social ou cultural.
Descreve-se a gravidez em termos da atividade social de cuidar dos filhos.
A Ciência, resultado da invenção humana e pertencente à esfera da Cultura,
pode auxiliar a Natureza, desde que não contrarie seus princípios gerais.

Identifiquei um sistema comum de símbolos e representações de paren-
tesco em que se definem as pessoas relacionalmente com base em seus laços
de sangue, sangue este percebido como herança que envolve tanto o lado
biogenético como a tradição de família. Essa noção difere de uma visão
biologizante de hereditariedade apresentada por certos segmentos da área
de biomedicina, em que o comportamento social está inscrito nos genes. Pode
haver uma origem comum, e mesmo comunicação com intercâmbio
de significantes como o teste de DNA entre essas duas visões de “herança”,
mas uma não se reduz à outra.
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NOTAS

1 A comparação do parentesco português com o inglês leva a conclusões semelhantes (Bouquet,
1993). A noção de indivíduo como valor é a referência para o caso ocidental (Dumont, 1992,
1997). No direito e na bioética, saberes eruditos emergentes da cultura ocidental, o modelo de
pessoa é o indivíduo. O discurso da doutrina católica absorve esse modelo no que se refere à
discussão sobre o embrião humano (Luna, 2002c).

2 Autoras de orientação feminista (Stolcke, 1986, 1991) e uma psicóloga entrevistada afirmam
que os maridos impelem as mulheres a fazer o tratamento em vez de procurar a adoção.
Alguns exemplos reforçariam essa tese e outros a contradizem, como a persistência da mulher
no tratamento para engravidar.

3 Um comentário sugeria a comunhão de substância do casal no filho: “Não vai ser seu filho. Vai
ter metade do teu código genético”, como se a união do casal constituísse um código genético
único, prévio à procriação. A maioria das gestantes substitutas das agências de intermediação
nos EUA preferiu FIV à inseminação, para não ter vínculo genético com o feto, o que assinala
a importância dos laços genéticos (Ragoné, 1998).

4 Segundo pesquisa etnográfica nos EUA (Roberts, 1998), a metáfora para o papel da substi-
tuta é de receptáculo do bebê em favor do casal. Casais usam a expressão afetiva “máquinas
de fazer bebês” (baby machines), e as gestantes substitutas falam de si como incubadoras
(incubator) e jardim do bebê (“I was his garden”). Negando o vínculo, algumas, embora
contrárias ao aborto, abortariam a pedido do casal.

5 Veja a discussão de Salem (1995) sobre a necessidade de anonimato para a doação de sêmen.
6 A psicanálise aborda o desconhecimento das origens individuais no tocante à adoção, à

doação de gametas e na prática na França de l’accouchement sous X – regra legal que omite o
nome da mulher que dá à luz na declaração de nascido vivo da maternidade – e critica o
conjunto dessas práticas (Daubigny, 2003). Aí, as origens verdadeiras se superpõem às
biológicas, partindo do postulado de que a biologia é a verdade do sujeito.

7 Na Inglaterra e na Suécia, os filhos adotivos têm direito de conhecer a identidade dos “pais
biológicos” ao chegar à maioridade, uma regra que se reflete no debate sobre o anonimato do
doador de gametas (Leite, 1995). A ministra da Saúde na Inglaterra propôs que pessoas
geradas por doadores de gametas tenham acesso à identidade destes aos 18 anos (Duarte, F.,
2004). A medida provocou escassez de doadores ingleses. Um dos projetos de lei sobre
reprodução assistida em tramitação no Congresso Nacional traz essa sugestão (Diniz, 2003).

8 Refere-se a Barriga de Aluguel, novela de Glória Perez: Ana, tendo problemas no útero,
contrata Clara para ser mãe gestacional; Clara recebe o embrião formado com o óvulo de Ana
e o sêmen do marido desta. Após o nascimento, Clara se recusa a entregar o bebê, e ocorre a
disputa pela tutela da criança.

9 A adoção à brasileira consiste em registrar como sua uma criança ofertada voluntariamente
pelos pais, um fenômeno estudado entre casais das camadas médias por Costa (1988). Vários
entrevistados de todas as camadas sociais tinham casos de adoção em família ou passaram por
experiências temporárias.

1 0 Programas jornalísticos ocultam o rosto dos receptores de gametas e de embriões, medida que
não é tomada com famílias que recorreram à gestação substituta, o que evidencia a importân-
cia do segredo na doação (Luna, 2000). Nos EUA, há casais que selecionam os receptores de
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seus embriões excedentes, o que rompe o anonimato na doação, cf. documentário Globo
Repórter, exibido pela Rede Globo em 20/04/2001.

1 1 Um médico do serviço público conta que, na década de 1970, aquele centro fizera “precaria-
mente” inseminação com doador de sêmen “conhecido” e “arranjado pela própria ‘cliente’.
Tais práticas logo acabaram. No depoimento, fica clara a iniciativa da “paciente”.

1 2 Agradeço a Fernanda Eugênio, que me relatou esse caso registrado em seu trabalho de campo.
1 3 Cf. comunicação “Óvulo: doação altruística ou compartilhada?”, do dr. Joaquim Costa, na

mesa “Controvérsias” do V Congresso da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. A
doação compartilhada é alvo de polêmica, dada a assimetria entre a doadora e a receptora,
envolvendo o fluxo de gametas femininos por um lado, em troca do custeio de medicamentos,
e tratamento de outro, o que sugere relações de exploração.

1 4 Essa exclusão sugere a inexistência de clientela negra ou com ascendentes negros nas clínicas
particulares de reprodução. Segundo Costa (2003), em pesquisa sobre racialização e etnia no
contexto de doação de gametas, médicos de bancos de sêmen justificam o pequeno número de
doadores negros por pouca demanda.

1 5 O desenvolvimento embrionário em ovos de galinhas fora observado sistematicamente por
autores do corpus hipocrático entre os séculos V e IV a.C. Tais observações foram retomadas
no século XVII, incluindo outras espécies e generalizando os resultados para o desenvolvi-
mento humano (Correia, 1997).

1 6 Schmitt (1998) descreve uma visão da monja Hildegarde de Bingen, em que a alma com
aspecto material de uma bola de fogo entra no feto, em forma completa de ser humano, na
barriga da mãe.

1 7 Na análise de Dumit (1997) há um exemplo da redução da idéia de mente ao funcionamento
do cérebro representado fisicamente no exame de PET scanning. Viveiros de Castro (1996)
comenta que, ao se excluir a dimensão de sobrenatureza da cosmologia ocidental, o modo de
universalizar o espírito é identificá-lo à estrutura e funcionamento do cérebro. Identifica-se o
universal com o natural: o físico.

1 8 Em 1994, o papa João Paulo II criou a Academia Pontifícia para a Vida, cujo objetivo é
“estudar, informar e dar formação no tocante aos principais problemas na biomedicina e no
direito relativos à promoção e à defesa da vida, sobretudo em relação direta com a moral cristã
e com as diretivas do Magistério da Igreja”. Seus membros representam ramos distintos das
ciências biomédicas e outros relacionados à promoção da vida. Ver página “Pontificias Acade-
mias de Ciencias, Ciencias Sociales, Para La Vida” no sítio do Vaticano.

1 9 Mariz (1998) encontra essa correlação entre os evangélicos de diferentes denominações,
ressaltando que o fator ‘anos de instrução’ seja o preponderante para o grau de tolerância
quanto ao aborto.

2 0 Ao manifestar sua posição contrária ao aborto ou à pesquisa com embriões, representantes
da Igreja católica usam muito os termos “vidas” ou “vidas humanas”. Cf. a fala do consultor
de bioética do papa João Paulo II, monsenhor Elio Sgrecia, contra terapias com células-tronco
de embriões: “Não podemos tirar vidas humanas na esperança de descobrir tratamentos que
podem salvar outras vidas” (Clonagem é nazismo, 2004).

2 1 Em caso de uma tentativa de FIV ou ICSI bem-sucedida, o serviço cobra a taxa de manutenção
dos embriões criopreservados a partir de seis meses após o nascimento – intervalo para o
casal tentar filhos novamente. Quando não há gravidez, os casais procuram logo o serviço
para usar os embriões congelados.
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2 2 Segundo Strathern (1992b), essas posições se baseariam em uma visão evolucionista do
tempo, identificada com a posição gradualista, e uma visão episódica do tempo, representan-
do um início radical, o que constituiria a visão essencialista. No direito, Leite (1995) fala em
teoria genético-desenvolvimentista e teoria concepcionista, e defende a última interpretação
no direito brasileiro.

2 3 Nem todos os embriologistas entrevistados pensavam dessa forma, a despeito da prática
profissional similar. Roberts (1998) descreve a criação de vínculos do casal com o feto a partir
do acompanhamento das ultra-sonografias. Relativizando o que parece ser a tecnologia cria-
dora de vínculos, Roberts observa que no caso das gestantes substitutas, as imagens de ultra-
som não as encorajam a formar vínculos com o feto.

2 4 Importa analisar o desenvolvimento da noção gradualista. Na construção histórica do par
conceitual célula/organismo no século XIX, o organismo é a unidade mínima da vida autôno-
ma (Gusdorf, 1985).

 25 Em levantamento de artigos jurídicos (Luna, 2000), parte significativa dos textos de autores
brasileiros sobre o estatuto do embrião humano era alinhada com a posição da Igreja católica,
como, por exemplo, Diniz (1994) e Mestieri (1997). Para uma posição mais distanciada do
debate religioso, ver Soares (1991).

2 6 Programa Globo Repórter sobre famílias dos bebês de proveta, exibido pela Rede Globo em
20/04/2001.

2 7 Nos Estados Unidos, a organização judiciária e a administrativa variam de estado para estado,
bem como o processo civil e criminal (Leite, 1995). Não existe uma lei federal clara sobre a
reprodução assistida. Faltam informações para afirmar se a atribuição aos embriões do esta-
tuto jurídico de objeto é generalizada no país.

2 8 Comunicação apresentada em 26/09/2002 durante o VI Congresso Brasileiro de Reprodução
Assistida.

2 9 Segundo Strathern (1988), no conceito ocidental, “propriedade” se constrói como uma rela-
ção entre pessoas e coisas, de modo que as coisas são externas às pessoas que as possuem.

3 0 No momento, isso se dá por meio de registros no laboratório de cada unidade de reprodução
assistida, o que inclui os protocolos de consentimento informado do casal analisados por
Menegon (2003).

3 1 Analisando o debate parlamentar na Inglaterra para regulamentar a reprodução assistida,
Franklin (1999) constatou ali a representação do embrião como um ancestral comum a todos,
um fato universal de humanidade compartilhada, uma vez que todos os seres humanos já
foram embriões.

3 2 Marilu, Mariana, Edna e Débora são pseudônimos de informantes usuárias de clínicas priva-
das de reprodução assistida. Todas eram pacientes de FIV, exceto Edna, que fez inseminação
intra-uterina. O recurso a pseudônimos nesta seção é um meio de nos atermos ao desenvolvi-
mento de cada discurso individualmente.

3 3 A lógica universalista se relaciona à ideologia individualista moderna, ao passo que a lógica
relacional, invocando o laço de sangue, se refere a ideologias holistas, ou dimensões holistas
em modelos individualistas.

3 4 Lévi-Strauss (1993) analisa diversos mitos de sociedades indígenas americanas centrados nas
figuras de gêmeos. Desiguais por nascimento, os gêmeos dedicam-se em sua vida terrestre e
no além a aumentar a distância existente. Isso se opõe à representação ocidental dos gêmeos
como iguais. Segundo Viveiros de Castro (2000), no Ocidente o protótipo da relação é a
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semelhança. Entre os indo-europeus, incluídos no Ocidente, a relação de irmão engloba todas
as demais (Viveiros de Castro, 1993). A permanência da identidade seria o problema ociden-
tal, ao passo que a fabricação da diferença seria problema dos ameríndios.

3 5 Essa reflexão se inspira nas análises de Martin (1991, 1992b) e Franklin (1999) sobre a
atribuição de características pessoais, sociais e relacionais a microentes da biologia (óvulos,
espermatozóides, zigotos).

3 6 Conferência do dr. Christopher Payne em 25/09/2002, VI Congresso Brasileiro de Reprodu-
ção Assistida.

3 7 Comunicação proferida em 25/09/2002 durante o VI Congresso Brasileiro de Reprodução
Assistida.

3 8 Encontram-se exemplos antigos de associação entre sêmen e vida na tradição ocidental.
Tertuliano, um polemista cristão da virada dos séculos II e III, considera que o esperma
emitido já é uma criança e compara a felação com a antropofagia (Veyne, 1990).

3 9 Cf. comunicação “Aspectos genéticos atuais”, apresentada pelo dr. Edson Borges Júnior, na
mesa-redonda “Infertilidade masculina” em 26/09/2002 durante o VI Congresso Brasileiro de
Reprodução Assistida. Na apresentação, ele avaliou que o risco seria inerente à qualidade do
espermatozóide, e não à técnica em si.




