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Conclusão

As tecnologias de procriação transformam a análise do parentesco: do
estudo de pais, mães, filhos e outros parentes passa-se para um domínio mais
amplo, um campo complexo de relações humanas e técnicas (Edwards et al.,
1999b). Nesse campo, que envolve relações sociais e tecnologia, despontam
valores característicos da cultura ocidental, notadamente a oposição entre natureza
e cultura. Nas palavras de Lévi-Strauss (1982), os últimos vestígios de
transcendência do pensamento moderno estão nos conceitos biológicos. Nas
tecnologias de procriação se manipula a biologia para criar vidas humanas, o
que confronta representações ocidentais do processo reprodutivo e das relações
de parentesco, antigos símbolos da natureza e da continuidade social. Valores
transcendentes permeiam discursos sobre entes biológicos.

Novas técnicas e velhas interrogações. Os debates sobre a clonagem
e sobre criação de embriões humanos, sua manipulação e uso em pesquisa
repetem os termos do debate sobre o aborto: o embrião tem ou não condição
de pessoa humana? Com os embriões criados in vitro, o acesso é direto e seu
contexto é o de laboratório; é diferente do aborto, em que há relação física
entre a mulher grávida e o embrião em seu útero. No caso da clonagem de
células embrionárias não há procriação, apenas multiplicação de células em
laboratório, o que contrasta com o que ocorre quando se transfere para o
útero um embrião, criado por FIV, ICSI ou clonagem. Há jogos de palavras
para definir posturas políticas com implicações legais e para a ética em pes-
quisa. Segundo a geneticista Mayana Zatz (2004), é possível criar células-
tronco totipotentes sem a fertilização, por meio da transferência nuclear de
célula somática adulta para óvulo enucleado. Se o embrião não surge de ferti-
lização, não se pode lhe atribuir a condição humana? Há notícias na imprensa
sobre a formação de células-tronco a partir de óvulos de camundongos que se
dividiram por partenogênese, sem fertilização (Zitner, 2001). Esses óvulos teriam
constituído embriões? Caso se estabeleça a equivalência entre embrião humano
e pessoa, a disputa será para definir se certo material biológico é ou não embrião.
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A mediação tecnológica para a reprodução é o ponto comum entre narra-
tivas de progresso biotecnológico nas experiências de clonagem e na pesquisa
com embriões e as narrativas de mulheres em tratamento de infertilidade e das
equipes médicas que as assistem. No primeiro caso, o objetivo é obter benefícios
a partir do progresso científico com a produção de variedades de animais, mas
principalmente de células e tecidos humanos. No segundo caso, o objetivo é
gerar filhos para quem não pode concebê-los sem assistência, seja por algum
problema clínico, seja porque suas práticas sexuais não são reprodutivas –
casais homossexuais e pessoas sem companheiro.

Mais do que a análise das técnicas e de seu desenvolvimento, priorizei
apreender a recepção dessas tecnologias por quem as usa, ou é delas objeto,
no caso, as usuárias de serviços de fertilidade. As tecnologias de procriação
ampliam a esfera da escolha reprodutiva, introduzindo terceiros no par
reprodutivo (equipe médica, doadores de gametas, cedentes de útero). Essa
ampliação suscita mudanças na simbólica de parentesco. O discurso da maior
parte dos profissionais alterna representações biologizantes de pessoa e de
parentesco, com concepções tradicionais de “família natural” e representações
religiosas. A referência à divindade surge também no discurso médico, até
para justificar erros e acertos das técnicas: uma “teodicéia” (Weber, 1998)
da reprodução assistida não é apanágio do discurso leigo. As referências
religiosas confirmam a existência de diferentes graus de adesão ao discurso
biomédico entre os profissionais.

A construção do objeto ‘novas tecnologias reprodutivas’ tem vários as-
pectos. Na vivência da esterilidade pelas usuárias de serviços convencionais e
de reprodução assistida, percebe-se a frustração diante do não-cumprimento
do modelo de família centrada nos filhos. Nas camadas médias, encontra-se
um modelo mais individualizado de família nuclear. Nas camadas populares, as
relações de rede familiar estão mais presentes, ao passo que as relações do par
conjugal são mais frágeis (Fonseca, 2000). Há especificidades de classe: a
família de camadas médias apresenta um caráter mais autônomo, ao passo que
o modelo de família das camadas populares é mais relacional, com influência
da família extensa. A família se constitui em função dos filhos: entre as mulheres
das camadas médias o modelo de maternidade é de projeto, ao passo que entre
mulheres das camadas populares a maternidade é destino inevitável e desejado.
Nas camadas médias, o filho é o projeto do casal. Já nas camadas populares,
valoriza-se muito a presença de crianças em casa, circulando como bens precio-
sos entre os consangüíneos de uma mesma família extensa (Fonseca, 1995).
A noção de que “um casal sem filhos não é uma família” é onipresente. Nas
camadas populares, a cobrança de filhos é quase ‘prerrogativa’ da família mais
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ampla. Nas camadas médias, com o modelo mais individualizado de casal, há
outra etiqueta quanto à privacidade, por isso se reduz a interferência quanto à
cobrança de filhos por suas famílias mais amplas.

Os casais vivenciam de forma dolorosa a ausência involuntária de filhos.
Muitas mulheres de camadas populares queixam-se da casa vazia sem crianças.
Algumas informantes das camadas médias relataram a necessidade de “um
tempo” para assimilar a descoberta da infertilidade no casal e tomar iniciativas
para resolver a situação. Às vezes se experimenta o vazio nos intervalos de
tratamentos não efetivos. Vive-se a experiência da infertilidade freqüentemente
em segredo. A prática de segredo sobre a dificuldade biológica de procriar e a
invenção de desculpas para o círculo mais amplo são comuns. O segredo se
estende ao tratamento de infertilidade: muitas confidenciam o recurso ao médico
somente para o círculo mais íntimo da família. Outro aspecto do segredo diz
respeito às relações de gênero: houve exemplos em que a mulher assumia para
si publicamente a infertilidade de seu parceiro. A infertilidade entre homens e
mulheres porta representações distintas, porém estigmatizantes. Na mulher, a
infertilidade nega a identidade feminina baseada na fecundidade e na criação
dos filhos. Entre os homens, a infertilidade implica representações de falta de
virilidade. A prática de segredo sobre a infertilidade e o recurso à reprodução
assistida se relacionam a noções de privacidade do casal, mas também à von-
tade de evitar o estigma.

A análise da reprodução assistida também inclui a experiência de casais
que já tinham filhos de criação ou adotivos ou de uniões anteriores da mulher –
caso das laqueadas ou das que perderam as trompas. Coloca-se a questão: se
há filhos em casa, por que motivo procurar a reprodução assistida? Muitas
críticas opõem adoção e reprodução assistida, a última entendida como
medicalização do desejo de filhos (Corrêa, 2001). Encontrou-se resistência mais
forte à adoção justamente entre as mulheres que já tinham a experiência de
maternidade, quando os casais contavam com crianças. No caso, não havia
ausência de filhos, mas as motivações se relacionavam à constituição do pa-
rentesco: o desejo de ter um filho do novo casal, que concretizasse a comunhão
da substância de ambos, assinalando o amor conjugal. Os médicos que conhe-
ciam essa situação rotulavam rapidamente a iniciativa das mulheres: “quer ter
filhos para segurar o marido”, um comentário restrito às mulheres das camadas
populares. Em contraste com esse comentário do senso comum, não se identi-
ficaram relatos de casamentos em crise profunda que seriam “salvos” pelo
nascimento de um filho. Havia o desejo de um filho do casal e, por parte das
mulheres das camadas populares, um sentido forte de cumprir o papel de gênero
feminino de “dar filhos ao marido”.
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A medicalização da família, política dos Estados nacionais modernos a
fim de melhorar a qualidade de suas populações, é um processo que antecede
a medicalização da reprodução. A medicalização do parto e do corpo da mulher,
com a constituição respectivamente da obstetrícia e da ginecologia, tem lugar
no século XIX. Nas duas últimas décadas do século XX, a medicina de repro-
dução humana se autonomiza em relação à ginecologia e urologia (andrologia)
e constitui o casal infértil por objeto. Em seguida aos primeiros experimentos
em pesquisa básica, as técnicas de inseminação, doação de sêmen, transferên-
cia de embriões pós-lavagem uterina e fertilização in vitro se disseminaram na
veterinária e na pecuária. Posteriormente, houve uso regular dessas técnicas
para solucionar a infertilidade humana. O campo da medicina de reprodução
humana tem interface com a pesquisa biotecnológica: certos especialistas
desviantes advogam até o uso da clonagem reprodutiva para dar filhos genéticos
a casais inférteis. Esse campo não é homogêneo, mas comporta tensões relacio-
nadas à assimilação de inovações técnicas contrapostas à segurança oferecida
aos pacientes. Na crítica de intervenções desnecessárias, há propostas de so-
luções cirúrgicas ou de tecnologias conceptivas mais simples, que implicariam
menos intervenção física e redução de custos, com obtenção de resultados
similares. Outras tensões da medicina de reprodução humana ocorrem na
interface com outros campos, em particular quando se trata de regulamentar a
reprodução assistida por meio de legislação no Congresso Nacional. Os espe-
cialistas constituem grupos com interesses opostos aos da Igreja Católica e das
bancadas evangélica e católica. Com respeito à pesquisa com embriões humanos,
houve um alinhamento de valores com as propostas da comunidade científica
mais ampla por parte da maioria dos profissionais integrantes de equipes de
reprodução assistida e de infertilidade.

Autoras de orientação feminista questionam as tecnologias de concepção
por sua efetividade e riscos implicados. Mesmo entre profissionais, reconhece-se
o alcance limitado do objetivo final do procedimento: o nascimento de bebês
saudáveis. Constrói-se a eficácia das técnicas segundo diferentes parâmetros
de gravidez, o que vem muitas vezes mascarar o insucesso. Por outro lado, não
se deve entender o engajamento das usuárias no tratamento em termos de
submissão a uma lógica medicalizadora de cunho patriarcal. Há que se levar em
conta vários aspectos. O primeiro deles é a crença na eficácia da ciência: “com
os recursos médicos atuais, há jeito para tudo”. Essa crença ultrapassa a narra-
tiva iluminista do progresso científico, libertador da humanidade, e se tinge de
aspectos mágicos. A dinâmica dos tratamentos tem similaridade com as práticas
mágicas que exigem obediência irrestrita nos mínimos detalhes. Identifiquei
homologia com o modelo xamânico de cura (Lévi-Strauss, 1985): a eficácia
simbólica do tratamento se dá através de uma tripla experiência da interação
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de médico, paciente e público amplo que reconhece o saber do médico e crê no
poder da ciência. O engajamento das usuárias apresenta uma dinâmica seme-
lhante à dos jogos de azar, que envolve chance e risco. Elas se centram nas
chances e em geral persistem o máximo possível dentro de suas condições
(recursos financeiros, limites do serviço público), crendo que a persistência
terá recompensa. Há racionalidade em sua postura, pois, mesmo quando as
chances são mínimas, julga-se válida a tentativa de reprodução assistida, visto
ser o único recurso possível para a gravidez. A atitude mais comum das usuárias
quanto aos riscos foi alegar fé em Deus e confiança no médico, considerando
os riscos outro obstáculo a vencer na luta pelo objetivo. Destaca-se que a
paciente percebe o risco segundo sua própria expectativa. Assim, pode-se en-
carar o nascimento de múltiplos como uma contingência feliz, a despeito do
alerta quanto aos riscos para a saúde materna e dos bebês.

A interação médico-paciente é uma relação entre aliados, o que implica
a confiança da paciente em seu médico. Tanto em clínicas privadas como em
serviços públicos, na área de reprodução assistida, é comum haver alternância
de médicos nos diferentes momentos do ciclo, o que não impede que as usuárias
reconheçam ou elejam seu médico de confiança. Há tensões na relação médi-
co-paciente: as usuárias nem sempre aceitam as orientações ou explicações
dadas e as questionam. A diferença de classe social é um fator marcante para
alterar a relação. As usuárias de camadas médias apresentam maior adesão ao
discurso médico e mais familiaridade com o vocabulário. Isso em geral facilita
a relação, visto que tais usuárias procedem das mesmas camadas sociais dos
médicos e assumem valores semelhantes no tocante à família, além de serem
mais socializadas em práticas médicas de saúde. Em contraste, a assimetrias
marcam a relação dos médicos com as pacientes das camadas populares.
Observa-se uma comunicação mais difícil: as pacientes relatam que aprenderam
sobre o tratamento umas com as outras, queixando-se de médicos que não lhes
dão a explicação solicitada ou o fazem em linguagem inacessível. Essa distância
social se explicita em posturas etnocêntricas matizadas de higienismo social
por parte dos médicos: os profissionais criticam as opções das usuárias quanto
ao planejamento das famílias, tomando a família de classe média como o modelo.
Entre os profissionais, as posições quanto ao acesso ao tratamento se dividem:
uns defendem a reprodução como um direito de todos, ao passo que outros são
favoráveis a restringir o acesso das pacientes em situação desfavorável – com
muitos filhos ou com meios precários de sustento.

A discussão sobre o acesso à reprodução assistida diz respeito a um
modelo de família com outras implicações além do sustento material dos filhos.
Muitas vezes se questiona o uso das técnicas com respeito à aprovação do
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procedimento em si, ou a quem o procedimento irá beneficiar. No tocante ao
recurso à doação de gametas por pessoas que não se enquadram no modelo
tradicional de família, existem duas posturas opostas: a primeira nega o acesso
a mulheres solteiras e casais homossexuais, baseando-se em um modelo tradi-
cional de ‘família natural’, isto é, heterossexual, composta de pai, mãe e filhos.
A segunda postura defende o direito de reprodução e a escolha dos meios de
procriar, em manifestações condizentes com a ideologia individualista moderna.
Enquanto a segunda postura tende a enfatizar o aspecto social do parentesco
em termos de intenção, a primeira postura utiliza tanto argumentos calcados na
natureza para excluir grupos como argumentos sobre o que seria socialmente
desejável. Na aplicação das técnicas e seu desenvolvimento, há sempre quem
apele para a necessidade de limites, mas é necessário se examinar os funda-
mentos dos limites propostos.

Existe um grande contraste entre discurso médico e discurso ‘leigo’ no
tocante à construção do corpo. O discurso médico representa o corpo como
arquipélago de órgãos, o que muitas vezes reduz a pessoa da paciente à condi-
ção de objeto. Nessa fragmentação, o foco está em segmentos corporais cada
vez menores e atinge níveis microscópicos. Na reprodução assistida, o olhar
médico se dirige para folículos e seu produto: óvulos. A produção de óvulos,
espermatozóides e embriões de boa qualidade é a meta das práticas da medicina
de reprodução humana, visando à fabricação de um corpo grávido. Para tal
fabricação, é necessária a entrada de substâncias (gonadotrofinas) no corpo
feminino, a saída de outras (óvulos do corpo feminino e espermatozóides do
corpo masculino), e a inserção no corpo feminino, especificamente no útero, de
entes criados em laboratório a partir das substâncias extraídas de corpos femini-
nos e masculinos (embriões). A prática médica por meio de tecnologias produz a
transparência desse corpo para exame e manipulação. O corpo manipulado na
reprodução assistida não é um objeto passivo para intervenções, mas é a sede
de uma pessoa “encorporada” (Csordas, 1994). As usuárias dos serviços não
se colocam como objeto de intervenção, mas como agentes de um projeto con-
junto, em que os médicos são seus aliados para a fabricação do corpo grávido.
Essa participação se dá no seguimento estrito das recomendações e intervenções
médicas, como na invenção de rituais pessoais ou mágicos que contribuam
para a gravidez. Ao passarem por exames e outras intervenções, as usuárias
participam dessa fabricação corporal e dela extraem novos significados.
Assim, a “barriga inchada”, de tanto ser “furada por injeção”, se relaciona aos
ovários “cheios de ovinhos”, visualizáveis pela aparelhagem de ultra-sonografia:
os folículos cuja contagem e medição se acompanham com ansiedade. O incô-
modo de um exame se apaga em função do interesse e prazer em se ver por
dentro, como na televisão. O corpo é ressignificado pelas usuárias durante o
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tratamento como um corpo produtor. Essa ressignificação se dá no plano corpo-
ral, com a vivência das alterações produzidas pelas terapêuticas, mas também no
plano simbólico, criando novos significados corporais no diálogo com as repre-
sentações médicas do corpo.

O diálogo entre saberes estabelecidos e inovações técnicas também ocorre
fora do âmbito do tratamento médico. Na recepção da novela O Clone, verifi-
quei que representações tradicionais e biomédicas de concepção vão mediar a
compreensão das novas possibilidades de concepção permitidas pela clonagem
humana. Na análise de etnoteorias da concepção, retomando a ‘controvérsia
sobre o nascimento virgem’ baseada do modelo trobriandês, em que a concep-
ção ocorre sem ‘fertilização’, isto é, sem a necessidade da semente masculina,
percebe-se como a ‘paternidade biológica’ e o modelo monogenético são rele-
vantes para as noções ocidentais de concepção e parentesco. Há analogias
entre os dois tipos de concepção: a reprodução acontece sem o ato sexual na
interpretação de Leach (1966) sobre a ‘controvérsia do nascimento virgem’,
sendo este aspecto crucial também na definição do objeto ‘novas tecnologias
reprodutivas’. A ausência do ato sexual para a reprodução está no cerne do
estranhamento das tecnologias de procriação, o que é perceptível tanto no hu-
mor e na especulação sobre o uso desse recurso entre pessoas midiáticas como
nas críticas por parte de psicanalistas, de teólogos e da Igreja Católica.
A convergência de setores distintos quanto à ausência da sexualidade na repro-
dução revela a centralidade do ato sexual na simbólica de parentesco. Por
outro lado, entre os profissionais envolvidos em reprodução assistida e as usuárias
das técnicas, tal preocupação foi exceção. Isso indica um recuo da representação
da reprodução como ato ‘natural’ entre esse segmento que ‘naturaliza’ a repro-
dução sem sexo mediada tecnologicamente.

A despeito das diferenças na organização familiar entre as informantes
de camadas médias e as das classes populares, constatei a existência de um
sistema comum de símbolos de parentesco. Essa simbólica comum segue as
linhas do modelo ocidental de parentesco, que opõe a relação de substância
(parentesco biogenético) e o código de conduta, ou o parentesco intencional,
por aliança (Schneider, 1968). Na versão brasileira do modelo ocidental, a opo-
sição mais marcante se dá entre sangue e criação. As relações de substância
comum são a base do parentesco, mas não são suficientes, pois a criação dos
filhos é essencial na formação do vínculo e da pessoa. Consideram-se irrevogáveis
os laços naturais, em contraste com os laços estabelecidos socialmente, que
seriam mais instáveis. Várias expressões se referem à comunhão de substância
de pais e filhos, representando o parentesco biogenético: o sangue, os genes, o
DNA, as ‘características’. Ocorre comunhão de substância entre mãe e feto



272

na gestação, considerada um momento fundamental de formação de vínculos.
Práticas, como a doação de óvulos e embriões, e técnicas, como a clonagem
reprodutiva, podem separar a maternidade genética da gestacional. A fragmen-
tação do papel materno propicia a representação da gravidez em termos de um
processo social semelhante à adoção. Por outro lado, muitas informantes jul-
gam mais relevante a relação por meio da gestação do que a dotação genética
comum. O parentesco consiste em teia de relações: nessa teia ativam-se
algumas relações e se ocultam outras (Cussins, 1998a). Seja por transmissão
genética, seja por sangue comum, seja pela semelhança esperada entre pais e
filhos, seja pela gestação, seja pela criação, o parentesco aparece sempre como
um idioma de pertencimento. Ao promoverem a circulação de substâncias
germinativas fora do casal, a doação de gametas e a gestação substituta
suscitam situações interpretadas como incesto e adultério, mesmo diante na
inexistência do ato sexual definidor dos ilícitos. Percebe-se o trânsito entre
atribuições de significado natural e social/cultural.

O desenvolvimento técnico implica outros desdobramentos do parentesco.
São freqüentes as acusações de eugenia contra as tecnologias de procriação, em
particular em função do controle de qualidade de embriões, gametas e seus
doadores. A mentalidade eugênica não se restringe à biotecnologia, mas se
estende à própria seleção para acesso às técnicas. Quando há rastreamento
genético de doenças nos embriões e seus doadores, implicando sua seleção e
exclusão, a eugenia se une à medicalização do parentesco. A genetização do
parentesco consiste na representação dos laços de parentesco em termos de
relações genéticas: a base verdadeira para a constituição tanto do parentesco
como da identidade pessoal e suas origens. Há tensão entre práticas que cons-
troem o parentesco na qualidade de fruto da escolha e intenção (a adoção, a
doação de gametas e a gestação substituta), e o desenvolvimento de técnicas
(ICSI, o uso de células precursoras de gametas, e a clonagem reprodutiva)
para efetivar o parentesco genético, considerado ‘real’ (Luna, 2002a). Os exa-
mes de DNA favorecem esse ‘realismo genético’ do parentesco, mas a pesquisa
etnográfica sugere que as motivações dos envolvidos ultrapassam o conheci-
mento da identidade e de origens, implicando o restabelecimento ou ruptura de
relações de casal, o sustento dos filhos, o fim de desconfianças quanto à legiti-
midade, o reatamento de relações entre pais e filhos (Fonseca, 2002, 2004).

Em contraste com a evidência de um sistema comum de símbolos de
parentesco, na análise das descrições do embrião extracorporal, percebem-se
divergências nítidas quanto à concepção de pessoa. Entre os profissionais en-
volvidos na reprodução assistida, houve clara predominância da representação
de pessoa como indivíduo, em continuidade com o modelo ocidental de pessoa
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e parentesco (Strathern, 1992a, 1992b). Entre as informantes de camadas médias
usuárias dos serviços, houve maior adesão a esse modelo de pessoa individual,
com alternância de matizes relacionais, como designar o embrião de “filho”. Embora
o modelo de pessoa como indivíduo estivesse presente tanto entre profissionais
como usuárias de classe média, entre os primeiros foi comum a descrição
biologizante do embrião, ao passo que as usuárias se expressavam em termos
mais filosóficos. Já entre as informantes das classes populares, houve unanimi-
dade na descrição do embrião em termos relacionais, usando a categoria “uma
vida”, tradicional no discurso religioso católico. Tal divergência na representa-
ção de pessoa ocorreu também na discussão sobre a clonagem reprodutiva.
Enquanto os profissionais e as usuárias das camadas médias se escandaliza-
vam diante da falta de singularidade individual na clonagem, tal preocupação,
embora existente, não predominou entre as usuárias das classes populares, que
enfocavam mais as relações de parentesco do clone. Algumas destas nem se
opuseram ao processo. Talvez essa ‘tranqüilidade’ diante da clonagem humana
tenha decorrido do fato de haver uma fonte de informação principal sobre o
tema, a novela O Clone.

Pode-se atribuir a condição de pessoa do embrião em termos
substancialistas ou em termos relacionais. No primeiro caso, a condição de
pessoa consiste em essência dada pela presença da alma, na antiga ontologia
de origem religiosa, ou por algum atributo biológico, como a individualidade do
DNA, da ontologia de origem científica laica. No segundo caso, não se reconhece
a condição de pessoa no embrião em si, mas na relação que se estabelece após
sua inserção no útero e seu desenvolvimento. Isso explica por que algumas
informantes se recusariam a doar óvulos ou embriões para outras pessoas com
vista a transferência e nascimento, com aquisição da condição humana final,
mas aceitariam doar seus embriões para servir como material de pesquisa.
Pode-se obter a condição de pessoa em processo gradativo ao longo do tempo,
com referência a diferentes marcos do desenvolvimento (o início da individuali-
dade, da figura humana, da racionalidade, o nascimento), ou a condição de
pessoa pode se instaurar como um evento inaugural na concepção.

Dados biológicos são historicamente construídos (Luna, 2004a). Há con-
tinuidade entre as velhas teorias do sangue e as novas teorias genéticas. Pen-
sava-se a transmissão hereditária pelo sangue em termos quantitativos, como
herança de metade do sangue de cada pai, um quarto de cada avô ou avó, um
oitavo de cada bisavô ou bisavó. No discurso dos informantes leigos, as noções
de sangue e de DNA ou gene se superpõem.

Usam-se “dados da natureza” para fundamentar argumentos baseados
em crenças anteriores ao desenvolvimento da biologia como se conhece hoje.
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O debate sobre o estatuto do embrião humano é exemplo dessa dinâmica de
argumentação. A descrição biológica serve para fundamentar o argumento da
continuidade do desenvolvimento desde a fertilização, quando se forma o
DNA de um indivíduo singular, com a junção dos núcleos dos gametas, o que
asseguraria sua condição de pessoa. Invocam-se outros dados do desenvol-
vimento biológico para refutar essa individualidade característica da pessoa:
a potencialidade de o aglomerado de células embrionárias originar tanto o
corpo do feto como os anexos. Os valores que se mantêm no debate para
estabelecer a definição legítima do estatuto de pessoa são o uso do referente
biológico como fundamento de verdade e o critério da individualidade. Usa-se o
mesmo dado biológico para fundamentar posições diferentes: a presença de
DNA mitocondrial de doadora de óvulo enucleado serve de evidência para
definir essa mulher como mãe (situação da personagem Deusa no final da
novela O Clone), traço este negligenciado quando se afirma a identidade
genética total de um clone com sua matriz. Na recepção da trama da novela,
algumas julgaram esse mesmo dado significativo para o estabelecimento da
relação de maternidade, ao passo que outras o acharam irrelevante. Que
dado biológico conta, afinal? Há que se definir que dado biológico conta para
a maternidade biológica.

Constata-se o fluxo de significados entre natureza e cultura. Um exem-
plo de processo biológico socializado é a comparação da gravidez sem vínculo
genético entre gestante e feto (por doação de óvulos ou de embriões) com a
adoção. Definem-se processos biológicos como metáforas de relações sociais:
coorte folicular, recrutamento folicular, competição espermática. Naturalizam-
se dados sociais, quando se listam características sociais do doador de sêmen
(profissão, hobby, grau de instrução) em sua ficha juntamente com idade e tipo
sangüíneo. Esse fluxo de significados entre o natural e o cultural/social, suscita
a pergunta: o que é natural? O que é natureza?

Entre os séculos XVII e XVIII, surge uma perspectiva naturalista em
que as características físicas do indivíduo servem de fonte para o conhecimento
deste. O corpo atestaria a diferença intrínseca entre os humanos, em distinções
raciais e sexuais (Nicholson, 2000). A partir do iluminismo no século XVIII, a
natureza é considerada o fundamento da realidade no Ocidente. A biologia,
então, se torna o fundamento para prescrições sobre a ordem social. Segundo
essa mudança epistêmica, o corpo é real,  ao passo que os significados culturais
são epifenômenos (Laqueur, 1992). Considerando a epistemologia que informa
a teoria antropológica, Ingold (1991) traça a seguinte distinção: cultura e natureza
se opõem. A cultura engloba o parentesco social e o parentesco biológico (cul-
turalmente percebido). À natureza corresponderia o parentesco ‘realmente’
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biológico. Ingold observa que, se as categorias opostas ‘natureza’ e ‘cultura’
são construções culturais, há uma regressão infinita em que a realidade da
natureza aparece como sua própria representação. Strathern (1980) descreve
modelos de oposição dinâmica entre natureza e cultura, em que as categorias
se relacionam em um continuum, como um processo em que coisas podem ser
mais ou menos naturais, ou mais ou menos culturais. Nesses construtos ociden-
tais de natureza e cultura, um domínio está aberto ao englobamento pelo outro.
Wagner (1981) fala de uma dinâmica cultural baseada na mediação entre os
âmbitos de responsabilidade humana e de não-responsabilidade, isto é, de uma
área apropriada para a ação humana e de outra associada ao dado ou inato.
Segundo Viveiros de Castro (2000), nas culturas há sempre algo construído
como dado, variando em cada cultura a especificação de conteúdo disso que é
‘dado’.

Segundo Latour (2000), a modernidade cria dois conjuntos de práticas
diferentes. O primeiro faz o trabalho de purificação, separando humanos dos
não-humanos, por meio da ciência, que estuda as coisas, e da política, que
estuda a relação entre os seres. O segundo conjunto de práticas, possibilitado
pelo primeiro, é o trabalho de mediação ou tradução, que constrói híbridos de
natureza e cultura. A modernidade estaria diante de um paradoxo, pois, quanto
mais a ciência separa o natural e o cultural, mais se formam híbridos de natureza
e cultura. Se a antropologia e a biologia se esforçam para separar o que é
cultural do que é natural, as tecnologias de procriação seriam instâncias de
criação de híbridos de cultura e natureza como embriões congelados, clones e
gestantes substitutas.

Se o parentesco era um símbolo de relações naturais no Ocidente, com
as tecnologias de procriação tal caráter se perde (Strathern, 1992a, 1992b). Se
uma das acepções ocidentais de natureza é a de condições nas quais a inter-
venção está ausente, as tecnologias conceptivas comprometem tal acepção ao
dar assistência à natureza (Strathern, 1992b). Franklin (1999) afirma que se
apagam os limites entre o fato natural e a natureza assistida quando a tecnologia
auxilia a procriação: a natureza passa a consistir em fundamento parcial da
realidade após tantas intervenções.

Com respeito à intervenção das tecnologias de concepção na biologia,
uma das preocupações dos profissionais entrevistados está no fato de que em
técnicas como a ICSI contornam a seleção natural, ao permitir a fertilização de
óvulos por espermatozóides defeituosos, uma condição muitas vezes decorrente
de síndromes genéticas. A suposição de que a seleção natural exerceria o contro-
le sobre alguns processos biológicos atribui à natureza funções de coordenação
da realidade. Strathern (1992a) mostra que um novo conceito de natureza
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surge entre o período medieval e o moderno. Na Idade Média, considerava-se
o mundo cheio da presença divina, o que se percebia na manifestação de sinais
da natureza. A ordem transcendente se personificava em Deus. A relação do
ser humano era de responsabilidade pessoal diante de Deus. Com a modernidade,
passa-se a apreender o mundo como natureza e Deus se internaliza. A respon-
sabilidade humana agora é por Deus. Na modernidade, remodela-se a relação
da humanidade com um mundo concebido abstratamente como obra do Cria-
dor, como a mão da natureza, ou mesmo como a sociedade.

Segundo Douglas e Wildavsky (1983), Deus e a natureza são árbitros
externos, e a ciência substituiu Deus na explicação da realidade. A noção de
natureza como a ordem de controle é a coisa mais próxima da idéia de Deus
neste novo horizonte. No discurso dos informantes, percebe-se por vezes a
superposição entre a agência da natureza e a da divindade. Uma embriologista
comentava sobre síndromes genéticas que incorriam em esterilidade masculi-
na, afirmando que “Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia”, permitiria
que embriões implantados com alterações genéticas graves e má-formações
não sobrevivessem, morrendo logo no início. Esse raciocínio funde as idéias de
seleção natural com a ação divina para o bem. Trata-se de uma teodicéia da
reprodução. A natureza, nas leis criadas pela sabedoria divina, aparece aqui
como árbitro de um limite. A natureza surge ora para estabelecer os parâmetros
do possível, ou mesmo do que se deve ou não fazer, ora, no sentido oposto,
como reino para a ciência dominar. A natureza estabelece não apenas condições
limitantes, mas também o arbítrio do que é desejável ou não, quando tecnica-
mente possível. Representar a natureza como árbitro das ações humanas é
conferir-lhe o estatuto de ordem moral (Salem, 1995). Há tensão entre duas
posturas, a de aceitar a natureza como condição limitante ou parâmetro de
valor e a de submeter tal condição limitante à vontade humana por meio
da ciência e da tecnologia.

É difícil estabelecer limites entre o natural e o cultural em um campo em
que se altera a biologia continuamente pela intervenção técnica. Natureza
assistida deixa de ser natural? As tecnologias de procriação, ao ampliarem o
leque de escolhas na área de parentesco, enfatizam seu caráter intencional.
Em contrapartida, mesmo escolhas que aparentemente contrariem a natureza
podem surgir de uma lógica que toma o parentesco natural por referência.
A fim de ter filhos ‘naturais’, um casal de lésbicas pode buscar sêmen de
doador, privilegiando a gravidez e não a adoção como meio de ter filhos, ou
solicitar a transferência do óvulo fertilizado de uma companheira para o útero
da outra, fazendo de ambas ‘mães biológicas’, uma pela gestação e outra pela
dotação genética. A clonagem, símbolo do desenvolvimento da biotecnologia e
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da artificialidade, é também proposta como meio de uma pessoa estéril, sem
gametas, ter progênie com parentesco biológico ou genético.

São notáveis as noções de transcendência implicadas nas representações
da reprodução humana, em que o papel da ciência se confunde com o da divindade
nas representações nativas, um traço da cosmovisão ocidental moderna. Por
um lado, buscam-se justificativas para questões éticas a respeito da reprodução
assistida na vontade divina com base na natureza criada. Por outro lado, vê-se
a intervenção humana por meio da biotecnologia contrariando ou confirmando
a vontade de Deus e as leis da natureza. Ao constituir o fundamento último da
realidade das coisas, invoca-se a noção de natureza em debates diversos para
justificar posições, inclusive quanto aos limites a serem impostos à ciência e à
tecnologia. Os conceitos de natureza e de cultura são também construções.
As novas tecnologias reprodutivas são instâncias privilegiadas para visualizar
processos de naturalização do que se define por cultural e de culturalização ou
socialização de dados ditos naturais.




