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“The mother in me asks:  
what if this darkness is not the darkness of the tomb,  

but the darkness of the womb?” 
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RESUMO 

 

A presente tese investiga a interseção entre Direito, Gênero e Família, a partir 

da indagação dos limites e possibilidades impostos às tecnologias reprodutivas. Para 

tanto, buscou-se contextualizar historicamente, sob uma perspectiva feminista, a 

emergência das ciências reprodutivas em um contexto de crescente medicalização 

social. Impulsionadas por atores sociais ligados aos movimentos eugênicos, 

neomalthusianos e de controle populacional, a concepção e a contracepção têm uma 

história espúria a ser resgatada. Posteriormente, passou-se à caracterização da 

reprodução como um dispositivo de poder no sentido foucaultiano, regido por uma 

governamentalidade neoliberal e apto a engendrar subjetividades específicas. Uma 

dimensão relevante do dispositivo é a regulação que estabelece critérios de 

elegibilidade: por meio dela, decide-se quais são os arranjos considerados socialmente 

adequados à reprodução. São analisados, portanto, os modelos e as experiências 

normativas de regulação da reprodução medicamente assistida. Tal análise revela a 

operação excludente de normatividades sociais que constituem o ideal de família:  a 

matriz heteronormativa, o ideal de família tradicional, a ambivalência da maternidade 

e a proteção à inocência sexual infantil. A crítica a essas normatividades permite 

visibilizar e conferir existência discursiva de experiências e demandas reprodutivas 

alternativas. Um enquadramento mais pertinente dessas realidades encontra-se na 

noção de justiça reprodutiva. Mais além, o reconhecimento da interdependência e da 

precariedade constitutivas da vivência humana se converte em ponto de partida 

imprescindível para reivindicações políticas pela liberdade, inclusive pela liberdade 

reprodutiva e de constituir famílias. 

 

Palavras-chave: conceito jurídico de família, gênero, tecnologias reprodutivas, justiça 

reprodutiva. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis investigates the intersection between Law, Gender and Family, 

based on the question of the limits and possibilities imposed to the reproductive 

technologies. For this, it aims to contextualize historically, from a feminist perspective, 

the emergence of the reproductive sciences in a context of growing social 

medicalization. Driven by social actors linked to eugenic, neo-Malthusian and 

population-controlled movements, conception and contraception have a spurious 

history yet to be rescued. Subsequently, the characterization of reproduction as a 

power dispositif in the Foucauldian sense, governed by a neoliberal governmentality 

and able of engendering specific subjectivities. A relevant dimension of the device is 

the regulation that establishes eligibility criteria: through it, it is decided which 

arrangements are considered socially adequate for reproduction. The models and 

normative experiences of regulation of medically assisted reproduction are analyzed. 

This analysis reveals the exclusionary operation of social norms that constitute the 

family ideal: the heteronormative matrix, the traditional family ideal, the ambivalence 

of motherhood and the protection of child sexual innocence. Criticism of these norms 

allows making visible and conferring discursive existence of alternative reproductive 

experiences and demands. A more pertinent framework of these realities lies in the 

notion of reproductive justice. Moreover, recognition of the interdependence and 

precariousness constitutive of human experience becomes an essential starting point 

for political demands for freedom, including reproductive freedom and the 

constitution of families. 

 

Key words: family legal concept, gender, reproductive technologies, reproductive 

justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O apelo à família é lugar-comum em meio ao pânico moral que tem se 

avolumado no Brasil e no mundo nos últimos anos. Um suposto ataque aos valores 

familiares, aos costumes tradicionais e à pureza das crianças é uma justificativa 

reiterada por atores políticos e sociais reacionários em suas verdadeiras cruzadas 

contra determinados “inimigos públicos”.  

O exemplo mais evidente, no caso nacional, pode ser discernido na inflamada 

defesa da “tradicional família” brasileira por deputados da Câmara, ao longo do golpe 

ao mandato da presidenta Dilma Rousseff, em 2016. Na sessão legislativa do dia 17 de 

abril do mesmo ano, homens brancos, heterossexuais e representantes do poder 

econômico proferiram seus votos para forjar o “impeachment” da primeira mulher 

eleita ao mais importante cargo do Executivo bradando defenderem “Deus”, seus 

filhos e suas esposas. Em sua fala, o então deputado Jair Bolsonaro chegou a 

homenagear o coronel responsável pela brutal tortura à presidenta na época da 

ditadura civil-militar. Até então, conteúdos sexistas ofensivos à imagem e à 

sexualidade de Rousseff, inclusive sugerindo seu estupro em adesivos de carros, 

circulavam entre o cotidiano e as redes sociais dos brasileiros (PINHEIRO-

MACHADO, 2019). 

A ruptura institucional que começava a se consolidar ainda precisa ser 

profundamente analisada sob um viés de gênero. Marcadamente, tensões sociais 

contemporâneas têm sido catalisadas em lutas por visibilidade e por direitos que se 

valem do vocabulário feminista, LGBT e de justiça racial. Uma onda moralista, já 

conhecida nos estudos de gênero como reação conservadora, “backlash”, ameaça 

reverter as (ainda incipientes) conquistas jurídicas avançadas por movimentos sociais 

em prol da liberdade e da igualdade em uma sociedade ainda tão formatada por 

violências e relações de poder. 

Discursos moralizantes e moralistas voltam-se sobretudo contra a educação, 

falseando a ocorrência de uma ideologia de gênero, uma espécie de “doutrinação” 

sexual em escolas e universidades, de tal modo que alegados “valores tradicionais da 

família” estariam sob a mira de segmentos “comunistas e ateus” contrários ao papel 

do homem e da mulher no casamento e comprometidos com a tarefa de 
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“homossexualizar” as crianças (MATTOS e SEPULVEDA, 2017). Por mais risível e 

distante da realidade que possa parecer, essa falácia de proteção à família tem servido 

de obstáculo às políticas públicas de combate ao machismo, à LGBTfobia e ao racismo 

nas escolas nacionais, assim como tem sido instrumentalizada para o desmonte das 

atividades e, mais recentemente, da própria existência das universidades públicas 

brasileiras. 

Diante desse cenário de ascensão da extrema direita, com sua retórica de 

invocação da moral e dos costumes, faz-se relevante questionar: a qual família 

referem-se esses discursos? Mudanças profundas na estrutura e no conceito de família 

são anunciadas com bastante frequência na teoria e na prática do Direito. O modelo 

nuclear, formalizado no casamento entre um homem e uma mulher que moram com 

seus filhos biológicos, expressa cada vez menos a maioria demográfica dos arranjos 

familiares realmente existentes. Mais além, a persistência, ao longo das últimas 

décadas, de elevados índices de violência intrafamiliar, nesses mesmos arranjos, 

demonstra que o ambiente privado se encontra longe de ser efetivamente seguro para 

mulheres, idosos e crianças (COONTZ, 2016).  

Por outro lado, o reconhecimento de novos princípios, funções e formatos 

familiares é a tônica que rege o Direito das Famílias atual. A igualdade formal entre 

homens e mulheres, o enfrentamento à violência doméstica, a igualdade entre filhos, 

a proteção conferida a uniões estáveis ou formadas por pessoas do mesmo gênero 

representam avanços significativos em direção a relações privadas mais democráticas. 

Um enfoque maior tem sido posicionado, nos últimos anos, nas inovações em termos 

de legitimação de diferentes tipos de conjugalidades que não a heterossexual, com a 

garantia judicial da totalidade dos direitos de casais homossexuais pelas decisões do 

Supremo Tribunal Federal sobre o tema (ADPF 132 e ADI 4277, julgadas 

conjuntamente em 2011).  

A presente tese dialoga exatamente com as complexidades do conceito jurídico 

de família na contemporaneidade. Nesse sentido, converte-se em um esforço de 

maximizar a liberdade e a igualdade entre os sujeitos que compõem as famílias, bem 

como entre as múltiplas famílias possíveis. O objetivo, aqui, é demonstrar que as 

relações familiares e reprodutivas podem ser teorizadas e radicalizadas a partir das 

possibilidades trazidas à tona pelas tecnologias de reprodução assistida, naquilo em 
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que elas podem contribuir para o pluralismo familiar e para a superação de 

desigualdades existentes. Demandas inovadoras por direitos reprodutivos, sobretudo 

atreladas as óticas de gênero, sexualidade e raça, passam a ganhar existência 

discursiva. Pensar criticamente a reprodução e a justiça reprodutiva implica em 

desafiar os limites do Direito vigente e realizar seu potencial emancipatório.  

Para tanto, o intento de construir um discurso interdisciplinar levará em 

consideração a análise de argumentos da História, da Ciência Política, da Sociologia, 

da Filosofia, da Medicina, além do Direito. Mormente, serão articulados os estudos de 

gênero e sexualidade sobre a reprodução, sob uma perspectiva feminista. A conexão 

entre teoria e prática será efetuada não apenas no detalhamento de legislações sobre 

o tema, quais sejam, a do Brasil e a do Reino Unido, mas também no recurso a casos 

reais sempre que pertinente. A preocupação com o estatuto do Direito como ciência 

social aplicada orienta todo este trabalho. 

A parte 1 apresenta a história social das tecnologias reprodutivas. Nela, o 

Capítulo 1 narra a formação das ciências reprodutivas situadas em um impulso mais 

amplo de crescente medicalização da sociedade, em que o domínio teórico e prático 

sobre os fenômenos fisiológicos passou a se concentrar nas mãos de cientistas e 

profissionais clínicos. Os saberes sobre a biologia da reprodução, no entanto, somente 

se tornaram possíveis pela conjugação de esforços de atores sociais, como os 

movimentos que advogavam pelo controle de natalidade, grupos eugenistas e 

neomalthusianos, que não se detiveram diante da ilegitimidade e dos tabus associados 

aos sexo ao longo dos séculos XIX e XX. A pressão exercida por esses grupos resultou 

no desenvolvimento de métodos contraceptivos medicalizados, cuja produção, 

testagem e aplicação estavam orientadas mais às intervenções de contenção 

demográfica do que à liberdade reprodutiva dos sujeitos envolvidos, sobretudo das 

mulheres alvo dessas políticas.  

Uma releitura feminista da reprodução, portanto, exige resgatar a história 

espúria da experimentação e da imposição de contraceptivos a mulheres racializadas, 

pobres, iletradas e periféricas. A reprodução assistida, por outro lado, foi engendrada 

com o propósito explícito de concretizar os interesses de casais brancos, 

heterossexuais, com poder aquisitivo e unidos pelo casamento cristão. 

Posteriormente, tais técnicas se difundiram significativamente, para além dos 
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destinatários para os quais foram concebidas. Nesse sentido, é possível falar de novas 

concepções de vida pós-fertilização in	vitro. Também são tecidas as primeiras críticas 

dirigidas à assimilação social das novas tecnologias reprodutivas. A crítica mais 

fundamental do trabalho será elaborada na parte seguinte. 

A parte 2, por sua vez, divide-se em dois capítulos, em que são demonstradas 

as especificidades das relações entre Direito e reprodução medicamente assistida. O 

Capítulo 2 tem o condão de caracterizar a reprodução assistida como um dispositivo, 

no sentido atribuído por Michel Foucault e consideradas as contribuições de Gilles 

Deleuze e Giorgio Agamben. Para tanto, desvela-se a reflexão foucaultiana sobre o 

poder, que se articula com a produção de subjetividades e a formação de discursos 

científicos. A configuração das tecnologias reprodutivas, tais como inseridas nas 

sociedades nas últimas décadas, responde a uma lógica da governamentalidade 

neoliberal. Nela, são ensejados sujeitos e visões de liberdade também pautados pela 

racionalidade típica do homo	 economicus	 autorresponsabilizável e investidor de si 

mesmo, que realiza decisões reprodutivas à maneira de escolhas de consumo. 

O capítulo 3 ocupa-se de uma análise dos modelos de regulação das técnicas 

reprodutivas, com a pretensão de singularizar as experiências do Reino Unido e do 

Brasil. Particular enfoque é posicionado na questão da elegibilidade para a 

reprodução assistida, traduzida pelos critérios que constroem determinados sujeitos 

e relações como os arranjos legitimados, pelo Direito, para receber o nascimento de 

uma criança com o recurso aos métodos reprodutivos. O estudo desses casos de 

legislação permite compreender que a racionalidade neoliberal não implica apenas na 

extrema individualização da responsabilidade dos sujeitos por seus processos 

reprodutivos, com reflexos no acesso economicamente restrito às benesses da saúde 

reprodutiva, mas importa também na reiteração, pelo ordenamento jurídico, de 

preconcepções normativas a respeito de quais arranjos familiares são os mais 

adequados para dar origem a vínculos de maternidade, paternidade e filiação. 

Essas normatividades são detalhadamente consideradas no capítulo 4, que 

integra a parte 3. A nostalgia da família tradicional, a heterossexualidade compulsória, 

a ambivalência da maternidade e a proteção da pureza infantil são regimes 

normativos que atravessam e conformam o dispositivo da reprodução assistida. Uma 

perspectiva crítica dessas imposições aponta para a necessidade de aprofundar a 
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noção de justiça reprodutiva e seus desdobramentos no que concerne ao acesso às 

tecnologias de reprodução assistida, com a visibilização de demandas por direitos que 

não chegam sequer a ter existência discursiva nos ordenamentos jurídicos hodiernos. 

Com isso, é possível atentar para o potencial político de visões sobre os sujeitos e sobre 

a liberdade reprodutiva a	partir e para	além da interdependência que constitui a vida 

social. Afirma-se, portanto, a urgência do reconhecimento da vulnerabilidade e da 

precariedade que incidem sobre todos os integrantes das sociedades, ainda que os 

afetem diferencialmente segundo marcadores de gênero, sexualidade, raça, classe e 

religiosidade. Nesse viés, a família pode ser reconceituada como espaço primordial de 

manejo da condição precária, bem como de aprendizado sobre os afetos, a liberdade 

e a produção de si. Reconceber a família é imprescindível para concretizar a 

democratização das sociedades contemporâneas.		
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PARTE 1  

UMA HISTÓRIA FEMINISTA DAS ORIGENS 

 

No início do ano de 1991 o desejo de ter filhos manifesto por mulheres solteiras 

foi objeto de intensos debates na esfera pública inglesa. Conhecido como “escândalo 

do Nascimento Virgem”, o episódio atraiu atenções para a demanda por fertilização 

artificial formulada por mulheres que admitidamente nunca tinham tido (e 

pretendiam continuar evitando) relações sexuais com homens.   

Uma série de questionamentos éticos foi suscitada por meios de comunicação, 

organizações religiosas, membros do Parlamento e, sobretudo, profissionais da saúde. 

Das primeiras ocorrências reportadas no dia 02 de março pelo famoso periódico 

médico “The	Lancet” até a organização do “Simpósio da Síndrome do Nascimento 

Virgem” pelo London	Hospital, em junho do mesmo ano, sugeriu-se que havia algo de 

doentio nessas mulheres e em seus meios de buscar a maternidade.  

Ao tornar públicos os primeiros casos encontrados, Sue Jennings, 

psicoterapeuta da Unidade Acadêmica de Obstetrícia e Ginecologia do London	

Hospital, expressou significativas dúvidas a respeito das verdadeiras motivações de 

tais pacientes. Jennings preocupou-se com a possibilidade de que essas mulheres 

estivessem sendo movidas prioritariamente por uma intenção dissimulada de atingir 

o intercurso sexual por meio da tecnologia, com sua primeira penetração realizada 

através da introdução vaginal de um espéculo por um médico – o que, em suas 

palavras, “poderia ter implicações para além do potencial trauma imediato” 

(JENNINGS, 1991, p. 560)1. 

Mesmo tendo afastado como “implausível” um desejo obscuro por alcançar 

relações sexuais via tecnologia, o consultor de clínicas de infertilidade Michael 

Humphrey caracterizou o caso como “perturbador”. Diante da dificuldade de atrair 

parceiros masculinos ou do medo de relacionamentos sérios, a procura por técnicas 

de reprodução assistida lhe parecia compreensível. Contudo, as inquietações de 

Humphrey centravam-se no “desenvolvimento regular de uma criança normal”, que 

não poderia contar com uma família completa, mas apenas com uma mãe solteira. 

                                                             
1 “The medical view was that for her to have her first vaginal penetration with a speculum by a member 

of the team who might treat her could have implications beyond the potential immediate trauma.” 
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Além dos riscos envolvidos em caso de sua morte ou adoecimento, essa “mãe 

assexual” poderia se deparar com dificuldades em lidar com a sexualidade 

adolescente, especialmente de uma eventual filha (HUMPHREY, 1991, p. 798).  

A opinião de que a criança gerada a partir da reprodução medicamente 

assistida teria o direito de nascer em uma família nuclear não apenas era 

compartilhada por médicos e pelo público em geral: a legislação vigente à época, na 

sessão 13(5) da Lei de Fertilização Humana e Embriologia de 1990, conforme se 

abordará adiante, atribuía às equipes médicas o dever de resguardar a “necessidade 

de ter um pai” em benefício do bem-estar da futura criança. Ainda, se a decisão de ter 

filhos costuma ser envolta de expectativas de privacidade e sigilo no âmbito da 

medicina reprodutiva, as chamadas “mães virgens” foram, ao contrário, submetidas 

a exaustivo escrutínio público a respeito dos dobramentos, para a sociedade, de suas 

escolhas reprodutivas concretas – especialmente no que concerne ao presumido 

melhor interesse da eventual criança gerada.  

A contenda do Nascimento Virgem, portanto, revelou o potencial das 

chamadas novas tecnologias reprodutivas de expor conflitos críticos a respeito do que 

é a maternidade, a paternidade, de como se forma uma família e de como se faz uma 

pessoa. Mais além, essas possibilidades técnicas também engendram embates 

políticos sobre a definição de a quem, afinal, caberia a última palavra a respeito de 

assuntos reprodutivos e familiares: à mulher, ao Estado, a autoridades religiosas ou 

aos saberes médicos?  

Sob a ótica religiosa, as representações sociais operantes no escândalo saltam 

aos olhos. O próprio nome atribuído à suposta condição médica evoca a figura cristã 

da “imaculada concepção” por meio da qual a Mãe Virgem, Maria, tornou-se 

receptáculo humano do filho de Deus. Jesus, porém, nasceu sem pecado e nos quadros 

de uma família triangular, que veio a ser legitimada pela participação de José, seu pai 

“terreno”, avisado em sonho que Maria esperava uma criança concebida por obra do 

Espírito Santo. Nessa narrativa, coexistem vínculos formados pela voluntariedade e 

pela natureza na constituição da família, respectivamente simbolizadas pela 

paternidade assumida por José e pela gestação empreendida por Maria. Nesse viés, a 

matriz religiosa que moldou o pensamento ocidental também se desdobrou na 

formação de um imaginário subjacente sobre o modelo de família apto a conceber uma 
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criança. Não raro essas representações e valores religiosos imiscuem-se como fontes 

morais no discurso bioético a respeito dos limites e possibilidades da manipulação 

biotecnológica.  

Para além dos preceitos religiosos que sublinham um ideal de pureza das 

mulheres e uma noção hegemônica de família nuclear, é possível discernir também na 

controvérsia do Nascimento Virgem a tendência médica de focar reflexões e 

intervenções no corpo feminino. A maior parte dos procedimentos e técnicas de 

concepção e contracepção desenvolvidos pela medicina moderna atuam sobre os 

processos fisiológicos femininos. Ciclos, substâncias e órgãos femininos são 

especificamente objetificados na produção de diagnósticos, tratamentos e resultados, 

tendo como pano de fundo a manipulação e construção da vida pela Ciência, de 

formas inéditas na história. Mais ainda, as mulheres que a eles se submetem tem 

perquiridos seus comportamentos, sua sexualidade e suas ações. A disciplina médica 

da reprodução tem uma forte dinâmica de gênero a ser desvelada, como estudos 

feministas da bioética têm demonstrado recentemente. 

As técnicas de reprodução assistida, ademais, fazem convergir uma miríade de 

questões bioéticas e políticas não só em termos de gênero e orientação sexual – mas 

também de raça, etnia, deficiência, idade, religião, classe social, proveniência 

geográfica, perfil genético, estilo de vida e peso corporal que atravessam a experiência 

das pessoas que se envolvem com a reprodução assistida, seja como pacientes, como 

fornecedores de material biológico ou como profissionais de saúde. Desigualdades 

prévias tendem, portanto, a ser expostas e acentuadas pelas disparidades e lacunas de 

legislações de cada país a respeito das tecnologias, contribuindo inclusive para a 

configuração de um "turismo reprodutivo" em escala transnacional. As formas de 

regulação jurídica do uso desses procedimentos dificilmente abarcam a complexidade 

das dinâmicas globais e dessas componentes de produção das diferenças, como se 

buscará demonstrar mais adiante.  

A reprodução assistida teve seu alcance expandido ao longo das últimas 

décadas pela inserção progressiva e crescente de uma diversidade de tecnologias e 

procedimentos. Esse alcance tem sido delimitado, contudo, por um ideal de família 

nuclear e heterossexual, em que os “fatos da vida” constituintes da reprodução 

encontrem as relações adequadas para se realizarem. As técnicas e os saberes 
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tecnocientíficos constituem alguns dos elementos de uma política	da	reprodução mais 

abrangente, que em níveis globais e locais ordena processos de organização social, 

como as mudanças nas estruturas familiares e na distribuição do acesso a serviços e 

bens públicos – envolvendo ainda os impactos da Ciência nos entendimentos sobre o 

parentesco e as relações de gênero, as problemáticas dos programas de planejamento 

familiar, das redes transnacionais de adoção e a atuação dos movimentos organizados 

pela legalização do aborto e pelo fim de esterilizações forçadas (GINSBURG; RAPP, 

1991)  

A partir do caso do Nascimento Virgem visibilizam-se, também, disputas éticas 

e políticas pela utilização da reprodução assistida. Embora tenham sido desenvolvidas 

para atender ao diagnóstico clínico de infertilidade de casais heterossexuais, com a 

concorrência da contribuição reprodutiva de um pai e de uma mãe identificáveis, as 

tecnologias reprodutivas podem servir a propósitos inesperados e descolados de seus 

contextos de origem. Nesse viés, a reprodução assistida tornou-se uma “tecnologia 

plataforma” que materializa uma verdadeira revolução no modo como a ciência 

constrói a vida, ensejando a emergência de novos campos tecnocientíficos, como a 

pesquisa com células-tronco, a engenharia genética, a biorrobótica e a medicina 

regenerativa (FRANKLIN, 2013).  

Mais além, a reprodução assistida abre-se à possibilidade de servir às 

necessidades reprodutivas não apenas de mulheres solteiras, mas também de 

mulheres lésbicas, de homens gays, pessoas bissexuais, assexuais, transgênero e 

intersexo. Mais de vinte cinco anos após a polêmica do Nascimento Virgem, a 

regulação e a garantia do acesso à saúde reprodutiva a esses e outros segmentos 

sociais continuam insuficientes e pouco debatidas. 

 O presente capítulo traça o percurso histórico do desenvolvimento das ciências 

reprodutivas e suas tecnologias de intervenção nos processos corporais. Objetiva-se 

analisar, ainda, as primeiras críticas à adoção da reprodução assistida, que teve o 

papel não apenas de definir os limites do que seria autorizado realizar, mas também 

de circunscrever os usos e desdobramentos “pensáveis” das técnicas de reprodução 

assistida.  

 

 



 

 
10 

 

1.	 A	MEDICALIZAÇÃO	DA	REPRODUÇÃO	

	

1.1.	 Das	imbricações	entre	medicina,	Estado	e	reprodução:	A	

medicalização	da	sociedade	

	

O interesse médico pela reprodução não é fenômeno isolado, nem sequer 

recente na história. A medicina moderna tem sido instância privilegiada de gestão dos 

processos reprodutivos. A expansão dessa hegemonia pode ser lida como 

desdobramento de uma dinâmica mais abrangente, a “medicalização da sociedade”. 

Ivan Illich (1975) cunhou tal expressão para designar a intensificação do monopólio 

da medicina industrial na abordagem dos mais diversos aspectos da vida humana.  

Comportamentos considerados desviantes, antes tomados como pecados, 

crimes ou falhas morais, passaram a ser sistematicamente redescritos como patologias 

que demandam tratamento. A homossexualidade, o suicídio, o alcoolismo, a 

depressão, os vícios e o abuso infantil foram concebidos como doenças passíveis de 

cura (FINKLER, 2001). Mesmo a busca pela beleza física passou a ser analisada a partir 

do olhar médico, justificando-se intervenções cosméticas capazes de satisfazer desejos 

que vão muito além de apenas evitar o aparecimento de doenças. A morte, assim como 

o nascimento, não mais ocorre preferencialmente nos próprios aposentos, mas é 

transferida para os leitos de hospitais.  

A medicalização traz consigo significativos benefícios e impactos negativos, o 

que torna sua compreensão bastante intrincada. A constante inserção de tecnologias 

na prática médica, com inovações em termos de procedimentos e medicações nos 

campos do diagnóstico e da terapêutica, indiscutivelmente amplia as possibilidades 

de prevenção, tratamento e cura. O alívio do sofrimento, a redução da dor, a 

eliminação de enfermidades e a promoção de bem-estar são promessas que vêm sendo 

cumpridas e incessantemente renovadas a cada novo desenvolvimento tecnocientífico 

anunciado.   

Contudo, ao alargar o alcance de intervenção na vida dos indivíduos, a 

medicina reconfigura também suas percepções de si mesmos e da realidade. Eventos 

fisiológicos e psicológicos são forçados a dividirem-se na dicotomia entre normal e 
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anormal. Nesse sentido, Finkler admite que  

 
[c]omo todas as ações humanas, a medicalização é uma faca de dois 
gumes. Enquanto ela pode acalmar indivíduos aflitos com um 
conjunto de rótulos depreciativos, ela os sobrecarrega com outro. 
Quando vício em drogas, crime e alcoolismo são convertidos de 
transgressões morais a doenças, as pessoas afetadas são absolvidas de 
responsabilidade e culpa, o que pode lhes fornecer um senso de 
coerência e sentido. Um diagnóstico de síndrome da fatiga crônica, 
por exemplo, ajuda a proporcionar uma explicação racional e discreta 
para uma experiência incoerente e desordenada. Ao mesmo tempo, 
pessoas podem ser transformadas em desviantes e estigmatizadas 
nesse processo, e as causas subjacentes do problema (inclusive a 
experiência do sentimento de falta de sentido em suas vidas) podem 
ser ignoradas (2001, p. 239)2. 

 

Um exemplo da força normalizadora da medicalização é encontrado na história 

recente da sexualidade. Transmutada de um tipo de comportamento aberrante, 

rotulado como pecado ou crime, a homossexualidade passou a corresponder a uma 

forma de constituição física, sendo o homossexual lido como um tipo específico de 

pessoa, uma identidade a ser analisada e remediada, remetida de volta à normalidade 

(FOUCAULT, 2010; HANSEN, 1992). Embora a patologização tenha, em grande parte 

dos países, livrado homossexuais de continuarem sendo processados e encarcerados 

pelo crime de “sodomia”, iniciativas perversas de “cura gay” foram e seguem sendo 

implementados em escala global, apenas remodelando estruturas políticas 

preexistentes de estigmatização e violência heteronormativa (LOPES, 2014). 

A medicalização, portanto, articula-se à produção de legitimidade social. O 

próprio surgimento da medicina em seus contornos modernos está atrelado à 

expectativa de que o saber médico esteja imbuído de potência política, apto a orientar 

toda a organização da vida social. Michel Foucault narra o nascimento da clínica em 

estreita articulação com as políticas de Estados Liberais que, a partir do século XVIII, 

buscavam estabilidade política e econômica por meio da “melhoria” da população. A 

                                                             
2 “Like all human actions, medicalization is a two-edged sword. While it may relieve afflicted individuals 

of one set of devalued labels, it burdens them with another. When drug addiction, crime, and alcoholism are 
converted from moral transgressions to diseases, the persons affected are absolved of respon- sibility and blame, 
and this may provide them with a sense of coherence and meaning. A diagnosis of chronic fatigue syndrome, for 
example, helps to provide a rational, discrete explanation for an incoherent and disorderly ex- perience (see the 
case of Margarita in Finkler 1994). At the same time, persons may be turned into deviants and stigmatized in the 
process, and the underlying causes of the problem (including the experience of a sense of mean- ingless in their 
lives) may be ignored”. 
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esse respeito, Machado afirma que 

 
[a] relação com o Estado não é algo fortuito, lateral ou secundário, 
dentro do projeto de constituição da medicina social. As medidas de 
controle social, que decorrem da própria essência de seu tipo de 
racionalidade, colocam esta presença na estrutura do Estado, como 
uma exigência indispensável a seu funcionamento (1978, p. 234). 

 

Em uma primeira etapa histórica de medicalizacão da sociedade, a Alemanha 

foi pioneira em processos de oficialização e profissionalização do saber médico a ser 

exercido apenas mediante o aval de órgãos estatais e a obtenção de diploma em curso 

de Medicina com currículo devidamente reconhecido (FOUCAULT, 2013a). A partir 

do começo do século XVIII práticas curativas alternativas passaram a ser tomadas 

como feitiçaria e charlatanismo (STANCIOLI, 2004). A burocracia estatal começou a 

se fundir à hierarquização de funcionários médicos que pudessem se distribuir no 

atendimento à população e no levantamento de suas informações estratégicas: 

observação das taxas de natalidade e mortalidade de cada região ou cidade, bem como 

registros das ocorrências epidêmicas. 

A partir da influência francesa, gradualmente impôs-se também uma pretensão 

totalizante do alcance da atuação médica. Atribuiu-se à medicina de fins do século 

XVIII a tarefa de formar os indivíduos e a sociedade por meio da ordenação do espaço 

urbano. Com o controle territorial, a medicina sanitarista objetivou evitar surtos de 

doenças. Amontoados de casas populares, cemitérios, esgotos, fábricas e hospitais 

passaram a ser temidos como elementos perigosos no cenário urbano, facilitadores de 

contágio e transmissão de moléstias. Os procedimentos de higiene foram elaborados 

como regime propício a aplacar esse pânico urbano: corpos, casas e objetos passaram 

a ser regularmente desinfetados, cemitérios foram afastados dos centros das cidades, 

o hospital tornou-se um local de exclusão do enfermo. Os sofisticados esquemas de 

quarentenas associaram representantes estatais e médicos no esforço em prol da 

purificação e da salubridade dos mais diversos ambientes. O espaço urbano foi 

esquadrinhado: vigilância e intervenções diretas nas condições de vida de indivíduos 

e grupos foram justificadas pelas exigências de condições de saúde pública.  

No Brasil, os ideais higienistas rapidamente foram importados pelos setores 

médicos com o aval de governos locais. Desinfeções e remoções dos cortiços das 
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regiões centrais passaram a constituir o centro das políticas urbanas organizadas. 

Hospitais e cemitérios foram readequados às demandas de prevenção de epidemias e 

isolamento dos doentes. Em seu extremo, a política sanitarista redundou, em 1904, na 

Revolta da Vacina, um levante contra as medidas de desalojamento e vacinação 

compulsória impostas de forma autoritária pelo Estado (referencia). 

Ainda, a institucionalização da medicina brasileira, desde o século XIX, esteve 

a serviço do embranquecimento da população como projeto de composição da 

identidade nacional. No último país da América a abolir, em 1888, o resquício colonial 

da escravidão legal, as práticas médicas se imbricaram à manutenção de dinâmicas e 

privilégios raciais. Na domesticidade e no controle reprodutivo feminino incidiu mais 

fortemente a associação entre branquitude e saúde: 

 
[a]poiando-se nas características físicas das mulheres, a Medicina 
afinava suas críticas com as exigências da urbanização. Fazia coro com 
cronistas, viajantes e imigrantes europeus, que viam, em toda 
aparência física diversa das suas, sinal de inferioridade e degradação 
social. [...] Num período em que a cor da pele distinguia, quase por si 
só, senhores de escravos, dominantes de dominados, a tez branca era 
tão importante quanto os brasões de linhagem ou a posse de terras. A 
pele fina e alva era uma manifestação do racismo conservador das 
elites. O físico da mulher respondia ao comando ideológico de seu 
grupo social (COSTA, 1989, p. 118-119). 

 

Concomitantemente, na Inglaterra novecentista consolidava-se uma medicina 

social de viés marcadamente assistencial e universalizante, voltada à formação das 

forças de trabalho e ao controle médico da pobreza. Essa especificidade decorre do 

desenvolvimento industrial inglês com o advento do proletariado como uma camada 

extensa da população com necessidades massificadas de serviços de saúde. A 

instituição de um sistema de saúde (health	service) serviu, à época, ao propósito de 

controle da saúde das classes pobres, com enfoque em medidas preventivas agregadas 

em um verdadeiro cordão sanitário: “os pobres encontrando a possibilidade de se 

tratarem gratuitamente ou sem grande despesa e os ricos garantindo não serem 

vítimas de fenômenos epidêmicos originários da classe pobre” (FOUCAULT, 2013, p. 

167). Para aqueles que podiam pagar, havia a medicina privada e individualizada. 

Registros de doenças, intervenções em locais insalubres e vacinações compulsórias 

compunham o funcionamento geral da medicina pública no tratamento das massas 



 

 
14 

de trabalhadores.  

Assim, a família foi o principal ponto de apoio da implementação de medidas 

de higiene da população. As políticas de saúde fomentadas pelos Estados englobavam 

preocupações capilarizadas no âmbito doméstico. As relações entre pais e filhos 

deveriam implicar diversas obrigações de cuidado, limpeza, fornecimento de 

vestuário, alimentação e exercícios físicos. A saúde das crianças torna-se objetivo 

primordial da família, entendida como primeiro meio de poder exercido sobre o corpo 

e sobre a subjetividade. A medicalização individual se entranha no cotidiano familiar 

por meio dos manuais de prescrições para a infância, sendo as responsabilidades com 

a higiene e o desenvolvimento infantil ensinadas e cobradas por profissionais médicos 

especializados. A sobrevivência e o desenvolvimento das crianças até a idade adulta 

são trazidos para o foco da investigação médica. 

A disciplina dos corpos dos indivíduos, tornados produtivos e inofensivos, 

coaduna-se com formas biopolíticas de controle da população, em que a própria 

sociedade é objeto de estudos e intervenção (FOUCAULT, 2013b). Emergem saberes, 

como a sociologia positivista, a partir da observação médico-administrativa, que põe 

a serviço do Estado as variáveis demográficas de uma população, para além das 

doenças mais disseminadas: fecundidade, morbidade, longevidade, bem como 

hábitos relativos à sexualidade, à alimentação, às vestimentas e à moradia são dados 

disponíveis para o governo das famílias por	 meio	 das famílias. E mais do que o 

tamanho e as características gerais do tecido social, a gestão da saúde e a proteção da 

vida destinam-se à melhoria e ao controle da população. A medicalização da 

reprodução desempenhou um importante papel nos entrelaçamentos entre medicina 

e controle social.   

 

1.1.1.	 A	primeira	fase	da	medicalização	dos	processos	reprodutivos:	o	

surgimento	da	biomedicina	reprodutiva		

 

A medicalização da reprodução correspondeu a uma poderosa componente da 

tecnologia de poder inaugurada pela medicina social - voltada especificamente contra 

os corpos e saberes considerados “femininos”.  

A supressão do protagonismo das mulheres na reprodução e nos cuidados com 
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o corpo remete ao Medievo europeu. Acusadas de bruxaria, milhares de camponesas 

foram alvo de perseguição e tortura entre os séculos XIV e XVII. Habilidosas em artes 

curativas, preparados de ervas e técnicas abortivas, essas mulheres pobres e iletradas 

ousavam explorar saberes empíricos transmitidos de geração a geração (MURARO, 

1991). Buscavam, especialmente, o manejo do corpo feminino, de seus ciclos e 

fenômenos, bem como o controle da fertilidade. Desafiavam a hegemonia do 

Cristianismo, mobilizada na Inquisição, e passaram a resistir também ao poder 

médico em longo processo de profissionalização, impulsionado pelo surgimento de 

Escolas de Medicina nas universidades. A partir do século XVII, por exemplo, as 

Universidades de Oxford e Cambridge vedaram a concessão de licenças de graduação 

em Medicina para mulheres de quaisquer classes sociais (MOSCUCCI, 1990). 

Como parte da “regularização” profissional da medicina, parteiras e 

curandeiras tiveram suas atividades banidas em prol da atuação especializada de 

homens brancos das camadas abastadas. O parto foi transferido para o interior dos 

hospitais, que se expandiam em alcance e importância no território urbano. Segundo 

Ehrenreich e English (1973), nessa prática médica altamente elitizada, as mulheres 

foram relegadas a funções de enfermeiras que, à época, resumiam-se a obedecer às 

ordens dos médicos e dar assistência básica aos pacientes. Reduzidas à ocupação de 

cuidados, as enfermeiras estavam excluídas do processo de cura, ministrado 

exclusivamente pelos médicos. Subserviência, disciplina e beleza eram-lhe 

consideradas requisitos, uma vez que alegava-se ser a enfermagem “uma vocação 

natural para as mulheres, secundária apenas à maternidade” (EHRENREICH e 

ENGLISH, 1973, p. 35).3 

Ainda, os primeiros atos oficialmente médicos consistiam, não raro, em 

técnicas curativas pouco eficazes e controversas sob a ótica científica. Abundavam 

superstições de matizes cristãos, sangramentos com sanguessugas e administração de 

altas doses de purgantes, com base na teoria galênica dos “humores corporais” 

(LAQUEUR, 2001). Dos saberes ancestrais a respeito de recursos fitoterápicos, até 

então tachados de feitiçaria, muitos medicamentos vieram a ser sintetizados pelo setor 

farmacológico, que somente se industrializou no início do século XX. 

Apesar de enfrentarem resistência oposta por movimentos populares, 

                                                             
3 “The inventors of nursing saw it as a natural vocation for women, second only to motherhood”. 
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promovidos especialmente por e em	 defesa	 de mulheres pobres, esses novos 

profissionais da saúde detinham poder político e influência na formulação legislativa. 

Enquanto o saber médico propriamente científico só foi se estabelecer no século XIX, 

a imbricação entre Estado e medicina mostrou-se decisiva:  

 
[o]s clínicos “regulares” ainda não tinham condições de concorrer por 
monopólio médico. Por um lado, eles ainda não conseguiam afirmar 
ter métodos efetivos exclusivos ou um corpo de conhecimento 
especial. Além disso, um grupo ocupacional não ganha monopólio 
profissional apenas com base em superioridade técnica. Uma 
profissão reconhecida não é só um grupo de especialistas 
autoproclamados; é um grupo que tem autoridade por lei para 
selecionar os próprios membros e regular suas práticas, por exemplo, 
monopolizando um determinado campo sem interferência externa 
(EHRENREICH e ENGLISH, 1973, p. 28).4   

 

Os médicos arrogaram para si o monopólio sobre os acontecimentos do corpo 

feminino, como a menstruação, o orgasmo, a gravidez, o parto, o puerpério, a 

amamentação e a menopausa. Novos desenvolvimentos práticos, como técnicas 

cirúrgicas, de anestesia e utilização do espéculo, somaram-se ao reaproveitamento dos 

saberes leigos nos primórdios da ginecologia e da obstetrícia. Tais especialidades 

encontravam-se, até então, assentadas preponderantemente em estudos anatômicos e 

de funcionamentos orgânicos patológicos. Nessas bases, os “fatos naturais da vida” 

concernentes à reprodução e à contracepção começaram a ser traduzidos em termos 

científicos. 

Adele Clarke (1998) reconstrói a história do surgimento das “ciências 

reprodutivas”. Reunindo conhecimentos de áreas diversas – como a fisiologia 

reprodutiva, a endocrinologia, a ginecologia não patológica, a obstetrícia, a urologia e 

a andrologia, além da ciência animal e da medicina veterinária – a reprodução foi 

disciplinada simultaneamente nos domínios científicos da biologia, da medicina e da 

agricultura.  Ao abordar essa “disciplina”, Clarke se refere tanto à emergência de um 

novo campo de saber, com pressupostos, metodologias e objetos de investigação 

próprios, quanto à sistematização de uma tecnologia de “controle da natureza”. 

                                                             
4 “The "regulars" were still in no condition to make another bid for medical monopoly. For one thing, 

they still couldn't claim to have any uniquely effective methods or special body of knowledge. Besides, an 
occupational group doesn't gain a professional monopoly on the basis of technical superiority alone. A recognized 
profession is not just a group of self-proclaimed experts; it is a group which has authority in the law to select its 
own members and regulate their practice, i.e., to monopolize a certain field without outside interference”. 
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Almejava-se racionalizar os processos reprodutivos por meio da prevenção e da 

melhoria da concepção, com recurso a intervenções tecnocientíficas.  

Medicina, biologia e agricultura consolidaram-se como empreendimentos 

científicos a partir do final do século XIX. As ciências reprodutivas adquiriram seus 

contornos contemporâneos após os processos de profissionalização e industrialização 

ocorridos no seio desses três ramos científicos. O perfil dos cientistas se distanciou da 

imagem dos anteriores filósofos naturais do século XVII: poucos e notáveis diletantes 

munidos de conhecimentos gerais e que dispunham de tempo irrestrito e fortunas 

suficientes para viabilizar o avanço de estudos. Ao contrário, houve uma verdadeira 

“reorganização da prática, uma reconfiguração da função social, do impacto e do 

significado das atividades científicas” (CASTELFRANCHI, 2008, p. 55). Milhões de 

especialistas assalariados foram se articulando em redes em prol do crescimento 

exponencial da produção científica, institucionalizada nas universidades e em centros 

de pesquisa, subsidiados com recursos estatais e privados. Parte das atividades 

rotineiras dos cientistas passou a incluir a captação de recursos, na busca por 

financiamento para custear gastos com a pesquisa. Provenientes de agências estatais, 

corporações e entidades filantrópicas, esses patrocínios eram condicionados à 

demonstração de potenciais retornos concretos, benefícios de caráter social, militar e, 

sobretudo, comercial. Desde então, laboratórios, materiais, insumos e equipamentos 

compõem a infraestrutura para que uma atividade científica comprometida a 

necessidade de gerar resultados em larga escala, de aplicação industrial.  

Segundo Clarke (1998), a abertura de departamentos de biologia foi 

amplamente estimulada em universidades que ainda não dispunham de 

financiamentos suficientes para a instalação de escolas de medicina. Além de 

formarem profissionais para atuarem na indústria e no mercado, esses centros 

conduziram o florescimento da “pesquisa básica”. A pesquisa básica tem por escopo 

aprimorar teorias científicas e contribuir para a compreensão de um dado fenômeno 

ou aspecto da realidade. No âmbito da reprodução, a pesquisa básica objetiva 

formular entendimentos das formas e funções reprodutivas “normais”, sob 

perspectivas morfológicas, fisiológicas, endocrinológicas e bioquímicas. Essas 

pesquisas excluiriam, apenas à primeira vista, os estudos sobre doenças. Isso porque 

a percepção de como se constitui a “normalidade” encontra-se em constante 
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contraposição ao que é concebido como patológico.  

Por sua vez, a transição de uma medicina eminentemente clínica para uma 

medicina científica representou um giro dos estudos de casos pontuais para a 

realização de testes detalhados e completos, implicando em maior destaque da 

experimentação controlada e quantitativa. Nos campos da ginecologia e da obstetrícia, 

conforme Clarke, houve uma mudança de enfoque na anatomia cirúrgica, 

extensivamente praticada pelos clínicos, para a fisiologia reprodutiva. Em lugar de se 

intervir na morfologia dos órgãos reprodutivos, buscou-se delinear o funcionamento 

desses órgãos e suas minúcias bioquímicas, em prol de terapêuticas medicamentosas. 

A medicina como prática clínica e a medicina como produção científica se 

ramificaram, embora prossigam em dinâmicas retroalimentantes, conectadas na 

formulação de problemas, teorias e terapêuticas. 

A agricultura, por fim, tornou-se imprescindível para a emergência das ciências 

reprodutivas por sua ênfase na produção e na criação animal, em que os problemas 

reprodutivos assumem uma posição central. No final do século XIX, a prosperidade 

econômica decorrente da industrialização do campo e do aumento do consumo 

alimentício pela população urbana permitiu que crescentes investimentos fossem 

aportados para a pesquisa agropecuária. Mecanizado, competitivo e contando com 

suporte financeiro estatal, o setor reverteu seus lucros na obtenção de maiores 

quantidades e qualidades de animais para abastecer o mercado, desdobrando-se em 

pesquisas altamente setorizadas conforme as respectivas raças animais. A genética 

mendeliana foi retomada no estudo da hereditariedade das linhagens animais, bem 

como na seleção sexual de características desejáveis e de espécies consideradas “mais 

puras”. Finalmente borrando a separação entre pesquisa básica e ciência aplicada, 

“um conjunto de problemas reprodutivos foi abordado, incluindo o ciclo de 

fertilidade, o diagnóstico de gravidez, o papel da nutrição na fertilidade, a 

espermatogênese, a fertilização e problemas de infertilidade” (CLARKE, 1998, p. 45). 

Esses conhecimentos desdobraram-se, em seguida, no desenvolvimento da 

inseminação artificial e de outras tecnologias reprodutivas, com expectativas de que 

esses resultados fossem diretamente aplicados também na contracepção e reprodução 

humana.  

As descobertas, invenções e teorias científicas intercambiadas entre esses três 
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ramos – a biologia, a medicina e a agricultura – possibilitaram a consolidação de uma 

“nova biologia”. Do anterior foco na anatomia e na morfologia, passou-se ao interesse 

na previsão dos eventos fisiológicos. O caminho da forma ao funcionamento, na 

reprodução, foi trilhado primeiro no campo da genética e, após, na embriologia. 

Descrições sobre o ciclo menstrual em mamíferos demandaram uma passagem ao 

nível celular, da citologia, para abranger a dinâmica das mudanças no ovário e na 

emissão de óvulos. Avançando a biologia molecular, a preocupação com a bioquímica 

desses processos revelou, mais além, a existência de substâncias secretadas durante as 

mudanças nos ovários e outras gônadas internas.  

Em trabalhos cumulativos de cientistas ingleses, francês, alemães e, 

posteriormente, estadunidenses, o estudo sobre os hormônios e suas funções 

autonomizou-se em ramo próprio, a endocrinologia. O entendimento completo da 

fertilização e do ciclo menstrual, então possibilitado, foi decisivo para a invenção da 

pílula anticoncepcional e dos métodos de reprodução assistida, respectivamente nas 

décadas de 1950 e 1970. 

Clarke indaga, no entanto, porque teriam sido tão tardios esses inventos e a 

própria emergência das ciências reprodutivas na história do conhecimento humano. 

As explicações que evocam apenas a complexidade técnica dos fenômenos 

reprodutivos não parecem convincentes, uma vez que a teoria celular foi desenvolvida 

na década de 1840 e incrementos significativos nos microscópios foram realizados nos 

anos de 1870. Contava-se, portanto, com o arcabouço teórico e as tecnologias de 

visualização necessários ao desenvolvimento da pesquisa na área reprodutiva já no 

final do século XIX. A autora aponta, contudo, a influência da “ilegitimidade” do tema 

no campo científico e leigo nesse atraso: sexualidade e reprodução são envoltos em 

tabus e reprovações morais nas sociedades modernas. O envolvimento científico com 

esses temas foi, ao longo de muitas décadas, comprometido pelos valores sociais ora 

vigentes: o sexo é revestido de opróbrio, além de moldado por hierarquias que 

privilegiam o que é visto como normal e natural (RUBIN, 1982).   

Novos olhares para os acontecimentos reprodutivos somente foram 

respaldados, segundo Clarke, pelo gradual alinhamento de três forças sociais: 

movimentos pelo controle de natalidade, movimentos neomalthusianos e 

movimentos eugenistas. Longe de serem monolíticos, esses movimentos convergiram 
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historicamente na produção da legitimidade social do controle da reprodução. O 

entusiasmado apoio ideológico e financeiro desses atores coletivos demarca uma 

“origem espúria” das ciências reprodutivas e de suas aplicações no cotidiano de 

populações e indivíduos. Embora a reprodução seja tópico de interesse vital para todo 

o público leigo, os mercados profícuos para sua investigação despontaram em 

controversos e violentos terrenos de controle social. 

O movimento leigo pelo controle de natalidade despontou no cerne do 

feminismo oitocentista emergente nos Estados Unidos e na Europa. As primeiras 

sufragistas conscientizaram-se de que pouco adiantaria, concretamente, a conquista 

da liberdade política e da independência econômica se ainda estivessem agrilhoadas 

a sucessivas gestações e à compulsoriedade da maternidade (DAVIS, 2016). 

Inicialmente vinculadas ao socialismo e ao anarquismo, as mais proeminentes 

ativistas dos movimentos de controle de natalidade foram mulheres originárias da 

classe trabalhadora, como Emma Goldman e Margaret Sanger. Sensibilizada pela 

frequência com que mulheres pobres e racializadas morriam em decorrência de 

abortos espontâneos e/ou autoinduzidos, Sanger trocou os atendimentos como 

enfermeira pelo engajamento na causa do controle de natalidade.  

As estratégias da organização política que Sanger integrava incluíam a abertura 

de clínicas e o fornecimento gratuito de consultas médicas e contraceptivos, numa 

época em que o uso desses métodos era criminalizado por leis federais nos Estados 

Unidos – as Leis de Comstock, de 1873, que chegavam a proibir o envio de 

correspondências em que constassem informação sobre tais “artigos de uso imoral” 

ou obsceno, os aparatos e medicamentos abortivos, dentre outras vedações de cunho 

moralizante.5 Outros grupos ativistas opunham-se a essas táticas, concentrando 

esforços na tentativa de afastar as vedações legais ao uso de contraceptivos (CLARKE, 

1998).  

A pretensão de associações médicas de assumir o comando das questões 

reprodutivas, porém, alterou significativamente esse quadro. De tendências 

marcadamente feministas e socialistas em suas origens, o movimento pelo controle de 

                                                             
5 Somente nas décadas de 1960 e 1970, após sucessivas decisões judiciais, a Suprema Corte dos Estados 

Unidos afastou por completo a incidência das Leis de Comstock, permitindo as propagandas e o uso de 
contraceptivos, nos casos Griswold v. Connecticut (1965) e Eisenstadt v. Baird (1972). 
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natalidade tornou-se liberal, centralizado e repleto de médicos. Alarmados com os 

perigos dos contraceptivos irregulares a que clandestinamente recorriam as mulheres, 

os clínicos defendiam o desenvolvimento de métodos de baixo custo e simples 

utilização, uma vez que ganhava reforço a crença de que as famílias apenas poderiam 

ter filhos em quantidade compatível com sua situação financeira. A partir dos anos 

1920, a reivindicação por autonomia corporal e reprodutiva das mulheres cedeu lugar 

à ideia de que a contracepção deveria ser franqueada principalmente às classes sociais 

mais pobres. Ideologias neomalthusianas e eugenistas começavam a se entranhar nos 

movimentos de controle de natalidade. 

Muitos dos cientistas envolvidos com questões reprodutivas eram também 

adeptos de movimentos acadêmicos eugenistas e neomalthusianos. A versão moderna 

da eugenia foi proposta por intelectuais ingleses e estadunidenses na virada do século 

XX. Extrapolando as práticas da agricultura, os eugenistas pretendiam aplicar 

princípios da hereditariedade às sociedades humanas com o objetivo explícito de 

obtenção de linhagens mais puras e indivíduos “melhorados”. A melhoria global da 

população seria atingida de dois modos:  

 
encorajando-se pessoas de boa saúde a reproduzir entre si na 
produção de bons nascimentos (o que é conhecido como eugenia 
“positiva”), e acabando com certas doenças e deficiências pelo 
desestímulo ou a prevenção de que alguns se reproduzam (o que é 
conhecido como eugenia “negativa”). (GOERING, 2014).6 

 
 Rapidamente, premissas racistas, capacitistas, classistas e sexistas 

evidenciaram-se nos discursos eugenistas. Dentre os indivíduos considerados 

“inadequados” para a procriação, figuravam os pobres, os alcoólatras, as prostitutas, 

pessoas com deficiências físicas e mentais, além de comunistas, judeus e a população 

negra. Num contexto de intensa medicalização social, difundia-se a ideia de que todas 

essas “condições” eram traços orgânicos transmitidos hereditariamente e que, por 

isso, deveriam ser evitados por meio de programas de esterilização forçada, bem como 

pela proibição de casamentos entre determinados grupos e por restrições xenófobas à 

imigração.  

                                                             
6 “to encourage people of good health to reproduce together to create good births (what is known as 

“positive” eugenics), and to end certain diseases and disabilities by discouraging or preventing others from 
reproducing (what is known as “negative” eugenics)”. 
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 As posturas eugenistas a respeito do uso de contraceptivos eram cautelosas: 

temiam que as mulheres das classes superiores fossem mais instruídas e, portanto, 

mais propensas à contracepção, desequilibrando a equação reprodutiva idealizada. 

Ainda, os eugenistas pleiteavam métodos contraceptivos que não dependessem da 

adesão ou da habilidade das mulheres, podendo inclusive lhe serem impostos à 

revelia de seus desejos, como já apoiavam no caso das esterilizações involuntárias 

(LANDMAN, 1933). Com os crescentes apelos neomalthusianos pela 

“democratização” do controle de natalidade, os eugenistas começaram a aceitar os 

alegados benefícios sociais dos contraceptivos (CLARKE, 1998). 

 Os grupos neomalthusianos ocupavam-se da superpopulação como problema 

a ser contingenciado. Sem questionar criticamente as desigualdades econômicas 

nacionais e internacionais, o neomalthusianismo ressalta a possibilidade de colapso 

dos recursos naturais em razão da explosão populacional. Utilizando-se de estatísticas 

e pesquisas demográficas iniciadas no século anterior (ponto 1.2 supra), as teorias 

neomalthusianas enfocavam questões reprodutivas como taxas de fecundidade e de 

mortalidade materna e infantil, com enfoque seletivo nos chamados “países de 

terceiro mundo”. A redução da natalidade e, por consequência, do tamanho das 

famílias em nações pobres, especialmente de então colônias, era uma meta 

propagandeada. Para alcançá-la, julgavam imprescindível debater a eficácia, os custos 

e a acessibilidade dos métodos contraceptivos, pois “o controle de natalidade era 

considerado uma necessidade da vida moderna” (CLARKE, 1998, p. 55).  

A junção de movimentos de controle de natalidade, eugenistas e 

neomalthusianos conferiu respaldo social e acadêmico à pesquisa reprodutiva, até 

então obstada pela “ilegitimidade” do tema da sexualidade. Cientistas, médicos, 

intelectuais e profissionais da elite e das classes médias passaram a discutir a 

reprodução não mais a partir dos termos “sexo” e “controle de natalidade”, mas 

salientando a urgência de medidas de “controle populacional” e “planejamento 

familiar”. Com essa última expressão, ainda, teóricos e ativistas ensaiavam uma 

tímida tentativa de inserir os homens no debate sobre a responsabilidade pela 

contracepção – em sentido contrário à obstinada tendência de concentrar as 

intervenções reprodutivas no corpo das mulheres (YANOSHIK e NORSIGIAN, 1989). 

Comovidos com o que consideravam ser problemas sociais de larga escala, 
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como o futuro da humanidade, dos recursos de subsistência e a multiplicação da 

pobreza, ativistas dos Estados Unidos atraíram para as ciências reprodutivas 

volumosas verbas das entidades filantrópicas, especialmente interessadas em ampliar 

o espectro de sua atuação:  

 
[p]ela primeira vez na história norte-americana, existiam 
concentrações suficientes de riqueza empresarial para permitir 
filantropia organizada, massiva, por exemplo, intervenção organizada 
de classes dominantes na vida social, cultural e política da nação. 
Fundações foram criadas como instrumentos duradouros para essa 
intervenção – as Fundações Rockefeller e Carnegie apareceram na 
primeira década do século XX. Um dos primeiros e mais importantes 
itens de suas agendas foi a “reforma” médica, a criação de uma 
profissão médica norte-americana científica e respeitável 
(EHRENREICH e ENGLISH, 1973, p. 29).7 

 

Ainda impregnados de certo rechaço à pesquisa aplicada dirigida ao 

desenvolvimento de contraceptivos, os cientistas vislumbraram nos patrocínios 

filantrópicos grandes oportunidades para as ciências reprodutivas. Ressaltavam que 

apenas com investimentos em pesquisa básica seria possível obter métodos de 

contracepção inteiramente seguros e confiáveis. Ao invés de trabalhar no 

aperfeiçoamento de contraceptivos simples, já existentes, esses cientistas se voltaram 

aos contraceptivos “científicos” ou “medicalizados”, aprofundando, de forma inédita, 

a transferência do controle reprodutivo para os médicos. 

Os “contraceptivos simples”, conforme esclarece Adele Clarke (1998), 

consistem em métodos de utilização fácil e efeitos localizados no corpo, em que as 

decisões sobre começar e descontinuar o uso encontram-se nas mãos da(o) usuária(o). 

Podem ser industrializados e, com frequência, materializam diretamente 

conhecimentos científicos, derivando de pesquisa aplicada. A confecção desses 

aparatos e substâncias envolve, contudo, baixa tecnologia. Ademais, podem ser 

diretamente vendidos aos consumidores sem prejuízos na segurança. Incluem 

espermicidas, métodos de barreira (como diafragma, esponja vaginal, camisinha, 

                                                             
7 “For the first time in American history, there were sufficient concentrations of corporate wealth to 

allow for massive, organized philanthropy, i.e ., organized ruling class intervention in the social, cultural and 
political life of the nation. Foundations were created as the lasting Instruments of this intervention - the 
Rockefeller and Carnegie foundations appeared in the first decade of the 20th century. One of the earliest and 
highest items on their agenda was medical "reform," the creation of a respectable, scientific American medical 
profession.” 
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capuz cervical), ducha vaginal, tabelinha e tratamentos com ervas medicinais. 

Os métodos contraceptivos “científicos” são também denominados 

“medicalizados” (YANOSHIK e NORSIGIAN, 1989), por prolongarem a necessidade 

dos profissionais médicos em sua aplicação e posterior monitoramento. O controle 

permanece na mão dos provedores médicos, de modo que a eles se deve recorrer para 

iniciar ou interromper o uso. Seus efeitos incidem sistemicamente sobre todo o sistema 

reprodutivo da(o) usuária(o) e alguns podem ser permanentes, como no caso da 

esterilização cirúrgica. Tais métodos resultaram, mormente, de pesquisa científica 

básica e envolvem alta tecnologia. São eles: dispositivos intrauterinos (DIU), vacinas 

imunizadoras (espermatoxinas),8 esterilização cirúrgica ou por radiação,9 além de 

métodos hormonais (pílula anticoncepcional, injeção anticoncepcional, implante 

contraceptivo subcutâneo e anticoncepção de emergência – a pílula do dia seguinte).  

A invenção da pílula anticoncepcional pode ser vista como o exemplo mais 

bem-sucedido do redirecionamento do olhar científico para os contraceptivos 

medicalizados. Os estudos precursores do desenvolvimento da pílula versavam sobre 

injeções de estrogênio e foram financiados pela Fundação Rockefeller em meados da 

década de 1930. Em 1953, Margaret Sanger, convertida às ideologias eugenistas e já 

famosa internacionalmente por seu ativismo, angariou pessoalmente vultosos fundos 

para bancar as pesquisas de Gregory Pincus e Min Chueh Chang (MAY, 2010). Os dois 

biólogos se tornaram conhecidos pela criação da primeira pílula contraceptiva oral – 

atualmente um dos métodos contraceptivos mais utilizados no mundo. Ainda, após 

sua aprovação para comercialização em 1960, a indústria farmacêutica se estabeleceu 

em definitivo como uma força determinante no mercado de contraceptivos 

(YANOSHIK e NORSIGIAN, 1989). Com a participação do setor farmacêutico, 

programas internacionais de controle populacional no chamado “terceiro mundo” 

foram consolidados a partir da década de 1970, na esteira da tradição intervencionista 

                                                             
8 Embora a imunização das mulheres contra a gravidez por meio de injeção com soro ou espermatoxina 

tenha parecido aos cientistas um método contraceptivo de fácil utilização e baixo custo, a eficácia observada não 
foi significativa o suficiente para ocasionar a comercialização das vacinas. Ainda, as vacinas podem mostrar-se 
extremamente arriscadas quando cotejadas com alguma situação de imunodepressão, como a causada pela 
epidemia da AIDS e pelas condições crônicas de desnutrição feminina, tão comuns ao redor do mundo 
(NUSSBAUM, 2000). Por outro lado, a pesquisa com espermatozoides resultou em importantes compreensões 
acerca da infertilidade masculina (CLARKE, 1998). 

9 De início, a esterilização por radiação pareceu aos cientistas uma alternativa não invasiva e que podia 
ser ministrada a homens e mulheres. Contudo, os efeitos nocivos da radiação logo foram publicizados, ocasionando 
a supressão do método de cursos e manuais especializados (CLARKE, 1998). 
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que define a política externa estadunidense:  

 
Pesquisa extensiva, distribuição transnacional e suporte técnico para 
serviços de planejamento familiar foram fornecidos pela Agência de 
Desenvolvimento Internacional e outras organizações dos EUA. Em 
resumo, os Estados Unidos se tornaram o maior distribuidor 
transnacional de métodos de controle da reprodução (CLARKE, 1998, 
p. 203).10 

 

A pílula anticoncepcional também é bastante representativa do papel relegado 

às usuárias dos contraceptivos medicalizados. A história da pílula está marcada por 

desrespeito aos direitos mais básicos das mulheres – especialmente daquelas em 

condições de vulnerabilidade e situadas em países colonizados. A produção científica 

ainda não contava com significativa presença feminina, já que, conforme Evelyn Fox 

Keller, nos Estados Unidos, “em 1970, apenas 8% dos doutorados outorgados nas 

ciências naturais iam para mulheres” (KELLER, 2006, p. 16). Como meras destinatárias 

dos contraceptivos, as mulheres foram objetificadas desde os primeiros momentos. Os 

testes clínicos da pílula de Pincus e Chang foram aplicados em mulheres pobres e 

negras de regiões periféricas, como o Haiti e Porto Rico. As quantidades hormonais e 

as combinações ministradas eram reconhecidas, pelos cientistas envolvidos, como 

mais elevadas do que o limite considerado seguro (YANOSHIK e NORSIGIAN, 1989). 

A alegada necessidade de conter a superpopulação, contudo, parecia-lhes suficiente 

para justificar que se colocassem em risco a saúde e a vida de mulheres não-brancas e 

pobres. 

Os implantes anticoncepcionais foram anunciados como o mais importante 

contraceptivo desenvolvido desde a invenção da pílula (YANOSHIK e NORSIGIAN, 

1989). O mais famoso deles, o Norplant, consiste em cápsulas de hormônios 

implantadas debaixo da pele e de eficácia programada para até cinco anos. Contudo, 

a inserção e a remoção dos tubos hormonais dependem de procedimentos médicos, 

com assepsia e anestesia local. Os cuidados especiais também incluem alguma 

especialização técnica, uma vez que o manejo inadequado pode ocasionar a migração 

dos tubos hormonais entre os músculos, com aumento do risco de infecções e 

                                                             
10 “Extensive research, transnational distribution, and technical support for family planning services 

has been provided by the U.S. Agency for International Development and other organizations. In short, the United 
States became the dominant transnational distributor of the means of control over reproduction”. 
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complicações posteriores no momento da remoção. Após financiar a criação do 

Norplant, o Conselho Populacional, vinculado à Fundação Rockefeller, reconheceu se 

tratar de um método eminentemente clínico, cuja implementação requer treinamento, 

informação, condições adequadas e monitoramento. Contraditoriamente, membros 

do Conselho vislumbraram grandes vantagens no produto, “precisamente porque 

poderia ser introduzido em regiões carentes em acesso à saúde de qualidade”11 

(YANOSHIK e NORSIGIAN, 1989, p. 84), por meio de acampamentos e clínicas 

móveis. Os problemas envolvidos na inserção e eventual remoção do Norplant foram 

sumariamente negligenciados pelo Conselho. 

Outros contraceptivos medicalizados também têm a história maculada por 

formas de violência sexista e racista.  

Os dispositivos intrauterinos mostram-se problemáticos pela complexidade 

implicada no uso: além de demandarem procedimentos clínicos para colocação e 

retirada, assim como os implantes anticoncepcionais, podem movimentar-se no útero 

ocasionando perda da eficácia e perfurações – o que pode ser fatal em contextos de 

miserabilidade, nos quais consultas médicas são de difícil acesso. No 

desenvolvimento e na comercialização do mais famoso DIU, o Dalkon	 Shield, 

perpetuaram-se reiteradas violações à segurança e ao bem-estar das mulheres. 

Yanoshik e Norsigian (1989) relatam que o aparato foi testado em comunidades de 

mulheres das classes pobres nos Estados Unidos sem a devida atenção a protocolos 

de pesquisa e à exigência de consentimento informado. Diversas complicações 

acometeram usuárias, conduzindo-as a mortes e a lesões graves. Além de culpabilizá-

las por mau uso e inadequado “estilo de vida” quando confrontada a respeito dessas 

ocorrências, a empresa fabricante chegou a adulterar os percentuais de eficácia do 

dispositivo em suas publicidades. Diante da queda das vendas em território 

estadunidense e dos sucessivos processos judiciais enfrentados, a empresa decidiu 

exportar o excedente do Dalkon Shield para países não-industrializados. Vendidos 

com descontos de 48% no seu valor original, os produtos ofereciam perigos adicionais 

às usuárias por serem transportados em pacotes de grandes quantidades e sem a 

devida esterilização – ao passo que nos Estados Unidos cada DIU era disponibilizado 

                                                             
11 “In spite of the precautions of the council, some Third World officials are enthusiastic about Norplant 

precisely because it could be introduced in regions that lack access to good health care”. 
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em pacote individual esterilizado e com aplicador descartável. Os números de 

mutilações e mortes reportados forçaram o fim das vendas do Dalkon Shield em 1974, 

contudo as inserções cirúrgicas pelos médicos em países periféricos continuaram ao 

longo da década de 1980. 

Também as esterilizações acumulam uma história de violências 

institucionalizadas contra as mulheres. Desde a primeira metade do século XX, 

legislações de viés eugenista têm permitido que esterilizações cirúrgicas sejam 

involuntariamente realizadas nos “degenerados”, pessoas com deficiências mentais 

internadas em manicômios (GORDON, 2002). Posteriormente, eclodiram nos Estados 

Unidos diversas denúncias de práticas abusivas de esterilizações de mulheres 

racializadas – sobretudo indígenas e negras, alvos históricos de políticas genocidas – 

que tiveram suas funções reprodutivas removidas permanentemente. Artimanhas 

ilegais e antiéticas foram massivamente utilizadas por equipes médicas: desde a 

imposição de esterilizações sem prévia consulta às pacientes, passando pela obtenção 

de “consentimento” escrito para as cirurgias sem informar a mulheres analfabetas 

sobre o verdadeiro conteúdo do formulário assinado, até os casos de médicos que 

exigiam que grávidas se submetessem ao procedimento para realizarem seus partos 

(ROBERTS, 1997). A cumplicidade estatal nessas práticas tampouco pode ser 

subestimada: 

 
[i]nicialmente, o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar 
alegou que, em 1972, a esterilização havia sido feita em 
aproximadamente 16 mil mulheres e 8 mil homens graças aos 
programas federais. Mais tarde, entretanto, esses números passaram 
por uma drástica revisão. Carl Shultz, diretor do Escritório para 
Questões Populacionais do Departamento de Saúde, Educação e Bem-
Estar, estimou que, na verdade, entre 100 mil e 200 mil esterilizações 
haviam sido financiadas pelo governo federal naquele ano. A 
propósito, na Alemanha, durante o governo de Hitler, foram 
realizadas 250 mil esterilizações sob a lei nazista de saúde hereditária. 
É possível que o histórico dos nazistas, ao longo de todos os anos de 
seu domínio, tenha sido quase igualado pelas esterilizações 
financiadas pelo governo dos Estados Unidos em um único ano? 
(DAVIS, 2016, p. 220).       

 

A esterilização, também conhecida como “laqueadura tubária”, foi um dos 

mais disseminados métodos contraceptivos no contexto nacional, de tal modo o Brasil 

chegou a ser apontado, em 2010, como o terceiro país com maior prevalência da 
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prática no mundo (BARBOSA ET AL., 2009). Até meados dos anos 1990, a esterilização 

feminina correspondia a mais da metade dos métodos contraceptivos usados, 

segundo a primeira Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS). Tal adesão 

ocorreu a despeito do fato de que, nas décadas de 1960 e 1970 medidas articuladas de 

planejamento familiar eram praticamente inexistentes. Somente a partir de 1983, com 

a criação do Programa Federal de Assistência Integral à Saúde da Mulher, pode-se 

afirmar que os serviços reprodutivos passaram a compor políticas públicas de saúde. 

Nesse sentido, é de se estranhar a opção tardia pela esterilização cirúrgica que, na 

prática, acarreta infertilidade permanente, numa época em que contraceptivos 

reversíveis, como a pílula anticoncepcional e os DIUs, encontravam-se já tão 

difundidos mundialmente.12  

Os elevados percentuais de esterilização cirúrgica no Brasil não se associam 

somente à escassez de serviços de planejamento familiar e à falta de acesso e de 

informações acerca de outros métodos contraceptivos. Sonia Corrêa e Rosalind 

Petchesky atribuem as altas taxas de esterilizações no contexto brasileiro a uma 

combinação complexa de fatores: “preocupações com os efeitos colaterais ou a 

efetividade de contraceptivos reversíveis, falha do sistema público de saúde em 

fornecer informação adequada e acesso a outros métodos, condições econômicas 

severas, padrões de empregabilidade das mulheres e normas culturais e religiosas que 

fazem da esterilização como menos ‘pecaminosa’ que o aborto” (1994, 303).13 

Os crescentes números de mulheres esterilizadas podem ser diretamente 

correlacionados, ainda, ao aumento da frequência de partos cesáreos, em que os 

procedimentos de esterilização têm sido realizados de forma contumaz, ainda que 

ilegal, nos serviços privados e público de saúde ao longo das últimas décadas 

(BERQUÓ e CAVENAGHI, 2003).  

Nesse sentido, o Código de Ética Médica de 1984 (Resolução nº 1.154 do 

                                                             
12 A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2006 registra uma diversificação nos métodos 

utilizados, com crescente importância assumida pelo uso da pílula anticoncepcional. Porém, mesmo na década de 
2010, persistem falhas gravíssimas na oferta de métodos contraceptivos: segundo a pesquisa “Nascer no Brasil”, 
conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, o país registra cerca de 55% de gravidezes indesejadas (VIELLAS et al. 
2014). Esse quadro de precário acesso à saúde reprodutiva torna-se ainda mais alarmante em tempos de epidemias 
que acometem sobretudo gestantes em situação de vulnerabilidade social, tais como a zika (DINIZ, 2016). 

13 “A complex mix of factors explains this trend: concerns about the side effects or effectiveness of 
reversible contraception, failure of the public health system to provide adequate information about and access to 
other methods, severe economic conditions, women’s employment patterns, and cultural and religious norms 
making sterilization less ‘sinful’ than abortion”. 
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Conselho Federal de Medicina) expressamente proibia a esterilização, excetuando-a 

somente nos casos de indicação médica atestada por dois profissionais. A versão de 

1988 do Código remetia, em seu artigo 43, a conduta médica à legislação vigente sobre 

“transplantes de órgãos ou tecidos, esterilização, fecundação artificial e abortamento” 

(Resolução nº 1.246 do CFM). A esterilização voluntária, contudo, somente foi 

regulada em 1996, pela Lei de Planejamento familiar, de nº 9263. No parágrafo 2º de 

seu artigo 10, a lei expressamente veda “a esterilização cirúrgica em mulher durante 

períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por 

cesarianas sucessivas anteriores”.14  

Às margens dessa proibição legal, uma quantidade desarrazoada de partos 

cirúrgicos continuou sendo realizada sem necessidade médica que os justificassem, 

pois as cesarianas eletivas têm sido vistas como condição para o acesso das mulheres 

à laqueadura tubária. Inclusive, a realização clandestina da laqueadura pode ser uma 

das causas que concorrem para o alto índice de cesarianas eletivas observado no 

Brasil.15 Enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou uma taxa de 

referência de, no máximo, 30% de cesarianas diante das características populacionais 

brasileiras, até o ano 2017 essas operações corresponderam a 56% dos partos ocorridos 

no território nacional.16 No setor privado de saúde, tal número chegou a 85% dos 

partos (MS, 2016). O abuso dessa prática coloca em risco a saúde e a vida das mulheres 

que a ela se submetem. Estudos recentes elencam os inúmeros problemas implicados 

nas cesarianas eletivas, dentre os quais figuram o aumento (a) das taxas de 

mortalidade materna, (b) dos riscos de necessidade de histerectomia por cesarianas 

                                                             
14 Outros critérios são definidos pela lei: faixa etária mínimas (25 anos) ou nascimento anterior de dois 

filhos. Berquó e Cavenaghi (2003) chamam a atenção para problemas de interpretação da lei.  As equipes médicas 
alegam que mulheres muito jovens apresentam altos índices de arrependimento após a esterilização, justificando 
a leitura dos dois critérios como cumulativos e não alternativos. Os profissionais também apresentam critérios 
que não constam na lei, como condições socioeconômicas e estabilidade conjugal. 

15 No “Relatório Mundial da Saúde 2010: Financiamento dos Sistemas de Saúde - o caminho para a 
Cobertura Universal” a Organização Mundial da Saúde sugere, ainda, que interesses financeiros escusos 
pressionam pelo aumento das taxas de parto cirúrgico: tais procedimentos podem ser mais promovidos pelos 
profissionais da saúde por corresponderem a melhor remuneração no setor privado, em comparação com os valores 
pagos pela realização de partos normais. O documento aponta, inclusive, que “em contextos em que os serviços de 
saúde são assegurados pelo governo, as taxas de cesarianas caíram” (2010, p. 77). 

16 A Organização Mundial da Saúde considera que as taxas mundiais adequadas para a realização de 
cesarianas encontram-se entre 10 e 15% dos partos – faixa em que, sendo medicamente justificados, esses 
procedimentos podem contribuir para a redução da mortalidade materna e perinatal. Contudo, essas estimativas 
podem variar de acordo com as condições socioeconômicas e de prestação de serviços de saúde de cada país (WHO, 
2015). 
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repetidas para as parturientes, e (c) dos riscos de desconforto respiratório e de 

admissão em unidade de terapia intensiva neonatal para os recém-nascidos  (VILLAR 

et al., 2007; YEE et al., 2008; MACDORMAN, 2006). O recurso às esterilizações, 

portanto, está encadeado a graves consequências para a integridade física e psíquica 

das mulheres – nem sempre devidamente informadas de todos os riscos de 

complicações dos procedimentos que lhes são propostos.17  

Além de enfrentar adversidades nos procedimentos de esterilização e de parto 

cirúrgico, muitas mulheres brasileiras deparam-se também com situações posteriores 

de arrependimento e mudanças de decisões reprodutivas, dificultadas pelo caráter 

permanente, na prática, da laqueadura tubária. Isso porque a cirurgia de reversão da 

esterilização tem demonstrado ser um procedimento caro, complexo e com baixas 

chances de sucesso (VIEIRA, 1998). Naara Luna (2008) aponta a frequência com que 

mulheres laqueadas se casaram novamente ou, por qualquer outro motivo, desejaram 

ter mais filhos e precisaram submeter-se a tratamentos de infertilidade, diante da 

irreversibilidade da cirurgia de esterilização. Entrevistadas por Luna, algumas dessas 

mulheres explicam sua decisão pela laqueadura pela falta de orientação médica a 

respeito de outros métodos contraceptivos além da pílula, rejeitada em razão de seus 

efeitos colaterais. Outras, relatam terem sido submetidas à esterilização, durante o 

curso do parto por cesariana, sem prévio consentimento ou conhecimento. 

A prática de laqueaduras forçadas continua sendo extensivamente realizada 

nas últimas décadas, sobretudo nos países da América Latina. Em 2015, vieram à tona 

denúncias de políticas sistemáticas de esterilização compulsória de mulheres e 

homens indígenas no Peru. Desde meados da década de 1990, o governo ditatorial de 

Alberto Fujimori extirpou medicamente a capacidade reprodutiva de centenas de 

milhares de mulheres sob a argumento de que a diminuição da taxa de natalidade 

seria imprescindível para o combate à pobreza no país. Além dos relatos de assinatura 

de termos de consentimento por pacientes iletradas, reporta-se que agentes do estado 

teriam direcionado ameaças de multa, prisão e recusa de tratamentos médicos, às 

mulheres que eventualmente se recusassem a se submeter ao procedimento de 

                                                             
17 A adoção indiscriminada de partos cirúrgicos implica, ainda, em significativa elevação de gastos para 

a saúde pública, conforme detalha o Relatório “The Global Numbers and Costs of Additionally Needed and 
Unnecessary Caesarean Sections Performed per Year: Overuse as a Barrier to Universal Coverage” da 
Organização Mundial da Saúde (2010). 
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esterilização (MOLONEY, 2015).  

Em junho de 2018, ganhou repercussão no Brasil o caso de laqueadura 

compulsória realizada em Janaína Aparecida Quirino, por força de sentença judicial 

proferida sem que fossem observados seus direitos a contraditório e ampla defesa. O 

juiz determinou liminarmente que o Município paulista de Mococa efetuasse o 

procedimento, em ação civil pública de autoria do Ministério Público, sob a alegação 

de que tal “tratamento cirúrgico” garantiria o direito à saúde de Janaina, mulher pobre 

em situação de rua e dependente química. Segundo o promotor do caso, ela 

apresentaria comportamento autodestrutivo após ter cinco filhos e “não demonstra 

discernimento para avaliar as consequências de uma gestação” (MENDES e VIVIANI, 

2018). A Prefeitura chegou a requerer soluções alternativas, como a nomeação de 

curador e de assistentes sociais para atuar junto a Janaina, mas a condenação a 

submeteu ao procedimento, sem que sequer lhes fosse nomeada(o) previamente 

advogada(o) ou defensora pública(o). Em julgamento na segunda instância, os 

desembargadores decidiram pela remessa dos autos à Corregedoria Geral da Justiça 

e à Corregedoria Geral do Ministério Público para averiguar a legalidade do pedido e 

das decisões do juiz diante da Lei de Planejamento Familiar brasileira, de número 

9.263/96, que veda ações de controle demográfico e limita explicitamente as hipóteses 

de esterilização voluntária. O caso de Janaina revela a tendência de se tratar mulheres 

como objeto de intervenções medicalizantes e de contenção moral e populacional, ao 

invés de sujeitos de decisões reprodutivas estimuladas por políticas públicas 

democráticas.  

Diante das sistemáticas violações éticas e de direitos sexuais e reprodutivos, 

movimentos de resistências vêm sendo articulados por mulheres de todo o mundo ao 

longo das últimas décadas (YANOSHIK e NORSIGIAN, 1989). Denunciando os 

efeitos perversos da hegemonia dos contraceptivos científicos, grupos feministas 

reivindicam mudanças em todas as fases de desenvolvimento, produção e 

distribuição desses métodos. Da transparência ética dos testes clínicos até o controle 

da comercialização, foram formuladas múltiplas críticas às tecnologias 

anticoncepcionais medicalizadas. Sinalizando a centralidade desses debates, o 

relatório da “Conferência Internacional de Saúde da Mulher para o Cairo 94: Saúde 

Reprodutiva e Justiça” ressaltou a integralidade do acesso a serviços de saúde 
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reprodutiva e a garantia do direito ao aborto, sempre na estrita observância do 

consentimento informado. Como desdobramento, o item 13 do documento postula 

ainda que 

 
na área da tecnologia contraceptiva, recursos devem ser 
redirecionados de métodos controlados pelos fornecedores e 
potencialmente de alto risco, como as vacinas, para métodos de 
barreira. Uma proporção significativa das participantes também 
sentiu que o Norplant ou outros contraceptivos hormonais de longa 
duração devem ser explicitamente informados como métodos de alto 
risco, dos quais os recursos devem ser redirecionados. Métodos de 
controle pelas mulheres que forneçam, simultaneamente, 
contracepção e proteção contra doenças sexualmente transmissíveis 
(inclusive o HIV), assim como métodos masculinos, devem receber a 
maior prioridade na pesquisa e desenvolvimento de contraceptivos. 
Organizações de mulheres estão autorizadas a monitorar testes 
clínicos de contraceptivos e neles assegurar a observância do 
consentimento livre e informado das participantes. Os resultados dos 
testes devem estar disponíveis para as organizações de mulheres em 
cada fase, desde o começo (1994, p.6).18  
 

Ao consolidar normativas sobre direitos sexuais e reprodutivos, a Conferência 

do Cairo também sinalizou um relevante contraponto às políticas de controle 

populacional aplicadas por governos e agências ocidentais em países periféricos. A 

histeria neomalthusiana já vinha sendo questionada ao longo das décadas 

precedentes. Um importante marco nesse sentido foi o lançamento do clássico 

feminista “Reproductive	Rights	and	Wrongs	–	The	Global	Politics	of	Population	Control”, 

de 1987, em que Betsy Hartmann refuta o “mito da explosão populacional” e seus 

principais argumentos. Além de apresentar dados e interpretações que apontam para 

a progressiva estabilização demográfica em todos os países do mundo, Hartmann 

demonstra que altas taxas de natalidade são antes consequências do que causas da 

pobreza nas regiões alvo das políticas de controle populacional. Em localidades pouco 

urbanizadas e desenvolvidas economicamente, ter filhos consiste muito mais em um 

investimento em força de trabalho voltada às atividades rurais do que um gasto 

                                                             
18 “In the area of contraceptive technology, resources should be redirected from provider-controlled and 

potentially high-risk methods, like the vaccine, to barrier methods. A significant proportion of the participants 
also felt strongly that Norplant or other long-term hormonal contraceptives should be explicitly mentioned as 
high-risk methods, from which resources should be redirected. Female-controlled methods that provide both 
contraception and protection from sexually transmitted diseases (including HIV), as well as male methods, should 
receive the highest priority in contraceptive research and development. Women's organisations are entitled to 
monitor contraceptive trials and ensure women's free informed consent to enter them. Trial results must be 
available to women's organisations at every stage, including the very early ones”. 
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excedente que conduziria à miserabilidade. Ainda, o esgotamento de recursos 

naturais, como a autora argumenta, remete a práticas capitalistas predatórias em 

relação ao meio-ambiente, atribuíveis a grandes corporações – não podendo ser 

reduzido a um cálculo de quantidade de indivíduos por disponibilidade de recursos, 

sem que se considere o modo como as atividades econômicas são organizadas. Logo, 

os problemas da pobreza mundial e da devastação do meio ambiente devem ser 

reconduzidos a sua gênese: o capitalismo e a divisão internacional do trabalho 

conformada pelo colonialismo. A estratégia biopolítica diante de problemas globais 

foi, no entanto, criar uma cortina de fumaça corporificada na agenda de intervenções 

na capacidade reprodutiva das mulheres. 

As próprias premissas da contracepção têm sido repensadas por autoras 

feministas. Busca-se, sobretudo, superar a abordagem médica uniformizante, que 

pressupõe as necessidades contraceptivas das mulheres de forma homogênea e 

independente de condições sociais e econômicas. Os contraceptivos científicos foram 

desenvolvidos no ímpeto de controle de um conjunto de processos orgânicos, com o 

recurso aos conhecimentos médicos movidos pelo princípio da máxima eficácia 

biológica em ambientes controlados. Contudo, as mulheres têm demandado 

alternativas de contracepção adaptáveis às suas particularidades e aos seus contextos 

de vida. Em lugar de um modelo “de tamanho único”, baseado na prevalência de um 

único contraceptivo medicalizado, propõe-se a oferta de uma variedade de 

informações e métodos disponíveis, tornando as decisões reprodutivas diversificadas 

e individualizáveis (OUDSHOORN, 1996). Assim, nas considerações a respeito da 

eficácia de um contraceptivo, devem ser ponderados aspectos como a consistência no 

uso e a aceitabilidade, sendo a responsabilidade pelo uso compartilhada pelo casal e 

não aprioristicamente atribuída à mulher. 

Os direitos sexuais e reprodutivos, ainda, assumem sentidos diversos para 

diferentes grupos sociais. As diferenças que atravessam as identidades reconhecidas 

das mulheres não podem ser minimizadas. Ao contrário, elas têm sido agudizadas 

pela medicalização da vida social e pela expansão dos programas de planejamento 

familiar e controle populacional. Assim, as escolhas reprodutivas remetem a contextos 

históricos mais abrangentes, em que desigualdades sociais, econômicas e raciais entre 

as mulheres conformam o próprio conteúdo das reivindicações por direitos possíveis. 
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A esse respeito, Donna Haraway teoriza sobre as diferenças de significados dos 

direitos reprodutivos de mulheres brancas e mulheres negras a partir do passado 

colonial dos EUA:  

 

Mães escravizadas não podiam transmitir um nome; não podiam ser 
esposas; elas estavam fora do sistema de troca matrimonial. Os 
escravos não tinham posição, não estavam fixados num sistema de 
nomes; eles eram, especificamente, não alocados e portanto 
disponíveis. Nesses quadros discursivos, as mulheres brancas não 
eram, legal ou simbolicamente, inteiramente humanas; os escravos 
não eram humanos nem legal, nem simbolicamente. [...] Dar à luz (sem 
ser livre) ao herdeiro da propriedade não é a mesma coisa que dar à 
luz (sem ser livre) à propriedade. Esta pequena diferença é parte da 
razão pela qual os “direitos reprodutivos” para as mulheres de cor nos 
Estados Unidos giram principalmente em torno do controle geral das 
crianças – liberá-las, por exemplo, da destruição causada por 
linchamentos, prisão, mortalidade infantil, gravidez forçada, 
esterilização coercitiva, moradias inadequadas, educação racista ou o 
vício de drogas. Para as mulheres brancas, o conceito de propriedade 
do eu, o ser dona do próprio corpo, em relação à liberdade 
reprodutiva, tem sido em geral focalizado no campo de eventos em 
torno da concepção, da gravidez, do aborto e do nascimento, porque 
o sistema patriarcal branco dedicou-se ao controle dos filhos legítimos 
e, como conseqüência, da constituição das fêmeas brancas como 
mulheres. Ter ou não ter filhos torna-se então para as mulheres, 
literalmente, uma escolha que define o sujeito (2004, p. 242 e 243).  

 

Angela Maria do Nascimento exemplifica essa complexidade, em análise de 

como a maternidade tem servido a práticas de domesticação dos corpos de mulheres 

negras no Brasil desde o período colonial, segundo a dinâmica social e econômica 

própria do racismo nacional. A escravidão negra, sustentada na consciência de 

“superioridade branca”, desdobrou-se em experiências reprodutivas racializadas, em 

que a preocupação médica com a saúde materna era diferencialmente distribuída: 

 

Diferenças vinculadas aos lugares construídos desigualmente para a 
mulher branca e a mulher negra, tendo, nesta última, uma condição de 
maternidade cujo significado foi moldado com base em interesses 
produtivos e escravistas, que ‘destinavam’ aos seus filhos a 
perpetuação de seu sofrimento e sua exploração ou até mesmo a morte. 
A exploração da força de trabalho da mulher negra a obrigava a ‘duras 
fatigas [que] impediam, em algumas, o regular desenvolvimento do 
feto, em outras minguava o leite, em quase todas geravam o desmazelo 
pelo tratamento dos filhos’. O uso do infanticídio como prática 
recorrente nos permite inferir que o exercício da maternidade era algo 
marcado pela privação e por intenso sofrimento (NASCIMENTO, 
2006, p. 107) 
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A história espúria da contracepção, portanto, encontra-se entrelaçada a 

dinâmicas de racismo, elitismo, controle populacional colonialista e domínio sexista 

da sexualidade feminina. Violações éticas e jurídicas dos corpos das mulheres 

permearam a transferência do controle da reprodução para o âmbito da Ciência e, em 

última instância, para os Estados e corporações. Os benefícios anunciados envolveram 

uma compreensão mais aprofundada e o controle técnico dos fenômenos 

reprodutivos, assim como a ampliação das possibilidades de escolha pelas mulheres. 

Associa-se a esses avanços tecnocientíficos a “Revolução Sexual”, marcando uma 

mudança nos costumes nos anos 1960, e a entrada massiva das mulheres no mercado 

de trabalho (MAY, 2010). A medicalização da reprodução, nessa primeira fase, 

ocupou-se de desenvolver meios científicos de desvincular o sexo da reprodução. Um 

segundo momento viria a seguir, com o impulso cientifico de desacoplar a reprodução 

do sexo.19 

1.1.2.	 A	medicalização	da	procriação	

 
O desenvolvimento de tecnologias reprodutivas esteve intrinsecamente 

vinculado à criação de métodos contraceptivos medicalizados. A nova biologia 

buscou desvendar os eventos ainda invisíveis da reprodução por meio da pesquisa 

básica, apoiada nas promessas de intervenções científicas tanto para limitar quanto 

para replicar, em condições laboratoriais, os processos procriativos.  

Não por coincidência, os cientistas envolvidos na formulação de contraceptivos 

destacaram-se também na pesquisa de reprodução assistida. O biólogo Gregory 

Pincus, antes de ser procurado por Margaret Sanger para sintetizar o primeiro 

contraceptivo oral, investigava a síntese de compostos hormonais voltados para 

                                                             
19 Martha Ramírez-Gálvez ressalva que os processos históricos que permitiram a reprodução sem sexo 

não podem ser tomados como equivalentes àqueles que separaram o sexo da reprodução, com o advento da pílula e 
outros métodos contraceptivos e a revolução dos costumes mobilizada pelos movimentos feministas na década de 
1970. Segundo a autora, a reprodução assistida implicou em inédita “fertilização tecnológica de nossos corpos”, 
com a formação de um mercado próprio em que “[e]ssas tecnologias colocam a intervenção médico-tecnológica 
como condição necessária para a ocorrência da fecundação” (2006, p. 24). Contudo, embora sensível às diferenças 
sociais, políticas e simbólicas entre os dois processos, este trabalho ressalta as linhas de continuidade que 
consolidam a medicalização da reprodução, da contracepção à concepção tecnologicamente assistidas. Afinal, 
descobertas e iniciativas científicos comuns, próprias da medicina reprodutiva, permitiram o domínio teórico e o 
controle industrial sobre a integralidade dos fenômenos reprodutivos – por exemplo, para sintetizar 
comercialmente tanto os compostos hormonais contidos na pílula anticoncepcional quanto aqueles direcionados à 
estimulação previa à fertilização in vitro. 
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tratamentos de infertilidade. Por seus estudos sobre a partenogênese em coelhos e sua 

pretensão de repeti-los em prol do desenvolvimento de bebês humanos, Pincus 

chegou a ser comparado ao vilão de “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley 

(MAY, 2010). O biólogo Min Chueh Chang, co-criador da pílula anticonceptional, já 

tinha entrado para a história das ciências reprodutivas por ter conduzido, em 1959, a 

primeira fertilização in	vitro	exitosa em mamíferos – que só foi possível após Chang 

ter também descoberto mecanismos específicos de atuação do espermatozoide na 

fecundação, no ano de 1951 (BAVISTER, 2002).  

Uma vez que a fecundação e a formação embrionária nos mamíferos não 

podiam ser satisfatoriamente observadas em seu ambiente “natural”, o interior do 

útero, esses experimentos encontravam-se pouco desenvolvidos se comparados à 

fertilização extracorpórea de outros animais, como os anfíbios. Inseminações artificiais 

intravaginais, transferências embrionárias e criopreservação de gametas vinham 

sendo aperfeiçoadas a partir da criação animal. Conhecimentos incipientes sobre 

engenharia genética e embriologia já eram extensivamente manejados nas práticas 

agrícolas. As técnicas básicas necessárias para a fertilização in	vitro	remontam ao final 

do século XIX. O emprego desses procedimentos em embriões humanos, contudo, foi 

precedido por um longo período de acúmulo experimental e técnico, com a circulação 

de tecnologias entre espécies, centros de pesquisa e ramos da ciência (FRANKLIN, 

2013). 

O ambiente propício para a pesquisa em reprodução assistida delineou-se em 

meados do século XX. Em meio às pressões sociais pela formulação industrializada de 

contraceptivos, o olhar científico para a concepção humana ganhou tardio respaldo 

social. Além de identificar a sucessão de fenômenos reprodutivos para preveni-los 

quando conveniente, passou-se a buscar formas de induzir a procriação quando a 

natureza se mostrava “falha”. A infertilidade foi convertida em problema científico.  

As angústias de casais inférteis ganharam ressonância cientifica nos anos 1950. 

A ausência involuntária de filhos começou a ser percebida como um fardo 

particularmente pesado em meio à explosão demográfica, fenômeno também 

conhecido como “baby	boom”, nas camadas médias e altas dos Estados Unidos que 

disfrutavam da prosperidade econômica posterior à Segunda Guerra Mundial. 

Despontava a “época de ouro da família” (COONTZ, 2016), a que se atribuem, ainda 
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hoje, poderosas representações nostálgicas sobre as relações privadas de um passado 

recente, como abordará mais minuciosamente o Capítulo 3 infra. Nesse período, os 

filhos simbolizavam, simultaneamente, sucesso pessoal e lealdade aos valores cívicos: 

o estilo de vida estadunidense concretizava-se no bem-estar de uma família numerosa 

e representativa da nação. A ausência de filhos, nessas camadas sociais, assumia 

conotações negativas:  

 
[j]unto com a explosão demográfica veio uma intensa e difundida 
adesão ao pronatalismo – a crença no valor positivo de ter vários 
filhos. Um importante estudo conduzido em 1957 descobriu que a 
maioria dos estadunidenses acreditava que a parentalidade era a rota 
para a felicidade. A ausência de filhos era considerada algo desviante, 
egoísta e lamentável (MAY, 2008, p. 132).20 

 

Ainda, a extensão dos programas de planejamento familiar de modo a incluir 

a demanda de casais inférteis foi também estratégica: teve por objetivo tornar mais 

aceitável o controle populacional e de natalidade. A provisão de serviços reprodutivos 

“para todos” partia da premissa, compartilhada pelos movimentos eugenistas e 

neomalthusianos, que a oferta de tratamentos para a infertilidade destinava-se 

àquelas pessoas consideradas aptas para procriar, do ponto de vista hereditário e 

econômico (MAY, 2010). Enquanto a contracepção deveria ser administrada aos 

grupos “inadequados”, como as massas de pobres, adictos, prostitutas e minorias 

racializadas, a reprodução medicamente assistida deveria ser disponibilizada para 

casais heterossexuais ricos, instruídos e católicos. Com isso, a própria legitimidade do 

controle reprodutivo tendia a ser ampliada. Cientistas, ativistas e agentes 

governamentais entendiam que “[p]ara que o movimento progredisse, teria também 

que de algum modo lidar com tremenda oposição católica à contracepção nesse 

período” (CLARKE, 1998, p. 174).21 Ao abranger o tratamento da esterilidade, o 

planejamento familiar ganhou novos contornos no imaginário social. Tendo em vista 

o poder econômico do público alvo a que se dirigiam esses tratamentos, os custos 

envolvidos tampouco eram vistos como um obstáculo. 

                                                             
20 “Along with the baby boom came an intense and widespread endorsement of pronatalism—the belief 

in the positive value of having several children. A major study conducted in 1957 found that most Americans 
believed that parent- hood was the route to happiness. Childlessness was considered deviant, selfish, and pitiable”. 

21 “For the movement to progress, it also had somehow to address the tremendous Catholic opposition to 
contraception at the time”. 
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Porém, um desafio residia na própria caracterização clínica da infertilidade.22 

Reunir sob um único conceito uma heterogênea multiplicidade de situações de 

incapacidade involuntária de ter filhos não foi tarefa fácil para os cientistas e médicos 

especializados na regularidade dos mecanismos procriativos “normais”. A 

infertilidade se constitui, antes de mais nada, pela ausência. Embora não ostente 

consequências fisicamente dolorosas ou incapacitantes, a condição pode acarretar 

intensos sofrimentos e estigmas. Desejos e projetos pessoais de constituição de família, 

que podem parecer à primeira vista tão acessíveis a todos, veem-se frustrados. 

Françoise Héritier (1996) também ressalta estruturas de gênero implicadas na 

infertilidade, frequentemente associada à simbologia da aridez que atinge a própria 

identidade feminina. Mulheres que não conseguem ter filhos, mesmo quando 

diagnosticada a infertilidade de seus companheiros, tendem a sentir-se incompletas e 

fracassadas (LUNA, 2008). Assumem ter falhado naquela que é vista, segundo os 

estereótipos de gênero vigentes nas sociedades modernas, como a função “natural” 

das mulheres: a reprodução. Não raro, são registrados índices elevados de depressão 

em mulheres diagnosticadas com infertilidade, conforme demonstram as pesquisas 

conduzidas por Alice Domar (1992).  

Mais além, as consequências da infertilidade transcendem a lógica de sintomas 

individualizáveis no corpo: 

 

A experiência da infertilidade causa dificuldades severas, pungentes e 
únicas: adversidades econômicas, estigma social e culpa, isolamento 
social e alienação, remorso, medo, perda de status social, desamparo e, 
em alguns casos, violência. Muitas famílias em países em 
desenvolvimento dependem de crianças para a sobrevivência 
econômica. Sem filhos, homens e mulheres podem morrer de fome, 
especialmente na velhice. Em algumas comunidades, pessoas inférteis 
são ostracizadas na medida em que são percebidas como sem sorte ou 
fontes de mal, ou se tornam objeto de humilhação pública e culpa. 
Algumas, inclusive, optam pelo suicídio ao invés da vida atormentada 
e da angústia mental causada pela infertilidade. Em outras 
comunidades, são frequentemente negados ritos fúnebres a homens e 
mulheres inférteis. Para mulheres de países em desenvolvimento, a 
infertilidade pode ocasionar violência física de ameaça à vida, assim 

                                                             
22 Não raro, utiliza-se indistintamente os termos “infertilidade” e “infecundidade”. Rosely Costa e 

Debora Diniz, contudo, os diferenciam em sua relação: “[a] infecundidade é a ausência de filhos. Uma mulher, 
um homem ou um casal infecundo é aquele que não possui filhos. A infecundidade pode ser voluntária ou 
involuntária. No primeiro caso, ausência de filhos é parte de um projeto pessoal ou conjugal e não se expressa 
como problema biomédico. Já a infecundidade involuntária é aquela comumente traduzida em termos biomédicos 
como sinônimo de infertilidade” (2006, p. 49). 
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como violência psicológica. Mulheres sem filhos são geralmente 
culpadas por sua infertilidade, apesar do fato de que o componente 
masculino contribua em pelo menos metade dos casos. (…) Em países 
em desenvolvimento, a maternidade é frequentemente o único modo 
de melhoria do status das mulheres na família e na comunidade 
(DAAR e MERALI, 2001, p. 16).23  

 

A história da infertilidade foi marcada por abundantes especulações sobre suas 

causas. No Medievo, acreditava-se que a infertilidade poderia tanto ser uma 

atribuição divina quanto obra do feitiço de alguma bruxa. Tornar homens impotentes 

ou mulheres estéreis figurava entre os principais pecados atribuídos pela Inquisição a 

mulheres curandeiras. As práticas curativas, por sua vez, também estavam permeadas 

por elementos mágicos: incluíam amuletos, poções, rituais, além da receita de posições 

sexuais mais propícias à concepção (SPAR, 2007). Com a medicalização social 

intensificada no século XIX, cientistas e clínicos propuseram outras descrições da 

etiologia da infertilidade. Descobertas médicas, como a correlação entre gonorreia e 

queda da concentração de espermatozoides, contribuíram para que a biomedicina 

situasse no corpo a origem da infertilidade – não mais atribuindo-a aos desígnios 

divinos ou à atuação de feiticeiras. As causas para que a procriação não ocorresse 

regularmente deveriam ser encontradas na morfologia humana e na mecânica dos 

eventos orgânicos, ambos passíveis de correção médica. 

Na esteira da ginecologia e da obstetrícia oitocentistas, tratamentos cirúrgicos 

para a infertilidade feminina entraram em voga. Objetivando desobstruções tubárias 

que impediriam a gravidez, essas operações logravam, no máximo, inexpressivos 

índices de sucesso, uma vez que a infertilidade feminina também se relaciona à baixa 

qualidade de óvulos e a disfunções uterinas (SPAR, 2007).  

Com a descoberta da dinâmica bioquímica da reprodução e o avanço da 

                                                             
23 “The experience of infertility causes harsh, poignant and unique difficulties: economic hardship, social 

stigma and blame, social isolation and alienation, guilt, fear, loss of social status, helplessness and, in some cases, 
violence. Many families in developing countries depend on children for economic survival. Without children, men 
and women may starve to death, especially in old age. In some communities, infertile people are ostracized as they 
are perceived to be unlucky or the source of evil, or they become the object of public humiliation and shame. Some, 
even, choose suicide over the torturous life and mental anguish caused by infertility. In other communities infertile 
men and women are often denied proper death rites. For women in developing countries, infertility may occasion 
life-threatening physical as well as psychological violence. Childless women are generally blamed for their 
infertility, despite the fact that male factor causes contribute to at least half of the cases. (…) In developing 
countries, especially, motherhood is often the only way for women to enhance their status within the family and 
community”. 
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endocrinologia, terapias hormonais passaram a ser desenvolvidas e prescritas para 

casais inférteis. A partir de meados do século XX, o setor farmacêutico industrializou 

a oferta de hormônios sintéticos, substituindo extratos precariamente retirados de 

animais por tratamentos de valores exorbitantes (SPAR, 2007). As corporações 

farmacêuticas se mantiveram no mercado da fertilidade mesmo após o advento da 

fertilização in	vitro, que requer estímulos hormonais à ovulação e à fixação do embrião 

fecundado na parede do útero, a nidação.  

As alternativas para a infertilidade variavam, portanto, entre intervenções 

cirúrgicas e hormonais. Em menor escala, recorria-se a inseminações artificiais in	vivo, 

com sêmen do companheiro ou de doador injetado no interior do órgão reprodutivo 

da paciente. As primeiras fertilizações bem-sucedidas registradas datam do ano de 

1791 e buscavam contornar a incapacidade reprodutiva e sexual masculina 

(STOLCKE, 1986). No início do século XX, tais procedimentos passaram a ser 

realizados em larga escala, cumulados com terapias hormonais e aplicação de esperma 

por vias intravaginal, intracervical e intrauterina (WHO, 1992). A possibilidade de 

criopreservação de esperma facilitou a criação de bancos de doadores e ampliou as 

opções de casais com dificuldades de ter filhos. O uso de sêmen criopreservado 

possibilitou a doação sob anonimato e a pesquisa na área de doenças sexualmente 

transmissíveis, ao inserir um hiato entre o fornecimento do material e a sua utilização 

no processo reprodutivo. Destinada a situações de infertilidade masculina, a técnica 

permaneceu envolta em controvérsias até a disseminação da fertilização in	vitro	nos 

anos 1970 (DAVIS e LOUGHRAN, 2017).  

Também o coito programado, de baixa complexidade, passou a integrar os 

tratamentos convencionais para a infertilidade. Nesse procedimento, casais inférteis 

são instruídos a ter relações sexuais em datas agendadas, calculadas segundo a maior 

probabilidade de fecundação. Estimulação hormonal dos folículos ovarianos e 

monitoramento por ultrassonografia podem ser incluídos em prol de melhores 

resultados (LUNA, 2008).  

A proliferação dessas terapêuticas impulsionou uma onda de abertura de 

clínicas de fertilidade nos Estados Unidos: apesar das taxas de sucesso ainda pouco 

significativas dessas opções, constatou-se haver procura suficiente de casais ávidos 

por gestar filhos, a ponto de justificar pesquisas científicas robustas e dispendiosas na 
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área da concepção.  

Em 1978, após uma década de experimentações conduzidas pelos cientistas 

britânicos Patrick Steptoe e Robert Edwards, nasceu o primeiro “bebê de proveta”. 

Louise Brown foi gestada após uma fertilização	in	vitro	(FIV) finalmente bem-sucedida 

na espécie humana. Esses resultados foram diretamente desencadeados por uma 

geração anterior de estudos no campo da embriologia humana. Em 1944, o especialista 

em fertilidade John Rock conseguiu fertilizar, em uma cultura celular, quatro óvulos 

humanos doados por mulheres que tinham sido submetidas a histerectomias. 

Transferidos para o útero, entretanto, esses embriões não vingaram e a pesquisa foi 

interrompida. Na década de 1950, a equipe de Rock coordenou os testes clínicos da 

pílula anticoncepcional de Pincus e Chang em Porto Rico, em mais um exemplo da 

imbricação, nas ciências reprodutivas, entre os estudos sobre fertilidade e o 

desenvolvimento de métodos de contracepção (MAY, 2010).  

Edwards e Steptoe conjugaram indução hormonal de ovulação, coleta por 

laparoscopia do óvulo que veio a ser fertilizado fora do corpo de Lesley Brown e 

transferência do embrião resultante para o útero, com prévia administração de 

hormônios aptos a sustentar a gravidez. Com isso, a infertilidade por obstrução das 

trompas de Falópio foi contornada num formato de gestação que prescinde do ato 

sexual. A fertilização in	vitro	foi o ponto culminante do processo tecnocientífico que 

desacoplou a reprodução do exercício da sexualidade.   

 Posteriormente, técnicas complementares, mas não menos importantes, foram 

sendo aprimoradas. O congelamento de embriões, óvulos e sêmen permitiu sucessivas 

tentativas de fecundação e transferência embrionária, sem necessidade de submeter a 

paciente a excessivas induções hormonais – que podem acarretar, como resultado 

extremo, a síndrome do hiperestímulo ovariano. Esse quadro se caracteriza por 

“crescimento excessivo dos ovários, extravasamento de líquido para a cavidade 

abdominal, edema e diminuição do fluxo renal, que pode levar a óbito ou à remoção 

cirúrgica do aparelho reprodutivo, caso não se atenda a paciente em local 

especializado” (LUNA, 2008, p. 103). 

Pela criopreservação minimiza-se, ainda, o risco de ocorrência de gestações 

múltiplas ou multigemelares. A transferência de mais de um óvulo para o útero é 

prática contumaz das clínicas de fertilização, por aumentar as chances de nidação e 
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gravidez. No entanto, a possibilidade de que dois ou mais embriões venham a se 

desenvolver implica também em aumentado risco de complicações ao longo da 

gestação, sobretudo no caso de paciente de idade avançada (WHO, 1992). Em diversos 

países, o procedimento de “redução embrionária”, apto a diminuir o número de 

embriões gestados, é visto como análogo ao aborto, sendo vedado.24 A prevenção de 

gestações múltiplas nesses contextos se dá, portanto, pela implantação reduzida a, no 

máximo, três dos embriões fertilizados.  

O estoque de gametas e embriões excedentários viabiliza, ainda, uma 

variedade de doações e transações. A gestação de substituição com fertilização in	vitro 

é um desses arranjos possíveis: por meio dela um óvulo fecundado proveniente de 

uma mulher que quer ser mãe, ou de uma doadora, é implantado no útero de outra 

mulher que levará a gravidez a cabo. Esse “contrato de cessão temporária do útero” 

pode ser remunerado ou altruístico. De acordo com Helena Ragoné, o procedimento 

cinde a maternidade em três categorias:  

 
(1) a mãe biológica, a mulher que contribui com o óvulo 
(tradicionalmente assumida como “a mãe real”); (2) a mãe gestacional, 
a mulher que gesta os embriões mas que não guarda qualquer relação 
genética com a criança; e (3) a mãe social, a mulher que cria e cuida da 
criança (1998, p. 119).25      

  

Pode acontecer ainda, segundo Ragoné, uma gestação de substituição 

“tradicional”, em que a gestante contribui também com um óvulo seu para a 

fecundação. Desde a década de 1980, essas práticas têm se disseminado, atraindo 

ferrenhas oposições – com o questionamento do consentimento e de cláusulas 

abusivas impostas à gestante, seja pelos aspectos contratuais envolvidos, seja pelas 

desigualdades concretas perceptíveis na maioria dos casos de gestação de 

substituição. Via de regra, esses acordos aproximam mulheres advindas de diferentes 

contextos socioeconômicos e países, com legislações muito díspares entre si – fatores 

decisivos na configuração recente de um “turismo reprodutivo”, em que 

considerações financeiras e jurídicas tornam vantajoso buscar serviços reprodutivos 

                                                             
24 No Brasil, a redução embrionária é proibida pelo Conselho Federal de Medicina desde a primeira 

normativa publicada sobre reprodução assistida, a resolução CFM nº 1.358/1992. 
25 “(1) the biological mother, the woman who contributes the ovum (traditionally assumed to be the ‘real 

mother’); (2) the gestational mother, the woman who gestates the embryos but bear no genetic relationship to the 
child; and (3) the social mother, the woman who raises or nurture the child”. 
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prestados por pessoas dispostas a vender seus gametas e ceder úteros em localidades 

mais necessitadas (CORRÊA e LOYOLA, 2015).   

Em 1992, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) foi obtida por 

meio do lançamento acidental de espermatozoide diretamente no citoplasma de um 

óvulo. Esse método permite abarcar na fertilização	in	vitro	homens com diagnóstico 

de infertilidade por ausência ou baixa contagem de espermatozoide, bem como em 

casos de comprometimento orgânico da mobilidade e estrutura desses gametas 

(LUNA, 2008). Pela ICSI, um número reduzido de espermatozoides é requerido para 

a fecundação, sendo possível, ainda, a escolha do gameta com características 

cromossômicas mais propícias ao desenvolvimento embrionário. 

 A seleção de embriões, por sua vez, ganhou renovado impulso com a difusão 

do diagnóstico genético pré-implantatório (DGPI ou PGD — preimplantation genetic 

diagnosis). Essa técnica permite analisar o embrião criado por fertilização in	vitro ou 

ICSI para detecção de eventuais anomalias genéticas, somando-se a procedimentos de 

teste pré-natal já existentes como a aminiocentese, amostragem vilo-coriônica e 

ultrassonografias (GARRISON, 2008).26 Embriões com alterações constatadas pelo 

DGPI podem, portanto, ser excluídos da transferência para o útero ou da 

criopreservação para uso futuro. Por meio do diagnóstico genético pré-implantatório, 

portanto, evita-se a implantação de embriões com probabilidade de doenças graves 

derivadas de defeitos em um só gene, como a fibrose cística, a distrofia muscular de 

Duchenne, a anemia falciforme e a doença de Tay-Sachs. (WHO, 1992). Também a 

Síndrome de Down e o sexo cromossômico do embrião podem ser visualizados em 

exames pré-implantacionais, o que vem suscitando inflamados debates a respeito de 

quais características genéticas podem ou não ser selecionadas no embrião a ser 

transferido para o útero. Ainda, questiona-se seria correto dar à luz a uma criança 

selecionada, com o recurso ao DGPI, com compatibilidade genética para doar órgãos 

e tecidos a um irmão ou irmã já existente e que tenha uma enfermidade grave. Discute-

se se isso significaria “instrumentalizar” um bebê para assegurar a vida ou a saúde de 

outra criança, em casos que se tornam conhecidos como “irmãos salvadores” (em 

                                                             
26 As tecnologias citadas adicionam uma camada de medicalização a práticas que atravessam os séculos 

na história da seleção reprodutiva, tais como infanticídios, abortos seletivos em razão do sexo, abandono ou 
negligência seletiva (GAMMELTOFT e WAHLBERG, 2014). 
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tradução literal para “savior	siblings”). 

 As tecnologias de reprodução assistida, portanto, trazem consigo importantes 

controvérsias éticas e jurídicas a respeito de quem pode procriar, de que modo e 

gerando que tipo de filhos. Muitas das contendas, a serem abordadas de forma mais 

detida e minuciosa no Capítulo 2 desta Parte, estão atreladas às legislações formuladas 

para regular esse inovador ramo das ciências reprodutivas. Outras críticas, de viés 

estrutural, podem ser formuladas à forma como esses procedimentos têm sido 

utilizados (ponto 3.0 infra).  O que está em jogo, em última instância, é o que significa 

ser uma sociedade “pós-fertilização in	vitro” e quais são as premissas e consequências 

da tecnologização da reprodução.  

 

1.2.		A	vida	“pós-fertilização	in	vitro”	

 

A reprodução medicamente assistida permitiu contornar situações de 

infertilidade sem, contudo, tratar diretamente suas causas mais frequentes. Assim, a 

fertilização in	vitro foi inicialmente projetada para auxiliar mulheres com obstruções 

tubárias a engravidar. O método foi rapidamente extrapolado para pacientes com 

diferentes quadros de infertilidade: por prévia endometriose, por hostilidade cervical 

ao espermatozoide do companheiro, assim como infertilidade em decorrência de 

infecções ou por perda de ovários por fatores imunológicos ou iatrogênicos (como no 

caso de tratamentos quimioterápicos contra o câncer). O congelamento e a doação de 

óvulos permitiram superar as modalidades de infertilidade associadas ao ovário e a 

eventual baixa qualidade de gametas produzidos. Havendo malformações, lesões e 

comprometimento do útero, a fertilização in	vitro	pode ser cumulada à gestação de 

substituição (WHO, 1992).  

Os casos de infertilidade masculina, por sua vez, envolvem quantidades baixas 

ou nulas de espermatozoides (oligospermia), ou disfunções em sua estrutura ou 

motilidade (teratozoospermia e astenozoospermia, respectivamente). Não raro são 

aventadas teorias que associam a infertilidade masculina a fatores ambientais,   na 

medida em que a poluição é considerada tóxica para o esperma (PFEFFER, 1993). Para 

esses problemas, podem ser indicados os procedimentos de fertilização	in	vitro	com 

sêmen de doador ou a injeção intracitoplasmática de espermatozoide.  
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A infertilidade idiopática, ou seja, de causa obscura ou desconhecida mesmo 

após sucessivos exames médicos, continua a afetar os projetos procriativos de um 

grande número de pessoas, não obstante as inúmeras alternativas tecnológicas 

tentadas. A condição também é conhecida como “infertilidade sem causa aparente”, 

em razão da dificuldade das equipes médicas de encontrar problemas no sistema 

reprodutivo do homem e da mulher. Essa infertilidade “inexplicada” responde pelo 

alto percentual de insucesso das técnicas de fertilização in	 vitro. A medicina não 

consegue fornecer soluções para inúmeros casos de infertilidade e as taxas de sucesso 

dos tratamentos existentes ainda são consideravelmente baixas, conforme se abordará 

no ponto 3 infra.  

A própria definição clínica de infertilidade é aberta e passou por alterações nas 

últimas décadas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceituava a infertilidade 

como a incapacidade de engravidar após dois anos de exposição ao risco de gravidez, 

ou seja, a intercurso sexual regular sem uso de métodos contraceptivos. Desde a 

introdução da fertilização in	vitro	no mercado médico, esse prazo para diagnóstico foi 

reduzido para um ano de relações sexuais desprotegidas sem concepção (WHO, 2002). 

Estima-se que 8% a 15% da população mundial é infértil, sendo que 40% dos casos são 

de infertilidade feminina, 40% masculina, 15% são causas decorrentes da combinação 

de ambos e 5% são situações de infertilidade idiopática. Em grande medida, esses 

números estão por trás da rápida popularização da fertilização in	 vitro	no período 

recente. 

Por outro lado, a reprodução assistida passou a ser transposta para situações 

que não se conformam totalmente às definições tradicionais de infertilidade. Tem 

aumentado, por exemplo, o número de mulheres que buscam serviços de reprodução 

assistida fora da chamada “idade reprodutiva”. Ainda que não apresentem disfunções 

propriamente orgânicas, mulheres têm, com o avanço etário, um declínio das chances 

de engravidar, em razão de escassez e baixa qualidade de seus óvulos. Conforme 

ressalta Debora Spar,  

 
[u]ma mulher normal de vinte e oito anos, por exemplo, tem 72% de 
probabilidades de engravidar após um ano de tentativas. Já uma de 
trinta e oito tem apenas 14%. Dito de outro modo, a fertilidade 
feminina diminui em 20% depois dos trinta anos, 50% depois dos 
trinta e cinco, e 95% depois dos quarenta. Estes números implacáveis 
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explicam simultaneamente uma crescente causa da inexistência de 
filhos e a crescente procura de soluções baseadas no mercado (2007, p. 
39-40).  

 

Muitas vezes tendo priorizado a carreira e outros projetos pessoais, essas 

mulheres adiaram a maternidade que poderia ter ocorrido antes sem maiores 

dificuldades biológicas. A fertilização in	 vitro com recurso a óvulos de doadoras 

restitui a essas mulheres a possibilidade de ter filhos e, em alguns casos, gestá-los 

pessoalmente.  

Os usos da fertilização in	 vitro, aliás, transcendem em muito as aplicações 

reprodutivas, para as quais a tecnologia foi originalmente concebida. A FIV tem sido 

empregada também nas ciências básicas e aplicadas, com desdobramentos na 

melhoria de linhagens animais para consumo e na preservação de espécies em 

extinção (BAVISTER, 2002). No âmbito da produção de embriões para a pesquisa, a 

fertilização in	vitro converteu-se em verdadeira “plataforma tecnológica” – base para  

ramificações como o diagnóstico pré-implantatório, a clonagem, a biorrobótica, a 

medicina regenerativa e a pesquisa com células-tronco (FRANKLIN, 2013).  

Se o discurso que impulsionou o investimento nas ciências reprodutivas foi a 

necessidade “ultrapassar as fronteiras do conhecimento”, a fertilização in	vitro,	como 

o mais proeminente produto tecnológico da nova biologia, tem constantemente 

reposicionado as fronteiras para o futuro. Novas descobertas e desenvolvimentos são 

anunciados cotidianamente, a partir dos resultados promissores da hibridização entre 

embriologia, engenharia genética, robótica, medicina preventiva e regenerativa. Bebês 

nascidos da contribuição genética de três pessoas, colas sintéticas para fixação de 

embriões no útero, espermatozoides-robôs, quimeras genéticas e órgãos produzidos 

em laboratórios estamparam jornais na era pós-FIV, desafiando os limites do que é 

cogitado como possível.  

Sarah Franklin (2013) destaca, ademais, a centralidade de uma mudança 

fundamental operada pelas tecnologias de reprodução assistida: a reinvenção da vida. 

Esse processo já estava na raiz do surgimento das ciências reprodutivas, com suas 

pretensões de dominar os processos fisiológicos. Nesse sentido, Evelyn Fox Keller 

discerne 
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uma mudança de direção da representação para a intervenção (ou da 
descrição para o controle), [...] para a concepção particular de 
intervenção ou controle que promete o domínio da construção e da 
reconstrução da vida [...] O projeto de “remodelagem da vida”, de 
redirecionamento do curso da evolução é reformulado como um 
projeto manejável e exequível (1993, p. 53).27 

 

Mais além, com o advento das tecnologias reprodutivas, a matéria biológica 

não mais é vista como um fim em si mesmo, uma entidade sobre a qual apenas 

plasmar as intervenções científicas. Na FIV, não se pode dizer apenas que a 

reprodução é assistida por ferramentas, mas as ferramentas (os gametas) são parte 

intrínseca do processo reprodutivo. O alcance dessa manipulação das células 

reprodutivas humanas as transforma em instrumentos vivos, de modo inédito na 

história. Nas palavras de Franklin,  

  
[a]lém de estabelecer um novo método de reprodução sexuada e uma 
poderosa nova janela para os mecanismos do desenvolvimento 
biológico, a FIV desempenhou um protagonismo no estabelecimento 
de novas tecnologias de reconstrução da vida como uma parte normal, 
familiar e mesmo naturalizada da reprodução humana. De fato, a FIV 
é decerto o exemplo proeminente de como uma ferramenta humana 
viva – um embrião em cultura “ex vivo” – substancializou um 
entendimento ordinário e íntimo da biologia como tecnologia. Nós 
poderíamos simplesmente dizer que após a FIV, temos um novo tipo 
de parentesco biológico com a tecnologia (2013, p. 43).28  

 

Entretanto, essa reinvenção da vida ensejada pelas técnicas reprodutivas não é 

uniforme e simples. A recepção concreta dessas tecnologias, para muito além do 

recinto dos laboratórios científicos e das manchetes de divulgação científica, é 

marcada por ruídos, contradições e dinâmicas de poder. Depurar esses aspectos 

altamente questionáveis, sobretudo no âmbito da reprodução, permite também 

considerar de forma crítica as possibilidades abertas pela ciência moderna – não 

perdendo de vista as origens espúrias das tecnologias reprodutivas, mas sem 

                                                             
27 "a change in aim from representation to intervention (or from description to control), […] to the 

particular conception of intervention or control that promises mastery over the making and remaking of life. [...] 
[T]he project of 'refashioning life,' of redirecting the future course of evolution, is recast as a manageable and 
doable project". 

28 “In addition to establishing a new method of sexual reproduction, and a powerful new window into 
the mechanisms of biological development, IVF has played a leading role in the establishment of new technologies 
of remaking life as a normal, familiar, and even naturalized part of human re- production. Indeed, IVF is arguably 
the preeminent example of how a living human tool—a cultured ex vivo embryo—has substantialized an ordinary 
and intimate understanding of biology as technology. We could simply say that after IVF we had a new kind of 
biological kinship with technology”. 
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minimizar ou dispensar suas potencialidades.  

 
1.3.	Críticas	formuladas	à	reprodução	assistida	

 

 Dissociar a crítica à FIV de um escrutínio de suas formas de regulação consiste 

numa tarefa árdua. Muitos dos problemas internos à indústria da fertilidade são, no 

mínimo, extremados pelas inconsistências e lacunas de legislações nacionais e 

internacionais. Contudo, um primeiro olhar será lançado, neste ponto, às 

problemáticas estruturais do mercado da reprodução assistida, de modo a fornecer, 

inclusive, as bases para reflexões mais avançadas sobre os aspectos normativos em 

que estão envoltas as tecnologias reprodutivas (no Capítulo 3, infra). 

 As críticas preliminares que podem ser opostas à reprodução assistida, tal 

como é ofertada e consumida contemporaneamente, articulam-se em quatro eixos: (1) 

a questão das taxas de sucesso; (2) a acessibilidade; (3) a objetificação das mulheres e 

(4) o reforço de vínculos biológicos e da família (heteros)sexual. 

  Desde os primeiros nascimentos por FIV, os centros de medicina reprodutiva 

vislumbraram na tecnologia um negócio rentável. Além de promover a contracepção 

para as classes pobres, esse empreendimento dos médicos poderia aliviar os 

tormentos das famílias aptas a pagar pela chance de ter filhos. A oferta de serviços era 

insuficiente diante da demanda crescente por alternativas aos tratamentos 

convencionais (cirúrgicos, hormonais e de inseminação “in	 vivo”). Os altos valores 

cobrados pela fertilização in	 vitro, assim, não se devem somente ao manuseio de 

tecnologia de ponta: refletem também as promessas de sucesso e satisfação de desejos 

pungentes de pessoas consternadas pela infertilidade. 

 A propalada “revolução” na fertilidade trazida pela FIV, entretanto, precisa ser 

desmascarada. A fertilização in	 vitro, cumulada com transferência e doação de 

gametas, ICSI e PGD, consiste, de fato, na melhor oportunidade possível para que 

muitas pessoas e casais inférteis possam procriar. Todavia, a eficácia desses métodos 

ainda é extremamente baixa: as taxas de êxito variam conforme clínica e país, mas, 

numericamente, estão longe de inspirarem otimismo. Duas décadas depois dos 

primeiros procedimentos, Franklin (1998) esclarece que as taxas de sucesso médias 

das melhores clínicas no mundo variam entre 15% e 20%. A cada cinco casais que 
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tentam uma gravidez pela FIV, apenas um levará um bebê para casa – e muito 

provavelmente após mais de uma tentativa. Segundo dados de 2010, no Reino Unido 

as taxas de sucesso da FIV variam de 32,2% para mulheres com menos de trinta e cinco 

anos até 1,9% para mulheres com mais de quarenta e cinco anos (HFEA, 2016).   

 Em uma descrição icônica das clínicas de fertilização in	 vitro	 dos Estados 

Unidos, Charis Cussins (1998) relata o intrincado processo de produção de estatísticas 

da reprodução assistida. O mercado reprodutivo estadunidense é altamente 

competitivo e dominado por clínicas privadas, que disputam a clientela disponível 

com base nas respectivas taxas de êxito certificadas e publicadas periodicamente. 

Dentre a extensa documentação registrada, as equipes médicas dispensam especial 

atenção aos parâmetros de inclusão de diferentes casos nas estatísticas. Em uma das 

reuniões observadas pela autora, levantou-se a indagação a respeito de ser ou não 

ético excluir da contagem os casos de pacientes com taxas de sucesso sabidamente 

baixas, com quadros de esclerose múltipla, por exemplo. Os profissionais decidiram 

retirar essas ocorrências das taxas gerais sob a alegação de que outras clínicas nem 

mesmo admitiram essas pacientes. Não se cogitou, entretanto, deixar de fornecer-lhes 

os tratamentos, mesmo com reconhecidas chances de fracasso.  

 A aposta nos tratamentos, contudo, parece ser assumida a despeito dessas 

baixas taxas de sucesso. Um dos fatores que, ao contrário, limita a indústria da 

fertilidade são os elevados preços dos procedimentos. Segundo Debora Spar, em 

decorrência desses valores “muitas pessoas que presumivelmente gostariam de entrar 

no negócio de bebês são forçadas pelos seus rendimentos a ficar à margem” (2007, p. 

56). Na maior parte do globo, a reprodução assistida é altamente privatizada, 

limitando o acesso àqueles que tem disposição e recursos disponíveis para custear os 

tratamentos. Cussins relata como as tecnologias reprodutivas são elitizadas:  

 
A norma da “capacidade para pagar” faz referência àqueles cuja 
reprodução na sociedade é tomada como suficientemente valiosa para 
assegurar a busca por tratamentos de infertilidade e a concentração de 
recursos. Alguns médicos descrevem um elemento de sua satisfação 
profissional em termos do tipo de paciente com os quais eles podem 
trabalhar, e um deles me “tranquilizou” de que a maioria das pessoas 
que não podem pagar já tem muitos filhos (1998, p. 73).29 

                                                             
29 “The norm of the “ability to pay” references those whose reproduction in the wider society is taken to 

be valuable enough to warrant the pursuit of infertility treatments and the concentration of resources. Some 
physicians describe an element of their job satisfaction in terms of the kind of patients they are able to work with, 
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As demandas reprodutivas das classes populares são, sistematicamente, 

desprezadas. A partir de etnografia nos principais hospitais brasileiros fornecedores 

de serviços reprodutivos, Naara Luna (2007) coteja as causas que levam mulheres de 

variadas classes sociais a buscar a fertilização in	 vitro. O estudo da antropóloga 

confirmou tendências já observadas em prévias pesquisas nacionais e internacionais: 

as mulheres de camadas médias e altas encontram dificuldades em engravidar por 

fator etário, tendo adiado a maternidade. As mulheres mais pobres, por sua vez, 

tornaram-se inférteis após infecções que poderiam ser prevenidas com melhor 

atendimento de saúde, bem como em decorrência de esterilizações não consentidas. 

As lógicas historicamente arraigadas das ciências reprodutivas continuam 

engendrando desiguais experiências de fecundidade. 

Também na África subsaariana avolumam-se reivindicações por acesso a 

técnicas de reprodução assistida em resposta aos altos índices de infertilidade 

ocasionada por infecções não tratadas, tais como clamídia e gonorreia, agudizadas 

pela recusa dos homens de usarem preservativos masculinos. Em um continente 

marcado como alvo preferencial de intervenções de controle populacional, cerca de 

um terço dos casais não consegue corresponder às pressões sociais por filhos. O 

estigma da infertilidade, contudo, recai mais fortemente sobre as mulheres, 

acarretando-lhes o abandono familiar e material, além do isolamento da comunidade, 

que não raro culminam em suicídios e assassinatos (NATURE EDITORIAL, 2006). Os 

desafios residem não só em combater preconceitos e práticas tradicionais – como o 

arraigado costume de constranger as mulheres a recorrerem sexualmente aos irmãos 

de seus maridos inférteis –, mas também em promover o desenvolvimento e a oferta 

de protocolos de reprodução assistida alternativos e de baixo custo (PILCHER, 2006). 

Ainda, as políticas de concepção e de contracepção convergem para a necessidade de 

empoderamento e educação das mulheres, de modo que condições materiais de saúde 

reprodutiva sejam garantidas e que decisões informadas possam ser vislumbradas 

como possíveis, em um crescente de resistência às diversas formas naturalizadas de 

violência de gênero. 

Algumas estratégias foram concebidas com o intuito de tornar a reprodução 

                                                             
and one “reassured” me that most of the people who cannot afford to pay already have several children”. 
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assistida mais acessível do ponto de vista econômico. No Brasil é bastante comum, por 

exemplo, a “doação compartilhada de óvulos”. Na ausência de regulação específica, 

esse trâmite se aproxima sobremaneira de uma forma velada de comercialização, 

proibida no país. A doação compartilhada consiste em uma “troca, entre duas 

mulheres, de material reprodutivo biologicamente escasso (ovócitos). Esta troca 

ocorre, em geral, entre uma mulher que tem óvulos e não pode custear seu tratamento 

e outra que, não tendo mais óvulos para se reproduzir, custeia o tratamento da 

doadora” (CORRÊA e LOYOLA, 2015, p. 753). 

Há também quem prefira recorrer ao chamado “turismo reprodutivo”. O termo 

enquadra sobretudo o trânsito de pessoas oriundas de países desenvolvidos em 

direção a países periféricos, em que há uma grande “biodisponibilidade” de materiais 

reprodutivos, como óvulos, sêmen e cessão de útero, a custos vistos como vantajosos. 

Esses pacientes beneficiam-se de legislações mais flexíveis que as de seus países de 

origem, com a prestação de serviços de qualidade, por clínicas que atendem 

estrangeiros e as camadas abastadas locais. Ao se opor a essas dinâmicas, Naomi 

Pfeffer (2011) vai além da tradicional crítica que põe em xeque a qualidade do 

consentimento de mulheres pobres de contextos de miséria. Pfeffer demonstra que os 

países com biodisponilidade de gametas e “barrigas de aluguel”, além de ilimitados 

serviços reprodutivos a baixo custo, são os mesmos países que negam autonomia 

reprodutiva às mulheres nativas. Estrategicamente, o mercado reprodutivo é 

combinado com políticas restritivas ao aborto e à saúde reprodutiva. 

Nesse viés, o turismo reprodutivo aprofunda o fenômeno pré-existente de 

“reprodução estratificada”.  Shellee Colen cunhou essa expressão para analisar as 

relações entre mães nova-iorquinas e imigrantes jamaicanas empregadas no cuidado 

de seus filhos. A autora identifica uma dinâmica persistente em que  

 
tarefas físicas e de reprodução são realizadas de forma diferencial de 
acordo com desigualdades baseadas em hierarquias de classe, raça, 
etnia, gênero e lugar na economia global. [...] O trabalho reprodutivo 
– físico, mental e emocional – de dar à luz, cuidar e socializar crianças, 
além de criar e manter um lar e pessoas (da infância à velhice) é 
experimentado, valorizado e recompensado de forma diferencial de 
acordo com desigualdades de acesso a recursos materiais e sociais em 
contextos históricos e culturais particulares (1995, p. 78).30 

                                                             
30 “physical and reproduction tasks are accomplished differentially according to inequalities that are 

based on hierarchies of class, race, ethnicity, gender, place in a global economy [...] The reproductive labor – 
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Colen verifica que as mulheres de regiões periféricas se veem pressionadas a 

deixar seus filhos sob os cuidados de outrem e ir trabalhar em outros países para 

garantir-lhes o sustento. Tanto as imigrantes quanto suas empregadoras enfrentam a 

situação de terceirizar a criação direta de seus filhos. Porém, encarregadas do cuidado 

com os filhos de mulheres mais abastadas, as cuidadoras profissionais colocam em 

segundo plano uma maior extensão de seus próprios desejos reprodutivos. A coerção 

econômica se apresenta, portanto, como um elemento que enseja desigualdades 

reprodutivas em escalas nacionais e internacionais. 

Com o turismo reprodutivo e as tecnologias de FIV, a reprodução estratificada 

ganha contornos tecnológicos e ainda mais internacionalizados. Mulheres não brancas 

e da classe trabalhadora deparam-se com a possibilidade de “capitalizar” sua já 

restrita autonomia reprodutiva, para conseguir sustentar a si mesmas e a seus filhos – 

ainda que provisoriamente e recebendo baixas remunerações (PFEFFER, 2011).  

A exploração das mulheres nas práticas médicas de reprodução assistida, 

inclusive, mobilizou uma série de estudos de gênero. A propensão de se 

instrumentalizar os processos procriativos femininos costuma ser justificada por 

violentas naturalizações de gênero, como a romantização da maternidade e a visão do 

corpo feminino como vocacionado à reprodução. As intervenções tecnológicas 

incidem prioritariamente sobre a correção da fisiologia e da anatomia das mulheres. 

Ao criticar o modelo vigente de tratamento da infertilidade, Davis e Loughran 

sublinham que 

 
definições medicalizadas são “secretamente generificadas” porque se 
assume que as mulheres assumem maior responsabilidade por lidar 
com a infertilidade e porque elas são mais afligidas pelo diagnóstico 
(seja delas ou de seus parceiros). Crucialmente, as mulheres também 
suportam o grosso dos exames e dos tratamentos, que são mais 
invasivos do que os procedimentos aplicados aos corpos masculinos. 
Adotar um modelo médico da infertilidade pode, portanto, impedir 
os pesquisadores de localizar a experiência da ausência involuntária 
de filhos em sistemas mais abrangentes de poder, privilégio e 
sofrimento (2017, p. 6).31 

                                                             
physical, mental, and emotional – of bearing, raising and socializing children and of creating and maintaining 
households and people (from infancy to old age) is differentially experienced, valued and rewarded according to 
inequalities of access to material and social resources in particular historical and cultural contexts”. 

31 “medicalized definitions are ‘covertly gendered’ because it is assumed that women take greater 
responsibility for tackling infertility and that they are more distressed at the diagnosis (whether in themselves or 
in their partners). Crucially, women also bear the brunt of investigations and treatment, which are more invasive 
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 Na fertilização in	vitro, as mulheres enfrentam mais riscos, dada a recorrência 

de técnicas dolorosas e exaustivas, com a administração de quantidades rigorosas de 

hormônios a cada ciclo de ovulação e de implantação de embriões, além da ambígua 

possibilidade de gestações múltiplas e suas complicações. Sofrem, ainda, com 

estigmas e preconceito, aguentando o fardo e a “culpa” por não engravidarem, a 

despeito da magnitude dos esforços realizados.  

Ao elucubrar sobre a razão pela qual mulheres e casais submetem-se a tantos 

desgastes físicos e emocionais, mesmo cientes das reduzidas chances de sucesso, 

Franklin percebe um discurso de “necessidade”, e não de “escolha”. Após etnografia 

em clínicas de reprodução assistida, a autora constata que “as mulheres expressam 

duas metas primárias em relação à FIV: se elas tiverem sucesso, terão conseguido o 

objetivo principal de um bebê para levar para casa, e se elas fracassarem, ao menos 

saberão que tentaram	tudo” (FRANKLIN, 2008, p. 107).32  

A importância assumida pelo projeto pessoal de ter filhos pode ser 

correlacionada com outro aspecto problemático das tecnologias reprodutivas: a 

fertilização in	vitro tem sido pensada como aplicável preponderantemente – quando 

não exclusivamente – a um único formato de família. Embora dispense o intercurso 

para a procriação, as tecnologias reprodutivas permanecem ainda restritas a um 

modelo “sexual” de família. Martha Albertson Fineman escreve sobre esse modelo: 

 
[a] família sexual é a família tradicional ou nuclear, uma unidade com 
uma união heterossexual formalmente celebrada em seu cerne. Uso o 
termo “sexual” para modificar “família” de modo a enfatizar que 
nossas imagens e expectativas sociais e legais da família são 
tenazmente organizadas em torno de uma associação sexual entre um 
homem e uma mulher. Essa é a conexão íntima primária. É claro que 
isso reflete um imperativo reprodutivo, mas esse fato biológico básico 
tem também importantes ramificações ideológicas. A família sexual é 
considerada a forma “natural” para a organização social e cultural da 
intimidade, sendo sua forma ordenada por prescrição divina e 
perpetuada por pesquisas de opinião. A família sexual é uma entidade 
com direito a proteção – com “privacidade” e imunidade concedidas 
por substancial supervisão do Estado (1995, p. 143).33 

                                                             
than the procedures applied to male bodies. Adopting a medical model of infertility can thus prevent researchers 
from locating the experience of involuntary childlessness within wider systems of power, privilege, and suffering”. 

32 “women expressed two primary aims in relations to IVF: if they succeed, they would achieve the 
ultimate goal of a take-home baby and if they failed, at least they would know they had tried everything”. 

33 “The sexual family is the traditional or nuclear family, a unit with a heterosexual, formally celebrated 
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No contexto da medicina reprodutiva, o casal heterossexual não é apenas uma 

regularidade numérica, mas também um requisito do atendimento. Assim como nos 

casos que ficaram conhecidos sob o título “Síndrome do Nascimento Virgem”, é 

comum que as equipes médicas exijam, de forma velada ou explícita, a suposta 

estabilidade de uma relação heterossexual. Acompanhando de perto o cotidiano de 

clínicas estadunidenses, Cussins (1998) relata que mulheres solteiras ou lésbicas que 

procuravam serviços de reprodução assistida eram sutilmente dispensadas com uma 

lacônica recomendação de se dirigirem diretamente aos bancos de esperma 

comerciais. Esses bancos de gameta, com frequência, somente disponibilizavam 

sêmen congelado de doadores mediante diagnóstico de infertilidade – restringindo, 

implicitamente, os serviços ofertados às necessidades reprodutivas dos casais 

heterossexuais. 

O bem-estar de eventual criança futura é o motivo alegado para se 

circunscrever as técnicas reprodutivas às estritas demandas dos casais heterossexuais. 

Considera-se que o ambiente mais adequado para a criança gerada por fertilização in	

vitro	 é a família heterossexual – o que significa uma imposição de determinados 

comportamentos até mesmo para os casais compostos por homens e mulheres que 

procuram a reprodução medicamente assistida. Cussins (1998) observa que pacientes 

que têm brigas conjugais na presença de profissionais das clínicas têm sua aptidão 

para a parentalidade questionada – sendo inclusive encaminhados para o setor de 

psicologia existente na maioria dessas clínicas. 

A heterossexualidade, portanto, figura como mais um critério presumido para 

o acesso à fertilização in	 vitro. Ainda que permitam desvincular a procriação do 

intercurso sexual, as tecnologias reprodutivas têm sido utilizadas não para desafiar os 

conceitos tradicionais de família, mas para reforçá-los. A difusão dessas técnicas ainda 

se encontra embaraçada às premissas heteronormativas, racistas e eugênicas da 

emergência das ciências reprodutivas.  

                                                             
union at its core. I use the term “sexual” to modify “family” to emphasize that our societal and legal images and 
expectations of family are tenaciously organizes around a sexual affiliation between a man and a woman. This is 
the primary intimate connection. Of course, it reflects the reproductive imperative, but this basic biological fact 
also has important ideological ramifications. The sexual family is considered the “natural” form ordained by 
divine prescription and perpetuated by opinion polls. The sexual family is an entity entitled to protection – 
granted “privacy” or immunity from substantial state supervision”. 
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*** 

 

Conforme se abordará no Capítulo 2, as diferentes regulamentações jurídicas 

que versam sobre a reprodução também condicionam a elegibilidade para os 

procedimentos da medicina reprodutiva a parâmetros de gênero e sexualidade, além 

de perpetuarem lógicas privatizantes que distanciam essas técnicas do horizonte de 

possibilidades da maior parte da população. Longe de serem fornecidas como serviços 

de saúde a que se tem direito, as tecnologias reprodutivas seguem sendo vistas como 

mercadorias desigualmente distribuídas entre os segmentos sociais.  
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 PARTE 2 

A CARACTERIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

  

 Nos últimos meses do ano de 1990, uma polêmica batalha judicial ganhou 

repercussão nos EUA e no mundo. O caso Johnson	v.	Calvert	 foi anunciado como a 

primeira disputa legal pela parentalidade de um bebê nascido por fertilização in	vitro 

seguida de gestação de substituição. No estado da Califórnia, Anna L. Johnson, de 

ascendência afro americana e já mãe de uma criança de quatro anos, gestou o embrião 

formado por gametas de Crispina e Mark Calvert, casal de classe média, identificados 

como brancos de origem filipina. Em troca da quantia de dez mil dólares, da aquisição 

de um seguro de vida em seu nome e da cobertura das despesas médicas com a 

gravidez, Johnson teria se comprometido a renunciar a “todos os direitos parentais” 

em benefício dos Calvert. Após o parto, contudo, Anna nomeou o bebê como 

“Christopher” e passou a reivindicar judicialmente a condição de sua mãe. 

	 Em sentença posteriormente confirmada pelo tribunal de apelação e pela 

Suprema Corte Californiana, o juiz Richard Parslow caracterizou Crispina e Mark 

Calvert como os únicos “pais naturais” de Christopher, rejeitando de pronto a 

possibilidade de “dividir emocionalmente a criança entre duas mães”.	Conforme 

narra matéria do New	York	Times	(1990), Parslow equiparou o papel desempenhado 

por Anna Johnson ao de uma “ama-de-leite”, que não chega a adquirir direitos 

parentais ao fornecer condições para o desenvolvimento do bebê. A gestante teria 

funcionado como um mero “lar temporário”, retratada como “estranha 

geneticamente” à criança que carregava.  

 O juiz privilegiou o fator genético, “de sangue”, como gerador da maternidade, 

conferindo plena validade ao contrato firmado e à intenção dos Calvert de serem pais, 

mesmo após ter constatado a inexistência, à época, de norma jurídica específica sobre 

gestação de substituição. Recorrendo a testes científicos, o magistrado desconsiderou 

a literalidade do texto legal do Estatuto Californiano do Parentesco (California	Uniform	

Parentage	 Act	 de 1975), invocado por Johnson para embasar sua pretensão à 

maternidade. Na seção 7003, o documento dispunha que “o relacionamento entre pais 

e filhos deve ser estabelecido: [...] entre uma criança e sua mãe natural pela prova de 
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que ela deu à luz a criança”.34 Recomendando que o estado da Califórnia elaborasse 

uma legislação sobre a gestação de substituição, Parslow sugeriu que as candidatas 

futuras ao procedimento fossem submetidas a árduos exames psicológicos que 

prevenissem o arrependimento, além de serem selecionadas dentre mães já com 

experiência (MYDANS, 1990). 

 O juiz ainda afastou expressamente a incidência de precedentes judiciais 

famosos que fixavam, em prol das gestantes de substituição tradicionais, que tinham 

contribuído com óvulos para a formação do embrião, o direito de visita após a entrega 

do bebê para o casal contratante.35 Sob o argumento de satisfação inequívoca do 

“melhor interesse da criança”, o vínculo com os Calvert foi considerado o único laço 

familiar “genético, biológico e natural”: a Anna Johnson caberia apenas receber, de 

tempos em tempos, fotos de Christopher fornecidas por Crispina (MYDANS, 1990).   

O caso foi objeto de posteriores análises em escritos feministas. Teóricas dos 

estudos de gênero e raça, como Anita Allen e Deborah Grayson, enfatizaram que a 

gestação de substituição não se resume a um mero serviço prestado de forma 

impessoal. Uma gravidez consiste em uma experiência corporal complexa que 

envolve sentimentos, emoções e apegos nem sempre mensuráveis nos termos de um 

contrato. A possibilidade de rompantes de arrependimento existe e deve ser 

enfrentada. Para que tais riscos não recaiam exclusivamente sobre as gestantes, 

consideradas partes hipossuficientes desses acordos, essas autoras sugerem soluções 

alternativas. Allen (1991) afirma que os legisladores deveriam desencorajar a gestação 

de substituição, definindo um período, após o parto, dentro do qual seria legítimo que 

as gestantes optassem por ficar com o bebê. Grayson (1998), por sua vez, aposta no 

reconhecimento de múltiplas relações de parentalidade, que permitiriam tanto à 

                                                             
34 ”The parent and child relationship may be established [...] between a child and a natural mother [...] 

by proof of her having given birth to the child.” 
35 Parslow recusou expressamente similaridades entre a situação de Anna Johnson e o paradigmático o 

caso do “Baby M”, em referência a Melissa Stern. Na primeira disputa judicial conhecida por um bebê nascido 
por “barriga de aluguel”, a gestante substitutiva Mary Beth Whitehead conseguiu, em 1988, que a Suprema Corte 
de Nova Jersey invalidasse seu contrato com o casal William e Elizabeth Stern. Em 1986, Whitehead forneceu 
óvulo próprio para a formação do embrião, motivo pelo qual a Corte veio a reconhecer seus laços genéticos e, por 
derivação, os direitos de visitas ao bebê por ela gestado. A guarda de Melissa, porém, foi conferida a William, como 
pai biológico que havia contribuido com esperma para a inseminação artificial. A trama, que envolveu a exploração 
midiática da dor de Whitehead e sua fuga com a criança para outro estado, terminou quando Melissa optou, aos 
dezoito anos, por ser adotada legalmente por aquela que a criou, Elizabeth Stern, desfazendo o vínculo com 
Whitehead. Por ter se tratado de “gestação de substituição tradicional”, em que a gestante foi considerada “mãe 
gestacional e genética”, esse precedente não foi considerado aplicável ao caso de Johnson pelo juiz Parslow. 
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gestante de substituição quanto aos contratantes proverem cuidados ao bebê, 

estabelecendo relacionamentos familiares desvencilhados de supostas condicionantes 

biológicas.  

Essas autoras, ainda, sublinharam as desigualdades que certamente 

concorreram para o desfecho jurídico do caso dos Calvert: não por acaso o judiciário 

considerou um casal branco, unido pelo matrimônio, heterossexual e de classe média 

como apto a fornecer uma família para Christopher em detrimento de Anna Johnson, 

mulher negra e mãe solteira. Sistematicamente, os tribunais têm reforçado modelos 

tradicionais de família sexual, embasados no casamento e na heterossexualidade. 

Embora a “intenção de constituir família” seja um critério recorrentemente enunciado 

por juristas para a decisão de contendas judiciais, sua aplicação é apontada como 

seletiva e arbitrária, ocorrendo de forma “inconsistente porque assume uma 

igualdade entre indivíduos que não existe ainda. Mães gestacionais que renegam seus 

contratos – assim como mães pobres, mães lésbicas, mães negras e outras mães que se 

considera atuarem fora das famílias de classe média, centradas nos pais – 

frequentemente se encontram sem suporte ou recursos legais em disputas de guarda 

pelos filhos” (GRAYSON, 1998, p. 536)36. O reconhecimento jurídico da “vontade” na 

formação da família, da maternidade e da paternidade tende a beneficiar arranjos 

nucleares, os mesmos que ganharam renovada força, ao longo das últimas décadas, 

também com o recurso ao essencialismo genético. 

 As percepções públicas sobre a querela dividiam-se. Por um lado, jornais 

descreveram a gestante como aproveitadora e desonesta, evocando a figura da 

“welfare	 queen”, traduzido literalmente  como “rainha do bem-estar social”, 

popularmente usada em críticas a mulheres negras e pobres que criam seus filhos com 

o recurso a programas de assistência social estadunidense.37  Movimentos sociais 

                                                             
36 “[…]the rule of intent, as Anita Allen persuasively argues, is often inconsistently applied because it 

assumes an equality be- tween individuals that does not yet exist. Gestational mothers who renege on their 
contracts-poor mothers, lesbian mothers, black mothers, and other mothers thought to be functioning outside 
middle-class, father- centered families-often find themselves without support or legal recourse in child custody 
disputes”. 

37 Nancy Hirschmann identifica a imagem da “welfare queen” como recorrente na história 
contemporânea dos EUA, ganhando particular impulso com o desmonte do estado do bem-estar social pelo avanço 
das políticas neoliberais de Richard Nixon. A autora demonstra que o rechaço ao “welfare” explora um apelo 
significativo a preconceitos de raça e classe, de modo que a “welfare queen” é retratada como “alguém que é 
geralmente negra e se senta em casa assistindo televisão enquanto os cheques da assistência social chegam aos 
montes, tendo filhos atrás de filhos como um modo de encher seus cofres, é desocupada e preguiçosa, mas esperta 
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feministas, por sua vez, destacaram que esse tipo de acordo de “barriga de aluguel” 

poderia acentuar a exploração de pessoas economicamente desfavorecidas, sobretudo 

consideradas as hierarquias sociais vigentes, que historicamente impõem às mulheres 

negras a disponibilidade para o trabalho reprodutivo (GRAYSON, 1998). 

Representações colonizadoras e escravistas das mulheres, nesse viés, seguem 

atribuindo-lhes as mesmas funções procriativas estratificadas segundo marcadores 

raciais e socioeconômicos, a despeito das mudanças sociais prometidas com o advento 

da reprodução tecnologicamente mediada. 

O caso Johnson	v.	Calvert exemplifica mais do que o reposicionamento social e 

epistemológico da reprodução – que progressivamente passa de processo íntimo e 

privado, ocorrido nas profundezas do corpo feminino, a transação comercial e assunto 

para inflamados debates públicos, permeável ao olhar clínico e ao escrutínio geral 

(FRANKLIN, 1995). O episódio também evidencia os modos pelos quais o Direito tem 

sido convocado a atuar perante a erupção de crises limítrofes vislumbradas para as 

novas tecnologias conceptivas. A medicalização da reprodução suscita dilemas éticos 

e políticos, demandando das instituições sociais que manejam o aparato jurídico, 

como o judiciário, respostas satisfatórias, dotadas de pretensão de universalidade e 

segurança jurídica. 

Esses impasses, ainda, revolvem e desestabilizam concepções tomadas como 

autoevidentes no discurso jurídico, tais como as de família, maternidade e 

paternidade. Contrastes entre antigos significados e novos tensionamentos dessas 

noções explicitam a própria condição paradoxal da recepção social das novas 

tecnologias reprodutivas: ao mesmo tempo em apresentam-se aberturas possíveis a 

mudanças nas relações de parentesco, os usos admitidos para esses avanços 

                                                             
o suficiente para manipular o sistema e explorar os contribuintes de impostos. De fato, ela tem um indignante 
senso de merecimento do apoio que recebe dos impostos de americanos (brancos) e trabalhadores” (2003, p. 144). 
“The welfare queen, who is usually black and sits at home watching television while the welfare checks come 
pouring in, having baby after baby as a way to fill her coffers, is shiftless and lazy, but clever enough to manipulate 
the system and rip off taxpayers. Indeed, she feels an indignant sense of entitlement to the support she receives 
from the tax dollars of hard-working (white) Americans”. Esse discurso assemelha-se bastante àquele assumido 
por parte da mídia e da sociedade brasileiras a respeito das beneficiárias do Bolsa Família, que são tidas por 
“acomodadas”, pelo “efeito-preguiça”, e incentivadas a terem mais filhos para permanecerem “dependentes” do 
Programa. Ainda, opositores apontam que a política pública seria permeada por inclusões fraudulentas, motivadas 
pelo suposto interesse do Partido dos Trabalhadores em se aproveitar eleitoralmente de seus beneficiários 
(CASTRO et al., 2009). Os equívocos dessa visão têm sido desconstruídos por volumosas pesquisas recentes, cf. 
REGO e PINZANI, 2013. 
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permanecem confinados às restrições impostas por aquilo que é imaginável dentro do 

modelo de família sexual.  

Para tanto, é decisivo entender como e quando o Direito opera na regulação de 

conflitos. Linguagens, práticas e institutos jurídicos preexistentes são acomodados, 

não sem dificuldades, às novas situações ocasionadas pelas novas tecnologias. Figuras 

como as de sujeitos de direitos, negócios jurídicos, direitos de propriedade e relações 

familiares, adquirem camadas de complexidade ao serem ineditamente aplicadas a 

certos objetos e relações - como é o caso, respectivamente, dos contratos de gestação 

de substituição, da propriedade sobre gametas e embriões e da participação de 

terceiros estranhos ao casal heterossexual no estabelecimento de filiação.  

Ao revestirem essas novas realidades, as formas jurídicas trazem consigo 

pressupostos arraigados no Direito, configurando um pano de fundo axiológico que 

tem orientado as percepções e ações concernentes às novas técnicas reprodutivas. De 

fato, valores como liberdade de ação, autonomia corporal, integridade física e 

capacidade de se obrigar e estabelecer vínculos compõem o repertório semântico 

engajado nos embates éticos e jurídicos sobre a reprodução assistida. Fornecendo 

parâmetros para dirimir incertezas, essas categorias discursivas também contribuem 

para fazer do Direito o campo por excelência da regulação contemporânea das práticas 

reprodutivas. A esse respeito, Marilyn Strathern alerta: “Há uma particular aquisição 

ao se trazer à análise o pensamento jurídico. Trata-se de uma disciplina e uma prática 

que precisam lidar com diferentes tipos de relacionamentos. Afinal, na mitologia 

europeia, o direito é o locus clássico em que relações categóricas e interpessoais entram 

em confronto” (2015, XI). 

Julgamentos nos tribunais, expedientes legislativos, reivindicações por direitos 

humanos e políticas públicas: o discurso jurídico é exigido e instrumentalizado na 

inserção social das técnicas reprodutivas, acionando por representações culturais 

fundantes das sociedades modernas, como os modos pelos quais uma pessoa é 

(re)produzida. Nesse sentido, é central investigar como o acoplamento histórico entre 

as tecnologias conceptivas e os mecanismos jurídicos produzem formas específicas de 

vir a ser pessoa e de ser sujeito de decisões reprodutivas. Torna-se profícuo, portanto, 

compreender a reprodução, medicalizada e juridicamente (des)regulada, como 

dispositivo: rede de relações de poder atravessadas por normatividades 
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conformadoras - a saber, a heterossexualidade, a ambivalência da maternidade, a 

proteção da infância e a nostalgia da família tradicional -, que funciona segundo uma 

racionalidade específica, o neoliberalismo, e engendra concepções particulares de 

sujeito e liberdade reprodutiva.  

 

2.	 O	 DISPOSITIVO	 DA	 REPRODUÇÃO	 ASSISTIDA	 E	 A	 RACIONALIDADE	

NEOLIBERAL	

2.1.	A	reprodução	assistida	como	dispositivo 

 

A reprodução assistida, ao ser assumida como dispositivo, não pode ser 

teorizada em abstrato. Ao contrário, torna-se imprescindível situá-la em seus 

contornos concretos e analíticos, de modo a delinear seu efetivo funcionamento como 

estratégia de poder exercido sobre os corpos e suas capacidades reprodutivas. 

O resgate histórico empreendido no capítulo 1 permitiu compreender o 

desenvolvimento das ciências reprodutivas, no seio da medicalização social das 

sociedades modernas, como impulso indissociável de disputas políticas e sociais a 

respeito de quem deveria se reproduzir e como os eventos conceptivos e 

contraceptivos poderiam ser domados. Predicada em mudanças incessantes, a 

reprodução passar a ser, mais do que nunca, compreendida como um processo 

tecnologicamente mediado, não um fenômeno “natural” ou “ahistórico”.  

É precisamente nesse sentido que o conceito de dispositivo de Michel Foucault 

mostra-se útil para a análise do acoplamento entre medicina e regulação jurídica da 

reprodução: as novas tecnologias reprodutivas encadeiam, num arranjo contingente e 

dinâmico, saberes biomédicos, poderes sociais incidentes sobre as práticas 

reprodutivas e sujeitos constituídos através dessa mesma articulação entre poderes e 

saberes. 

O tema do dispositivo é explorado na obra foucaultiana sobretudo a partir de 

meados dos anos 1970, como parte de um giro no pensamento do autor, que passa a 

teorizar o poder em uma abordagem nietzscheana. Nesse sentido, Jeffrey Bussolini 

ressalta sobre a noção de dispositivo que  

 
Embora o conceito seja uma ferramenta que permita a Foucault 
continuar e desenvolver suas investigações, também é uma mudança 
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notável em si mesma, anunciando uma conexão com seu trabalho 
anterior e a tentativa de trabalhar em uma nova direção. Ainda que 
tenha implicações maiores, o conceito é de intenso interesse como uma 
chave interpretativa para o trabalho de Foucault, o que é 
provavelmente o motivo pelo qual tanto Deleuze quanto Agamben o 
abordaram especificamente como tal (2010, p. 88)38. 

 

Os autores mencionados por Bussolini exploram o potencial teórico do conceito de 

dispositivo, atribuindo-lhe nuances próprias, a partir dos elementos que discernem 

como centrais na elaboração foucaultiana. Assim, os textos de Giorgio Agamben e 

Gilles Deleuze também serão utilizados na leitura da reprodução assistida como 

dispositivo. 

 O “dispositivo” assume centralidade em meio ao empreendimento de Foucault 

de tecer uma analítica do poder, que toma sua forma mais bem delineada em “História 

da Sexualidade - A vontade de poder” (1976). No livro, a sexualidade é caracterizada 

não como um dado da natureza, preexistente ao discurso e à regulação social, mas 

como uma configuração social complexa que emerge de uma confluência específica 

de relações de força e esforços de formulação de uma ciência sobre o sujeito ao longo 

do século XIX:   

 
[a] sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: 
não à realidade  subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à 
grande rede da superfície em que a estimulação  dos corpos, a 
intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos 
conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-
se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de 
poder (2010, p. 116-117).    

 
 Recorrendo ao dispositivo de sexualidade, Foucault se opõe explicitamente ao 

que chama de “hipótese repressiva”, ou seja, a tendência preponderante de reduzir a 

compreensão da sexualidade como uma essência originária encoberta pela repressão 

puritana herdada da era vitoriana. Pudores e inibições sexuais, incrustados nas 

instituições vigentes, impediriam os indivíduos de dar vazão a seus impulsos sexuais 

autênticos, na medida em que as sociedades burguesas teriam desviado as energias 

sexuais para o trabalho e para a família, de modo a manter e reproduzir o modelo de 

                                                             
38 Although the concept is a tool that allows Foucault to continue and develop his investigations, it is 

also a noteworthy shift in itself, heralding both a connection to his earlier work and the attempt to work in a new 
direction. Although it has larger implications, the concept is of intense interest as an interpretive key to Foucault’s 
work, which is likely why both Deleuze and Agamben addressed it specifically as such. 
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acumulação capitalista. Desembaraçar-se dessas censuras e constrições externas 

exigiria colocar em andamento uma “liberação sexual”, tão reivindicada nas décadas 

de 1960 e 1970. 

Analisado em sua concretude histórica, o sexo torna-se, ao contrário, objeto de 

uma  recente “incitação discursiva”: Foucault demonstra que ao longo dos últimos 

séculos, proliferaram-se os mecanismos para se falar sobre o sexo, foram reguladas 

suas ocorrências, catalogaram-se as manifestações sexuais consideradas perversas - 

em suma, formou-se uma scientia	 sexualis, um corpo de conhecimentos científicos 

aptos a revelar e dizer, em definitivo a verdade sobre os prazeres. A atenção ao sexo 

permeia, de forma multifacetada, o cotidiano das diversas instituições sociais, na 

medida em que o sexo se encontra presente nas condenações judiciárias, na 

preocupação com as práticas escolares e pedagógicas, assim como nos “desvios” 

tratados por médicos. Tal surto discursivo se sistematizou a partir de minuciosos 

registros científicos das práticas e relatos sobre o sexo, apoiado no aprimoramento dos 

rituais de confissão próprios da doutrina cristã.  

Esses procedimentos e saberes servem à constituição de sujeitos, na medida em 

que se convertem em técnicas de individualização e demarcação normativa de 

identidades. A observação, identificação e decodificação dos comportamentos e 

desejos relatados permitiram o enquadramento discursivo de classificações científicas 

dicotômicas, como normal-anormal e saudável-patológico, com a subsequente 

prescrição de métodos corretivos e normalizadores a serem aplicados ao corpo 

considerado dissidente. Mais do que um diagnóstico que atestasse a medicalização da 

sexualidade, delineava-se a tentativa de apreender a composição orgânica e profunda 

da própria subjetividade. Foucault exemplifica esse processo com a construção 

científica da homossexualidade:  

 
[a] sodomia — a dos antigos direitos civil ou canônico — era um tipo 
de ato interdito e o autor não passava de seu sujeito jurídico. O 
homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um passado, 
uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é 
morfologia, com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia 
misteriosa. Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua 
sexualidade. Ela está presente nele todo: subjacente a todas as suas 
condutas, já que ela é o princípio insidioso e infinitamente ativo das 
mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo já que é um 
segredo que se trai sempre. É-lhe consubstancial, não tanto como 
pecado habitual, porém, como natureza singular (2010, p. 50). 
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Evidencia-se o efeito subjetivante das técnicas que compõem o dispositivo de 

sexualidade: ao enunciar suas faltas, impulsos e culpas, o indivíduo é instado a se 

objetivar e se reconhecer naquilo que diz sobre sua interioridade, sempre guiado por 

um confidente autorizado - o padre na penitência cristã, o pedagogo na rotina escolar, 

o médico ou psicólogo no consultório 39. Assim, o acesso à subjetividade requer 

inevitavelmente a mediação de uma figura de autoridade, dotada, pela autorização de 

saberes específicos, da capacidade de extrair a verdade individual de forma rigorosa 

e obstinada. Ainda, será imposta aos corpos uma contínua intervenção corretora, 

segundo um sistema de recompensas e punições que detalhadamente reconduza 

desvios comportamentais à máxima utilidade esperada dos indivíduos inseridos em 

cada instituição, como os estudantes na sala de aula, os soldados na caserna e os 

trabalhadores na fábrica. 

O dispositivo remete, portanto, à rearticulação da questão do poder 

vislumbrada por Foucault nas sociedades modernas. A tradição do pensamento 

político tem subestimado o alcance da atuação do poder, ao tomá-lo “‘como conjunto 

de instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um Estado 

determinado […] ou como modo de sujeição que, por oposição à violência, tenha a 

forma da regra” (2010, p. 102). Ao contrário do que postula essa representação 

centrada na figura do Estado, o poder dissemina-se por todo o tecido social. Nancy 

Fraser ressalta que a abordagem foucaultiana dirige o olhar a regiões antes 

impensadas: 

 
[…] Foucault nos permite compreender o poder compreender o poder 
de forma muito ampla, e ainda muito sofisticada, ancorada na 
multiplicidade daquilo que ele chama de “micropráticas”, as práticas 
sociais que compõem a vida cotidiana na sociedade moderna. Essa 
concepção positiva de poder tem a implicação geral, mas 
inconfundível, de um chamado por uma “política da vida cotidiana” 

                                                             
39 Além do dispositivo de sexualidade e do dispositivo de aliança, abordados em “A vontade de saber”, 

Foucault analisa o dispositivo carcerário em “Vigiar e punir”. O projeto foucaultiano mais abrangente, contudo, 
consiste em resgatar na história, com o recurso à genealogia nietzscheana, a constituição do sujeito na 
Modernidade, a partir de domínios específicos de exercício do poder/saber: a sexualidade, a criminalidade, a 
loucura, produzidas, respectivamente, pelo dispositivo da sexualidade, pelo dispositivo carcerário e pelo poder 
psiquiátrico. Nesse sentido, não é incomum que diferentes dispositvos se sobreponham, referindo-se “aos mesmos 
objetos, meios e discursos” (BUSSOLINI, 2010, p. 89). É o caso, por exemplo, das zonas de coincidência entre o 
dispositivo da sexualidade da sexualidade e o dispositivo da aliança, que abrange “sistemas de casamento, de 
fixação e desenvolvimento de parentesco, de transmissão de bens e nomes”. 
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(1981, p. 272). 40. 
 

Recusando-se a adotar uma lógica unitária e totalizante de compreensão da 

política, Foucault pretende distinguir o funcionamento real, efetivo e visível do poder. 

O exercício do poder, nesse viés, não pode ser restrito a um domínio social, mas 

entranha-se capilarmente por todo o tecido social, seja no hospital, nas prisões, no 

exército, na escola, nas fábricas e na família. O poder, para Foucault, não consiste em 

uma propriedade, um lugar ou posição que se detém, se adquire ou se possui em 

definitivo. Mais precisamente, o poder é exercido a partir de múltiplos pontos 

inseridos em redes, “campos sociais de força” em múltiplas correlações. Logo, o poder 

não é algo externo às diferentes relações sociais (sexuais, familiares, econômicas, de 

conhecimento), mas funciona de modo imanente a elas, efetuando, de forma situada, 

desigualdades, diferenciações normativas e demarcações de fronteiras. 

Outra consequência da redescrição do poder em termos que transcendem os 

quadros estatais reside no afastamento de uma visão estritamente proibitiva-

repressiva, traduzida na dicotomia legal-ilegal. Isso porque o poder é eminentemente 

positivo-produtivo, na medida em que constitui subjetividades e modos de 

interpretações de mundo engendrados por discursos. Foucault sublinha que “[é] 

preciso deixar de descrever sempre os efeitos do poder em termos negativos: ‘exclui’, 

‘reprime’, ‘rechaça’, ‘censura’, ‘abstrai’, ‘dissimula’, ‘oculta’. De fato, o poder produz, 

produz realidades, produz âmbitos de objetos e rituais de verdade” (2005, p. 161).  

Em lugar de uma “liberação” em relação a algo que silencia, ao poder é possível 

opor focos de resistência sempre localizados e contingentes. O funcionamento 

produtivo do poder é orientado por intencionalidades não subjetivas: o exercício do 

poder obedece a racionalidades específicas que não derivam da vontade especifica de 

um indivíduo ou grupo, mas desdobram-se a partir da lógica interna às relações 

(médicas, psicológicas, de conhecimento) em que se estabelece. Daí que qualquer 

resistência somente pode ser uma reversão estratégica efetuada em meio à dinâmica 

própria imanente a essas mesmas relações de poder.  

                                                             
40 […] Foucault enables us to understand power very broadly, and yet very finely, as anchored in the 

multiplicity of what he calls “micropractices”, the social practices which comprise everyday life in modern society. 
This positive conception of power has the general but unmistakable implication of a call for a “politics of everyday 
life” 
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A resistência é identificada por Foucault nas lutas contemporâneas que atacam 

não só os efeitos de poder, mas também as instâncias de exercício que, de forma mais 

imediata, tocam aos indivíduos, tornando-lhes sujeitos. No texto “O sujeito e o poder”, 

o autor admite que a resistência pode ser utilizada analiticamente como “um 

catalisador químico de modo a esclarecer as relações de poder, localizar sua posição, 

descobrir seu ponto de aplicação e os métodos utilizados” (1982, p. 276). Como um 

ponto de partida, a resistência permite entrever e questionar os mecanismos de poder 

que, imbricados a saberes em diferentes campos da experiência humana, fazem dos 

indivíduos sujeitos, ao atrelar-lhes verdades e identidades - tais como o poder dos 

médicos sobre os pacientes, da ciência cisheternormativa que patologiza as existências 

LGBT e o poder exercido pelos homens sobre as mulheres. As tentativas de 

desestabilizar esses processos de assujeitamento fornecem campos profícuos para 

compreender o poder no seio do “antagonismo das estratégias”. 

Mais além da resistência, o exercício do poder termina por pressupor - ao invés 

de elidir ou meramente cercear - a existência de liberdade do sujeito como tal. Na 

medida em que é produtivo, se exerce em ato, o poder consiste em um  

 
conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo  de 
possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; 
ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, 
torna mais ou menos provável; no limite, ele coage ou impede 
absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários 
sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma 
ação sobre ações (1982, p. 288).  

 

Por articular esse governo dos sujeitos individuais ou coletivos que, dentro de 

um campo de possibilidades, têm seus comportamentos conduzidos para uma ou 

outra direção, o poder tem por condição a liberdade dos sujeitos. Somente “sujeitos 

livres” podem ter suas condutas dirigidas e orientadas em meio a uma relação de 

poder. A liberdade sempre subjaz ao exercício do poder, na sua ausência haveria 

somente coerção ou violência: determinação completa e inescapável de 

comportamentos. Em contraposição ao que poderiam indicar as teorias políticas 

tradicionais, liberdade e poder, não se excluem reciprocamente, mas compõem uma 

relação complexa.41  

                                                             
41 Outro aspecto, a ser abordado em detalhe mais adiante, são as representações sociais dessa liberdade, 



 

 
67 

A mecânica do poder, da resistência e da liberdade engendra diferentes 

configurações nas sociedades ocidentais. Comentando a multiplicidade de modos de 

institucionalização do poder, segundo racionalidades e objetivos também variados, 

Foucault afirma que “[a]s formas e os lugares de ‘governo’ dos homens uns pelos 

outros são múltiplos numa sociedade: superpõem-se, entrecruzam-se, limitam-se e 

anulam-se, em certos casos e reforçam-se em outros” (1982, p. 292).  

Nesse sentido, podem ser discernidas na Modernidade modalidades de 

exercício de poder, além do poder soberano, que opera nos moldes de lei, proibindo e 

autorizando. A soberania, dentre as formas de subjetivação analisadas por Foucault, 

remonta à função do corpo do rei no Estado absolutista moderno, como 

prolongamento de pressupostos teológicos do poder característicos do Medievo. Na 

relação entre soberano e súditos, o enfoque repousa na figura do monarca, que é o 

titular da soberania, individualizado e maximamente visível por força da atribuição 

divina de seu direito de governar. O fundamento de legitimidade do poder soberano 

deve ritualisticamente evocado de tempos em tempos, por ter seu lastro num passado 

que necessita ser reatualizado. Aceita-se a supremacia do rei, na medida em que se lhe 

delega a tarefa de assegurar a vida e a integridade de todos os componentes da 

sociedade. Daí a importância de signos iconográficos, dos quais os brasões e as 

cerimônias de coroação são exemplos. Neles, é o corpo do rei que é exaltado como 

símbolo de unidade política e social. 

Assimetricamente distanciado dos súditos, o soberano exerce sobre eles seu 

poder ordinário através da mediação de um bem. A manifestação mais explícita e 

recorrente da soberania consiste no poder fiscal, a faculdade de exigir e coletar o 

tempo ou a produção do trabalho dos súditos na forma de taxação, em contrapartida 

à proteção fornecida a todos pelo domínio monárquico. O poder soberano não incide 

diretamente sobre os corpos dos governados, exceto quando exposto em sua 

existência: diante de inimigos externos ou ameaças internas, o rei pode dispor de seus 

súditos para a guerra ou a punição exemplar. Nesses casos excepcionais, ao soberano 

é entregue o direito de fazer morrer e deixar viver. Via de regra, trata-se de um poder 

manifestado de modo intermitente, que apenas periodicamente faz valer sua 

                                                             
ou seja, como os indivíduos são discursivamente constituídos como sujeitos de liberdade, de modo a se conceberem 
como agentes da própria ação. 
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prerrogativa de exigir, dos submetidos, prestações de suas propriedades ou de suas 

vidas.  

O modelo da soberania, porém, não fornece a chave de compreensão completa 

das dinâmicas do poder nas sociedades modernas. O Direito e o Estado continuam a 

ser pensados, em grande medida, nos moldes do poder soberano: pretensões de 

universalidade das normas jurídicas se impõem sobre o anonimato daqueles 

governados pelo aparato estatal, genericamente demandando ou proibindo 

determinados atos perante a totalidade do corpo social. No pensamento político 

clássico, de viés eminentemente contratualista, esses indivíduos teriam concordado 

com a inscrição de um poder soberano no Estado em prol da autopreservação, ou seja, 

da premência de salvaguardar seus respectivos direitos naturais colocados em perigo 

em um contexto originário de estado de natureza ou, em termos hobbesianos, de 

“guerra de todos contra todos”. 

Foucault adverte, contudo, que desde o século XVIII, o Estado vem se 

constituindo na matriz moderna de uma forma específica de subjetivação, que implica 

em “um ajuste cada vez mais controlado — cada vez mais racional e econômico — 

entre as atividades produtivas, as redes de comunicação e o jogo das relações de 

poder”(1982, p. 286). Em conformidade com as funções de promoção de segurança, 

higiene e padrões sanitários, objetivos pretendidos pela medicalização da vida, 

instituições e agentes públicos são engajados em uma nova economia de poder: 

alinham-se a uma crescente disciplinarização social que extrapola os limites do âmbito 

propriamente jurídico.  

A polícia, a família, a escola, o hospital, o cárcere, a fábrica e o quartel são 

espaços esquadrinhados, que passam a assumir centralidade na domesticação e 

submissão dos indivíduos, pela atuação direta sobre seus corpos. As individualidades 

dos alvos são ressaltadas, ao contrário da ênfase no titular do poder, a figura do rei no 

modelo de soberania. O poder disciplinar, ao contrário, alcança os gestos e 

comportamentos individuais, para maximizar suas utilidades e produtividades, a 

partir pontos anônimos nessas redes capilares. O médico, o funcionário prisional, o 

professor e os pais exercem ocasionalmente mecanismos de controle do tempo e dos 

corpos, mas podem inclusive ser vir a ser dispensados. Aquele que é disciplinado 

termina por internalizar a vigilância e a necessidade de adestramento de suas ações. 
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O poder disciplinar intervém de forma contínua, incessante e detalhada. 

A disciplina encarna, em sua forma mais bem acabada, a dimensão produtiva 

do poder. Pela apropriação exaustiva dos corpos, são produzidas subjetividades em 

instâncias múltiplas e difusas no tecido social. Trata-se de um poder visível, nas 

extremidades dessas redes, pela docilização dos atos daqueles que submete. Opera, 

ainda, uma normalização, em referência a um princípio de correção das condutas, e 

em último caso, de seus agentes. Nesse sentido, o poder disciplinar inclui por meio do 

redirecionamento aqueles sujeitos marcados pela diferença — os loucos, os 

dissidentes sexuais, os criminosos — devem ser curados, reconduzidos e reintegrados 

ao corpo social. A regulação normativa investe sobretudo nestes corpos e na 

possibilidade de agir sobre eles e transformá-los.  

Às técnicas disciplinares que visibilizam individualmente os corpos dos 

sujeitos, soma-se, a partir de meados do século XVIII, uma nova tecnologia de poder. 

A biopolítica, ou o biopoder, implementa formas maciças de controle social e político, 

dirigidas não aos corpos singularizados, mas à espécie humana como tal. Tais 

mecanismos de poder aplicam-se, portanto, noutra escala, em “uma massa global, 

afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como 

o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc” (FOUCAULT, 2008, p. 289). O 

manejo dessas variáveis constitui o ponto de apoio para um poder de fazer viver e 

deixar morrer.  

A partir da sistematização de conhecimentos demográficos e estatísticos, a 

biopolítica volta a atenção às taxas de natalidade, de morbidade, aos índices para se 

aferir a longevidade dos grupos sociais. Fenômenos como o envelhecimento e a 

enfermidade são enfrentados em sua abrangência coletiva. A população é convertida 

em objeto de variados saberes e intervenções políticas. Foucault caracteriza a 

biopolítica quanto a seus cálculos direcionados aos eventos da vida: 

 
[n]ão se trata, por conseguinte, em absoluto, de considerar o indíviduo 
no nível do detalhe, mas, pelo contrário, mediante mecanismos 
globais, de agir de tal maneira que se obtenham estados globais de 
equilíbrio, de regularidade; em resumo, de levar em conta a vida, os 
processos biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles não 
uma disciplina, mas uma regulamentação (2008, p. 294). 

 

Não há, com a emergência desse poder regulamentar, a mera substituição de 
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modelos de poder. A biopolítica se integra às tecnologias da soberania e da disciplina, 

em linhas de continuidade e realinhamentos. Os poderes disciplinares e o biopoder 

atuam conjuntamente, sobrepõem-se justamente por não operarem no mesmo nível, 

ainda quando se referem aos mesmos objetos de análise. Exemplo disso é apontado 

na atuação do dispositivo da sexualidade, que combina eixos disciplinares — como 

no controle individualizante da masturbação infantil pelos familiares, do 

homossexual pelos psiquiatras — com eixos de normalização biopolítica — dos quais 

as iniciativas geopolíticas de contenção da natalidade, que impulsionaram a 

emergência da ciência reprodutiva, são a face mais visível e pertinente à caracterização 

de um dispositivo da reprodução assistida. Nesse sentido, a sexualidade encontra-se 

no ponto de junção entre uma administração dos corpos e a gestão das populações 

(FOUCAULT, 2010). 

Ainda, Foucault discorre sobre a convergência entre poder soberano e 

biopolítica na formação de um mecanismo fundamental do poder que atravessa o 

século XX: o racismo de Estado. Mais abrangente que o racismo étnico, o racismo de 

Estado estabelece diferenciações,  segundo argumentos de ordem biologizante, entre 

aqueles indivíduos ou grupos que devem viver e aqueles que devem morrer — ou, no 

que toca a este trabalho, entre aqueles que são estimulados a se reproduzir e os que 

são privados de acesso à saúde reprodutiva. A otimização das condições de 

sobrevivência é tomada como justificativa para se compatibilizar um poder que 

promove a vida de uns e de um poder que autoriza expor outros à morte. Para afastar 

alegados perigos biológicos e eliminar certas raças, discursos científicos evolucionistas 

foram aplicados a grupos específicos e nações inteiras, fornecendo “uma maneira de 

pensar as relações de colonização, a necessidade das guerras, a criminalidade, os 

fenômenos da loucura e da doença mental, a história das sociedades com suas 

diferentes classes, etc” (2008, p. 307). No domínio das relações procriativas e 

familiares, essas distinções produzem uma inteligibilidade própria a respeito do 

exercício de liberdades reprodutivas, conforme se analisará mais adiante.  

 É nesse complexo campo de poderes que se pode compreender a reprodução 

assistida como dispositivo. As conexões que ora serão traçadas buscam estabelecer 

uma aproximação possível, no intento de ler a emergência e a regulação das novas 

tecnologias reprodutivas segundo uma lente analítica que considere os processos de 
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subjetivação também envolvidos — no que a noção foucaultiana de dispositivo tem 

muito a contribuir. 

Embora apareça frequentemente nas obras tardias de Foucault, sobretudo em 

sua investigação genealógica sobre o poder ao longo dos anos 1970, o conceito de 

dispositivo somente é delimitado, na forma mais completa, em uma entrevista 

intitulada “O Jogo de Michel Foucault”42: 

 
O que estou tentando identificar sob este nome é, em primeiro lugar, 
um todo absolutamente heterogêneo, que comporta discursos, 
instituições, arranjos arquitetônicos, decisões regulatórias, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais e filantrópicas; enfim: os ditos, assim como os não 
ditos, esse são os elementos do dispositivo. O dispositivo em si é a rede 
que pode ser estabelecida entre esses elementos. […] por dispositivo, 
eu quero dizer uma espécie — digamos — de formação que em dado 
momento teve por função principal responder a uma urgência. O 
dispositivo, portanto, tem uma função estratégica dominante... O 
dispositivo está sempre inscrito em um jogo de poder [...]43. 

 

 Essa sucinta definição evidência, desde já, três atributos fundamentais do 

dispositivo: a heterogeneidade intrínseca, a complexidade dinâmica e a articulação 

estratégica entre elementos discursivos e não discursivos, entre saberes e poderes44.  

 O dispositivo permite englobar uma variedade de elementos reunida segundo 

propósitos de poder historicamente situados. Instituições, normas, discursos e 

práticas sociais correlacionam-se em rede de maneira tática, respondendo a utilidades 

e necessidades imersas em uma determinada conjuntura. Nesse sentido, a 

heterogeneidade dá a tônica do dispositivo como formação irredutível a seus 

componentes: constantemente rearticulável em meio às operações incessantes e 

                                                             
42 No original em francês, “Le jeu de Michel Foucault”. A entrevista foi publicada em 1977 e concedida 

a D. Colas, A. Grosrichard, G. Le Gaufey, J. Livi, G. Miller, J. Miller, A. Miller, C. Milliot e G. Wajeman. 
43 Ce que j'essaie de repérer sous ce nom, c'est, premièrement, un ensemble résolument hétérogène, 

comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des 
lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, 
philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, 
c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments.[…] par dispositif, j'entends une sorte — disons — de 
formation qui a un moment donne a eu pour fonction majeure de repondre a une urgence. Le dispositif a donc une 
fonction strategique dominante... Le dispositif est toujours inscrit dans um jeu de pouvoir [... ] 

44 Ressaltam-se, aqui, esses três atributos do dispositivo como mais relevantes para a análise subsequente 
das tecnologias reprodutivas contemporâneas. Agamben, em seu texto “Che cos’è un dispositivo?”, sublinha, além 
da heterogeneidade e da função estratégica, o fato de a rede do dispositivo incluir uma episteme - termo 
foucaultiano para aquilo que em uma certa sociedade permite distinguir o que é aceito como um enunciado 
científico daquilo que não é científico. 
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mutáveis do poder, o dispositivo instaura a coexistência mesmo de objetos 

contraditórios entre si, que permanecem contraditórios. Sempre aberto à assimilação 

de outros termos, o dispositivo opera em uma lógica estratégica de conexão entre 

heterogêneos — e não de homogeneização do que é contraditório. 

 O arranjo entre aspectos diversos pode ser discernido na emergência e no 

funcionamento da reprodução assistida, entendida como verdadeiro “complexo ou 

forma cultural” (FRANKLIN, 2013, p. 9). O espectro de objetos, práticas e relações 

abrangido pelas novas tecnologias reprodutivas é, não só amplíssimo, como também 

crescente. O “cardápio” de procedimentos disponíveis na reprodução assistida tende 

a aumentar com os avanços tecnocientíficos, sendo que dentre os mais conhecidos 

constam exames diagnósticos de fertilidade, inseminação artificial, fertilização in	vitro, 

injeção intracitoplasmático de espermatozoides, gestação de substituição, 

armazenamento e criopreservação em escala industrial de materiais reprodutivos. 

Após serem desenvolvidas em pesquisa de ponta, essas práticas passam a ser 

adotadas no cotidiano clínico: são traduzidas em jargão médico e compõem diretivas 

de atendimento médico. Tornam-se objeto de disciplinas que integram o currículo dos 

cursos universitários de medicina e outras ciências da vida. Logo, tais técnicas e 

nomenclaturas distribuem-se espacialmente em clínicas públicas e privadas de 

reprodução humana, setores de hospitais, agências mediadoras e intermediárias entre 

os fornecedores de material reprodutivo, as candidatas à gestação de substituição e 

aqueles que adquirem os serviços de reprodução assistida. Esses agentes 

especializados compilam extensos bancos de dados sobre pacientes e doadores, sobre 

os resultados de procedimentos e as taxas de sucesso de cada fornecedor ou equipe 

médica. Tais informações circulam em centros de pesquisas e universidades, mas 

também adentram a vida cotidiana de pessoas e casais candidatos aos procedimentos, 

bem como de qualquer pessoa exposta aos conteúdos culturais que avançam, por meio 

de peças publicitárias, jornalísticas ou de entretenimento, a inserção social das novas 

tecnologias reprodutivas. Informações sobre o tema também circulam em anúncios, 

em veículos midiáticos de divulgação científica, são divulgadas em periódicos 

especializados, congressos médicos e debatidas em grupos de apoios presenciais e 

online voltados a pacientes de tratamentos de infertilidade. Essas intervenções podem 

ser oficialmente reguladas, em cada contexto nacional de utilização, por leis, 
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regulamentos, resoluções de órgãos de classe e protocolos éticos, ademais de serem 

inscritas no escopo de políticas públicas e de decisões judiciais. São discutidas em 

sessões legislativas, alvo de intervenções administrativas e análises científicas. Seus 

números convertem-se em informações úteis e manejáveis, que embasam ações 

estatais e de associações profissionais médicas. Ainda, estabelecem-se normas e 

costumes não ditos, convenções inadmitidas que se consolidam localmente na prática 

profissional e em sua mobilização pelos mais diversos grupos sociais em contato, 

permanente ou transitório, com as novas técnicas reprodutivas. Nesse funcionamento, 

a reprodução assistida movimenta uma intensa atividade econômica, em que a 

comercialização de gametas, os contratos de “barriga de aluguel” e os procedimentos 

médicos reprodutivos convertem-se em verdadeira indústria que movimenta 

negócios altamente lucrativos. Vultosos investimentos são atraídos para a pesquisa, 

as empresas e os consultórios de reprodução assistida. Mais além, o setor se conecta 

estreitamente a outros mercados, uma vez que a fertilização in	vitro consiste em uma 

“plataforma tecnológica”, base para o desenvolvimento de projetos nas áreas de 

engenharia genética, clonagem terapêutica, biorrobótica e medicina regenerativa com 

uso de células-tronco. 

 A heterogeneidade do dispositivo da reprodução assistida não se restringe a 

seus elementos constitutivos. Em sua operação também são abarcadas, de forma 

irredutível, uma série de ambivalências e contradições que, mesmo decorridas 

décadas após a inserção dessas técnicas, continuam longe de serem resolvidas.  

 A começar por uma tensão de caráter eminentemente técnico: a aparente 

simplicidade discernida nos fenômenos da concepção, a partir dos modelos teóricos 

fornecidos pela embriologia, contrasta com a complexidade dos fatores e mecanismos 

que, nas condicões laboratoriais, influem sobre as chances concretas de se alcançar os 

resultados almejados. Reproduzir a reprodução, no contexto médico contemporâneo, 

pressupõe assumir a geração bem sucedida de um ser humano como uma sucessão 

encadeada de eventos corporais que podem ser repetidos no ambiente controlado das 

clínicas de fertilidade. A fertilização in	vitro, antes de mais nada, busca replicar os 

processos envolvidos na reprodução via ato sexual, tida por ”natural”. Contudo, nela 

são por demais recorrentes as falhas imprevisíveis, as tentativas frustradas e a 

ausência de diagnósticos etiológicos conclusivos. Mesmo com a inédita expansão dos 
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entendimentos tecnocientíficos, a medicina tem fracassado em oferecer explicações 

satisfatórias tanto para uma variedade de casos de infertilidade, diagnosticados sob o 

rótulo de infertilidade sem causa aparente, quanto para as corriqueiras situações em 

que diversos ciclos de fertilização assistida insistentemente não vingam, conduzindo 

a resultados inócuos. Diante dos tantos percalços ainda misteriosos que podem 

inviabilizar a reprodução, a própria concepção in	vivo, não assistida, termina por ser 

retratada como verdadeiro “milagre” (FRANKLIN, 1995). 

 Essa contradição desdobra-se noutra: as promessas de amplo controle e 

manipulação dos processos reprodutivos, na prática, coexistem com baixíssimas taxas 

de sucesso na consecução do sonho de ter filhos. Ainda que as técnicas se 

multipliquem, com o intuito expresso de cobrir e solucionar as mais diversas causas 

de ausência indesejada de filhos, grande parcela de pessoas que se submetem a essas 

novas tecnologias se deparam com a ineficácia de seus esforços — que somam altas 

despesas financeiras a desgastes físicos e psicológicos sobretudo imputados às 

mulheres envolvidas (STOLCKE, 1986).  

 Nesse sentido, persiste também um paradoxo que as tecnologias conceptivas 

compartilham com as técnicas contraceptivas. Em ambos os casos, são largamente 

celebradas inéditas possibilidades de emancipação feminina na mesma medida em 

que se intensifica o controle médico exercido sobre o corpo das mulheres. Amplia-se 

progressivamente o leque de decisões reprodutivas a serem tomadas pelos sujeitos, 

sobretudo pelas mulheres, oneradas historicamente pelos encargos reprodutivos. Por 

outro lado, ocorre a concomitante transferência da condução dos processos 

reprodutivos para clínicas e médicos especializados. O domínio de expertise e de 

equipamentos pelos profissionais envolvidos impacta nos caminhos de ação 

sugeridos e efetivamente escolhidos pelos candidatos à reprodução tecnologicamente 

mediada. O corpo da mulher é convertido em lócus de intervenções normalizadoras 

direcionadas à estimulação hormonal, à extração de gametas e à implantação de 

embriões — não raro, excedentários. A objetificação do corpo feminino é anteposta 

como condição para se atingir objetivo almejado, ou seja, o desenvolvimento exitoso 

de uma gravidez.  

 Outra disparidade que compõe a heterogeneidade do dispositivo da 

reprodução assistida reside em seu alcance. Enquanto as novas técnicas reprodutivas 
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parecem ubíquas, o acesso efetivo a elas ainda permanece bastante restrito. Retratados 

na televisão, no cinema, na literatura e nas mídias em geral, esses procedimentos já 

fazem parte da vida cotidiana contemporânea. A espetacularização do drama da 

infertilidade é, inclusive, explorada como estratégia mercadológica pelo setor médico 

da reprodução assistida, com a consequente popularização das técnicas e da procura 

pela solução medicalizada do anseio por ter um filho45. Desde o advento da 

fertilização in	vitro, o imaginário social sobre os processos reprodutivos rapidamente 

tem assimilado a intervenção médica como um modo legítimo de se conceber um 

bebê. Por outro lado, a maior parte das pessoas segue concretamente afastada da 

realidade das clínicas e dos procedimentos de reprodução assistida, sobretudo em 

razão de limitações econômicas. Curiosamente, os tratamentos de fertilidade 

difundiram-se de forma ilimitada no plano cultural, a despeito das barreiras 

oferecidas pelos altos custos.  

 No cerne deste trabalho, inscreve-se outra ambivalência do dispositivo da 

reprodução assistida. As tecnologias conceptivas ocasionam a oportunidade de novas 

composições familiares, porquanto dispensam o casal e as relações (heteros)sexuais 

no âmbito da reprodução. Novas relações de maternidade e paternidade tornam-se 

possíveis, desafiando as noções tradicionais de como são formados os arranjos 

familiares. Contrapondo vínculos biológicos — sejam eles referidos como “de sangue” 

ou genéticos — a convenções sociais, a reprodução assistida coloca em disputa 

justamente o conceito social e jurídico de família. Isso porque, conforme se abordará 

nos pontos subsequentes, as regulações jurídicas respondem a normatividades sociais, 

ao restringirem fortemente os papéis desempenhados por cada sujeito nos processos 

reprodutivos tecnologicamente mediados. Embora apresente um significativo 

potencial disruptivo, a reprodução assistida reitera normas vigentes a respeito de 

                                                             
45 O documentário Vegas Baby, lançado em 2016 pela diretora Amanda Micheli, apresenta um exemplo 

extremado dessa ferramenta de marketing. Em um experimento real com mídias sociais, pessoas e casais que 
nutriam o desejo de ter filhos foram encorados a gravar vídeos sobre suas histórias e desejos reprodutivos e publicá-
los no Youtube. Disponíveis para qualquer pessoa com acesso à internet, esses relatos seriam submetidos a 
avaliação por jurados de um concurso. Os vencedores teriam custeados seus ciclos de fertilização in vitro na clínica 
de fertilidade conduzida pelo pioneiro Geoffrey Sher, em Las Vegas. Aos concorrentes que ficaram em segundo e 
terceiro lugar foram oferecidos descontos na aquisição de serviços de concepção artificial. Questionado sobre a 
dimensão ética do concurso, Sher se autodeclarou um “empreendedor”, e que a medicina por ele é exercida é um 
“chamado” mas é também um “negócio” que exige o recurso a esse tipo de estratégia. Afirma, ainda, que a 
iniciativa, que vem se tornando comum nas clínicas norteamericanas, oferece uma chance a pacientes que de outro 
modo não poderiam realizar procedimentos de reprodução assistida. 
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moldes de família, das atribuições de gênero, da necessidade da proteção das crianças 

e da importância do argumento da natureza na configuração das relações familiares. 

 Além da hetereogeneidade em sua constituição e funcionamento, o dispositivo 

conta com a complexidade dinâmica como atributo fundamental. O dispositivo é um 

conjunto móvel de elementos, uma formação que se redesenha, em formas intrincadas 

e contingentes. Em seu texto “O que é um dispositivo?”, de 1989, Deleuze analisa a 

variabilidade do dispositivo a partir de suas linhas componentes em movimento — 

ou seja, das dimensões que permitem delinear um mapa de sua incessante 

reconfiguração. É nesse sentido que Deleuze discerne no dispositivo  

 
linhas de visibilidade, linhas de enunciação, linhas de força, linhas de 
subjetivação, linhas de brecha, de fissura, de fractura, que se 
entrecruzam e se misturam, acabando por dar uma nas outras, ou 
suscitar outras, por meio de variações ou mesmo mutações de 
agenciamento (1989, n. p.). 

  

 De acordo com Deleuze, as linhas de visibilidade reportam a um regime de luz 

próprio de cada dispositivo, posto que permitem visualizar ou não determinados 

objetos que o constituem. Expõem, assim, figuras tornadas visíveis ou invisíveis pelos 

mecanismos de poder, como no caso do “dispositivo-prisão” caracterizado por uma 

disposição arquitetônica que permite que o prisioneiro seja visto sem, contudo, ver 

seu vigilante. As linhas de enunciação, por sua vez, são aquelas que incitam o 

discurso, remetendo a um regime que discrimina o que é dito e o que permanece 

reprimido. Os enunciados daí derivados podem ser de natureza científica, política, 

estética, filosófica, por exemplo. Como o dispositivo é uma formação técnica 

permeada por práticas de saber, as linhas de visibilidade e de enunciação constituem-

se em maquinarias de “fazer ver” e de “fazer falar”. Por sua vez, as linhas de força são 

de caráter tático e atuam sobre as de visibilidade e de enunciação. Referem-se à 

mecânica do poder: conduzem, governam e se deparam com resistências. Na medida 

em que seu ponto de incidência é a ação humana, as linhas de poder operam 

indissociáveis das linhas de subjetivação, que produzem os sujeitos. Linhas de 

sedimentação ou estratificação são aquelas que estabilizam regularidades, em lógicas 

contínuas que se fixam na dinâmica do dispositivo. Por fim, as linhas de fratura ou de 

fissura são vetores de atualização ou criatividade, que apontam para um 
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funcionamento maleável, em constante transformação.  

 Portanto, a articulação entre poder, saber e subjetividade pelo dispositivo é um 

arranjo complexo e dinâmico, sempre passível de múltiplas variações para apreender 

o novo. A abertura a novos elementos e a novos modos de operar obedece à 

necessidade de reconfiguração estratégica do dispositivo. Uma vez que incorpora a 

originalidade num modo próprio de atuar, o dispositivo se reajusta conforme jogos 

de poder e media um devir, estabelecendo trânsitos variáveis entre o passado, o atual 

e o futuro. É nesse sentido que Foucault direciona o olhar para a história, com o 

recurso à genealogia, evidenciando as continuidades e inovações que constituem 

domínios sociais como a sexualidade, a família e a medicina em instâncias saturadas 

por relações de poder e saber. 

 Também no dispositivo da reprodução assistida é possível discernir um 

funcionamento dinâmico complexo, conforme explicita a socióloga Sarah Franklin. As 

novas tecnologias reprodutivas adentraram a vida cotidiana impulsionadas pelo 

discurso dos benefícios do desenvolvimento biomédico. A transposição industrial dos 

resultados das ciências reprodutivas para a realidade social tem sido legitimada por 

necessidades práticas consideradas prementes: não só, em um primeiro momento, 

conter explosões populacionais com o recurso a métodos contraceptivos, mas também 

remediar a infertilidade, promover o bem-estar, curar enfermidades graves e diminuir 

custos de tratamentos, com o emprego de novos modelos diagnósticos — anseios 

canalizados nas técnicas de fertilização in	vitro e em suas aplicações na engenharia 

genética e na pesquisa com células-tronco embrionárias (FRANKLIN, 2013). O alívio 

do sofrimento humano, nas mais variadas manifestações, se converte em mote 

imperioso que projeta as biotecnologias para uma localização central no futuro da 

condição humana. 

 Buscando tecer genealogias da tecnologização das substâncias reprodutivas, 

Franklin soma a esse ideário do progresso científico a trajetória concreta dos novos 

métodos reprodutivos, moldada desde o século XIX pelo experimentalismo, por 

acidentes decisivos e pela circulação de ferramentas e procedimentos entre espécies 

de seres vivos. Longe de ser linear, o desenvolvimento desses saberes decorre tanto 

de casualidades e de adaptações técnicas quase artesanais do labor científico rotineiro 

quanto do discurso político de expansão intencional das “fronteiras” do 
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conhecimento, com marcados traços colonialistas. 46. Na Europa e nos Estados Unidos, 

os debates sociais e institucionais sobre as ciências da vida têm sido imbuídos por um 

senso de dever e destino em levar a civilização humana a um terreno desconhecido 

ainda a ser explorado — qual seja, ao nível celular.  

 Partindo da interseção entre as pesquisas com células-tronco e a aplicação 

clínica da fertilização in	 vitro, Franklin propõe uma acepção mais complexa dessa 

“fronteira”. Como o ponto de encontro ou contato entre diferentes áreas, ferramentas, 

técnicas e representações, o recurso à noção de fronteira permite à ciência domesticar 

os fenômenos microscópicos da vida. A autora explica que  

 
a transferência, ou conversão, do desconhecido para o conhecido é o 
que o idioma da fronteira entrega, ou performa, como um aparato 
representacional, ou metáfora, para naturalizar novos 
relacionamentos — tais como aqueles entre biologia e tecnologia como 
modos de vida em evolução (2013, p. 144) 47.  

 

 A dinâmica própria do dispositivo da reprodução assistida pode ser 

condensada naquilo que Franklin denominou “relatividade biológica”. Estendendo 

continuamente seu alcance em direção a novas fronteiras, as técnicas reprodutivas 

posicionam-se na base do intuito científico de aprimorar as compreensões vigentes e, 

com isso, conceber novas intervenções tecnológicas possíveis incidentes sobre 

processos e materiais biológicos. As inovações tecnológicas derivam de propósitos 

científicos e respondem a anseios sociais, “enquanto simultaneamente transformam 

os termos pelos quais novas aspirações são imaginadas, e mudam o significado das 

conexões biológicas que tais intervenções buscam fazer, alterar ou melhorar” (2013, p. 

35)48.  

 Essa dinâmica pode ser ilustrada pela amplificação do conceito de população, 

conforme ressalta Franklin. Muitos dos produtos tecnológicos das ciências 

                                                             
46 Franklin discute o colonialismo implícito nas narrativas sobre o pioneirismo e o avanço sobre as 

“fronteiras do desconhecido”, que estiveram atrelados à conquista de territórios “selvagens”, povoados por 
sociedades originárias, também a serem a serem domadas. Essas imagens estiveram no centro da ideologia colonial 
europeia e da construção da identidade nacional norte-americana nos empreendimentos de ocupação das terras do 
oeste. - p. 143 do br 

47 […] transfer, or conversion of the unknown to the known is what the idiom of the frontier delivers, or 
performs, as a representational device, or metaphor, to naturalize new relationships — such as those between 
biology and technology as evolving ways of life 

48 while simultaneously transforming the terms through which new aspirations are imagined, and 
changing the meaning of the biological connections such interventions are aimed to make, alter or improve. 
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reprodutivas foram motivados pela preocupação com as dimensões crescentes da 

população global, pensada como agrupamento de indivíduos humanos com destino 

comum e características biológicas únicas e singulares. Contudo, o advento das 

tecnologias reprodutivas ensejou, mais tarde, a concretização do Projeto Genoma 

Humano. A partir dele, confirmou-se um giro na concepção de população, que passou 

a ser concebida com contornos interespecíficos. Enredada na cadeia mais abrangente 

de seres vivos, a espécie humana compartilha proximidades e laços de parentesco 

genético com outras espécies, comprováveis por estruturas celulares e genéticas. É 

possível dizer que linhas de visibilidade do dispositivo da reprodução assistida 

desvelaram conexões biológicas múltiplas da composição do humano, que não se 

reduz a uma essência original. Ademais, esses vínculos passam a ser vislumbrados 

pelo recurso a biomateriais, como vírus e peptídeos, que permitem aos especialistas 

acessar e manusear o interior da unidade primordial de funcionamento da matéria 

viva, a célula. 

 A manipulação das substâncias reprodutivas inscreve, ainda, outra 

manifestação histórica do poder. Progressivamente, o isolamento, a vigilância e o 

controle recaem sobre mecanismos celulares e moleculares. O biopoder se 

hiperespecializa, com enfoque descendente sobre o nível celular. O governo da vida 

se alastra da gestão das variáveis macrossociais das taxas de fecundidade, de 

natalidade e de óbito das populações para a disciplina de gametas e embriões. A  

administração científica de esperma, óvulos e embriões consiste em ponto de apoio 

para a inserção desses artefatos em um mercado reprodutivo de escala global, que 

somente se tornou possível após o aperfeiçoamento de métodos de cultivo, estocagem 

e transporte de biomateriais. Comodificadas, as substâncias reprodutivas são, ao 

mesmo tempo, matéria-prima, instrumentos vivos e produtos que fundem biologia e 

tecnologia. Tampouco é possível subestimar o potencial desses materiais de 

corporificarem outras relações de poder: no comércio da reprodução assistida, valores 

discrepantes lhes são atribuídos conforme critérios que vão desde sua proveniência 

geográfica e racial, até as habilidades artísticas, esportivas e acadêmicas dos doadores 

(SPAR, 2007). O essencialismo genético é traduzido na expectativa de que 

características físicas e de personalidade sejam hereditariamente transmitidas pelas 

células geminais, jogando com a disposição de que candidatos a pais paguem por 
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aquilo que eles consideram potenciais benefícios no futuro do bebê que pretendem 

gerar.  

 O que esses processos também elucidam é o estabelecimento de novas 

existências na arena pública, que pode ser identificado como outra linha de 

visibilidade atuante no dispositivo da reprodução assistida. Embriões, células e 

gametas passam a habitar o mundo social. As tecnologias visuais possibilitam análises 

de variados alcances, que se deslocam da decodificação cromossômica, como é o caso 

do diagnóstico genético pré-implantatório, ao olhar sobre o feto vivo no útero, por 

meio do ultrassom. Mais além de adentrar a matéria viva, essas lentes também 

cristalizam imagens circuláveis no cotidiano: métodos de microfotografia abrem 

janelas ilimitadas à observação pública e à reprodução gráfica dessas formas de vida. 

Não impressiona, portanto, que essas imagens apareçam matérias televisivas e 

reportagens de divulgação científica, ou estampem as propagandas de clínicas de 

fertilidade. Como novos entes da cultura visual, os fetos atraem identificações e 

sensacionalismos, na medida em que são instrumentalizados em debates políticos e 

jurídicos. Intensifica-se a autoridade exercida, sobretudo por parte dos médicos, sobre 

os corpos das mulheres grávidas (PFEFFER, 1993). Não são desprezáveis as 

consequências dessa apropriação para as disputas discursivas sobre o aborto e a 

efetivação dos direitos reprodutivos, como sublinha Valerie Hartouni: 

 
Iniciando a década de 1980, então, estão os esforços legislativos de 
redefinir a linguagem constitucional, alargando o significado da 
palavra pessoa e dando realidade concreta à ideia de “feto como 
pessoa”. Esses esforços legislativos tem um potencial análogo no 
discurso popular, com o aparecimento de estranahs e fantásticas 
imagens de fetos nos terminais de ônibus e banheiros públicos, assim 
como em paineis publicitários, capas de revistas e no noticiário. Essas 
imagens apresentam uma entidade prenatal com pele aparentemente 
translúcida, suspendida em espaço vazio ou flutuando livre, 
vulnerável, autônoma ou sozinha, chupando seu polegar em algumas 
representações ou levantando as mãos suplicantemente em outras. 
Um texto normalmente acompanha tais retratos e pode colocar uma 
questão (“Eles não estão esquecendo alguém?”), fazer uma afirmação 
(“Bebês não nascidos são pessoas também”) ou emitir um chamado à 
ação (“Parem o assassinato!”) (1997, p. 34-35). 49 

                                                             
49 Initiating the decade of the 1980, then, are legislative efforts to redefine constitutional language, 

broaden the meaning of the word per- son, and give concrete reality to the idea of "fetus as person." These 
legislative efforts have a potent analogue in popular discourse with the appearance of strange and fantastic images 
of fetuses in bus terminals and public restrooms, as well as on billboards, magazine covers, and the evening news. 
These images present a prenatal entity with seem- ingly translucent skin, suspended in empty space or floating 
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 O dispositivo da reprodução assistida é atravessado por outras linhas de 

visibilidade, mais especificamente no que diz respeito às formas de (re)produção de 

laços familiares. As novas tecnologias reprodutivas apresentam a possibilidade de 

subverter formatações tradicionais do parentesco, na medida em que oferecem 

alternativas técnicas à filiação biológica pelo casal heterossexual, matriz da família 

sexual. Porém, a popularização dos novos métodos reprodutivos tem sido marcada 

pelo reforço predominante dos mesmos formatos binários, típicos do parentesco 

duogenético. Para demonstrar o regime que absorve a fertilização in	 vitro a essa 

normatividade familiar vigente, Charis Cussins (1998) compara as práticas de 

gestação de substituição e doação de óvulos para casais. Embora sejam procedimentos 

similares, do ponto de vista técnico, neles atuam diferentes marcadores — tendentes 

a naturalizar formas específicas de vínculos familiares. Nesses casos, a autora constata 

a distribuição de aspectos opacos, aptos a determinarem o parentesco, e aspectos 

transparentes, que embora contribuam para o processo reprodutivo, não se 

constituem em fatores determinantes para os laços familiares e, por isso, terminam 

sendo apagados. As mulheres que recorrem à doação de óvulos para realizar o desejo 

de maternidade tendem a ser consideradas mães em decorrência do fato aparente da 

gestação. A contribuição genética da doadora de óvulos é apagada, tornada 

transparente, no rastro da história do vínculo que se forma. Na contratação de uma 

“barriga de aluguel”, por outro lado, a gravidez e o parto não fazem da gestante de 

substituição a mãe do bebê gerado. Aquilo que, em geral, é um indicativo físico de 

maternidade vindoura, é tornado, nesses contratos, invisível e transparente aos 

vínculos familiares. A autora também menciona casos em que a constituição de 

parentalidade se mostraria particularmente problemática, como ocorre quando a irmã 

atua como gestante de substituição para seu irmão ou a filha fornece óvulos para a 

mãe e o padrasto. Nesses casos, também são apagados os vínculos indesejáveis, que 

poderiam até mesmo serem lidos socialmente como incestuosos, e são ressaltados os 

vínculos apropriados, tornados opacos. 

                                                             
free, vul- nerable, autonomous, and alone, sucking its thumb in some represen- tations, raising its hands 
beseechingly in others. A written text usually accompanies such portraits and might pose a question ("Aren't 
they forgetting someone?"), make an assertion ("Unborn babies are people too"), or issue a call to action ("Stop 
the killing!”). 
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 Não raro, as contribuições transparentes são de tal modo apagadas que 

terminam sendo envoltas em verdadeiros segredos familiares. Um regime de 

enunciação se impõe, distinguindo o que pode ou não ser dito a respeito da 

infertilidade, do próprio recurso às técnicas de reprodução assistida ou à doação de 

gametas ou embriões. Atrelada à vergonha e ao estigma que muitas vezes recai sobre 

a condição de ausência indesejada de filhos, a prática do segredo sobre o diagnóstico 

de infertilidade e sobre a busca por tratamentos é bastante frequente, inclusive 

motivando alguns pais a optarem pela privacidade e pedirem para que suas fotos não 

sejam expostas em murais de bebês e famílias, tão comuns em salas de espera das 

consultórios de reprodução assistida (LUNA, 2007) 50.  

 As repercussões das tecnologias reprodutivas nas relações familiares consiste 

em uma das explicações para a disciplina imposta aos profissionais dos laboratórios 

de fertilização assistida. Sarah Franklin acompanhou, em etnografia, o dia a dia de um 

centro que integrava a aplicação clínica da fertilização in	vitro à pesquisa com células-

tronco no Reino Unido. No desempenho de tarefas altamente especializadas, 

embriologistas deveriam atender a rígidos padrões técnicos e de controle de 

qualidade. Suas atividades costumeiras dependiam, portanto, de trabalhos manuais 

repetitivos, minuciosos e delicados, em que a destreza no manejo de culturas de 

células se associa à qualificação para o uso de aparelhagem de tecnologia de ponta. A 

autora relata a existência de uma verdadeira coreografia em evolução, em que  

 
cada coisa que é movida para dentro ou para fora do laboratório tem 
que ser especialmente selecionada, preparada, higienizada e 
registrada, usando equipamentos que são projetados, construídos, 
descontaminados, documentados e coordenados com precisão (2013, 
p. 82). 51. 

 

Essa atenção aos detalhes, ao estrito uso do espaço e do tempo e à cuidadosa 

esterilização que disciplina a ação dos especialistas é justificada por necessidades 

práticas. Mais do que o risco de simples contaminações, que podem inutilizar 

                                                             
50 Em estudo etnográfico realizado em hospitais e clínicas de reprodução assistida situados no Brasil, 

Naara Luna (2007) relata ainda a dificuldade em obter entrevistas das usuárias desses serviços. O receio de que a 
infertilidade fosse revelada a outras pessoas era alegado pelos maridos das mulheres procuradas, confirmando o 
peso que o caráter estigmatizante exerce sobre as pessoas que recorrem às novas tecnologias reprodutivas 

51 Every single thing that is moved into or out of the lab has to be specially selected, prepared, cleaned 
and logged, using equipment that is precisely designed, built, decontaminated, documented, and coordinated 



 

 
83 

linhagens inteiras de células destinadas à pesquisa, o que está em jogo é a rigorosa 

tradução da qualidade biológica nos vínculos familiares almejados pelos contratantes, 

em conformidade com os aspectos transparentes e opacos determinantes do 

parentesco em cada caso específico. A mistura indevida de materiais traz o perigo de 

erros médicos na fertilização in	 vitro com consequências consideradas trágicas e 

irreversíveis. 

 Naara Luna (2002) reune ocorrências de fertilização in	 vitro	noticiadas pela 

imprensa como dramáticas, envolvendo confusões de laços de parentesco, em alguns 

casos, por erro médico. Assim, a autora menciona a gestante de substituição que 

escandalizou a Itália por carregar e parir bebês provenientes de dois casais, 

simultaneamente. Também outra italiana gestou embrião gerado com óvulo de sua 

irmã falecida, a pedido de seu cunhado, que forneceu o sêmen. Nos Estados Unidos, 

uma mulher que se submetia à fertilização assistida levou a cabo uma gravidez dupla 

a partir de embrião próprio e de um embrião de um casal negro que também realizava 

tratamento para infertilidade na mesma clínica. Também são recebidas com 

reprovação social as decisões de mães que se dispõem a gestar embriões formados por 

gametas de filhos ou filhas e de respectivos genros ou noras. Em 2017, uma brasileira 

de 52 anos deu à luz às próprias netas, a partir de óvulos de doadora anônima e de 

um espermatozoide de seu filho e outro de seu genro. À reportagem do Globo, eles 

ressalvam que não contaram para ninguém no início. Nas palavras de um dos pais, a 

avó somente atuou como “um forno”, sendo que “não sabia se [as outras pessoas] 

entenderiam que a pizza a gente já tinha feito e que nenhum ingrediente era dela, que 

ela só estava fazendo crescer a massa” (BOERE, 2017). 

 Um poder disciplinar também se volta, em alguma medida, aos corpos e às 

condutas daqueles que se submetem às técnicas de reprodução assistida com o intuito 

de levar para casa um bebê. O olhar médico perscruta todas as superfícies e níveis do 

organismo reprodutivo, utilizando-se das tecnologias visuais mais refinadas, para 

posteriormente prescrever normalizações de comportamento compatíveis com a 

gestação controlada de uma nova vida. Exames diagnósticos, tratamentos hormonais, 

extração de óvulos, coleta de esperma são alguns dos procedimentos que exigem 

adequações corporais contínuas daqueles que recorrem à fertilização in	 vitro.  

Gestantes de substituição podem, em alguns contextos, ter sua alimentação, rotina e 
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interações sexual especificamente reguladas por cláusulas contratuais avençadas com 

os candidatos a pais. A racionalização do corpo reprodutivo chega a envolver táticas 

de segregação espacial. Em pesquisa realizada na Índia, país que já foi considerado 

polo mundial da gestação de substituição, Amrita Pande (2010) narra a produção de 

“gestantes-trabalhadoras” ideais, docilizadas e altamente (re)produtivas, por meio do 

constante gerenciamento de seus horários e atividades. Reclusas em albergues 

especializados, indianas recrutadas das classes mais pobres e iletradas têm seus 

momentos de sono, refeições, medicações e visitas uniformizados em um controle 

normalizador semelhante ao de trabalhadores treinados em grandes fábricas. E 

mesmo as candidatas a mães que buscam as tecnologias reprodutivas para gestar, elas 

mesmas, filhos próprios podem enredar-se numa meticulosa disciplina que se estende 

por todos os aspectos de suas vidas. Sincronização de ciclos hormonais, laparoscopias 

invasivas e dolorosas, injeções periódicas e agendamento de relações sexuais integram 

os ritos e sacrifícios que, se espera, conduzirão à realização do desejo da 

maternidade52. Tradicionalmente vista como o resultado espontâneo e “natural” do 

ato sexual,  a gravidez passa a exigir, no contexto das novas tecnologias reprodutivas, 

uma preparação corporal cuidadosamente ajustada e racionalizada segundo 

indicações médicas que conduzam à máxima probabilidade de sucesso.  

 A partir dessas linhas de força e de subjetivação, pode-se perceber que o 

dispositivo da reprodução assistida engaja relações de poder e saber na produção de 

sujeitos reprodutivos. O efeito subjetivante do dispositivo é destacado por Agamben 

no texto “O que é um dispositivo?”: 

 
Todo dispositivo implica, com efeito, um processo de subjetivação, 
sem o qual o dispositivo não pode funcionar como dispositivo de 
governo, mas se reduz a um mero exercício de violência. Foucault 
assim mostrou como, em uma sociedade disciplinar, os dispositivos 
visam através de uma série de práticas e de discursos, de saberes e de 
exercícios, a criação de corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua 
identidade e a sua “liberdade" enquanto sujeitos no processo mesmo 
do seu assujeitamento. O dispositivo é, na realidade, antes de tudo, 
uma máquina que produz subjetivações, e enquanto tal e uma 

                                                             
52 A cultura de massas vem retratando a extensão da disciplina que se impõe sobre a vida cotidiana de 

usuários das técnicas de reprodução assistida. O filme norte-americano “Mais uma Chance” (de título original 
“Private Life”, lançado em 2018) mostra a história de um casal que busca tratamentos para a infertilidade. 
Exaustos e esgotados pelos sucessivos fracassos no intento, eles têm uma briga conjugal em que constatam já não 
mais terem uma vida sexual e afetiva satisfatória: apenas realizam repetida e mecanicamente os atos exigidos pelos 
ciclos tentados de fertilização in vitro 
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máquina de governo (2005, p. 14-15).  
  

 A produção de subjetividades, em meio a relações de poder e saber, em 

atendimento a uma urgência conjuntural é o terceiro atributo essencial do dispositivo. 

Articulando elementos discursivos e não discursivos, o dispositivo responde 

estrategicamente a demandas de um dado momento histórico, administrando 

condutas e pensamentos. Os corpos são capturados como veículos para se produzir 

subjetividades, sendo, ao mesmo tempo, moldados na medida em que se submetem a 

gerenciamentos. A reprodução assistida foi legitimada, ao longo das últimas décadas, 

como uma solução médica para o interesse de ter filhos, ainda que tenha extrapolado 

significativamente esse objetivo, tornando-se também uma plataforma tecnológica 

aberta a outras finalidades científicas. Governados e motivados por esse interesse, 

casais e, sobretudo, mulheres aderem às práticas de conhecimento e de poderes 

próprias dos procedimentos de concepção tecnologicamente mediada. A subjetivação, 

nesses casos, refere-se ao modo como (essas e as demais) pessoas vêm a se 

reconhecerem como sujeitos reprodutivos.  

 Faz-se necessário perquirir, portanto, quem é o sujeito pressuposto e produzido 

pelas tecnologias de reprodução assistida e como esse sujeito se coloca nas relações de 

poder implicadas pela medicalização da procriação. E embora Foucault postule a 

liberdade como condição de possibilidade do poder, mostra-se relevante, ainda, 

investigar como a liberdade reprodutiva é representada como possível de ser exercida 

por esse sujeito, no contexto das relações de poder — ou, segundo representações, 

apesar das relações de poder. Para tanto, é preciso demonstrar que, 

contemporaneamente, é a racionalidade neoliberal que, em maior ou menor medida, 

perpassa as questões atinentes ao sujeito, ao corpo, à liberdade e ao poder no âmbito 

da reprodução assistida.  

 

	 2.1.	A	 racionalidade	neoliberal	 no	dispositivo	da	 reprodução	

assistida 

 

 A subjetivação ensejada pelo dispositivo da reprodução assistida está 

fortemente imbricada ao contexto de origem e popularização das novas tecnologias 
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reprodutivas. A produção de sujeitos reprodutivos por essas técnicas obedece a 

racionalidades de cunho econômico, sobretudo de caráter neoliberal. 

 Um mercado da infertilidade, de extensão global, rapidamente se estabeleceu 

a partir do final da década de 1970, catalisado pelo advento da concepção assistida. 

Desde seu início, a medicina reprodutiva foi vislumbrada como uma promissora 

oportunidade de empreendimento. Naomi Pfeffer (1993) demonstra que, no Reino 

Unido, pioneiro no desenvolvimento de fertilização in	 vitro, uma mentalidade 

empresarial guiou a oferta de procedimentos conceptivos. A própria trajetória 

profissional de Patrick Steptoe e Robert Edwards, os precursores da técnica, 

demonstra essa tendência. Após anunciarem ao mundo o nascimento bem-sucedido 

do primeiro “bebê de proveta”, Louise Brown, em 1978, os cientistas se demitiram da 

medicina pública, no “Serviço Nacional de Saúde” (“National	 Health	 Service”, ou 

apenas NHS). Conjuntamente, fundaram uma clínica privada de fertilização in	vitro, 

intitulada Bourn Hall, que poucos anos depois foi vendida para a Ares-Serono, 

companhia farmacêutica multinacional e maior fornecedora mundial de hormônios 

de uso humano. 

 Também outros médicos britânicos se beneficiaram do entusiasmo crescente 

com as novas tecnologias reprodutivas, ofertadas posteriormente nas clínicas do NHS 

com o recurso a diversos arranjos semiprivados. Pfeffer (1993) narra a pressão 

exercida por ginecologistas em grupos de apoio de pacientes para arrecadar fundos 

destinados à aquisição dos equipamentos imprescindíveis à fertilização in	 vitro. O 

propósito consistia em aproveitar a estrutura hospitalar e laboratorial já em 

funcionamento no sistema público de saúde para diminuir os custos e atrair 

investimentos para a instalação de unidades de reprodução assistida. Em um cenário 

político em que o Partido Conservador e Margaret Thatcher despendiam esforços para 

derrubar entraves existentes à expansão da medicina privada, ganhou relevo a defesa 

da liberdade clínica dos médicos para perseguir o que eles consideravam ser o melhor 

para os interesses de seus pacientes. A inclusão das novas tecnologias reprodutivas 

era associada à noção de desenvolvimento lógico e “natural” da medicina no 

tratamento da infertilidade. Daí que “quando a inseminação artificial com sêmen de 

doador foi introduzida em um hospital do Serviço Nacional de Saúde, foi em resposta 

às percepções de necessidade dos médicos, não dos pacientes” (PFEFFER, 1993, P. 
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155).53 Nos Estados Unidos, a inserção da indústria da reprodução assistida esteve 

entrelaçada, desde o começo, ao setor privado. Em 1974, poucos anos antes da 

primeira fertilização in	 vitro	 exitosa, o Congresso norte-americano proibiu 

terminantemente a utilização de recursos federais em pesquisas com embriões e fetos. 

Segundo Spar (2010), a legalização da interrupção voluntária da gravidez pela 

Suprema Corte, um ano antes, teria suscitado receios dos congressistas a respeito da 

destinação que poderia ser dada ao produto da concepção abortado. Contudo, essa 

restrição legal não impediu uma acelerada expansão da medicina reprodutiva, apenas 

moldou seus contornos e agentes. Um ano após o nascimento de Louise Brown, foi 

aberta a primeira clínica privada de fertilidade dos Estados Unidos, a que se atribui 

também a responsabilidade pelo primeiro bebê resultante de fertilização in	vitro no 

país. Com valores elevadíssimos, que chegavam a dezenas de milhares de dólares, os 

procedimentos foram bastante procurados por pretendentes a pais que podiam pagar 

por uma solução para a infertilidade. Para os demais, não restaram alternativas 

viáveis. Como ressalta Charis Thompson (2016), os principais programas públicos de 

saúde, o Medicaid e o Medicare 54 não oferecem serviços de reprodução assistida, 

embora incluam a cuidados médicos para a gestação, o parto, o puerpério e a primeira 

infância. Em poucos estados da federação, como Illinois, Maryland e Massachussetts, 

os seguros e convênios de saúde são legalmente obrigados a subsidiar custos 

completos dos tratamentos de fertilidade (ROBERTSON, 2010). Mesmo as tentativas 

recentes de ampliar o acesso à saúde, como a Lei de Proteção e Cuidado Acessível a 

Pacientes (no original “Patient	Protection	and	Affordable	Care	Act”, também conhecido 

por “Obamacare”) de 2010, não abrangem a cobertura universal à saúde conceptiva e 

às novas tecnologias reprodutivas. Em suma, a reprodução assistida nos Estados 

Unidos é um empreendimento altamente privatizado, a que só têm acesso integral 

como clientes as classes abastadas. Os demais, quando muito, podem disponibilizar 

seus materiais e serviços reprodutivos no competitivo mercado norte-americano de 

esperma, óvulos e gestação de substituição. 

 Também no Brasil, as tecnologias reprodutivas encontram-se monopolizadas 

                                                             
53 [w]hen AID was introduced into a National Health Service hospital, it was in response to doctors’ and 

not patients’ perceptions of need. 
54 Respectivamente, esses sistemas subsidiam os custos de tratamentos para a população norte-americana 

de baixa renda ou com condições etárias ou de deficiência que inviabilizem o trabalho próprio. 
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pelo setor privado. De acordo com Marilena Corrêa (2015), a introdução das técnicas 

no país se deu por iniciativa privada de grupos de médicos brasileiros que 

convidavam e custeavam a vinda de renomados especialistas estrangeiros para 

ensinarem os pormenores da reprodução assistida em pequenos seminários. 

Posteriormente, esses procedimentos foram aplicados a mulheres “voluntárias” com 

diagnóstico de infertilidade que almejavam ter filhos e aceitaram submeter-se a 

tratamentos em condições de aprendizado dos médicos por não disporem de recursos 

financeiros. Dentre as voluntárias, encontrava-se Ilza Caldeira, que gestou, em 1984, 

o primeiro bebê nascido de fertilização in	 vitro na América Latina, Anna Paula 

Caldeira.  

 A história posterior da medicina reprodutiva brasileira mostra-se tão espúria 

quanto a trajetória geral dos métodos contraceptivos. Abusando de práticas 

experimentais e da pronta disposição de voluntárias ansiosas pela maternidade, um 

número considerável de médicos brasileiros cometeu toda sorte de violações éticas e 

criminais. Corrêa cita a ocorrência de morte de uma das voluntárias em consequência 

de condições sanitárias questionáveis. Mesmo interessadas que podem pagar por 

ciclos de fertilização in	vitro encontram-se, com frequência, desprotegidas em outros 

aspectos das assimetrias causadas pela medicalização. Em 2009, eclodiu um escândalo 

de grandes proporções, após diversas denúncias de pacientes estupradas por Roger 

Abdelmassih, um dos mais renomados especialistas em reprodução assistida no 

Brasil, durante os procedimentos de inseminação (ALMEIDA e MARACHINI, 2017). 

Por ter violentado sexualmente mais de sessenta mulheres sedadas em seu 

consultório, o médico foi posteriormente condenado a 278 anos de prisão em 2010 e 

teve sua pena posteriormente reduzida para 181 anos, 11 meses e 12 dias. Seu registro 

profissional somente foi cassado pelo respectivo Conselho Regional de Medicina 

meses depois de ter sido considerado foragido. Abdelmassih foi preso depois de três 

anos vivendo clandestinamente no Paraguai e chegou a ser considerado um dos 

criminosos mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo, com a inclusão de seu 

nome nas listas da Interpol (BENTES e BOMFIM, 2014). Seu caso teve repercussões 

internacionais, como um exemplo extremo das tantas violências a que as mulheres 

podem estar expostas no contexto da reprodução assistida. 

 Clamores pela regulamentação das novas práticas reprodutivas objetivaram 
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fornecer soluções jurídicas para essas e outras situações de vulnerabilidade 

decorrentes do domínio médico sobre a reprodução. Os modelos normativos 

formulados para regular o acesso e a oferta a essas técnicas serão explanados de forma 

mais detalhada em tópico subsequente. Por ora, é preciso analisar as consequências 

da lógica privatizante nos processos de subjetivação ensejados pelo dispositivo da 

reprodução assistida. 

 Além de autonomizar o campo da reprodução assistida em relação às áreas da 

ginecologia e da obstetrícia, a lógica de mercado produz formas próprias de ser sujeito 

e de agir com propósitos reprodutivos. Concebidas em meio à franca escalada da 

implementação de políticas neoliberais em anteriores estados sociais, as novas 

tecnologias reprodutivas reiteram subjetividades e representações da liberdade 

humana mobilizadas, em maior ou menor medida, por considerações econômicas. O 

mercado é tomado como a métrica pela qual se pautam as decisões reprodutivas, 

mobilizadas por um impulso incessante pela eficiência e pela otimização dos 

investimentos na reprodução — sejam eles de ordem física, econômica ou psicológica. 

De médicos a candidatos à parentalidade, passando pelas pessoas que disponibilizam 

seus gametas e úteros, uma mentalidade empreendedora tende a ser a tônica que rege 

as relações reprodutivas tecnologicamente mediadas. Ao mesmo tempo, a reprodução 

assistida exemplifica e (re)produz subjetivações próprias dos tempos neoliberais. 
 A racionalidade neoliberal é analisada criticamente por autores 

contemporâneos, tais como Wendy Brown, Michel Foucault e Stephanie Lee Mudge. 

Reconhecendo a diversidade de suas manifestações históricas particulares, esses 

autores buscam ressaltar o que há no núcleo compartilhado dos vários fenômenos 

frequentemente agregados sob o rótulo geral de neoliberalismo(s).  

 Mudge (2008) conceitua o neoliberalismo como um sistema ideológico 

desdobrado pela articulação e pela disputa entre três dimensões: a intelectual, a 

burocrática e a política. Como movimento intelectual e profissional, o neoliberalismo 

agregou uma vertente de teóricos, inicialmente radicados em universidades anglo-

americanas, que posicionam o livre mercado como “a fonte e o árbitro dos direitos, 

das recompensas e das liberdades — e, por extensão, [nutrem] acentuado menosprezo 

pela política, pelas burocracias e pelo Estado do bem-estar social” (MUDGE, 2008, p. 
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704) 55. Ao longo da Guerra Fria, esses acadêmicos opuseram-se incisivamente às 

políticas keynesianas de intervenção do Estado no desenvolvimento e na recuperação 

da economia, formuladas em resposta à Grande Depressão de 1929 e que perduraram 

até a década de 1970. Tendo dentre seus expoentes Milton Friedman e Richard A. 

Posner e consolidados em torno da célebre “Escola de Chicago”, os economistas 

neoliberais vêm advogando pela centralidade de valores como a liberdade de 

iniciativa, o livre comércio, a propriedade privada e a limitação do Estado — em uma 

retórica individualista e, de certo modo, indiferente às opressões, à pobreza e às 

desigualdades sociais geradas pelo sistema capitalista, ancorado nesses mesmos 

valores. Contrapostas à impessoalidade e à eficiência oferecidas pelo mercado, 

demandas por justiça social, distribuição de renda, igualdade e ética são 

menosprezadas por autores neoliberais como meramente “políticas”, particularistas e 

passíveis de arbitrariedades e ingerência indevida do Estado na esfera individual. Ao 

contrário, as relações de mercado, definidas pela liberdade, forneceriam parâmetros 

“técnicos”, quantitativos e de maximização da riqueza para reger a sociedade e pautar 

a ação estatal. 

 A ideologia neoliberal ganhou influência por meio de redes de intercâmbios 

acadêmicos, da atividade expansionista de fundações filantrópicas norte-americanas 

e do preenchimento de quadros governamentais por esses economistas. Exportada 

pela força de organizações decisivas para as relações internacionais, como o Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Mundial, a partir do Consenso de Washington 

(1989), a política econômica neoliberal foi também empregada, em diferentes graus e 

não raro sob pressões geopolíticas coercitivas, pelos governos dos Estados de países 

periféricos, referidos como o chamado “sul global”. 

 Como desdobramento, a segunda dimensão do neoliberalismo elucidada por 

Mudge é a burocrática, referente às reformas empreendidas com a ascensão de 

políticos, especialistas e partidos neoliberais ao governo. Evocando uma necessidade 

urgente de livrar o mercado do dirigismo estatal, com o intuito alegado reverter as 

crises do econômicas das décadas de 1970, os governos de vertente neoliberal 

desmantelaram as estruturas de direitos sociais e políticas públicas do estado do bem 

                                                             
55 its unadulterated emphasis on the market as the source and arbiter of rights, rewards and freedoms—

and, by extension, its marked disdain for politics, bureaucracies and the welfarist state.. 
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estar social. Margaret Thatcher e Ronald Reagan, respectivamente no Reino Unido e 

nos EUA, tornaram-se ícones precursores da implementação sistemática de medidas 

de austeridade, mesclando esforços de “liberalização, desregulação, privatização, 

despolitização e monetarismo” (MUDGE, 2008, p. 704)56. Durante seus governos, o 

processo neoliberalizante também estava assentado na pretensão de fomentar a 

competição em áreas consideradas estratégicas da gestão comunitária, ainda não 

regidas pelo livre mercado, como a educação e a saúde públicas. Desde já, restava 

evidente a tendência neoliberal de entranhar a lógica de mercado em todas as esferas 

sociais. 

 A terceira faceta do neoliberalismo, segundo Mudge, consiste na ideologia 

política centrada no mercado. O conjunto de orientações e preceitos postulados pelos 

neoliberais para delimitar normativamente as prioridades políticas das sociedades 

segundo as demandas do mercado é, com frequência, maquiado como uma “terceira 

via”. Em referência à polarização entre esquerda e direita, essa nomenclatura remete 

também ao contexto de emergência do neoliberalismo, em que se difundia a crença 

em uma “social democracia” que pudesse conciliar um caminho alternativo ao 

liberalismo clássico capitalista e ao totalitarismo político socialista. Mudge ressalta 

que esse apelo de composição pela economia, que retoricamente pretende se elevar 

acima das dicotomias binárias, acaba atraindo para o neoliberalismo atores políticos e 

partidos que, contraditoriamente, se identificam à esquerda no espectro político. A 

autora exemplifica com a formação de um flanco neoliberal no Partido Democrata nos 

EUA, a partir de uma conferência de profissionais e intelectuais em 1983, que  

 
foi um dos vários fóruns que ajudaram a solidificar um movimento 
político favorável ao mercado dentre os democratas - o surgimento de 
uma 'nova filosofia' que buscou romper com o passado do partido, 
entre outras coisas, mudando as prioridades da política econômica 
‘para longe de uma ênfase na redistribuição e em direção a uma ênfase 
nos objetivos comuns de restaurar o crescimento e as oportunidades’ 
(2008, p. 721)57. 

 

                                                             
56 liberalization, deregulation, privatization, depoliticization and monetarism. 
57 [This] was one of various fora that helped to solidify a market-friendly political movement stirring 

among the Democrats—the rise of a ‘new philosophy’ that sought to break with the party’s past by, among other 
things, shifting economic policy priorities ‘away from an emphasis on redistribution and toward an emphasis on 
the twin goals of restoring growth and opportunity’ 
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 Apoiado nessas três dimensões, o neoliberalismo se tornou um discurso 

hegemônico, oferecendo um conjunto de valores e representações capaz de permear 

todos os aspectos da vida social. Sua proliferação deve muito ao entusiasmo crescente 

com as novas tecnologias da informação e da comunicação, que aceleraram os fluxos 

globalizantes de mobilidade de dados, recursos financeiros e pessoas (HARVEY, 

2005).    

 Concretamente, o neoliberalismo demonstrou enorme aptidão de produzir e 

comportar efeitos macrossociais destrutivos ao longo das décadas recentes. Ao passo 

que o discurso de livre mercado se dirigia explicitamente a fomentar inovações e 

competição produtiva, foram priorizados os interesses monopolizantes de 

especuladores, corporações multinacionais e do capital financeiro em detrimento da 

economia de nações inteiras. Acentuou-se a acumulação de capital pelas elites 

econômicas, com o aumento significativo da desigualdade social e do endividamento 

sistemático das camadas sociais médias e baixas. A defesa de um Estado mínimo não 

conteve aumentos de aparatos repressivos estatais, que responderam com reforço do 

policiamento e do punitivismo às greves e protestos sociais contrários às impopulares 

reformas privatizantes introduzidas em tantos países. A segurança do retorno 

financeiro aos investimentos feitos pelos agentes econômicos passa a ser garantida 

pelo poder público, com a intensificação de mecanismos de vigilância e controle 

seletivo (dos quais a discriminação policial baseada em estereótipos raciais, o “racial	

profiling”, constitui o exemplo mais evidente). A flexibilização de legislações 

fiscalizadoras, associada à corrupção de agentes estatais, também conduziu a 

desastres ambientais de grandes proporções, diretamente imputáveis à 

irresponsabilidade ecologicamente predatória de conglomerados empresariais. No 

plano internacional, as potências ocidentais se serviram da exaltação à liberdade e à 

democracia como justificativa para forçar a abertura de novos mercados, via apoio a 

ditaduras militares nos países latino-americanos e intervenções militares diretas no 

Oriente Médio (HARVEY, 2005; BROWN, 2009). A agenda neoliberal que objetiva 

criar condições desembaraçadas de interferência estatal para o florescimento da 

liberdade e das potencialidades humanas coexiste muito facilmente com o 

recrudescimento do neoconservadorismo, do colonialismo e do militarismo, bem 

como com o aprofundamento da subordinação e da miserabilidade da maior parte da 
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população mundial. 

 Buscando conferir sentido à conjugação desses fenômenos, Wendy Brown 

ocupa-se de desvelar a racionalidade neoliberal, que tem seu lugar privilegiado no 

interior do Estado — ou pretendendo posicionar-se acima dele —, mas que se estende 

para além da política institucional. Isso significa identificar os modos pelos quais a 

ideologia neoliberal se difunde como princípio organizador da sociedade. Para lançar 

luz aos aspectos comumente negligenciados nas análises do neoliberalismo, a autora 

recorre à teorização que Michel Foucault tece sobre a governamentalidade neoliberal, 

entendida como modo de governança que ordena o social, orquestrando regulações 

difusas e totalizantes, na produção positiva de sujeitos pelo poder. Nesse sentido, 

Brown assevera que  

 
o neoliberalismo envolve uma afirmação normativa, e não ontológica, 
sobre a onipresença da racionalidade econômica e advoga pela criação 
de instituições, políticas e desenvolvimento discursivo apropriados a 
tal afirmação. O neoliberalismo é um projeto construtivista: ele não 
pressupõe o dado ontológico de uma racionalidade econômica 
completa em todos os domínios da sociedade, mas  toma como sua 
tarefa o desenvolvimento, a disseminação e a institucionalização de tal 
racionalidade. (2003, p. 40-41)58.  

 

 Nos cursos ministrados no Collège	 de	 France, reunidos sob a obra “O 

Nascimento da Biopolítica”, Foucault oferece uma análise do que significa assumir o 

neoliberalismo como uma governamentalidade política. Para além de informar um 

conjunto de políticas econômicas, burocracias estatais e teorias acadêmicas, a 

racionalidade neoliberal chega a generalizar considerações econômicas, de 

maximização de eficiência, para aplicá-las a relações, instituicões e ações não 

mercantis do tecido social. Arenas da existência humana antes definidas em oposição 

ao mercado e seu sistema de preços, ou ao menos deles separadas, como a constituição 

da vida familiar e a caracterização do criminoso, passam a ser impregnadas pelos 

cálculos e oportunidades vislumbrados por uma visão de gestão empresarial. Por 

conseguinte, o neoliberalismo produz subjetividades segundo “uma maneira de ser e 

                                                             
58 neoliberalism involves a normative rather than ontological claim about the pervasiveness of economic 

rationality and it advocates the institution building, policies, and discourse development appropriate to such a 
claim. Neoliberalism is a constructivist project: it does not presume the ontological givenness of a thoroughgoing 
economic rationality for all domains of society but rather takes as its task the development, dissemination, and 
institutionalization of such a rationality 
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de pensar” (2008, p. 301).  

 O sujeito neoliberal é pensado nos moldes de homo	economicus, uma unidade 

independente de decisões racionais, que se guia por estimativas de custos e benefícios. 

Os comportamentos individuais passam a ser lidos e estimulados conforme a grade 

de uma empresa, que faz investimentos nas mais diversas esferas e deles espera 

retornos, bem como minimiza prejuízos. Dardot e Laval (2016) descrevem a fabricação 

do sujeito neoliberal, com enfoque no mundo do trabalho, como mais do que um 

sujeito produtivo e consumidor, que o liberalismo clássico havia idealizado. Ao longo 

dos últimos séculos, a Modernidade teria produzido um modelo de indivíduo livre, 

independente e autossuficiente — possuidor de si, que a partir de suas faculdades 

racionais, efetiva cálculos para otimizar seu bem-estar e minimizar sofrimentos e 

gastos, impondo sua ação perante a natureza exterior. Trata-se da pessoa autônoma, 

cuja conduta se pauta pela contratualização, ou seja, pela capacidade de criar e aderir 

voluntariamente a formas institucionalizadas de reger os próprios comportamentos, 

intercambiando todo tipo de bens e serviços. Desde então, o contrato se tornou de tal 

modo o mediador das relações sociais, que teorias contratualistas o posicionaram na 

origem da sociedade politicamente organizada: a existência do Estado estaria 

fundamentada nos acordos e esforços de homens livres em saírem de um estado de 

natureza originário e possibilitarem a convivência social, abdicando de suas 

liberdades absolutas em prol de uma liberdade exercida no enquadramento de 

normas jurídicas.   

 Dardot e Laval consideram esses pressupostos liberais como um pano de fundo 

necessário e reatualizado na configuração do homem neoliberal, regido pela lógica 

empresarial. Diante de uma era de constantes mudanças e inovações, o novo homo	

economicus contemporâneo é continuamente incitado à criatividade, à motivação e ao 

empreendedorismo na “produção de si”. Esse discurso enfatiza a vontade pessoal e a 

internalização de um impulso à autosuperação, por um sujeito que preexistiria até 

mesmo aos contratos em que se compromete. A liberdade é identificada ao governo 

soberano de si, exercido mediante escolhas racionais e investimentos pessoais num 

campo desafiante e heterogêneo de transações abertas à competitividade. Essa 

renovada valorização do desejo e da livre iniciativa na gestão da própria 

subjetividade, no entanto, encobre processos violentos de redução do trabalhador à 
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condição de mercadoria de baixo custo:  

 
a corrosão progressiva dos direitos ligados ao status de trabalhador, a 
insegurança instilada pouco a pouco em todos os assalariados pelas 
“novas formas de emprego” precárias, provisórias e temporárias, as 
facilidades cada vez maiores para demitir e a diminuição do poder de 
compra até o empobrecimento de frações inteiras das classes 
populares são elementos que produziram um aumento considerável 
do grau de dependência dos trabalhadores em relação aos 
empregadores. Foi esse contexto de medo social que facilitou a 
implantação da neogestão nas empresas. Nesse sentido, a 
“naturalização” do risco no discurso neoliberal e a exposição cada vez 
mais direta dos assalariados às flutuações dos mercados, pela 
diminuição das proteções e das solidariedades coletivas, são apenas 
duas faces de uma mesma moeda. Transferindo os riscos para os 
assalariados, produzindo o aumento da sensação de risco, as empresas 
puderam exigir deles disponibilidade e comprometimento muito 
maiores (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 329). 

 

 Daí que a racionalidade empresarial demande estrategicamente um completo 

envolvimento do sujeito em suas atividades, colocando o sucesso de seu desempenho 

como decorrência de habilidades individuais de adaptação e flexibilidade. Sem 

divisões claras entre sua vida profissional e pessoal, o indivíduo neoliberal está 

constantemente trabalhando em seu aprimoramento e máxima utilidade produtiva, 

mesmo em seus momentos de lazer e entretenimento cultural. Todos os aspectos do 

seu ser são instrumentalizados como recursos potenciais e cada curso de ação é 

narrado como fonte de um leque de escolhas ilimitadas, mas ele será exclusivamente 

responsabilizado por cada decisão levada a cabo no exercício dessa liberdade de 

investimento: 

 
[d]o sujeito ao Estado, passando pela empresa, um mesmo discurso 
permite articular uma definição do homem pela maneira como ele 
quer ser ‘bem-sucedido’, assim como pelo modo como deve ser 
‘guiado’, estimulado, ‘formado’, ‘empoderado’ (empowered), para 
cumprir seus ‘objetivos’. Em outras palavras, a racionalidade 
neoliberal produz o sujeito de que necessita ordenando os meios de 
governá-lo para que ele se conduza realmente como uma entidade em 
competição e que, por isso, deve maximizar seus resultados, expondo-
se a riscos e assumindo inteira responsabilidade por eventuais 
fracasssos. ‘Empresa’ é também o nome que se deve dar ao governo 
de si na era neoliberal (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 328).   

 

 Wendy Brown observa, ainda, que o neoliberalismo engendra uma noção 

própria de cidadania, que a autora denomina “cidadania sacrificial”. A métrica de 
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mercado, ao substituir ordens de valores democráticas e formas de solidariedade 

social, isola o sujeito como indivíduo soberano que deve não só se responsabilizar pelo 

próprio sucesso, como também aguentar privações e dificuldade em prol de um 

“todo” — “esse “todo” podendo significar qualquer coisa, a sustentabilidade tanto de 

uma empresa particular, quanto de uma economia nacional ou pós-nacional” (2018, 

p. 41). Confrontado com reformas de austeridade e cortes orçamentários que 

enfraquecem políticas fundamentais de educação, seguridade social e saúde, o 

indivíduo-empresa deve se sacrificar pelo bem comum, identificado, com frequência, 

com o crescimento econômico nacional. Enquanto reformas trabalhistas e 

previdenciárias, por exemplo, precarizam as condições materiais de existência, o 

sujeito individual é discursivamente tornado o único responsável por sua vida, no 

contexto da qual toda forma de dependência pode ser lida como um fracasso em 

prosperar às próprias custas. A cidadania progressivamente é esvaziada de conteúdo 

contestatório, sendo reduzida à capacidade do homo	economicus de, autossuficiente, 

investir em si mesmo.   

 Para tanto, como “empreendedora de si mesma”, cada pessoa é instada a deter 

e cultivar um conjunto de recursos pessoais próprios, que possibilitam seus 

empreendimentos na competição com os demais: o capital humano. Como sujeito 

econômico ativo, o indivíduo neoliberal deve, constantemente e pelas próprias forças, 

racionalizar suas características inatas e adquiridas, que constituem seu capital 

humano e repercutem na possibilidade de auferir recompensas de toda sorte a partir 

do que se é como pessoa. Os intentos de ativamente maximizar o capital humano são 

vistos como compulsórios, envolvendo mais do que simples esforços diretos em 

aprendizado educacional ou formação profissional. Não por coincidência, a esfera 

familiar parece a Foucault particularmente profícua para exemplificar a gestão 

milimetricamente calculada da forma empresa como grade de constituição dos 

sujeitos, conforme detalhado na aula de 14 de março de 1979: 

 
[n]a análise que eles fazem do capital humano, como vocês se 
lembram, os neoliberais procuravam explicar, por exemplo, como a 
relação mãe-filho, caracterizada concretamente pelo tempo que a mãe 
passa com o filho, pela qualidade dos cuidados que ela lhe dedica, 
pelo afeto de que ela dá prova, pela vigilância com que acompanha 
seu desenvolvimento, sua educação, seus progressos, não apenas 
escolares mas físicos, pela maneira como não só ela o alimenta, mas 
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como ela estiliza a alimentação e a relação alimentar que tem com ele 
- tudo isso constitui, para os neoliberais, um investimento, um 
investimento mensurável em tempo, um investimento que vai 
constituir o quê? Capital humano, o capital humano da criança, capital 
esse que produzirá renda. Essa renda será o quê? O salário da criança 
quando ela se tomar adulta. E, para a mãe, que investiu, qual renda? 
Bem, dizem os neoliberais, uma renda psíquica. Haverá a satisfação 
que a mãe tem de cuidar do filho e de ver que seus cuidados tiveram 
sucesso. Pode-se, portanto, analisar em termos de investimento, de 
custo de capital, de benefício do capital investido, de benefício 
econômico e de benefício psicológico, toda essa relação que podemos 
[chamar], se vocês quiserem, de relação formativa ou relação 
educacional, no sentido bem amplo do termo, entre mãe e filho (2008, 
p. 334-335). 

  

 Um exemplo emblemático da ubiquidade do cálculo econômico em esferas 

familiares e reprodutivas pode ser encontrado na obra de Elisabeth M. Landes e de 

Richard Posner, um dos acadêmicos do Direito mais referenciados no século XX, 

proveniente da Escola de Chicago. No texto de 1978 intitulado “A economia da 

escassez de bebês" (The	Economics	of	the	Baby	Shortage), os autores propõem leituras e 

soluções tipicamente neoliberais aos problemas que identificam no sistema norte-

americano de adoção. Em suma, alegam que as restrições jurídicas teriam criado um 

monopólio altamente ineficaz das agências de adoção, a que se pode atribuir, por um 

lado, a escassez de bebês disponíveis e a formação de um mercado clandestino, e, por 

outro, a abundância, nos orfanatos mantidos às custas de gastos públicos, de crianças 

negras, com deficiência e de faixa etária indesejável para adoção. A alta proporção de 

bebês negros, sugerem, estaria ligada à profusão de relacionamentos ilegítimos, tidos 

fora do casamento. Em contrapartida, um comércio independente de bebês e uma 

remuneração compatível com valores de livre mercado são apresentados como 

incentivos financeiros aptos a induzir o comportamento mercantil de mulheres que, 

de outro modo, optariam por abortar ou criar, sozinhas, filhos advindos de gestações 

não planejadas. Valendo-se de gráficos, equações e terminologias econômicas, Posner 

e Landes mesclam preocupações com o bem-estar das crianças órfãs, com os custos 

envolvidos na produção de bebês e com os investimentos realizados por pais 

potenciais nos filhos adotivos. Ainda, argumentam que a desregulamentação estatal, 

com consequente transferência da proteção jurídica para um revestimento contratual, 

seria benéfica no sentido de evitar os abusos e as fraudes recorrentes no mercado 

clandestino, bem como de diminuir o preço e o rigor das exigências feitas aos casais 
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pobres inférteis que recorrem à adoção. A legislação, quando muito, serviria para 

impedir a aquisição de crianças para fins de escravidão ou exploração sexual. Ao invés 

de reprimir transações clandestinas, os agentes inseridos nesse modelo de mercado 

autorregulado voltariam suas atenções para a adequação dos valores pagos às 

características dos produtos, ou seja, para o controle de qualidade dos bebês 

produzidos — “quality	of	the	children” (1978, p. 340) — e o ajuste do preço à qualidade 

esperada — “quality-adjusted	 price” (1978, p. 341). Por decorrência, uma escala de 

valores diferenciados segundo critérios raciais dos bebês adotáveis apenas 

evidenciaria práticas discriminatórias já atuantes na sociedade. De forma seletiva e 

conveniente, o potencial indutor de condutas do mercado não chega a ser 

problematizado nesse ponto do artigo. Críticos à época e estudiosos supervenientes 

do “mercado de bebês” reconhecem que o texto evoca de forma um tanto quanto 

descuidada os lugares-comuns e os horrores da escravidão negra nos EUA 

(GOODWIN, 2010). 

 Após a publicação do ensaio de Posner e Landes, o mercado reprodutivo se 

aprofundou, ganhando novos contornos com o estabelecimento bem sucedido e 

entusiasmado do dispositivo da reprodução assistida. Desde sua inserção, as novas 

técnicas conceptivas encontram-se emaranhadas na racionalidade neoliberal. As 

equipes médicas rapidamente passaram a empregar a gramática empresarial nos 

tratamentos de reprodução assistida, conforme demonstra Frances Price: 

 
[a]plicando o vocabulário de oferta e demanda combinada com uma 
retórica humanitária, eles podem promover com sucesso o 
desenvolvimento e a manutenção de “serviços clínicos eficientes” nos 
domínios público e privado, influenciando a política do governo, o 
investimento industrial e a cobertura da mídia (1999, p. 53).59.  

 

Price afirma que a monetarização dos tratamentos para a infertilidade tem dominado 

as discussões sobre políticas de saúde no Reino Unido. Exemplo disso é a defesa, pelos 

profissionais clínicos, da legalidade da remuneração como forma de estímulo aos 

“fornecedores de óvulos e esperma”, diante da escassez de gametas mesmo após 

seguidas campanhas publicitárias para recrutar doadores voluntários. 

                                                             
59 Deploying the vocabulary of supply and demand combined with a humanitarian rhetoric, they can 

successfully promote the development and maintenance of ‘efficient clinical services’ in both public and private 
domains, influencing government policy, industrial investment and media coverage 
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 O enraizamento nessa mentalidade de mercado promove uma dinâmica 

crescente de privatização e descentralização contratual do cuidado reprodutivo. 

Ainda que a medicalização da sociedade consista um fenômeno mais abrangente, que 

remonta ao início da Modernidade, conforme analisado no Capítulo 1, o dispositivo 

da reprodução assistida inaugura uma nova extensão de domínio médico sobre 

processos de tomada de decisão na saúde. A esse respeito, Price ressalta que, no 

âmbito da reprodução assistida, torna-se naturalizada a convocação dos clínicos a 

emitirem juízos decisivos sobre aspectos que transcendem a mera expertise técnica. A 

experiência profissional acumulada seria capaz de conferir autoridade e competência 

a todo tipo de recomendações dos médicos, demandadas em casos particulares por 

candidatos à reprodução assistida. Strathern é outra autora que nota essa tendência: 

 
Além das opiniões especializadas que os médicos podem ter, ou para 
além do exercício da prudência profissional no tratamento de casos 
específicos, pode-se ouvir comentários recorrentes sobre as difíceis 
posições nas quais os clínicos às vezes se encontram. Preocupações 
semelhantes podem ser encontradas na literatura profissional. Em 
resumo, os médicos tinham que tomar decisões sobre questões que 
não poderiam ser reduzidas a assuntos médicos ou terapêuticos. 
Alguns expressaram uma preocupação perplexa ou mesmo 
angustiada sobre os julgamentos deles requeridos — que alguns 
consideraram não problemáticos e outros consideraram muito 
problemáticos — particularmente a respeito de pessoas cujas 
condições não médicas suscitam questões a respeito de sua 
“adequação” como pais. Idade e gravidez pós-menopausa levantaram 
tais questões (1999, p. 18) 60. 

 

 Assim, uma das consequências mais pungentes e controversas dessa atribuição 

de poderes decisórios aos especialistas da reprodução assistida situa-se na sensível 

questão da elegibilidade para as técnicas conceptivas. Historicamente, coube às 

clínicas privadas e aos médicos individuais estabelecer os primeiros critérios para 

filtrar as pessoas que se submeteriam à procriação tecnologicamente mediada. De 

forma discricionária, os fornecedores de serviços reprodutivos tiveram ampla 

                                                             
60 Beyond the medical opinions that consultants might have, or beyond the exercise of professional 

discretion in their treatment of specific cases, could be heard a running commentary on the difficult positions in 
which clinicians sometimes found themselves. Similar concerns can be found in the professional literature. In 
brief, clinicians were having to make decisions about issues that could not be reduced to medical or remedial 
matters. Some expressed a quizzical or even anxious concern about the judgements required of them—for what 
some found unproblematic others found very problematic indeed—particularly over people whose non-medical 
circumstances raised questions about their ‘suitability’ as parents. Age and post-menopausal pregnancy raised 
such questions 
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margem para selecionar os destinatários da reprodução assistida, abertamente 

declinando os pedidos daqueles que consideravam, por algum motivo, inaptos à 

reprodução biológica. Assim, valores morais de toda uma geração de médicos 

somaram-se, inadvertidamente, ao empecilho econômico de acesso às novas 

tecnologias. Não foram levadas em conta apenas considerações mercadológicas, 

narradas como “impessoais”, a respeito de quem poderia pagar os altos custos dos 

procedimentos e medicamentos, que raramente se encontravam abrangidos pela 

cobertura dos seguros ou dos sistemas públicos de saúde. Também ideais de família 

vigentes e pressupostos pela classe médica serviram de parâmetro para o acesso aos 

métodos procriativos. 

 A clientela preferencial desses médicos pioneiros do mercado reprodutivo era, 

portanto, composta majoritariamente por casais heterossexuais em relação estável 

diagnosticados como inférteis, ainda em idade considerada reprodutiva e com poder 

aquisitivo. À margem dessas possibilidades, encontravam-se pessoas pobres em geral, 

que não dispunham de recursos para arcar com os custos dos medicamentos e da 

manipulação e do armazenamento embrionários, bem como outras pessoas sequer 

cogitadas como adequadas para gerar filhos: mulheres após a menopausa, solteiras, 

lésbicas, prostitutas, casais de gays ou pessoas transgênero. Embora a reprodução 

assistida seja disruptiva da necessidade de coito para a gestação, a família sexual era 

a única reconhecível pelos médicos como destinatária adequada das novas tecnologias 

reprodutivas. Essa orientação influenciou decisivamente as políticas públicas e 

legislações sobre reprodução assistida vindouras, conforme se abordará adiante. 

Naomi Pfeffer explicita a seletividade médica no Reino Unido: 

 
É difícil citar uma tendência mais liberal como a força motriz por trás 
da crescente disposição dos médicos em providenciar a AID 
[inseminação artificial por doador]. Eles cercaram o procedimento 
com advertências e exclusões sugestivas de uma crença obstinada de 
que as mulheres obtêm sua maior felicidade através do casamento, da 
dependência do marido e da maternidade. Os médicos que proveram 
a AID insistiam em tratar apenas mulheres casadas, embora alguns 
tenham dito que considerariam mulheres em um assim chamado 
relacionamento heterossexual estável. As mulheres solteiras 
involuntariamente sem filhos foram excluídas das estimativas da 
demanda potencial de AID, que foi medida em termos de casais cujo 
desejo por uma família lhes foi negado por causa da infertilidade do 
marido; em 1975, eles foram estimados em cerca de um quarto de 
milhão. A insistência dos médicos de que a AID deveria ser confinada 
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às mulheres em relacionamentos heterossexuais estáveis parece uma 
tentativa de voltar o tempo a uma era mítica, quando os lares 
conjugais e parentais não tinham sido rompidos. A Lei de Reforma do 
Divórcio de 1969, que tornara muito mais fácil obter o divórcio, 
expusera a instabilidade das instituições do casamento e da família 
(1993, p.157)61 

  
 Do ponto de vista dos pretendentes às novas técnicas conceptivas, o 

neoliberalismo impôs uma lógica consumerista como base para se conceber a 

liberdade reprodutiva. O mercado neoliberal reduz a liberdade reprodutiva a uma 

questão de escolhas dentro de um “cardápio” de variadas e sempre inovadoras opções 

de procedimentos e medicações disponíveis. Pfeffer explicita: 

 
A facilidade com que a mensagem sobre a ausência involuntária de 
filhos foi traduzida para a linguagem do consumerismo está em 
consonância com a tendência impulsionada pela política emergente no 
final dos anos 80, através da qual todos os contatos médicos vão sendo 
convertidos em transações comerciais: pacientes agora são clientes. A 
infertilidade transformou-se em uma oportunidade de compra, uma 
definição que encontra ecos na economia espermática vitoriana, em 
que o gasto de renda estava intimamente associada ao poder de 
procriação; embora, um século depois, sejam as mulheres, e não os 
homens, que decidam sobre esses gastos (1993, p. 28-29)62 

 

 Nesse contexto, as constrições admitidas são tidas como de ordem técnica — 

ou ao menos aquilo que os médicos se sentem responsáveis por recomendar ou vetar, 

como discutido acima — bem como as frequentes limitações econômicas daqueles que 

procuram a medicina reprodutiva. Essa combinação é potencialmente danosa porque 

joga com o desejo intenso e o desespero dos candidatos à reprodução assistida, que 

                                                             
61 It is difficult to cite a more liberal tendency as the driving force behind the increasing willingness of 

doctors to arrange AID [artificial insemination by donor]. They hedged the procedure with caveats and exclusions 
suggestive of a stubborn belief that women derive their greatest happiness through marriage, dependence on a 
husband and motherhood. Doctors who arranged AID insisted that they would treat only married women, 
although some said they would consider women in a so-called stable heterossexual relationship. Involuntary 
childless single women were excluded from estimates of the potential demand for AID, which was measured in 
terms of couples whose wish for a family was denied them because of the infertility of the husband; in 1975, they 
were estimated to number approximately a quarter of a million. Doctors’ insistence that AID should be confined 
to women in stable heterosexual relationships looks like an attempt to turn the clock back to a mythic era when 
both marital and parental homes were unbroken. The 1969 Divorce Reform Act, which had made it far easier to 
obtain a divorce, had exposed the instability of the institutions of marriage and the family. 

62 The ease with which the message spoken by involuntary childlessness has been translated into the 
language of consumerism is in keeping with the politicaly driven tendency that emerged in the late 1980s, through 
which all medical encounters are being converted into market transactions: patients are customers now, 
Involuntary childlessness has been transformed into a shopping opportunity, a definition with echos of the 
Victorian spermatic economy where expenditure of income was intimately associated with procreative power; 
although, a century later, it is women and not men who hold the purse strings. 
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tendem a percorrer um caminho de crescentes investimentos pessoais, físicos e 

econômicos, em busca das possibilidades de levar um bebê para casa. 

 Como exercício de uma prerrogativa de avaliar interesses e optar por 

procedimentos compatibilizando capacidade econômica e necessidade médica, a 

liberdade reprodutiva neoliberal é envolta numa complexa retórica da escolha. A 

aquisição de bens e serviços adequados às preferências individuais, como gametas e 

técnicas reprodutivas, figura como um requisito necessário e mesmo óbvio à satisfação 

dos desejos de ter filhos. Concretamente, os pacientes-consumidores da reprodução 

assistida trilham um verdadeiro calvário, que vai gradativamente das práticas mais 

simples e modestas aos procedimentos mais complexos, caros e experimentais, 

motivados pela confiança na recomendação médica de alternativas à infertilidade. 

Diante de contumazes e sucessivos fracassos, a existência de um leque quase ilimitado 

de métodos inovadores oferecidos pelos médicos chega a estimular os candidatos a 

pais a continuar apostando na reprodução assistida, ao invés de dissuadi-los em seus 

intentos. Assim explicita Kimberly D. Krawiec: 

 
A demanda no mercado de bebês muitas vezes não tem limites. Para 
alguns pais em potencial, o desejo por uma família é tão forte que eles 
não se deterão em praticamente nada para conseguir um filho — eles 
vão assumir um segundo emprego, hipotecar sua casa, incorrer em 
dívidas enormes, esgotar sua poupança e vender outros bens. Em 
suma, as tentativas de aquisição de um filho muitas vezes param 
apenas quando o sucesso é alcançado ou o acesso aos fundos se esgota. 
Embora a demanda no mercado de bebês não seja completamente 
insensível ao preço (os clientes se importam com preços e adquirem 
menos serviços quando os preços sobem), “frequentemente, as 
pessoas compram com base na esperança e não no desempenho, e 
baseiam seus gastos nos recursos disponíveis (2010, p. 44). 63  

 

 Nota-se que o mercado da reprodução assistida enquadra seus destinatários 

em uma dinâmica que pode conduzir à irracionalidade e chega a lembrar o vício em 

jogos. Embora inicialmente sejam contabilizados extensos cálculos de gastos previstos, 

estatísticas de sucesso e recursos a serem investidos, a importância atribuída ao 

                                                             
63 Demand in the baby market often knows no limits. For some prospective parents, the desire for a family 

is so strong that they will stop at virtually nothing to procure a child – they will take on a second job, mortgage 
their house, incur massive debt, deplete their savings account, and sell other assets. In short, attempts to acquire 
a child often stop only when success is attained or access to funds runs out. Although demand in the baby market 
is not completely price-insensitive (customers do care about price and do purchase fewer services when prices 
rise), “frequently, people buy on hope rather than on performance, and they base their spending largely on their 
available resources.” 
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“produto final” a ser conquistado — um bebê e, em última instância, a família que se 

quer ter — empurra os pacientes-consumidores a situações dramáticas de 

comprometimento das próprias finanças, bem como de seus esforços físicos e 

psíquicos. Rendidos ao endividamento, a empréstimos e às estratégias 

mercadológicas muitas vezes questionáveis das clínicas reprodutivas, como o 

concurso “Vegas	Baby” narrado no tópico anterior, pode-se afirmar que esses sujeitos 

reprodutivos encarnam uma versão particular da cidadania sacrificial descrita por 

Wendy Brown.  

 O aspecto sacrificial assume bastante relevo no dispositivo da reprodução 

assistida, na medida em que as novas técnicas conceptivas são altamente privatizadas 

e, em geral, são os próprios consumidores que devem se responsabilizar por arcar com 

seus elevados custos. Os sucessos e fracassos no objetivo de ter bebês são atribuídos 

individualmente aos pacientes, na medida de suas possibilidades patrimoniais e suas 

condições orgânicas. Mulheres e casais, conforme abordado no capítulo 1, assumem 

um discurso de necessidade ao buscarem os métodos reprodutivos, intencionando 

fazer “tudo o que estiver ao alcance” pelo sonho de ter filhos. Como desdobramento 

da naturalização desse discurso que responsabiliza os indivíduos pela própria 

infecundidade, tem-se a despolitização do acesso à saúde reprodutiva, nos mesmos 

moldes do que Christa Craven relata ter acontecido na questão dos serviços de 

parteiras e doulas nos EUA: 

 
[s]ob o neoliberalismo de forma mais ampla, espera-se que os 
indivíduos contribuam para a sociedade civil aceitando sem críticas a 
privatização de programas anteriormente patrocinados pelo Estado e 
a “consumerização” de todos os aspectos da vida (Hyatt 2001: 205). 
Consequentemente, é o consumidor que efetua mudanças através do 
mercado, não o cidadão que efetua mudanças através do engajamento 
político. Apesar da retórica dos direitos universais para todos os 
cidadãos, o Estado nega o acesso a direitos básicos para aqueles que 
não consomem o suficiente e, portanto, não são considerados 
totalmente qualificados como cidadãos (Evans 1993: 5-6). Assim, os 
organizadores de base que tentam convencer os legisladores a 
descriminalizar os trabalhos de parteiras e doulas, em áreas como o 
estado da Virgínia, encontraram argumentos baseados no mercado, 
tanto estratégicos quanto politicamente eficazes (2007, p. 709). 64 

                                                             
64 Under neoliberalism more broadly, individuals are expected to contribute to civil society by 

uncritically accepting the privatization of formerly state-sponsored programs and the consumerization of all 
aspects of life (Hyatt 2001:205). Consequently, it becomes the consumer who effects change through the market, 
not the citizen who effects change through political engagement. Despite the rhetoric of universal rights for all 
citizens, the state denies access to basic rights to those who do not consume enough and are thus not deemed fully 
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 Em contrapartida, o mercado reprodutivo aloca um lugar específico para 

aqueles que não têm condições econômicas de, por meio dele, satisfazerem seus 

anseios de ter filhos biológicos: o lugar de fornecedores de biomateriais, tais como 

células e tecidos reprodutivos, órgãos, DNA e mesmo eventos biológicos, como a 

gestação. Portanto, aqueles que não dispõem de recursos para serem consumidores, 

podem ainda exercer uma alegada prerrogativa de escolha, ao se valerem de seu 

biocapital para auferir vantagens monetárias. Doadores comerciais de óvulos e 

esperma, bem como gestantes de substituição remuneradas, inserem-se no dispositivo 

da reprodução assistida a partir do interesse que partes destacadas de seus corpos ou 

seus processos fisiológicos pode suscitar em pais potenciais.  

 Comercializados em escala industrial, esses artefatos biológicos movimentam 

intensamente todo um setor do mercado reprodutivo. Para tanto, tecnologias de 

criopreservação, transporte e bancos de dados permitiram a circulação transnacional 

de pessoas e materiais com finalidades de labor procriativo. Bronwyn Parry (2015), 

após realizar extensa pesquisa empírica acerca do mercado reprodutivo indiano, 

analisa criticamente a organização dessa modalidade de trabalho clínico na economia 

neoliberal. Parry identifica a prevalência de hierarquias sociais que tornam complexa 

a dinâmica de fornecimento comercial de biomateriais. Longe de constituir uma 

categoria homogênea em termos de condições socioeconômicas, proveniências 

geográficas, identificação etnicorracial e motivações para adentrar nas atividades 

reprodutivas, os trabalhadores da reprodução assistida apresentam perfis bastante 

variados.  

 Parry compara as experiências de trabalho reprodutivo vividas por doadores 

de esperma californianos e gestantes de substituição indianas. A autora ilustra com o 

caso da CaliforniaCryo, que é um dos maiores bancos de sêmen do mundo, em um 

setor que, nos EUA, gera lucros anuais estimados em mais de 100 milhões de dólares. 

A empresa seleciona rigorosamente seus fornecedores de esperma, estabelecendo 

como critérios mínimos para qualificação a altura e a formação educacional nas 

                                                             
qualified as citizens (Evans 1993:5–6). Thus, grassroots organizers attempting to convince legislators to 
decriminalize midwifery in areas like Virginia have found market-based arguments both strategic and politically 
efficacious. 
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principais universidades norte-americanas. Menos de 1% dos candidatos são 

admitidos após fases que incluem testes genéticos, constituindo esses doadores em 

uma “elite biossocial” que não depende dos retornos financeiros das doações, 

movidas por razões altruísticas. Esses doadores não costumam ser vistos como 

trabalhadores “explorados” do mercado reprodutivo — é de se questionar se sequer 

são (auto)percebidos como “trabalhadores”, pelo caráter ocasional que atribuem a 

suas “contribuições” e às remunerações por elas recebidas.  

 Por outro lado, as mulheres indianas doadoras de óvulos e gestantes de 

substituição entrevistadas por Parry encontravam-se em contextos radicalmente 

diversos dos fornecedores de sêmen — mesmo os indianos, cuja condição 

socioeconômica se aproximaria à dos doadores californianos. De acordo com a autora, 

as gestantes de substituição e as doadoras de óvulos são, em sua maioria, pobres e 

iletradas, mas dotadas de inteligência e um senso empreendedor, vendo no comércio 

reprodutivo a oportunidade para sair de situações de endividamento. Soma-se à  

vulnerabilidade socioeconômica e cultural que atinge essas fornecedoras a 

dependência em relação a seus agentes intermediadores. Sem experiência prévia de 

empregos formais e destituídas de conhecimentos legais necessários para 

compreender contratos e barganhar com as clínicas, essas mulheres encontram-se à 

mercê dos acordos convencionadas em um mercado altamente competitivo, em 

evidente disparidade de condições técnicas para exercer seu discernimento frente aos 

profissionais especializados e aos pacientes-consumidores da reprodução assistida. 

 Nesse viés, a contratualização, além de ser uma tendência geral do dispositivo 

da reprodução assistida, é apresentada como uma solução para eventuais situações de 

exploração, como ressalta por Parry em sua análise do mercado indiano. Os médicos 

contatados pela autora não se mostraram refratários à regulação jurídica de sua 

atuação, ao contrário: a regulação, desde que não seja proibitiva, é vista como uma 

fonte de uniformização de práticas, além de fornecer clareza e segurança nas relações, 

sejam elas trabalhistas ou no que diz respeito à definição dos direitos parentais e de 

propriedade sobre os biomateriais. Contudo, a forma propícia de aceder a essas 

vantagens é materializada especificamente pelos contratos, que, acredita-se, 

permitiriam conjugar, de acordo com especificidades locais, a legitimação fornecida 

pela ordem jurídica mais abrangente e a descentralização das decisões tomadas — 
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restando, ao mesmo tempo, intacta e validada a margem de poder decisório das 

equipes médicas. Assim ressalta Parry: 

 
[a]tender às demandas por melhorias contratuais proporciona às 
clínicas e hospitais a oportunidade de realizar e proclamar sua 
conformidade com um conjunto finito e normativo de padrões éticos 
e legais. Isso confere credibilidade ao seu trabalho, desvia a crítica e 
cria um importante argumento de venda em campanhas de marketing 
nacionais e globais. Um contrato mais detalhado também estabiliza as 
relações de trabalho (2015, p. 35). 65 

 

 Ademais, uma convicção subjacente a esse proselitismo contratual é a de que o 

fornecimento de serviços médicos e biomateriais encontra na flexibilidade dos 

contratos a máxima eficácia na satisfação das necessidades dos pacientes-

consumidores. Também nesse sentido, a reprodução assistida funciona de modo 

similar à consumerização da atuação de parteiras e doulas no cuidado obstétrico, 

como explicitada por Craven:  

 
[e]mbora a ideia de um mercado livre, segundo a qual os indivíduos 
escolhem os melhores profissionais obstétricos para si mesmos, seja 
atraente para muitos partidários da atuação de doulas e parteiras, é 
importante considerar que um modelo de consumidor muitas vezes 
“agrada às pessoas ricas por uma suposição tácita que é a de que 
aqueles que têm mais terão ‘o melhor’. A suposição eleva a escolha a 
um valor último, um direito, algo a ser protegido contra a 
erosão”(Ruzek 1999:314). (2007, p. 707) 66 

 

Os contratos, portanto, consistem no revestimento jurídico em que se apoia a 

ampliação do leque de escolhas de consumo disponíveis.  

 A extensão possível das escolhas reprodutivas, fundadas nessa 

contratualização das prestações médicas, também é um fator inédito trazido pelo 

dispositivo da reprodução assistida à subjetivação neoliberal. Com as inovações 

promovidas pela biologia molecular e pela engenharia genética, o capital humano 

                                                             
65 Meeting demands for contractual refinements affords clinics and hospitals the opportunity to both 

perform and proclaim their conformance to a finite, and it would seem normative, set of ethical and legal standards. 
This lends their work credibility, deflects censure and creates an important selling point in national and global 
marketing campaigns. A more detailed contract also stabilises labour relations. 

66 Although the idea of a free market, under which individuals ultimately choose the best birth attendants 
for themselves, has been compelling for many midwifery supporters, it is important to consider that a consumer 
model often “appeals to people who are affluent because an unspoken assumption is that those who have more will 
get ‘the best.’  The assumption elevates choice to an ultimate value, an entitlement, something to be protected 
against erosion” (Ruzek 1999:314). 
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passa a ser manipulável em aspectos antes considerados não só inatos, como também 

determinísticos das características dos sujeitos. Testes e diagnósticos genéticos pré-

implantatórios possibilitam a seleção de embriões segundo propósitos que vão de 

evitar deficiências e enfermidades hereditárias graves a promover traços de 

personalidade considerados desejáveis em bebês futuros. O impacto, no mercado 

reprodutivo, da valorização da escolha genética pode ser indiciado pelos diferenciais 

de valores atribuídos a gametas de acordo com todo tipo de qualidades reconhecidas 

em seus fornecedores. Essas variações não costumam atingir o sistema de preços das 

gestações de substituição, pela crença difundida de que essas gestantes não 

compartilhariam material genético com o feto. Krawiec detalha essas dinâmicas no 

cenário estadunidense: 

 
[e]mbora alguns setores do mercado de bebês apresentem níveis 
relativamente baixos de diferenciação de preços com base na 
qualidade percebida, outros exibem enorme variação. No mercado de 
gestações de substituição, por exemplo, a gestante não mantém 
relação genética com a criança. Os candidatos a pais, portanto, têm 
requisitos relativamente básicos, como a disposição da gestante 
substitutiva para viver um estilo de vida saudável e sua probabilidade 
de abdicar à criança ao nascer. Como resultado, embora haja alguma 
diferenciação de preço, a compensação de gestantes  de sub-rogação 
tende a variar dentro de uma faixa relativamente estreita dentro de 
mercados geográficos específicos. A precificação do mercado de 
óvulos, em contraste, é altamente diferenciada de acordo com a 
qualidade genética percebida e as características da doadora de 
óvulos. À medida que o mercado se tornou mais comercial, a demanda 
por determinadas preferências genéticas aumentou. Embora a taxa de 
referência para os óvulos em 1999 fosse de 2.500 a 5.000 dólares, 
dependendo da região geográfica, doadoras com características 
particularmente raras ou desejadas impõem preços significativamente 
mais altos. Por exemplo, os óvulos de pessoas do leste asiático e de 
judias têm um preço premium porque são mais raros, assim como os 
óvulos de estudantes universitárias da Ivy	League, mulheres com altas 
notas no SAT, com capacidade atlética ou muito atrativas fisicamente 
(2010, p. 43). 67  

                                                             
67 Although some baby market sectors exhibit relatively low levels of price differentiation based on 

perceived quality, others exhibit enormous variation. In the gestational surrogacy market, for example, the 
surrogate bears no genetic relation to the child. Intended parents, therefore, have relatively basic requirements 
such as the surrogate's surrogate's willingness to live a healthy lifestyle and the probability that she will 
relinquish the child at birth. As a result, although there is some price differentiation, gestational surrogacy 
compensation tends to vary within a relatively narrow range within specific geographic markets. Egg market 
pricing, in contrast, is highly differentiated according to the perceived genetic quality and traits of the egg donor. 
As the market has become more commercial, the demand for particular genetic preferences has increased. Although 
the baseline rate for eggs in 1999 was twenty-five hundred to five thousand dollars, depending on geographic 
region, donors with traits that are particularly rare or desired command significantly higher prices. For example, 
East Asian and Jewish eggs command a price premium because they are rarer, as do the eggs of Ivy League college 
students, women with high SAT scores, women with athletic ability, and women with extraordinary physical 
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 Com as novas possibilidades abertas pela intervenção genética em embriões, 

intensas contendas éticas e jurídicas passaram a ser travadas a respeito dos limites e 

das consequências desses “melhoramentos humanos”. No âmbito da filosofia prática, 

sobretudo, discute-se a noção de “beneficência procriativa” como um parâmetro para 

balizar normativamente as escolhas reprodutivas.  

 Julian Savulescu (2001) e Jonathan Glover (2006) advogam, nesse sentido, pela 

obrigação moral de que pais potenciais, desde que disponham de informações 

genéticas e acesso a procedimentos biotecnológicos, comprometam-se a selecionar os 

embriões e fetos com as melhores chances de vida futura possíveis, ou seja, com maior 

probabilidade de ocasionar bem-estar em um dado contexto. A implantação de 

embriões, para Savulescu, deveria considerar a presença mesmo de genes não 

atrelados a doenças, autorizando, por exemplo, a seleção por sexo e por outros traços 

físicos ou comportamentais que se possa considerar ligados a predisposições 

genéticas, como a altura, a inteligência e as habilidades esportivas. O autor considera 

que essas escolhas por características genéticas favoráveis devem ser levadas a cabo, 

ainda que conduzam ao aprofundamento de disparidades sociais, por defender que o 

combate a problemas de distribuição desigual de recursos sociais (inclusive genéticos) 

não deve se dar às custas do bem-estar das pessoas concretamente criadas pelas 

tecnologias reprodutivas. Savulescu, subestimando as relações de poder que já 

enquadram a reprodução, argumenta que a autonomia reprodutiva individual deve 

prevalecer, na medida em que “é reforma institucional social, e não interferência na 

reprodução, que deveria ser promovida. […] A reprodução não deve se tornar um 

instrumento de mudança social, ao menos não mediada ou motivada no nível social” 

(2001, p. 424) 68. Uma posição mais consistente com a busca pela universalização da 

igualdade e da dignidade pessoal, também no campo das práticas reprodutivas, pode 

ser encontrada na proposta de Brunello Stancioli (2012) de que a autonomia 

reprodutiva e o acesso às biotecnologias devem ser considerados direitos 

fundamentais, a serem franqueado a todos, em uma perspectiva democrática.  

                                                             
attractiveness. 

68 “it is social institutional reform, not interference in reproduction, which should be promoted […] 
Reproduction should not become an instrument of social change, at least not mediated or motivated at a social 
level.” 
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 Nota-se, portanto, que a racionalidade neoliberal organiza o dispositivo da 

reprodução assistida, impondo uma governamentalidade que objetiva determinar 

quem deve prover quais serviços médicos reprodutivos, quem tem acesso abrangente 

a eles e quem deve servir por meio do fornecimento de biomateriais. O mercado 

reprodutivo, longe de ser axiologicamente neutro, traz consigo valores que 

posicionam os sujeitos e moldam o exercício da liberdade reprodutiva dentro de uma 

estrutura normativa específica. 

 Nesse sentido, é possível vislumbrar a articulação de uma inteligibilidade	

reprodutiva que, em última instância, conforma quais formatos de família são 

promovidos e estimulados pela configuração contemporânea do dispositivo da 

reprodução assistida, ao passo que outros formatos e relações são repelidos ou 

negligenciados em suas necessidades. A proposta de uma "inteligibilidade 

reprodutiva" é uma explícita adaptação do uso analiticamente potente que Judith 

Butler faz da noção de “inteligibilidade”, ou seja, de esquema (ou conjunto de 

esquemas) historicamente sedimentado para definir os domínios do que é 

(re)conhecível como uma vida humana. Ao contrário de uma pressuposição liberal de 

naturalidade do indivíduo humano, Judith Butler esclarece, avançando em uma 

abordagem foucaultiana:  

 
Os sujeitos são constituídos mediante normas que, quando repetidas, 
produzem e deslocam os termos por meio dos quais os sujeitos são 
reconhecidos. Essas condições normativas para a produção do sujeito 
produzem uma ontologia historicamente contingente, de modo que 
nossa própria capacidade de discernir e nomear o "ser" do sujeito 
depende de normas que facilitem esse reconhecimento (2015, p. 17).  

  

 Algumas dessas normas que produzem os sujeitos foram especificamente 

estudadas por Butler, constituindo inclusive o campo teórico pelo qual seu trabalho 

ficou ganhou renome: a questão do gênero. Em "Problemas de gênero: feminismo e 

subversão da gênero", publicado em 1990, a autora elabora uma crítica radical à 

"identidade" como categoria descritiva fundante dos movimentos feministas: o "ser 

mulher" remeteria muito mais a um ideal normativo de coerência e continuidade entre 

sexo, gênero e sexualidade, produzido constantemente pelas práticas reguladoras e 

normas culturais que definem a feminilidade e a masculinidade, a matriz 

heteronormativa. Daí que: 
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[o] “sexo” é pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma 
descrição estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas 
quais o “alguém” simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica 
um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade 
cultural (BUTLER, 2001, p. 155). 

 

Nesse sentido, a identidade de gênero não é um dado orgânico ou uma essência 

psicológica do sujeito, mas uma construção performativa, que constantemente 

disciplina e normatiza o corpo pela atuação do discurso. Em "Bodies	that	matter", de 

1993, a autora explicita que o início desse processo normalizador é concomitante à 

própria concepção do ser como sujeito para aqueles em seu entorno, estendendo-se 

por toda sua vida posterior:  

 
[c]onsideremos a interpelação médica que, apesar a emergência 
recente das ecografias, transforma uma criança de um ser ‘neutro’ em 
um ‘ele’ ou em uma ‘ela’: nessa nomeação, a garota torna-se garota, 
ela é trazida para o domínio da linguagem e do parentesco através da 
interpelação do gênero. Mas esse tornar-se	garota não termina ali; pelo 
contrário, essa interpelação fundante é reiterada por várias 
autoridades e, ao longo de vários intervalos de tempo, para reforçar e 
contestar esse efeito naturalizado. A nomeação é, ao mesmo tempo, o 
estabelecimento de uma fronteira e também a inculcação repetida de 
uma norma (BUTLER, 2001, p. 161) 

 

 Transpor a noção de inteligibilidade para o campo reprodutivo implica indagar 

quais corpos são percebidos como legítimos para obterem acesso integral a saúde 

reprodutiva, se reproduzirem e, com isso, constituírem as famílias que desejam. 

Outros sujeitos, lidos como abjetos, repulsivos ou "desumanizados" por não 

atenderem — ou atenderem menos — às normas culturais de inteligibilidade, por suas 

práticas ou corpos, são cerceados em sua liberdade reprodutiva, entendida no marco 

neoliberal como exercício da faculdade de escolhas, cabendo-lhe a função ora de 

destinatários de políticas de controle populacional, ora de fornecedores, mais ou 

menos precarizados, de biomateriais. No dispositivo da reprodução assistida, uma 

hierarquia contrapõe os privilégios dos casais heterossexuais, brancos e com recursos 

financeiros e as posições diferenciais assumidas por mulheres solteiras, racializadas, 

provenientes de grupos e países periféricos, pessoas LGBT, pessoas com deficiência e 

com formatos familiares dissidentes da família sexual unida em casamento 

duradouro. Nesse sentido, é profícuo avaliar como o racismo de Estado, abordado por 
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Michel Foucault, atua criando diferenciações no campo reprodutivo e familiar, pelas 

quais alguns grupos e indivíduos merecem procriar e estender suas vidas em forma 

de proles, enquanto outros, quando muito, servem para oferecer seus corpos como 

insumos no mercado da reprodução assistida. 

 Mais além, é notável o papel exercido pelo Direito na legitimação da 

inteligibilidade reprodutiva própria do dispositivo da reprodução assistida, 

conformado em uma racionalidade neoliberal, bem como na solução de conflitos 

eventualmente suscitadas por essa operação do dispositivo. As formas de regulação 

jurídica das novas técnicas reprodutivas se acoplam às práticas altamente 

contratualizadas e descentralizadas dos mercados para determinar, em maior ou 

menor medida, como será distribuído o acesso à reprodução e à constituição familiar. 

Portanto, é imprescindível examinar detalhadamente os modelos e as experiências 

concretas de regulação da reprodução assistida, sobretudo no que diz respeito à 

disponibilidade dos diferentes procedimentos e à elegibilidade das pessoas que 

podem a eles recorrer.  

     

	 3.	MODELOS	DE	REGULAÇÃO	DO	DISPOSITIVO	DA	REPRODUÇÃO	ASSISTIDA 

 

 A regulação jurídica opera uma dupla função no dispositivo da reprodução 

assistida, desempenhando um papel nelvrágico na assimilação social das ciências e 

tecnologias reprodutivas.  

 Por um lado, os momentos de formulação e aplicação de normas jurídicas 

relacionadas à temática da vida têm um potencial de reunir diversos atores sociais em 

torno de problemáticas sensíveis e controversas, evidenciando valores sociais em 

disputa. Tem sido demandados posicionamentos do Direito para questões sobre o 

início e o fim da vida humana, a pesquisa com células-tronco embrionárias, o 

consentimento nos procedimentos médicos, a definição do parentesco nas práticas 

procriativas, a possibilidade de implantação de gametas ou embriões após a morte de 

seus fornecedores, além de reivindicações por sua guarda ou propriedade em meio a 

processos de divórcios. Fazendo convergir profissionais médicos e acadêmicos, 

movimentos sociais, lideranças religiosas e empresas do ramo médicos e farmacêutico 

em acirrados debates sobre os limites e as possibilidades da intervenção humana nos 
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processos biológicos, o Direito é retratado como a arena mais apropriada para a 

resolução dessas contendas69. 

 Isso porque, por outro lado, a regulação jurídica é revestida de uma 

legitimidade própria que estabiliza as relações sociais em uma forma socialmente 

aceitável. As seleções de valores ínsitas às normas jurídicas, sejam elas presentes na 

legislação abstrata ou nas decisões judiciais proferidas em casos concretos, têm o efeito 

de conferir certeza e segurança às respostas organizadas pelo Estado para as inovações 

conflituosas trazidas pela ciência e pela tecnologia. Nesse sentido, a ordem jurídica 

contribui para tornar familiares as práticas nascidas na medicina reprodutiva, uma 

vez que suas aplicações passam a ser respaldadas, em maior ou menor medida, por 

autorizações institucionais e enquadramentos normativos mais abrangentes. 

 Embora sejam múltiplos os dilemas éticos e jurídicos suscitadas pelas novas 

tecnologias reprodutivas, a regulação da elibilidade guarda estreita conexão com as 

preocupações a respeito da liberdade reprodutiva em meio à medicalização neoliberal 

da reprodução. O modo como distintas legislações e políticas públicas normatizam o 

acesso a essas técnicas impacta não só na configuração (local e transnacional) do 

mercado reprodutivo, mas também nos quadros dentro dos quais a liberdade 

reprodutiva, reduzida à capacidade de escolhas, é exercida pelos sujeitos 

reprodutivos. Nesse sentido, torna-se importante explicitar os diferentes 

acoplamentos possíveis entre mercado, medicina e Direito na formulação de 

normativas incidentes sobre a reprodução assistida. 

 

3.1.	Modelos	teóricos	de	regulação	

  

 Assumindo que o mercado reprodutivo existe concretamente e é bastante 

eficaz no propósito de fornecer bebês a pretendentes a pais que dispõem de recursos, 

Debora Spar sistematiza os modelos existentes de regulação jurídica das tecnologias 

                                                             
69 Um exemplo dessa confluência de atores sociais em debates jurídicos pode ser encontrado no 

julgamento do Supremo Tribunal Federal brasileiro da Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 3510, em 2007. 
Nela, o STF julgou constitucional o art. 5 º da Lei da Biossegurança (lei 11.105/2005), admitindo a utilização de 
células-tronco criadas a partir de embriões excedentários das NTRs em pesquisas e terapias. O tema foi 
considerado de tal modo relevante e polêmico, que ensejou, pela primeira vez na história do STF, a convocação de 
audiências públicas, em que foram ouvidos argumentos de amici curiae: órgãos especialistas, entidades religiosas 
e movimentos populares interessados em se pronunciar sobre o tema. 
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reprodutivas. Em seu livro "O negócio de bebês", de 2007, a autora propõe a melhoria 

e a correção desse mercado, de modo a torná-lo mais equilibrado e justo, com a 

previsão de normas claras para direitos de propriedade sobre gametas e embriões, 

bem como assegurando a adequação e a transparência de cláusulas contratuais 

avençadas entre os atores envolvidos na medicina reprodutiva. 

 Spar esquematiza quatro modelos de regulação possíveis, ressalvando a 

intensa fragmentação do mercado reprodutivo por ela analisado: fertilização assistida, 

gestação de substituição remunerada, adoção mediada por agências e venda de 

gametas são setores comerciais que apresentam funcionamentos separados, ainda que 

muitas vezes paralelos e reciprocamente substituíveis entre si, a depender dos 

interesses dos consumidores. Daí que diferentes modelos regulação possam conviver 

em um mesmo ordenamento jurídico nacional, na medida em que incidam sobre 

diferentes práticas. Spar propõe uma homogeneização reguladora: 

 
Se proibirmos a maternidade de substituição mas autorizarmos a FIV, 
os casais infertéis correrão para as clínicas de fertilidade. Se cobrirmos 
os custos dos tratamentos da infertilidade mas não a adoção, os 
médicos da FIV ficarão ricos, enquanto as crianças permanecem cada 
vez mais tempo em listas de espera. De um ponto de vista prático, não 
faz qualquer sentido pensar no negócio de bebés em termos das partes 
que o compõem. Temos de considerar e, por último regulamentar 
essas partes como um todo (2007, p. 264).  

  

 Os quatro modelos delineados por Spar, portanto, representam um esforço 

teórico analítico dos enquadramentos jurídicos passíveis de organizar o mercado 

reprodutivo, mas que não correspondem fielmente a uma realidade uniforme e  

monolítica de cada país em que podem eventualmente ser discernidos. Ao contrário, 

as experiências concretas são complexas, e podem ser ilustradas a partir de casos — 

como o do Reino Unido e o do Brasil, que serão detalhados após a explicitação dos 

modelos regulatórios — para se compreender como normatividades sociais 

excludentes relativas a formatos de família adentram, por meio do Direito, o 

dispositivo da reprodução assistida em sua governamentalidade neoliberal. 

 Seguem-se os quatro os modelos de regulação das práticas reprodutivas 

sistematizados por Spar. 

 

3.1.1.	Modelo	da	cocaína	
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 À maneira das políticas de guerra às drogas, pode-se optar normativamente 

pelo banimento dos serviços reprodutivos, o que resulta em empurrar quaisquer 

práticas intentadas pelos interessados para um mercado clandestino. Tais proibições 

podem ser motivadas por argumentos de natureza religiosa, receios quanto aos 

impactos das inovações médicas em situações de vulnerabilidade ou por temor dos 

riscos biológicos gerados pelo avanço tecnocientífico. 

 Tal como acontece com a cocaína, o modelo repressivo não é suficiente para 

extinguir o comércio ilícito, servindo apenas para, no âmbito local, isentar os poderes 

públicos de exercer um controle de qualidade sobre os produtos e serviços 

intercambiados. Na ilegalidade, consumidores, intermediadores e fornecedores 

encontram-se em uma acentuada exposição a fraudes e falhas na prestação desses 

serviços, na medida em que não podem recorrer ao Estado para dirimir conflitos que 

eventualmente surjam na celebração e execução de seus acordos. Conforme afirma 

Spar, ""[n]este modelo, não precisaríamos definir direitos de propriedade nem validar 

contratos, uma vez que o objectivo central da regulação seria de interditar a actividade 

comercial neste sector" (2007, p. 275).  

 Em uma escala transnacional, as formas restritivas de regulação intensificam o 

turismo reprodutivo e ocasionam situações que não deixam de ser problemáticas para 

os governos nacionais. Pais potenciais provenientes desses contextos deslocam-se 

para países com legislações mais flexíveis, qualidade em alguma medida certificada e 

fiscalizada pelos poderes públicos, bem como fornecedores de biomateriais e 

gestantes de substituição com baixas remunerações. Os Estados de origem dos 

consumidores terminam por costumeiramente arcar com as consequências e os 

encargos econômicos de procedimentos não admitidos em seu território e que não 

chegariam a acontecer se fossem obedecidas suas restrições. Spar adverte a esse 

respeito: 

 
Um mercado reprodutivo transfronteiriço também significa que 
sociedades que se opõem à reprodução assistida podem, no entanto, 
pagar seus custos. Quem pode provar que os quíntuplos prematuros 
nascidos em Bremen foram concebidos em Istambul? (2005, p. 533)70 

                                                             
70 A cross-border market for reproduction also means that societies that oppose assisted reproduction may 

nevertheless pay its costs. For who can prove that premature quintuplets born in Bremen were conceived in 
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 Ilustrativo disso foi o caso relatado por Tracey Loughran e Gayle Davis (2017) 

de uma mulher britânica que deu à luz trigêmeos aos cinquenta e cinco anos de idade. 

Em 2016, Sharon Cutts, já mãe de quatro filhos adultos, teve sua vida devassada pela 

mídia após tomar um empréstimo de £15.000 para realizar procedimentos de 

fertilização	 in	vitro	no Chipre, acompanhada de seu parceiro, cerca de quinze anos 

mais jovem que ela, como os tablóides ingleses maliciosamente não deixaram de notar. 

Cutts recorreu ao mercado reprodutivo internacional porque o Serviço Nacional de 

Saúde britânico, o NHS, estabelece limitações etárias e não realiza FIV em mulheres 

com mais de 42 anos de idade. Os encargos médicos e financeiros implicados em uma 

gravidez e um parto duplamente de risco (em razão da idade avançada e dos riscos 

da gestação múltipla) foram, contudo, suportados pelo próprio NHS. Esse tipo de 

efeitos colaterais demonstra a ineficiência das regulações proibitivas e o complexo 

desafio de formulação de diretrizes normativas para o mercado reprodutivo em um 

contexto globalizado. 

 Praticamente todos os países do mundo adotam ao menos alguma restrição nas 

práticas clínicas ou de pesquisa reprodutiva, sendo o exemplo mais recorrente a 

proibição da clonagem humana reprodutiva. No que diz respeito à limitação à oferta 

de serviços de reprodução assistida aos pais-consumidores, os cenários legislativos 

são multifacetados e marcados por especificidades nacionais.  

 Conforme se abordará mais adiante, no Brasil, assim como no Reino Unido, a 

transferência de gametas e a gestação de substituição não podem ser remuneradas, 

devem ser altruisticamente motivadas, conforme se abordará adiante  

 Na Alemanha, a Lei de Proteção do Embrião, que pretende tutelá-lo a partir do 

momento da concepção, impõe, desde 1990, proibições rigorosas a quaisquer tipos de 

doação de óvulos e gestação de substituição, bem como às pesquisas que envolvam a 

manipulação genética de embriões humanos, mesmo que para finalidades 

estritamente terapêuticas (por exemplo, células tronco), e não reprodutivas. Apenas 

em 2011, o Parlamento alemão aprovou a legalidade da realização do diagnóstico 

genético pré-implantatório, adstrito às hipóteses de identificação de enfermidades 

severas detectáveis geneticamente no embrião (VON WÜLFINGEN, 2016). Mulheres 
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a partir de certa idade ou que tiveram câncer, não dispondo de óvulos propícios para 

a FIV, e casais LGBT ainda devem recorrer a clínicas de outros países para acessarem 

a reprodução medicamente assistida. 

 A política de reprodução assistida na Itália, que possui uma das culturas mais 

católicos da Europa, também é bastante restritiva. Promulgado 2004, o texto original 

da lei italiana de n. 40 impedia a realização de diagnósticos genéticos pré-

implantatórios bem como a fertilização heteróloga, ou seja, com uso de 

espermatozóide que não fosse proveniente do marido ou companheiro da mulher em 

cujo útero o embrião fosse implantado. A lei impunha o limite de apenas três embriões 

a serem fertilizados e obrigatoriamente implantados a cada ciclo hormonal das 

pacientes, sendo que os embriões congelados excedentários eventualmente existentes, 

não sendo reivindicados pelo casal, deveriam ser disponibilizados para "adoção". 

Além de proibir a gestação de substituição, a lei, em seu artigo quinto, restringe 

expressamente o acesso à reprodução assistida aos casais heterossexuais, casados ou 

em união estável, em idade reprodutiva. Muitas dessas proibições, como a de doação 

de esperma, foram derrubadas judicialmente ao longo dos anos. Permanecem, 

contudo, vedações importantes, como o acesso à fertilização in	vitro	por casais LGBT 

e por pessoas solteiras. Somente em julho de 2018, a Corte Constitucional italiana foi 

provocada a se pronunciar sobre a violação da igualdade imposta por essa política de 

acesso,  que significa que em breve o Estado italiano deverá decidir oficialmente sobre 

o tema.  

 O modelo da cocaína, portanto, cria distorções e desigualdades no acesso à 

reprodução assistida, na medida em que candidatos a pais economicamente 

privilegiados continuarão a exercer sua liberdade reprodutiva em forma escolha nos 

quadros do turismo reprodutivo. Assim reconhece Spar: 

 
clientes com mobilidade, sejam eles empresas ou pais, afluem aos 
locais que lhes são mais propicios. Vão para onde os preços forem mais 
baixos e a qualidade mais elevada e para onde a regulamentação se 
apresente mais favorável aos seus próprios interesses e necessidades. 
No negócio de bebés, por conseguinte, as proibições nacionais de um 
determinado método ou tecnologia nao tendem a ter grande peso 
(2007, p. 273). 

 

 À margem, e quando não impedidos por outras legislações proibitivas, aqueles 
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que não dispõem de recursos podem tentar angariar fundos disponibilizando 

comercialmente seus biomateriais. Nesse sentido, os esforços de limitações 

normativas tampouco têm o condão de proteger os trabalhadores mais precarizados 

do mercado reprodutivo, se considerados em uma dimensão global. Parry (2015) 

relata que a proibição de que estrangeiros pudessem vir a contratar gestantes de 

substituição nativas na India e a vedação completa de quaisquer formas de gestação 

de substituição comercial na Tailândia apenas alteraram o eixo preferencial de 

destinos do turismo reprodutivo. Em tempos de globalização neoliberal, esses 

empreendimentos clínicos migraram para países que oferecem legislações mais 

permissivas e mão-de-obra reprodutiva mais barata, tais como o México. 

 

3.1.2.	Modelo	de	artigos	de	luxo	

  

 Outro modelo apresentado por Spar se destina a tratar a medicina reprodutiva 

como um mercado de artigos de luxo, como o de jóias ou de procedimentos estéticos 

eletivos, tais como a aplicação de botox (2005). Isso equivaleria a "regular a sua 

produção pelo mesmo tipo de cláusulas do livre mercado que se aplicam, por 

exemplo, à venda de diamantes ou de lanchas recreativas" (2007, p. 274). À legislação 

estatal se recorreria, quando muito, apenas para fixar diretrizes de controle de 

qualidade dos produtos envolvidos, para proteção daqueles que adentram esse 

mercado como consumidores. Os demais aspectos legais aptos a dirimir conflitos 

reportariam a institutos já existentes do Direito Civil, numa lógica privatista 

tradicional: 

 
Poderíamos assegurar que os direitos de propriedade eram bem 
definidos e que o enquadramento legal garantia o cumprimento dos 
contratos de concepção de bebés. Poderíamos decretar, por exemplo, 
que a presunção de parentalidade recaísse sobre os pais intencionais 
— ou seja, os indivíduos que diligenciaram contratualmente o 
nascimento de uma determinada criança. E poderíamos depois alargar 
essa moldura legal a todas as formas de reprodução assistida, desde a 
FIV à maternidade de substituição, dação de sémen e adopção (2007, 
p. 275). 

 

 Países que adotam o modelo de artigos de luxo costumam a ser destinos 

preferenciais de empresas médicas e pessoas abastadas com interesse nos benefícios 
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da reprodução assistida. O exercício da prerrogativa de escolha é amplificado diante 

das informações angariadas sobre o perfil genético ou comportamental de 

fornecedores de gametas e gestantes de substituição. O limite das transações possíveis 

encontra-se não em proibições estatais, mas na disposição dos profissionais médicos 

e dos biotrabalhadores para oferecer cada tipo de procedimento ou serviço e no poder 

aquisitivo dos consumidores ávidos por realizar seus desejos de constituição de 

família.  

 Nesse modelo, os sistemas de preços referentes às práticas reprodutivas 

poderiam variar conforme a oferta e a demanda, sem quaisquer preocupações com  

valores de igualdade de condições na medida em que "o acesso ao mercado não seria 

uma questão de interesse público, nem tão-pouco a equidade entre os vários 

participantes" (SPAR, 2007, p. 275). Caberia aos próprios agentes econômicos 

interessados ponderar sobre a aquisição ou não de produtos e bens reprodutivos, ou 

sobre a sua inserção no comércio como fornecedores de biomateriais e prestadores de 

serviços procriativos.  

 Conforme se abordará em estudo de caso mais detalhado, um exemplo de país 

que tende ao modelo de artigos de luxo é os EUA. A regulação federal estabelece 

apenas formas de controle da qualidade de óvulos e esperma comercializados, além 

da exigência de que as clínicas médicas informem suas respectivas taxas de sucesso a 

uma agência reguladora federal, o "Centro de Controle e Prevenção de Doenças" (CDC 

— "Centers	for	Disease	Control	and	Prevention"). A margem para legislação aberta aos 

estados e terceirizada às associações profissionais médicas resulta em um verdadeiro 

mosaico normativo. Esse cenário enseja uma intricada dinâmica interna, em que 

pretendentes a pais se deslocam em busca de condições mais favoráveis e 

convenientes — sejam elas referentes aos recursos financeiros que terão que 

dispender, às características genéticas que almejam assegurar em sua prole potencial 

ou aos riscos que esperam afastar quanto ao reconhecimento dos direitos parentais, 

tal como exemplifica a disputa entre Anna Johnson e os Calvert, apresentado na 

abertura desta segunda parte do trabalho. 

 

3.1.3.	O	modelo	dos	rins	 	 	
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 Spar apresenta um terceiro modelo de regulação, semelhante ao modelo de 

fornecimento de órgãos, sobretudo rins, nos EUA. A Lei Nacional de Transplante de 

Órgãos (NOTA— "National Organ Transplat Act") de 1984, proíbe qualquer tipo de  

compensação financeira em transações que envolvam órgãos humanos, tipificando a 

venda como crime federal. Não estariam abrangidos pela proibição negócios 

envolvendo o plasma humano, esperma e óvulos, enquanto nos últimos anos  

acumularam-se disputas judiciais a respeito da possibilidade de pagamento por 

transplantes de medula óssea. A NOTA também estruturou a Rede   Unida para o 

Compartilhamento de órgãos (UNOS - "United	 Network	 for	 Organ	 Sharing"), uma 

organização privada que, em parceria com o governo federal, organiza a distribuição 

de órgãos entre pacientes que deles precisam, segundo uma ordem de necessidade 

médica.  

 No Brasil, um programa bastante parecido organiza o maior público de 

transplantes de órgãos do mundo, o Sistema Nacional de Transplantes (SNT), previsto 

pela Lei de Transplante de Órgãos, de n. 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, 

regulamentada pelo Decreto n. 2.268, de 30 de junho de 1997. A quase totalidade   

(96%) dos procedimentos realizados no país é financiada pelo Sistema Público de 

Saúde (SUS) e os pacientes recebem assistência integral e gratuita, com 

acompanhamento pré e pós-operatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, s.d.). Embora a Lei 

de Transplantes exclua sua incidência sobre o sangue, o esperma e o óvulo, ao tratar 

da disposição obrigatoriamente gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano 

em seu art. 1º, as diretrizes médicas vêm sistematicamente vedando o comércio de 

gametas no Brasil — conforme atesta a resolução nº 2.168/2017 do Conselho Federal 

de Medicina. Trata-se de uma questionável (auto)atribuição de poderes normativos 

de questões de relevância social, conforme se abordará mais adiante. 

 Em todo caso, a aplicação do modelo de transplante de rins ao domínio 

reprodutivo como um todo implicaria na mediação, por uma entidade sem finalidades 

comerciais, de todos os serviços e doações de biomateriais necessários à reprodução 

medicamente assistida. Além de doadores anônimos, familiares, amigos e conhecidos 

poderiam se dispor a ceder gametas de forma altruística, mediante autorização dessa 

entidade reguladora. Também a prestação dos serviços clínicos seria passível de 

controle e financiamento, em razão do interesse público envolvido.   
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 Por conseguinte, os benefícios desse modelo são amplos, sobretudo se 

comparados com o modelo da cocaína e dos artigos de luxo. Afastando a 

mercantilização, esse regime prima pelo acesso virtualmente universal e equitativo às 

benesses da reprodução assistida, que não fica condicionado à situação socio-

econômica dos candidatos a pais. Ainda, o modelo assegura ordem e segurança, na 

medida em que normas claras são aplicadas para o fornecimento de gametas, a 

gestação substitutiva e os serviços clínicos. Spar ressalta esse aspecto na analogia com 

o modelo de transplante de órgãos:  

 
[Os organismos reguladores] esforçam-se, pelo contrário, por que 
tudo se processe da forma mais justa e clinicamente segura. Como 
médicos, as decisões que tomam acerca da compatibilidade de órgãos 
regem-se por critérios clínicos e não comerciais. Sob a sua vigilância, 
os doentes não conseguem órgãos por estarem na disposição, ou em 
condições, de pagar por eles. Em vez disso, obtêm o seu coração, o seu 
fígado ou os seus pulmões em função da sua compatibilidade com um 
determinado dador e do tempo passado em lista de espera. Deste 
modo, o modelo do dador de órgãos baseia-se numa hierarquia e não 
num mercado; é um sistema baseado em regras e não em dinheiro 
(2007, p. 277). 

 

 Um primeiro problema a ser discernido neste modelo é a questão da 

elegibilidade: estaria a "necessidade médica", que posiciona pretendentes à 

reprodução assistida na lista de prioridades, confinada às hipóteses de diagnóstico de 

infertilidade? A adoção estrita desse critério acabaria por excluir ou prejudicar o 

acesso às técnicas reprodutivas por parte de mulheres a partir de uma certa idade, 

pessoas solteiras, LGBT, casais com histórico do doenças genéticas graves e/ou 

quaisquer pessoas que, embora não se enquadrem na definição médicas de 

infertilidade, buscam na reprodução assistida uma alternativa para construirem as 

famílias almejadas. 

 Outra das desvantagens desse modelo, contudo, reside na possibilidade de 

escassez, na medida em que costuma haver menos disponibilidade de biomateriais do 

o necessários para suprir a demanda por eles. Spar identifica esse problema no sistema 

estadunidense de órgãos, em que muitos órgãos são desperdiçados porque doadores 

potenciais ou seus familiares não se pronunciam sobre a doação. Também no caso do 

Brasil, o SNT tem se evidenciado insuficiente. Stancioli, Carvalho, Lara e Ribeiro, ao 

considerarem teoricamente a possibilidade de um mercado regulado de órgãos, 
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descrevem a conjuntura brasileira:  

 

Registra-se  aumento  da  demanda, com  número  considerável  de  

pessoas  aguardando  nas  filas  de  espera. Ao  problema  da  escassez,  
associam-se  a  falta  de  precisão  nos  critérios  de morte  e  as  

restrições  à  autonomia  individual  nas  decisões  sobre  doação, 

sendo,  portanto,  indispensável  discutirem-se  as  bases  sobre  as  

quais  esse sistema se assenta (2011, p. 123-124).  
 
 Spar afirma que sem o estímulo econômico, diminuiriam os números absolutos 

de pessoas dispostas a doar gametas, serem gestantes de substituição e proverem 

serviços clínicos. Apesar desses empecilhos a serem superados, a autora reconhece 

que esse sistema demonstra ser bastante útil como uma estrutura regulada para 

abordar a necessidade de normatizar a reprodução assistida. Tal modelo tem pontos 

em comum com o sistema britânico, que concentra em uma organização, a Autoridade 

para a Fertilização Humana e a Embriologia (HFEA), a atribuição de fiscalizar os 

procedimentos de doação de esperma e óvulos, de recurso não remunerado a 

gestantes de substituição e de utilização do diagnóstico genético pré-implantatório. 

 

3.1.4.	O	modelo	da	prótese	de	quadril.	

 

 Debora Spar elenca, por fim, o modelo da prótese de quadril, ou anca, como 

uma última modalidade possível de inspiração para a regulação da reprodução 

assistida. Tais próteses podem vir a serem necessárias para aumentar o bem-estar 

físico e social de pessoas que, ao longo da vida, passaram a apresentar desgaste dos 

ossos do quadril. Embora não se trate de um procedimento imprescindível para a 

sobrevivência de pacientes afetados pela deterioração óssea, trata-se de uma cirurgia 

que assegura qualidade de vida e mobilidade autônoma. Na maioria dos países 

desenvolvidos — e até mesmo nos EUA, em que a privatização do cuidado médico é 

a tônica prevalente —, a substituição dos ossos do quadril por próteses é vista como 

um direito social, algo que o Estado e a sociedade devem subsidiar. Isso porque, como 

afirma Spar,  

 
Se deixássemos, pois, as próteses de anca entregues ao livre mercado, 
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o sofrimento causado por esta deterioração distribuir-se-ia segundo 
factores de ordem económica: os ricos que necessitassem de próteses 
iriam provavelmente obtê-las, mas os mais pobres não (2007, p. 279). 

  

 Assim, o provimento de próteses de quadril, nesses países, é gratuito e 

universal, com os custos franqueados por toda a população para aqueles que precisam 

dessa operação para viverem melhor. Por meio de impostos (na Europa) e de seguros 

de saúde (nos Estados Unidos), todos contribuem para que esse serviço seja oferecido, 

conforme explica Spar. Ao Estado, cabe a tarefa de organizar o sistema de atribuição 

em listas de prioridade e tempo médio de espera. 

 Segundo Spar, esse modelo poderia ser facilmente aplicado mesmo a contextos 

que adotam o regime dos artigos de luxo, desde que se passe a definir a infertilidade 

como uma condição médica. A autora ressalta: 

 
Na Dinamarca, a FIV é considerada uma necessidade médica, um 
tratamento pró-forma para casais que, do contrário, não poderiam 
conceber. Nos Estados Unidos, por outro lado, a FIV é geralmente 
tratada como uma escolha médica ou pessoal; não há limites para 
quem pode usar o tratamento, mas o pagamento está sujeito a uma 
série confusa de cláusulas de seguro específicas para cada estado 
(2005, p. 532) 71 

 

 Alguns países já adotam esse modelo, tendendo a conceber o acesso a 

tecnologias reprodutivas como um direito fundamental, a ser assegurado mediante a 

atuação centralizadora de um organismo especializado na normatização e no 

monitoramento das práticas reprodutivas circunscritas a um dado território. Além da 

Dinamarca e do Reino Unido, a Bélgica tem adotado esse modelo e em razão de sua 

legislação universalizante, tem estabelecido, desde 2003, um sistema de saúde que tem 

garantido o reembolso completo de até seis ciclos de FIV/DGPI por paciente até os 

quarenta e três anos de idade. (PENNINGS et al., 2009).  

 Adotando uma política abertamente natalista, atrelada a interesses religiosos, 

demográficos e geopolíticos de ampliação da população, Israel cobre uma quantidade 

ilimitada de ciclos de fertilização in	vitro	para todas mulheres até os quarenta e cinco 

                                                             
71 In Denmark, IVF is regarded as a medical necessity, a pro forma treatment for couples who cannot 

conceive otherwise. In the United States, by contrast, IVF is generally treated as a medical or personal choice; 
there are no limits on who can use the treatment, but payment is subject to a baffling array of state-specific 
insurance provisions.. 
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anos de idade, mesmo para aquelas que já tenham filhos (SIMONSTEIN et al., 2014). 

Configurando uma próspera indústria que abrange praticamente a totalidade dos 

procedimentos da medicina reprodutiva, o sistema israelense de saúde, contudo, não 

admite as necessidades reprodutivas de homens gays, que precisam pagar pelo 

turismo reprodutivo transnacional, caso desejem acessar as novas tecnologias 

reprodutivas, sobretudo na modalidade de gestação de substituição (BIRENBAUM-

CARMELI, 2016). 

 

*** 

 

 O contraste entre esses diferentes modelos de regulação revela que a 

reprodução assistida se distribui de modo bastante complexo, não podendo serem 

ignoradas as especificidades culturais, políticas e sociais articuladas em uma dinâmica 

transnacional. No entanto, uma tendência comum a essas formas normativas pode ser 

discernida: a homogeneização do formato de família sexual pelo dispositivo da 

reprodução assistida. Esse processo pode ocorrer em meio à adoção dos modelos de 

artigos de luxo ou do modelo da cocaína, quando ao mercado, respectivamente 

legalizado ou clandestino, é deixada a tarefa de impor restrições e divisões de funcão 

baseadas nos altos preços de acesso aos serviços reprodutivos, medicamentos e 

gametas. Nesses casos, é comum que clínicas, exercendo a liberdade de atuação 

concedida aos médicos, explicitamente selecionem como seus consumidores 

preferenciais os casais heterossexuais, unidos por relacionamentos duradouros, em 

idade reprodutiva, brancos e com poder aquisitivo. Também é esse o perfil majoritário 

dos que dispõem de condições para se aventurar nos riscos do turismo reprodutivo e 

do mercado ilegal. Contudo, ainda nos casos em que a reprodução assistida é 

considerada, em maior ou menor medida, como um direito fundamental, nos modelos 

de transplante de rins e de substituição de quadris, os ordenamentos jurídicos têm 

previsto variados mecanismos de limitação do acesso às técnicas por aqueles que não 

se enquadram na família sexual.  

 Essa tendência pode ser demonstrada pela análise das experiências concretas 

de regulação da reprodução assistida em países como o Reino Unido e o Brasil — e de 

como essas experiências normativas incorporaram e reforçaram ideais de família 



 

 
124 

sexual, de sujeito e de liberdade reprodutiva em um enquadramento neoliberal. A 

regulação jurídica da reprodução assistida, portanto, compõe a inteligibilidade 

reprodutiva vigente nas sociedades contemporâneas. 

 

3.2.	A	regulação	da	reprodução	assistida	no	Reino	Unido 

 

O nascimento de Louise Brown, em 1978, tornou o campo médico britânico 

pioneiro na aplicação clínica das novas tecnologias conceptivas. Mas o Reino Unido 

também costuma ser frequentemente apontado como um exemplo de sólida regulação 

jurídica, ancorada em discussões sociais, legislativas e bioéticas, a respeito dos limites 

e das possibilidades da reprodução assistida. Nos anos que se seguiram à primeira 

fertilização in	 vitro exitosa, um amplo debate público engajou diversos setores da 

sociedade e tornou os produtos tecnológicos recentes das ciências reprodutivas mais 

familiares e cotidianos, para além dos protocolos dos laboratórios. 

Com o intuito de respaldar a produção legislativa sobre o tema, discriminando 

as práticas a serem consideradas legítimas das ilegítimas, o Parlamento inglês criou 

um comitê de especialistas para analisar as diferentes questões de interesse público. 

Essa iniciativa foi adotada, na mesma época também por outros países, como o 

Canadá e a Austrália. Em 1982, nos Estados Unidos, instalou-se uma comissão 

presidencial, voltada, especificamente, ao estudo dos aspectos éticos das terapias 

genéticas (GROBSTEIN, 1990). No mesmo ano, o "Comitê de Consulta sobre 

Fertilização e Embriologia Humanas" (Committee	of	inquiry	into	human	fertilisation	and	

embryology) veio a se ocupar, no cenário britânico, das implicações éticas, sociais e 

jurídicas das novas práticas reprodutivas, examinando também questões ligadas à 

definição do parentesco e à elegilibilidade para o acesso a esses procedimentos.  

Para presidir os trabalhos do Comitê foi indicada Helen Mary Warnock, 

filósofa e professora de ética, educação e filosofia da mente, que já havia anteriormente 

liderado um estudo sobre educação inclusiva e integrado uma comissão real sobre 

poluição ambiental. O Relatório Warnock sobre a Fertilização e Embriologia Humanas 

("Warnock	Report	on	human	fertilisation	and	embryology"),	publicado em 1984, contou 

também com a contribuição direta de especialistas das diversas áreas do 

conhecimento: em sua maioria médicos, mas também advogados, teólogos e 
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assistentes sociais. As sete mulheres e os nove homens membros do comitê receberam 

materiais e cartas enviados por cerca de 350 organizações da sociedade civil e 695 

indivíduos. Dentre as entidades e os movimentos sociais, se pronunciaram a "Ação de 

Mães Lésbicas", a Campanha pela Igualdade Homossexual, o Conselho de Igrejas 

Britânicas, grupos de direitos das mulheres, autoridades religiosas, associações 

médicas e funcionários do sistema de saúde, departamentos de universidades e 

associações pró-vida.  

O Relatório é estruturado em 13 capítulos, que tratam, cada um, de questões 

específicas discutidas sobre as novas técnicas reprodutivas — a saber, a infertilidade, 

a inseminação artificial, a fertilização in vitro, a doação de óvulos e a de embriões, a 

gestação de substituição, a criopreservação de gametas e embriões, os usos científicos 

e o desenvolvimento futuro de pesquisas na área, além da regulação dos serviços de 

tratamento de infertilidade. Ao final, consta uma Lista de Recomendações 

expressamente orientada à formulação de políticas públicas e à produção legislativa. 

Membros com posicionamentos dissidentes das recomendações puderam formalizar 

três ressalvas a repeito das diretrizes estabelecidas pelo Comitê para dois tópicos: a 

gestação de substituição e o uso de embriões humanos. A partir dessas expressões de 

dissenso, Mary Warnock afirma que "assim, mesmo na nossa discordância, refletimos 

a variedade de visões da sociedade" (1984, p. vii)72 

Na Introdução ao Relatório, Warnock discorre sobre as dificuldades 

enfrentadas para se chegar a consensos éticos sobre como devem ser balizadas as 

normas jurídicas a serem elaboradas para regular a reprodução assistida. Mary 

Warnock reconhece que, em uma sociedade complexa e plural, o Direito não deve 

expressar sentimentos morais (sejam eles religiosos, filosóficos ou humanísticos) 

particulares a indivíduos e grupos, mas deve articular um discurso universalizável, 

consistente com a garantia de direitos e indistintamente aplicável a todos. A autora 

pondera: 

 
Se a questão é quais medidas para remediar a infertilidade devem ser 
permitidas neste país, o problema pode ser colocado da seguinte 
forma: por que o Estado deveria interferir para prevenir que as 
pessoas usem quaisquer métodos possíveis para possibilitá-las de 
terem filhos? Por que não deveriam todos ter o direito a qualquer que 

                                                             
72 "[T]hus, event in our disagreement we have reflected the range of views within society."-. 
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seja o então melhor e mais eficiente tratamento para a infertilidade? 
As controvérsias aqui são bastante paralelas às suscitadas nos anos de 
1960 pelo Relatório Wolfenden sobre a homossexualidade consentida 
entre homens adultos. Deve o Direito interferir para fazer de tais 
condutas crimes ou não? (1984, p. x-xi). 73 

 

Curiosamente, Warnock faz uma analogia entre a reprodução assistida e a 

descriminalização da homossexualidade no Reino Unido, esta última também 

antecedida pela elaboração de um estudo especializado, consolidado no Relatório do 

Comitê Departamental sobre Ofenças Homossexuais e Prostituição ("Report	 of	 the	

Departmental	Committee	in	Homosexual	Offences	and	Prostitution"), de 1957. O comitê, 

sob a presidência do educador John Wolfenden e publicado em 1957, era composto 

por juristas, políticos, teólogos e, sobretudo, médicos e recomendou pela 

descriminalização de atos homossexuais praticados entre dois homens maiores de 21 

anos na esfera privada. Tal recomendação somente foi positivada uma decáda depois  

pela promulgação da Lei de Ofensas Sexuais ("Sexual	 Offences	 Act"). Apesar do 

relatório expressamente afastar a caracterização da homossexualidade como uma 

doença, em sentido contrário ao dos protocolos clínicos vigentes até a década de 1980 

(LOPES, 2014), a presença de psiquiatras na Comissão apenas atesta a dinâmica de 

medicalização dos fenômenos da vida, da sexualidade e, em última instância, da 

constituição de famílias. A extensão processo biopolítico implica que, após definidos 

os parâmetros de saúde e normalidade pelos saberes médicos, o Direito venha a 

conferir legitimidade e universalidade aos planos de ação recomendados pelos 

especialistas. 

Outrossim, no contexto da reprodução assistida, à autoridade médica, 

conduzida pelo raciocínio filosófico cuidadosamente explicitado por Mary Warnock, 

caberia escrutinar as diferentes perspectivas sociais apresentadas em consulta popular 

e, dentre elas, filtrar diretrizes a serem revestidas de proteção jurídica. A necessidade 

de fixar esses padrões é vista como um pressuposto, como declara Warnock:  

 

                                                             
73 If the question is what measures to remedy infertility should be permitted in this country, the problem 

may put in the following form: why should the law intervene to prevent people using whatever methods are 
possible to enable them to have children? Why should not everybody be entitled to whatever is currently the best 
and most efficient treatment for infertility? The issues here are quite closely parallel to the issues raised in the 
1960s by the Wolfenden Report on homosexuality between consenting males. Ought the law to intervene to make 
such conduct criminal ou ought it not? 
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Uma sociedade que não tivesse limites inibidores, especialmente nas 
áreas com as quais estivemos preocupados, questões de nascimento e 
morte, de estabelecimento de famílias e valorização da vida humana, 
seria uma sociedade sem escrúpulos morais. E	isso	ninguém	quer	(1984, 
p. 2).74. 

 

Para tanto, foi adotada uma metodologia de discussão das questões 

"controversas" no texto Relatório Warnock. Os primeiros capítulos apresentam o 

contexto de emergência das novas tecnologias reprodutivas, o detalhamento do modo 

de atuação do Comitê e as técnicas e serviços disponíveis para o alívio da condição de 

infertilidade. Logo após, entre os capítulos quatro e oito, cada tópico potencialmente 

controverso — a inseminação artificial com sêmen de doador, a fertilização in	vitro, a 

doação de óvulos e a de embriões, a gestação de substituição, a criopreservação de 

gametas e embriões e a pesquisa com embriões — é objeto de escrutínio, em que são 

listados os argumentos a favor do emprego da técnica, os argumentos contrários e, 

por fim, a posição sancionada pelo comitê. Atravessando todos esses capítulos, 

encontra-se a problemática sobre a definição jurídica do parentesco nesses 

procedimentos, com indagações sobre o papel dos vínculos biológicos e sociais no 

estabelecimento de relações de maternidade e paternidade. 

No capítulo dois, intitulado “Infertilidade: o escopo e a organização dos 

serviços (“Infertility:	the	scope	and	organisation	of	services”), o Comitê dedica um tópico 

para a questão da elegibilidade para as técnicas de reprodução assistida. O texto 

começa por rebater os argumentos tradicionalmente apresentados contra a adoção das 

novas tecnologias reprodutivas, quais sejam: (a) a visão de que é moralmente 

condenável produzir bebês em um contexto global de superpopulação, (b) que é 

também errado interferir na natureza e na obra de Deus e (c) de que a vontade de ter 

filhos não é uma necessidade, apenas um desejo, não sendo imprescindível para a 

sobrevivência das pessoas inférteis. Refutando essas afirmações, o Relatório pontua, 

respectivamente, (a) que não é adequado tentar resolver problemas sociais de 

distribuição de recursos proibindo ações individuais, sendo praticamente 

insignificantes os números de nascimentos resultantes de procriação assistida; (b) que 

a oposição entre “natural” e “não natural” é ambígua e as novas tecnologias não fazem 

                                                             
74 A society which had no inhibiting limits, especially in the areas with which we have been concerned, 

questions of birth and death, of the setting up of families, and the valuing of human life, would be a society without 
moral scruples. And this nobody wants 
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mais que substituir a reprodução “natural” e (c) que a medicina moderna não se 

resume ao objetivo de preservar vidas, mas também a remediar condições de mal 

funcionamento do corpo humano, de tal modo que a infertilidade recai em sua zona 

de interesse. 

Posteriormente, o Relatório se volta especificamente ao tema da elegibilidade e 

o acesso às técnicas reprodutivas. Nessa sessão, o Comitê evoca a Convenção Europeia 

de Direitos Humanos para corroborar a existência de um direito de constituir uma 

família, que incluiria a prerrogativa de tirar proveito de todas as técnicas disponíveis 

para o alívio da infertilidade. Também é mencionada a defesa dos direitos de pessoas 

medicamente fertéis — mulheres solteiras, casais de lésbicas e de gays — de se 

utilizarem da reprodução assistida para também acessar o direito de ter uma família. 

Contudo, o Relatório explicitamente tem em vista um formato ideal de família 

destinatária das tecnologias de reprodução assistida: 

 
[c]onsideramos esses argumentos, mas, no entanto [sic], acreditamos 
que, como regra geral, é melhor que os filhos nasçam em uma família 
composta por um casal, pai e mãe, embora reconheçamos que é 
impossível prever com certeza quão duradoura será essa relação. 
(1984, p. 11 e 12). 75 

 
Nesse viés, o Comitê afasta o requisito, muitas vezes exigido pela equipe médica, de 

casamento oficializado para que o casal heterossexual tenha acesso às técnicas 

reprodutivas: basta se tratar de uma união estável com convivência doméstica. Isso 

porque  
os interesses da criança ditam que ela deve nascer em um lar em que 
haja um relacionamento amoroso, estável e heterossexual e que, 
portanto, a criação deliberada de uma criança para uma mulher que 
se encontra nesse tipo relacionamento é moralmente errada (1984, p. 
11).76 

  

 Ainda, o Relatório confere ampla margem descisória para que os profissionais 

clínicos estabeleçam ordens de prioridade na oferta de técnicas reprodutivas, bem 

como exerçam seus julgamentos a respeito de quem são aqueles e aquelas que 

                                                             
75 We have considered these arguments, but, nevertheless, we believe that as a general rule it is better for 

children to be born into a two-parent family, with both father and mother, although we recognise that it is 
impossible to predict with any certainty how lasting such a relationship will be. 

76 the interests of the child dictate that it should be born into a home where there is a loving, stable, 
heterosexual relationship and that, therefore, the deliberate creation of a child for a woman who is not a partner 
in such a relationship is morally wrong. 
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admitirão ou recusarão como pacientes. Assim, o Comitê reconhece “que isso colocará 

um pesado fardo de responsabilidade sobre o consultor individual, que deve fazer 

julgamentos sociais que vão além do puramente médico” (1984, p. 12).77. A definição 

de prioridades na área da saúde não é vista como um problema a ser tratado ao longo 

do Relatório Warnock, de modo que se sugeriu que as discussões sobre a garantia e a 

ampliação do acesso a serviços reprodutivos fossem transferidas para um órgão 

nacional que organisasse esse provimento e estabelecesse diretivas em escala nacional 

— papel que veio a ser concentrado na Autoridade em Fertilização e Embriologia 

Humana (Human	 Fertilisation	 and	 Embryology	 Authority	 — HFEA). No Relatório, 

entretanto, o Comitê se limitou a suscitar questões de admissibilidade ética e jurídica 

dos procedimentos que passavam a ser empregados na medicina, formulando em 

seguida recomendações úteis, discutidas e embasadas para elaboração de legislações 

sobre a reprodução assistida.  

 A primeira técnica reprodutiva especificamente analisada, no capítulo quatro, é 

a inseminação artificial, sendo discutida tanto a modalidade de técnica com sêmen 

fornecido pelo marido da paciente, a inseminação homóloga, quanto a inseminação 

com recurso a gametas fornecidos por doador, também chamada de heteróloga. 

Admitindo que a prática já se encontrava então difundida dentre os serviços de 

tratamento para infertilidade, o Comitê se manifestou favoravelmente à adoção da 

inseminação artificial. Um temor explicitado dizia respeito à possibilidade de que uma 

paciente viúva viesse a utilizar postumamente o esperma congelado do marido 

falecido. A inseminação artificial post	mortem, de acordo com o documento, “poderia 

suscitar problemas psicológicos profundos para a criança e para a mãe”78. Com essa 

ressalva, o Comitê faz ecoar uma preocupação, recorrente no Relatório, de que a 

inseminação assistida sirva à (re)produção de uma família necessariamente composta 

por filhos, uma mãe e um pai.  

Listando as objeções à inseminação artificial com recurso à doação de esperma, 

o Comitê se depara com a alegação de que o bebê resultante da técnica seria 

“ilegítimo”, filho biológico do doador e da paciente, de tal modo que seu registro com 

                                                             
77 We recognise that this will place a heavy burden of responsibility on the individual consultant who 

must make social judgments that go beyond the purely medical. 
78 “may give rise to profound psycholgical problems for the child and the mother” 
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indicação do parceiro da gestante constituiria em um ato ilegal, mesmo estando este 

último ciente do procedimento. Ainda que advogue em sentido contrário a esse 

entendimento, defendendo ajustes legais que reconheçam a paternidade intencional 

do marido que consente com a reprodução assistida, o Comitê continua aprisionado 

a uma argumentação biologizante, que coloca a família sexual como um dado 

genético, e, por isso, verdadeiro. Essa ótica fica evidente no ponto 4.25 do Relatório, 

em que além de recomendar que, no registro de nascimento, o marido da paciente 

conste como pai, tendo seu nome seguido da expressão “por doação” (“by	donation”), 

o Comitê afirma: 

 
Nós… recomendamos que a criança gerada por IAD [inseminação 
artificial com sêmen de doador] seja legalmente tratada como filha 
legítima de sua mãe e do seu marido… E novamente “quando a 
mulher é casada e o marido consente com a IAD nós recomendamos 
que a lei seja alterada para permitir que o marido seja registrado como 
o pai. Estamos completamente conscientes que isso pode ser criticado 
como legislar por uma ficção, na medida em que o marido de uma 
mulher que concebeu por IAD não será o pai genético da criança e o 
registro de nascimento sempre tem sido considerado como o registro 
genético verdadeiro. (WARNOCK REPORT, p.  4.25) 79 

 

Nas palavras de Peter Rivière, essa construção de raciocínio buscar manter 

intacta a hegemonia da ordem social, com seus pressupostos de que a família é uma 

unidade biológica e sexual, ainda que “os papéis de pai e genitor seja separados pela 

tecnologia, e talvez pelo anonimato” (1985, p. 4).80. Com efeito, um dos 

desdobramentos da preocupação do Comitê com a estabilidade da família transparece 

na recomendação, feita logo no início do capítulo três do Relatório, de que os casais 

não tenham acesso à identidade de doadores de gametas ou óvulos, bem como esses 

terceiros fornecedores não venham a conhecer os destinatários de seu material 

reprodutivo. Embora os pacientes da reprodução assistida possam eventualmente 

contar com a contribuição de óvulos ou espermatozoides vindos seus parentes, como 

irmãos ou irmãs, o mais apropriado seria desconhecer ou apagar os vínculos genéticos 

                                                             
79 We... recommend that the AID child should in law be treated as the legitimate child of its mother and 

her husband… And again 'Where the mother is married and the husband consents to AID we recommend that 
the law should be changed to permit the husband to be registered as the father. We are fully aware that this can 
criticized as legislating for a fiction since the husband of a woman who has conceived by AID will not be the 
genetic father of the child and the register of births has always been envisaged as a true genetic record. 

80 the roles of pater and genitor are separated by technology, and perhaps anonymity. 
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nessas transações, tendo em vista que “nossa visão geral é de que o anonimato protege 

todas as partes não só de complicações legais, mas também de dificuldades 

emocionais” (1984, p. 15). 81. Um regime de visibilidade, portanto, atua delimitando 

quais relações serão abarcadas pela normatização e quais devem ser rechaçadas ou 

mesmo dissipadas. Ao longo das décadas, a questão da confidencialidade mostrou-se 

um ponto bastante sensível na regulação jurídica da reprodução assistida sendo objeto 

recorrente de debates oficiais e modificações normativas. Por trás dessa querela, 

encontra-se a apreensão do Comitê e dos legisladores com os reflexos jurídicos que as 

relações biológicas podem implicar no reconhecimento das relações parentais. 

As controvérsias levantadas a respeito da fertilização in	vitro e suas técnicas 

acessórias, entre os capítulos cinco e sete, assemelham-se bastante àquelas reportadas 

sobre a inseminação artificial. Além da produção de embriões excedentários e dos 

riscos trazidos pela superovulação e pelas gravidezes múltiplas, o Comitê discute a 

admissibilidade ética, social e jurídica de doação de óvulos e de embriões na FIV. 

  Quanto ao fornecimento de óvulos por terceiras pessoas estranhas ao 

casal, o Comitê se posiciona favoravelmente, afastando, uma vez mais, as resistências 

concernentes à inserção de uma terceira parte na relação procriativa entre pai e mãe. 

Inclusive, é ressaltada a vantagem de que a paciente receptora dos óvulos doados por 

terceiras pessoas tenha a oportunidade de experimentar a gravidez e o parto do bebê. 

O Comitê, ainda, repete as orientações formuladas para os casos de inseminação 

artificial, no sentido de salvaguardar os interesses da mãe intencional e assegurar seus 

direitos parentais em detrimento da “mãe genética”, ou seja, a fornecedora de óvulos 

que poderá reivindicar quaisquer relações com a criança gerada. A doação de embrião 

é cabível nas situações em que o casal não dispõe de gametas de qualidade. No 

Relatório, propõe-se que a FIV por doação de embrião seja compreendida como uma 

forma de “adoção pré-natal”, com o diferencial de que os pais-adotantes participam 

da gestação do bebê. Também para esses casos, o Comitê sugere que seja aposta, após 

o nome do pai ou da mãe, ou de ambos, a expressão “por doação” no registro de 

nascimento. A justificativa apresentada é a de que essa anotação garantiria, a um só 

tempo, a veracidade do registro e a “legitimidade” da criança. 

                                                             
81 our general view is that anonymity protects all parties not only from legal complications but also from 

emotional difficulties. 
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O Relatório retoma os impasses sobre o acesso publicamente subsidiado à FIV, 

indagando pelo posicionamento das práticas na ordem de prioridades da saúde 

coletiva. Nesse sentido, os opositores da adoção das novas técnicas reprodutivas 

questionam se o Estado deveria custeá-las na medida em que beneficiam apenas uma 

reduzida parcela da população e os recursos a elas direcionados poderiam ser melhor 

empregados, por exemplo no âmbito dos transplantes de coração imprescindíveis à 

sobrevivência de pacientes. Contudo, o Comitê alega que esse tipo de ressalva diz 

respeito à extensão da oferta de serviços reprodutivos — e não à admissibilidade das 

técnicas em si. Para que pudessem vir a serem avaliados os reais custos e benefícios 

desses procedimentos, se faria necessário garanti-los, em um primeiro momento, em 

qualquer provisão mínima. O Comitê estimula, ainda, uma estruturação controlada 

das unidades especializadas em reprodução humana, para que a variedade de 

tratamentos disponíveis para a infertilidade e a transparência na divulgação dos 

resultados de cada técnica previnam gastos supérfluos:  

 
Nós não queremos ver a fertilização in	vitro, com sua atual taxa de 
sucesso relativamente baixa, consumir todos os recursos disponíveis 
para o tratamento da infertilidade apenas por ter o glamour da 
novidade. Os detalhes do financiamento do serviço estão fora dos 
nossos termos de referência, mas esses fatores tornam desejável que o 
desenvolvimento inicial do serviço dentro do NHS seja 
cuidadosamente monitorado. (1984, p. 33) 82 

 

Discutindo a admissibilidade da gestação de substituição, o Comitê considerou 

que tal forma de “intrusão” da terceira parte, a gestante substitutiva, na relação 

matrimonial seria contrária ao interesse público. Ainda, foi argumentado que a 

barriga de aluguel comercial atentaria contra a dignidade humana e que gestar um 

bebê com a intenção  de entregá-lo se constituiria em um “modo errado de chegar na 

gravidez” (1984, p. 45). Por fim, afirma-se que a prática viola o melhor interesse da 

criança, podendo trazer-lhe danos, na medida em que   

 
[é] também potencialmente prejudicial para a criança, cujos vínculos 
com a mãe que a carrega, independentemente das conexões genéticas, 

                                                             
82 We would not want to see IVF, with its present relatively low success rate, cream off all the resources 

available for the treatment of infertility just because it has the glamour of novelty. Details of the financing of the 
service are outside our terms of reference, but these factors make it desirable that the early development of the 
service within the NHS be carefully monitored. 
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são considerados fortes, e cujo bem-estar deve ser considerado de 
suma importância. Além disso, considera-se que um acordo de 
gestação de substituição é degradante para a criança resultante, uma 
vez que, para todos os efeitos práticos, ela terá sido comprada por 
dinheiro (1984, p. 45) 83 

 

Por considerar que a gestante de substituição terminaria sendo reduzida à 

condição de meio, objeto para se atingir um dado fim, o Comitê opina pela proibição 

da prática, cumulada com a adoção medidas enérgicas para inviabilizar a instalação 

de agências de recrutamento de candidatas à gravidez comercial no território 

britânico. Ainda, recomenda-se que a legislação considere ilegais e, portanto, 

ineficazes, quaisquer tipos de contratos de gestação substitutiva. É desencorajada, 

contudo, a aplicação de medidas penais a eventuais os contratantes, na medida em 

que isso implicaria que o bebê já nasceria de uma mãe sujeita à “mácula da 

criminalidade” (1984, p. 47)84. Os acordos de “barriga de aluguel” a serem admitidos 

se limitariam àqueles estabelecidos entre familiares e/ou por motivação altruística.  

Em seguida, o Relatório se dedica aos aspectos associados à pesquisa em 

embriologia e reprodução humana. A oposição ao desenvolvimento científico nessas 

áreas, conforme as evidências coletadas pelo Comitê, se concentra sobretudo no uso 

das células embrionárias como matéria-prima laboratorial. De acordo com os 

movimentos religiosos e morais autointitulados “provida”, o manejo de embriões que 

não sejam implantados em um útero e não venham a se tornar bebês atentaria contra 

o direito à vida de um ser humano em potencial. Qualquer pesquisa que acarretasse 

danos e morte de células embrionárias, nesse viés, deveria ser interditada pelo Estado, 

mesmo que seus resultados pudessem vir a se revelar positivos. Identificando que o 

ordenamento jurídicos do Reino Unido não tratava explicitamente do estatuto jurídico 

do nascituro, nem lhe atribuía a mesma proteção concedida à vida da criança ou do 

adulto, o Comitê defende, em sentido contrário, a autorização controlada e a regulação 

da pesquisa. Assim, parâmetros precisos e permissões oficiais devem pautar qualquer 

atividade de manipulação científica que envolva embriões, da qual podem surgir 

benefícios terapêuticos e reprodutivos para toda a sociedade. Portanto, o Relatório se 

                                                             
83 It is also potentially damaging to the child, whose bonds with the carrying mother, regardless of genetic 

connections, are held to be strong, and whose welfare must be considered to be of paramount importance. Further 
it is felt that a surrogacy agreement is degrading to the child who is to be the outcome of it, since, for all practical 
purposes, the child will have been bought for money. 

84 “[…] we are anxious to avoid children being born to mother subject to the taint criminality” 
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embasa em uma visão utilitarista, diversa da racionalidade principialista que fora 

evocada para tutelar as gestantes de substituição. Ponderando entre riscos e 

vantagens, o Comitê sustenta que antes da formação do tubo neural o conjunto de 

células resultante da fertilização não é capaz de sentir dor. Com base nesse raciocínio, 

o Relatório propõe que qualquer pesquisa seja restrita a embriões com menos de 

quatorze dias de desenvolvimento, descontado qualquer período de criopreservação. 

Ainda, toda investigação científica deveria se limitar a utilizar os embriões 

excedentários produzidos por FIV, com o respectivo consentimento dos fornecedores 

de gametas — recomendação que objetiva impedir que sejam realizadas fertilizações 

com a deliberada finalidade de gerar insumos para a pesquisa. Nesse sentido, o 

Comitê parece contornar o exame do estatuto jurídico e filosófico do embrião: ao invés 

de enfrentar a pergunta sobre o embrião ser ou não pessoa, com as consequências 

derivadas desse debate, opta-se por simplesmente aproveitar os embriões já 

disponíveis, desde que dentro da limitação temporal convencionada 85.  

No que diz respeito às políticas públicas relacionadas à reprodução assistida, o 

Comitê ressalta a urgência em compatibilizar o monitoramento em prol do interesse 

público com os legados decorrentes da liberdade clínica e acadêmica. Diante de 

qualquer conflito concreto, portanto, reconhece-se que a decisão final deve caber ao 

especialista. A regulação, nesse viés, fornece o enquadramento ético e jurídico dentro 

do qual deve se dar a atuação do médico e do cientista na reprodução assistida. Assim, 

a recomendação mais enfatizada pelo Comitê consiste na criação de um órgão dirigido 

a normatizar e regular as práticas da medicina reprodutiva. Esse órgão, embora 

independente do Estado e da comunidade profissional, deve conter em sua 

composição o público leigo e contar com representantes de interesses médicos e 

científicos, dotados do conhecimento técnico necessário para emanar normas gerais e 

decisões específicas que versem sobre o licenciamento da oferta e manutenção de 

serviços reprodutivos, como os padrões mínimos de adequação e qualificação de 

clínicas e laboratórios. 

A partir dessas diretivas, o Comitê formulou uma lista de recomendações para 

                                                             
85 Estratégia análoga foi adotada em 2008 quando o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3510, decidiu em favor da lei brasileira de Biossegurança e da possibilidade de utilização de 
embriões criopreservados não viáveis para pesquisa com células-tronco 
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orientar a legislação superveniente sobre reprodução assistida. Algumas das técnicas 

e possibilidades apenas mencionadas no Relatório, como a fertilização entre espécies 

animais, ensejando pesquisas com embriões híbridos, ou quimeras, foram 

posteriormente expandidas em discussões, relatórios e regulações próprios. Outras, 

como a ectogênese ou útero artificial seguem sendo objeto de escassas pesquisas.  

A crítica mais contumaz formulada aos trabalhos do Comitê é a de que o 

Relatório Warnock teria dado um peso excessivo à dimensão ética das novas 

tecnologias reprodutivas, subestimando a importância de considerações políticas e 

econômicas sobre os desdobramentos da disseminação da reprodução assistida na 

sociedade. Pfeffer ilustra essa insuficiência: 

 
[e]mbora o prefácio do relatório do Comitê se dê ao trabalho de 
explicar o conceito de ética adotado — ele se refere à palavra "moral" 
em quinze ocasiões, ou uma vez a cada sete linhas — não faz 
comentários sobre sua abordagem das implicações legais ou sociais 
das técnicas de concepção assistida, transmitindo assim a impressão 
de que são desinteressantes e irrelevantes para as questões em 
consideração (1993, p. 162) 86. 

 

Confirmando essa tendência institucional de focar em aspectos com carregado 

apelo ético, a primeira das práticas abordadas no Relatório a ser oficialmente 

convertida em objeto de preocupações legislativas foi a gestação de substituição. Em 

1985, o Parlamento britânico editou a Lei de Contratos de Gestação de Substituição 

(Surrogacy	 Arrangements	 Act) demonstrando que o tema dos contratos de 

monetarização do fornecimento temporário de útero figurava dentre as prioridades 

na agenda da regulação das novas práticas reprodutivas. A lei, em sua redação 

original, proibia o pagamento pelo serviço de gestação de substituição sem cominar 

qualquer tipo de penalidades para as mulheres contratantes, justamente como 

recomendava o Relatório Warnock, com o alegado propósito de proteger, 

simultaneamente, mulheres em situações de vulnerabilidade e os interesses das 

crianças geradas a partir desses acordos. Eram admitidos apenas reembolsos por 

despesas comprovadas associadas à gravidez. Assim, interditou-se a instalação de 

                                                             
86 While the foreword of the Committee’s report goes to the trouble of explaining the concept of ethics it 

adopted — it refers to the word ‘moral’ on fifteen occasions, or once every seven lines - it makes no comment on 
its approach to the legal or social implications of assisted conception techniques, thereby conveying the impression 
that they are uninteresting and irrelevant to the issues under consideration 
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clínicas e agências intermediadoras especializadas na contratação de candidatas à 

gestação remunerada, restringindo-se a prática, ao menos oficialmente, a contextos 

familiares, de amizade ou altruísmo. Iniciativas legislativas — como a Lei de 

Embriologia e Fertilização Humana de 1990 e sua atualização em 2008, e até mesmo 

um estudo especializado, sob condução do Comitê de Revisão Brazier, formado em 

1997 — iriam posteriormente se aplicar a esses termos inaugurais da regulação da 

gestação substitutiva. 

Em 1990, foi promulgada a Lei de Embriologia e Fertilização Humana (Human	

Fertilisation	 and	 Embriology	 Act). Trata-se de um marco normativo pioneiro na 

regulação da reprodução assistida no Reino Unido e no mundo. O documento 

estabelece um enquandramento legal que se divide na normatização do uso de 

embriões e gametas em práticas clínicas e de pesquisa, no estabelecimento da 

Autoridade em Fertilização e Embriologia Humana e na definição das relações 

jurídicas de parentalidade e filiação, fixando também emendas à Lei de Contratos de 

Gestação de Substituição.  

Em grande medida, a Lei atende às recomendações elaboradas no Relatório 

Warnock. Nesse sentido, a Lei espelha a preocupação do Comitê com as querelas 

éticas e institucionais envoltas na reprodução assistida, dispensando pouca atenção às 

questões econômicas e sociais, de modo que o acesso aos procedimentos é apenas 

regulado indiretamente, por via da regulação das relações familiares decorrentes de 

cada técnica.  

A Autoridade em Fertilização e Embriologia Humana foi a grande criação da  

Lei de Embriologia e Fertilização Humana de 1990. Trata-se do primeiro órgão 

regulador da reprodução medicamente mediada estabelecido no mundo, e é 

vinculado ao Departamento de Saúde britânico, tendo seus membros indicados, 

dentre leigos e profissionais da área da saúde reprodutiva, pela Secretaria de Estado. 

A Autoridade concentra funções de regulação, monitoramento e inspeção das 

atividades acadêmicas e de prática clínica em reprodução assistida e embriologia no 

Reino Unido, em conformidade com as normas gerais definidas pela Lei. Nesse 

sentido, cabe à Autoridade emitir normas específicas sobre os procedimentos 

médicos, bem como sobre o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área. O órgão 

também deve conceder, fiscalizar e revogar licenças para oferta de serviços 
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reprodutivos em hospitais e clínicas, públicos e particulares,  licenças para a criação e 

manutenção de bancos de armazenamento de gametas e embriões e licenças para a 

pesquisa. São atribuições da Autoridade, ainda, a coleta, a sistematização e o manejo 

das informações pertinentes a todos esses setores.  

Ademais, a Lei define um Código de Práticas, apto a guiar a atuação de médicos 

e cientistas, prevendo protocolos de condutas para a provisão de assistência à 

infertilidade e para as investigações científicas que envolvam a manipulação 

laboratorial de biomateriais humanos. Assim, diretrizes e limites básicos são 

informados desde já. Além de zelar pela qualidade técnica dos procedimentos 

ofertados e pela adequação das instalações requisitadas, tanto a Autoridade quanto 

qualquer especialista cujas funções sejam por ela aprovadas devem seguir diretivas 

de caráter ético e submeter-se às definicões de relações de filiação, paternidade e 

maternidade veiculados nesse Código de Práticas. Portanto, a Lei de Embriologia e 

Fertilização Humana termina por estabilizar, no âmbito familiar, determinados  

“status”, em uma sessão assim intitulada. 

Acatando a proposta do Comitê Warnock, a Lei autoriza pesquisas e manuseio 

de embriões para a reprodução assistida até o décimo quarto dia de desenvolvimento 

posterior à fertilização, período coincidente com o início da formação do tubo neural 

primitivo. Após essa autorização legal, a expressão “pré-embrião” (“pre-embryo”) se 

difundiu em referência indistinta ao período inicial em que as pesquisas e 

manipulações das células geminais humanas são admissíveis, ainda que a embriologia 

tenha anteriormente cunhado esse termo apenas para caracterizar o zigoto fertilizado 

in	vivo	que, durantes esses primeiros quatorzes dias, ainda não se teria implantado no 

útero. Uma questão negligenciada pela Lei de 1990 e que ganhou repercussão a partir 

de 2006 foi a pesquisa com o recurso a quimeras, ou seja, a embriões humanos a partir 

da fertilização de óvulos e/ou citoplasmas provenientes de animais não humanos, 

com o propósito de avançar a pesquisa no campo do desenvolvimento celular. O 

recurso a biomateriais não humanos também tem sido justificado pelos desgastes e 

riscos médicos impostos a fornecedores de gametas humanos, sobretudo para a 

extração óvulos, que pode ocasionar síndrome da hiperestimulação ovariana. Essa 

área de investigação começou a se desenvolver nas décadas recentes e a Autoridade 

em Fertilização e Embriologia Humana precisou deliberar sobre sua admissibilidade 
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diante das requisições de licenças formuladas em 2006 por duas diferentes equipes de 

pesquisa diferentes. A Autoridade, após uma consulta pública, decidiu que os 

embriões híbridos poderiam ser criados e as licenças concedidas, desde que em 

consonância com as normas já vigentes para a pequisa embrionária dispostas na Lei 

de Embriologia e Fertilização Humana de 1990, como o requisito de que os doadores 

de materiais gaméticos soubessem exatamente qual seria a finalidade atribuída aos 

produtos de cada projeto. Na versão atualizada da Lei de Embriologia e Fertilização 

Humana, promulgada em 2008, surge a expressão “embriões humanos híbridos” 

(“human	 admixed	 embryos”). A Lei de 2008 detalha a regulamentação dessa 

modalidade de embrião, que não pode ser criado sem licença de pesquisa específica e 

não pode, em nenhuma condição, vir a ser implantado em um útero humano ou de 

algum animal de outra espécie. Ainda uma licença não poderia permitir o uso desse 

tipo de embrião por tempo superior aos 14 dias de desenvolvimento embrionário 

(excluído, como é de praxe, o tempo em que o material ficou criopreservado). Estão 

abrangidos no conceito de “embriōes humanos híbridos” quaisquer produtos 

celulares de procedimentos: (a) de troca de citoplasmas e de núcleos celulares 

interespécies, (b) de cruzamento de gametas humanos com gametas de outros 

animais, (c) de alteração de embriões humanos pela inserção de DNA nuclear ou 

mitocontrial animal e (d) de inserção de células animais em um embrião humano e, 

por fim, (e) de produção de embriões animais com prevalência de DNA nuclear ou 

mitocontrial humano. O uso de embriões humanos híbridos tem se revelado bastante 

promissor, sobretudo no âmbito das pesquisas com células-tronco com finalidades 

terapêuticas, como o de sanar enfermidades como doença de Parkinson, Alzheimer, 

diabetes, dentre outras.  

A Lei de Embriologia e Fertilização Humana de 1990 também se ocupa 

detalhadamente de estabelecer critérios fundamentais para a definição das relações 

familiares emergentes em contextos de utilização das tecnologias reprodutivas, 

promovendo alterações pontuais na Lei de Contratos de Gestação de Substituição de 

1985. Assim, entre as Seções 27 e 31, o documento normativo de 1990 prevê as 

“cláusulas de estado” (“status	provision”), que estabilizam o significado dos vínculos 

de paternidade, maternidade e filiação a serem adotados em quaisquer técnicas de 

reprodução assistida praticadas no território britânico. Nesse sentido, a lei determina 



 

 
139 

quais pessoas devem ser os pais legais de uma criança concebida pelos métodos 

reprodutivos. O objetivo dessas previsões é assegurar segurança jurídica nas 

consequências individuais e sociais desses procedimentos, embora esses dispositivos 

legais se convertam também em mecanismos de fixação de padrões de gênero, como 

uma leitura atenta de seu texto permite entrever. 

A sessão 27(1) da lei dispõe que “a mulher	que está gestando ou gestou uma 

criança como resultado de ter sido nela implantado um embrião ou esperma e óvulos, 

e nenhuma outra mulher, deve ser tratada como a mãe da criança” (HUMAN 

FERTILISATION AND EMBRIOLOGY ACT, 1990, p. 15)87. Essa definição independe 

do país em que se deu o procedimento de implantação, sendo sua aplicação excetuada 

apenas nos casos de adoção, em que os adotantes devem ser considerados os pais.  

Ainda, a lei traz orientações ambíguas no que diz respeito à regulação jurídica 

da gestação de substituição, conforme ressaltam Kirsty Horsey Sally Sheldon. De 

acordo com as autoras, “a lei tinha ‘duas finalidades discrepantes’: proteger mulheres 

e crianças vulneráveis e desencorajar a prática da gestação de substituição” (2012, p. 

70)88. Nesse sentido, a lei inova ao trazer uma recomendação do Relatório Warnock: a 

de que todos os contratos de “barriga de aluguel” sejam inexigíveis jurídicamente, nos 

termos da sessão 36 da lei que a altera a Lei de Contratos de Gestação de Substituição 

de 1985. Com isso, o parlamento europeu objetiva destituir de qualquer proteção 

jurídica os contratantes que avencem a respeito de uma gestação substitutiva 

medicamente assistida. Por outro lado, a lei prevê uma forma de adoção facilitada, em 

que os “pais intencionais” têm sua relação com a criança gestada, recorrendo a um 

procedimento simplificado denominado “ordem parental”, conforme a sessão 30 da 

Lei de Embriologia e Fertilização Humana. Condicionada a casos em que os 

candidatos a pais fornecem gametas para a inseminação de outra mulher e residam 

no Reino Unido, as ordens parentais introduzem no ordenamento jurídico, na 

perspectiva de Horsey e Sheldon, “um reconhecimento mais positivo da gestação de 

substituição” (2012, p. 70) 89. Além de contraditórias essas disposições não enfrentam 

                                                             
87 “the woman who is carrying or has carried a child as a result of the placing in her of an embryo or of 

sperm and eggs, and no other woman, is to be treated as the mother of the child” 
88 [t]he Act had ‘two disparate goals’: to protect vulnerable women and children and to discourage the 

practice of surrogacy 
89 a more positive recognition of surrogacy was also introduced. 
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diretamente os problemas envolvidos na gestação de substituição, como a justiça e 

adequação dos pagamentos efetivamente praticados pelos envolvidos, as relações de 

poder que entre eles se estabelecem, bem como a possibilidade de abusos 

naturalizados, advindos das cláusulas contratuais que constrangem os 

comportamentos das gestantes. A lei limita-se a proibir transações comerciais que 

envolvam dinheiro ou outros benefícios, exceto o ressarcimento devido por eventuais 

despesas implicadas na gravidez — sem que tais despesas sejam mais detalhadamente 

explicitadas. Desde então, a gestação de substituição continuou sendo objeto de 

embates sociais e jurídicos, de tal modo que em 1997 o “Comitê de Revisão Brazier” 

(“Brazier	Review	Comitee”) foi instaurado com o propósito de revisar o enquadramento 

legal da gestação substitutiva. O Relatório Brazier, emitido em 1998, continha uma 

série de recomendações que visavam aprimorar a legislação sobre a prática em 

conformidade com “as preocupações públicas” (BRAZIER REVIEW, p. 1.1). Essas 

recomendações, contudo, não foram acolhidas em nenhuma das reformas legislativas 

subsequentes que versavam sobre a reprodução assistida, como na reforma de 2008 

da Lei de Embriologia e Fertilização Humana. Em 2012, Horsey e Sheldon apontaram 

que “quinze anos após, a legislação que governa a reprodução assistida permanece 

confusa, incoerente e mal adaptada às realidades específicas da prática da gestação de 

substituição” (2012, p. 67)90. As autoras criticam as inconsistências na regulação das 

hipóteses legítimas, na questão do pagamento de despesas e retribuições e na 

definição das relações de paternidade e de maternidade. 

O conceito de pai, por sua vez, foi regulado pela sessão 28 da Lei de 

Embriologia e Fertilização Humana de 1990. A definição da paternidade parece se 

revelar mais intrincada para o legislador britânico, o que é denotado inclusive pelo 

detalhamento nitidamente mais cuidadoso dispensado ao tema: enquanto a 

maternidade fora decidida, em três subseções, com base no princípio de que a gestação 

é visível e ostensiva, desdobrando-se quase que automaticamente no vínculo de 

maternidade, à paternidade são atribuídos contornos mais nuançados. Não sendo 

reduzida a qualquer determinação biológica, a paternidade se configura, no contexto 

das técnicas de reprodução assistida, pela relação mantida pelo homem com a mulher 

                                                             
90 “Fifteen years on, the law governing surrogacy remains confused, incoherent, and poorly adapted to 

the specific realities of the practice of surrogacy” 
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que tem implantado em seu útero um embrião, seja ele formado a partir de esperma 

desse marido ou companheiro, ou a partir de esperma fornecido por terceiro. A 

subseção 28(2) afasta a caracterização da paternidade nos casos em que o homem em 

um relacionamento não tenha manifestado seu consentimento com a inseminação de 

sua parceira. Ademais, qualquer homem que viesse a ser tratado em conjunto com 

uma paciente de infertilidade deveria ser tratado como o pai da criança, nos termos 

da subseção 28(3), que concede reconhecimento a uniões não formalizadas nos moldes 

do casamento. E a atribuição da condição de paternidade a alguém exclui que 

quaisquer outras pessoas venham a ser reconhecidas como pai daquela criança, 

conforme a subseção 28(4). Sendo o esperma de um homem usado sem seu 

consentimento, inclusive após sua morte, este homem não será considerado o pai da 

criança, por força da subseção 28(5). Também não será presumida a paternidade em 

casos em que houver separação judicial — embora essa presunção persista caso o 

casamento seja nulo mas um ou dois dos cônjuges acredite na validade, como 

determina a subseção 28(7). Em suma, é a relação com a mãe — e não alguma variável 

biológica — que define o caminho preferencial para o reconhecimento da paternidade, 

nesses moldes legais. 

Ainda que determinadas por critérios de diferentes ordens, maternidade e 

paternidade são consideradas vínculos necessários e complementares pela regulação 

da reprodução assistida. A Lei de Embriologia e Fertilização Humana de 1990 torna 

essa imbricação ainda mais pronunciada ao condicionar a oferta das técnicas 

reprodutivas à presença de ambas as figura, pai e mãe, como um requisito 

fundamental de elegibilidade. Literalmente, disposições legais sobre a “necessidade	de	

um	pai	para	a	criança	a	ser	produzida”	convertem-se em exigências que se impõem de 

forma cogente e genérica sob as equipes médicas de hospitais e clínicas de reprodução 

humana, e não mais apenas expressões da liberdade profissional dos médicos no 

exercício até então não regulado de suas atividades, como ocorreu durante a inserção 

pioneira das novas tecnologias reprodutivas na saúde coletiva no Reino Unido. A lei 

de 1990, ao definir exclusivamente esse critério de acesso à procriação medicamente 

assistida, termina por referendar e reiterar a noção sexual de família, composta pelo 

casal heterossexual a ser legitimado pela geração de filhos.  

Nesse sentido dispõe a subseção 13(5), ao especificar as condições para 
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concessão de licenças de tratamento: 

 
[U]ma mulher não deve receber serviços de tratamento a menos que 
seja levado em consideração o bem-estar de qualquer criança que 
possa nascer como resultado do tratamento (incluindo a necessidade 
dessa criança de ter um pai), e de qualquer outra criança que possa vir 
a ser afetada pelo nascimento (HUMAN FERTILISATION AND 
EMBRIOLOGY ACT, 1990, p. 7) 91 

 

Esses exatos termos de exigência de um parceiro para a mulher submetida a 

tratamento de infertilidade são repetidos na subseção 25(2), referente ao “Código de 

práticas”:  

 
A orientação fornecida pelo código deve incluir diretrizes para 
aqueles que prestam serviços de tratamento sobre consideração do 
bem-estar das crianças que podem nascer como resultado dos serviços 
de tratamento (incluindo a necessidade dessa criança de ter um pai) e 
de outras crianças que pode ser afetado por esses nascimentos 
(HUMAN FERTILISATION AND EMBRIOLOGY ACT, 1990, p. 14). 92 

 

O imperativo de existência de um pai, em pretensa defesa dos interesses da 

criança resultante das técnicas de reprodução assistida, reverberou socialmente nos 

anos que se seguiram à Lei de Embriologia e Fertilização Humana. Conforme narrado 

na introdução à parte um deste trabalho, tal exigência foi evocada para que as clínicas 

se recusassem a prover procedimentos conceptivos a mulheres solteiras, no que ficou 

conhecida como a “polêmica do Nascimento Virgens”. Provedores de serviços 

reprodutivos manifestaram sonoro incômodo com a procura da fertilização in	vitro 

por parte de mulheres que não mantinham quaisquer relacionamentos afetivo-sexuais 

prévios com homens, nem pretendiam vir a tê-los. Os especialistas   chegaram a 

caracterizar o desejo dessas mulheres como uma patologia, em um  evento intitulado 

“Simpósio da Síndrome do Nascimento Virgem”, organizado pelo London	Hospital, e 

aventaram receios de que suas respectivas participações técnicas em fertilizar tais 

pacientes pudessem vir a ser vistas com comprometedoras, na medida em que 

                                                             
91 [a] woman shall not be provided with treatment services unless account has been taken of the welfare 

of any child who may be born as a result of the treatment (including the need of that child for a father), and of any 
other child who may be affected by the birth. 

92 The guidance given by the code shall include guidance for those providing treatment services about 
the account to be taken of the welfare of children who may be born as a result of treatment services (including a 
child's need for a father), and of other children who may be affected by such births. 
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equiparadas, por substituição, ao papel dos “pais” inexistentes dessas crianças 

nascidas da inseminação assistida (STRATHERN, 1995). Nesse debate público, 

naturaliza-se a exclusão de acesso às tecnologias reprodutivas por parte de arranjos 

familiares formados por mulheres com o estado civil de “solteiras” ou por casais de 

mulheres lésbicas e bissexuais, nem sequer sendo cogitadas as demandas 

reprodutivas de homens gays ou pessoas transexuais. Dando continuidade a uma 

onda de pânico moral vivido ao longo da década de 1980, a primeira versão da Lei de 

Embriologia e Fertilização Humana e a polêmica do Nascimento Virgem são indícios 

das tentativas de resgatar a “família tradicional” e os “valores familiares”, 

discriminando-se o uso das novas possibilidades reprodutivas como prerrogativas 

exclusivas de casais heterossexuais. 

A esse respeito, uma alegada preocupação com o bem-estar da criança é o 

pretexto estratégico para se afirmar a família nuclear como arranjo adequado ao 

nascimento e à criação da filhos. Trata-se da visão social, mais amplamente 

compartilhada, de que somente no seio de um casamento entre um homem e uma 

mulher, o desenvolvimento infantil é assegurado. Gerar um bebê sem uma figura 

paterna identificável ou em meio a uma relação alternativa ao modelo “tradicional” 

implicaria em comprometer seu crescimento saudável, arriscando tornar essa criança 

disfuncional ponto de vista psicológico ou comportamental. A estrutura de um 

matrimônio heterossexual ou a ausência dela determinariam, por si só, se o futuro da 

criança gerada seria promissor ou ameaçado. 

Ellie Lee, Sally Sheldon e Jan Macvarish ressaltam os desdobramentos desse 

discurso nas esferas institucionais, na medida em que as “políticas têm se tornado 

mais “centradas na crianças”, com as ‘necessidades’, ‘bem-estar’ e ‘direitos’ das 

crianças enfatizados como requerendo maior atenção por parte dos formuladores de 

políticas públicas” (2017, p. 71)93.  

As autoras também destacam permanências e alterações desse enfoque nos 

últimos tempos, concomitantes às mudanças sociais mais recentes observadas na 

configuração das famílias. Nesse sentido, as famílias monoparentais, homoafetivas e 

recompostas têm se tornado, progressivamente, mais aceitas socialmente e mais 

                                                             
93 policy has become more ‘child centred’ with children’s ‘needs’, ‘welfare’ and ‘rights’ emphasised as 

requiring greater attention from policy makers 
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expressivas numericamente94. Esses múltiplos arranjos — por vezes anunciados como 

“novos”, ainda que já fossem frequentes nas sociedades ocidentais há muitas décadas, 

mesmo que desprovidos de proteção explícita dos sistemas jurídicos — têm sido 

gradualmente integrados à inteligibilidade social a respeito do que constitui, 

efetivamente, uma entidade familiar. Na história recente, foram socialmente 

assimiladas diversas reivindicações por alterações legislativas, desde a incorporação 

do divórcio e da uniāo estável nos ordenamentos jurídicos, passando pela eliminação 

de noções como a de desigualdade formal entre homens e mulheres no casamento e a 

de ilegitimidade dos filhos tidos fora da relação conjugal, até o reconhecimento formal 

de arranjos não monogâmicos e/ou formados por pessoas LGBT. Também passaram 

a ser legalmente admitidas adoções por casais homossexuias (McCANDLESS and 

SHELDON, 2010). Diante dessa efervescência social e política, também foram objeto 

de revisão algumas normativas sobre as relações de maternidade, paternidade e 

filiação engendradas pelas tecnologias reprodutivas, o que, no caso do Reino Unido, 

se evidenciou nas reformas subsequentes à legislação de 1990.  

Ao longo do ano de 2005, duas consultas públicas, em se que podia participar 

inclusive pela internet, foram promovidas pela Câmara dos Comuns do Parlamento e 

pelo Departamento de Saúde do Governo do do Reino Unido (ambas as consultas 

foram consolidadas nos respectivos documentos normativos: House	 of	 Commons	

Science	and	Technology	Committee’s	Report	on	Human	Reproductive	Technologies	and	the	

Law e Review	 of	 the	 Human	 Fertilisation	 and	 Embryology	 Act:	 A	 Public	 Consultation. 

Nessas duas oportunidades, foram disponibilizadas versões propostas de alterações 

para discussão e coletadas manifestações e evidências de especialistas e do público 

leigo interessado.  

A reforma da Lei de Embriologia e Fertilização Humana ficou a cargo do 

Departamento de Saúde do Governo, o que para Julie McCandless e Sally Sheldon  

(2010) explicaria grande parte dos problemas e insuficiências remanescentes no 

                                                             
94 Famílias monoparentais são aquelas formadas por um dos pais e seu(s) filho(s). Famílias homoafetivas 

são aquelas formadas por pessoas do mesmo gênero. Neste caso, optou-se por essa nomenclatura, mais socialmente 
difundida, ainda que tal denominação seja frequentemente apontada como higienizante (LOPES, 2015), por 
ressaltar a afetividade e promover um apagamento da sexualidade com o intuito estratégico, em contextos 
moralistas, de assegurar direitos a esses casais. As famílias recompostas, por sua vez, são aquelas que agregam 
pessoas separadas ou divorciadas, e seus respectivos filhos dessas relações prévias, em novos casamentos ou uniões 
estáveis. 
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arcabouço legal. Segundo as autoras, o propósito da reforma era atualizar a legislação 

e torná-la compatível com avanços e inovações recentes no campo da reprodução 

humana, bem como com as mudanças sociais na realidade das famílias. Contudo, o 

Departamento da Saúde não detém experiência em formular normativas e políticas 

públicas referentes à família, bem como não poderia alterar princípios fundamentais 

do Direito de Família inglês, como a caracterização da filiação, da maternidade e da 

paternidade, em meio a uma mudança na regulação de um de seus aspectos 

específicos, a reprodução assistida. McCandless e Sheldon identificam, portanto, 

inconsistências na regulação resultante, conforme se demonstrará adiante. 

A mais comentada alteração promovida pela reforma de 2008 diz respeito à 

substituição da expressão “necessidade de ter um pai” nas subseções 13(5) e 25(2), de 

tal modo que a primeira delas passou a ter a seguinte redação: 

 
[U]ma mulher não deve receber serviços de tratamento [para 
infertilidade] a menos que seja levado em consideração o bem-estar de 
qualquer criança que possa nascer como resultado do tratamento 
(incluindo a necessidade dessa criança de ter pais que a apoiem), e de 
qualquer outra criança que possa vir a ser afetada pelo nascimento 
(HUMAN FERTILISATION AND EMBRIOLOGY ACT, 2008, p. 9) 95  

 

Essa mudança tinha por finalidade assegurar a possibilidade de que mulheres 

solteiras e casais de mulheres lésbicas e bissexuais pudessem legitimamente se 

submeter às técnicas reprodutivas. As definições do parentesco, portanto, se abrem às 

necessidades reprodutivas de mulheres que não se encontram em famílias 

consideradas “tradicionais”. O próprio Departamento de Saúde, em memorando que 

antecede a reforma, afirma que a lei de 1990 “havia sido estruturada segundo os 

termos dos casais heterossexuais” e que uma revisão se faria necessária para “melhor 

reconhecer a maior variedade de pessoas que procuram e recebem serviços de 

reprodução assistida no século XXI” (DEPARTMENT OF HEALTH, 2004, n.p) 96. 

Lee, Sheldon e Macvarish ressaltam os problemas teóricos e práticos dessa 

                                                             
95 A woman shall not be provided with [infertility] treatment services unless account has been taken of 

the welfare of any child who may be born as a result of the treatment (including the need of that child for supportive 
parenting), and of any other child who may be affected by the birth. 

96 The Act is, for instance, framed in terms of heterosexual couples receiving assisted reproduction 
treatment. We will consider in the review of the Act, particularly through the public consultation exercise, the 
extent to which changes to the Act may be needed to better recognise the wider range of people who seek and 
receive assisted reproduction treatment in the 21st century. 
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alteração, analisando a recepção concreta da lei de 2008 por meio de entrevistas com 

equipes de clínicas de reprodução assistida espalhadas por todo Reino Unido. As 

autoras advertem, antes de mais nada, que são mantidos os amplos poderes decisórios 

dos médicos para deliberar sobre os assuntos de família e o bem-estar da criança 

nascida a partir dos procedimentos reprodutivos. Mais além, ainda que mulheres 

solteiras e casais de lésbicas e bissexuais encontrem-se legalmente respaldadas para 

buscar os tratamentos conceptivos, suas decisões terminam por ser avaliadas 

conforme padrões estereotipados de gênero e sexualidade. Nesse sentido, os 

profissionais entrevistados consideraram óbvia a pressuposição de que casais de 

lésbicas são boas mães, cumprindo implicitamente com o critério de “necessidade 

dessa criança de ter pais que a apoiem”. Em contraste, ao considerarem as demandas 

de mulheres solteiras por fertilização assistida, esses especialistas revelam-se mais 

reticentes quanto à capacidade dessas candidatas a pacientes de se engajarem na 

criação de um bebê. Elucidam as autoras, a respeito da frequência com que essas 

preocupações apareceram nas falas de médicos e consultores:  

 
Uma série de questões sobre os tipos de discussões que era necessário 
ter com as mulheres solteiras foi levantada, incluindo abordar com 
elas as sérias implicações de ter um filho — por exemplo, os custos da 
assistência infantil ou as exigências que uma criança pode colocar à 
mãe — ou preocupações mais vagas de que uma mulher solteira em 
particular fosse "bastante esquisita” ou que suas circunstâncias 
pessoais eram favoráveis à criação de um filho. Nestes exemplos, 
foram as motivações das mulheres para ter filhos que coloriram as 
percepções do que precisava ser discutido com elas:  
 
'Se elas não tiveram um relacionamento sério por muitos anos, eu meio 
que me pergunto o porquê... existe uma dificuldade de compromisso? 
Você sabe, um bebê é para a vida, como o cachorro é para a vida, não 
apenas para o Natal... e o que uma criança significa para elas? Por que 
elas querem um filho? '(Conselheiro) (2015, p. 80) 97 
 

Outras críticas costumam ser formuladas à regulação das relações familiares 

pela lei de 2008. Julie McCandless e Sally Sheldon alertam para o fato de que pouca 

                                                             
97 A range of issues regarding the sorts of discussions it was necessary to have with single women were 

raised, including addressing with them the serious implications of having a child – for example the costs of 
childcare, or the demands a child might place on the mother – or more vague worries that a particular single 
woman was ‘rather odd’ or that her personal circumstances were not conducive to raising a child. In these 
examples, it was the women’s motivations for having children that coloured perceptions of what needed to be 
discussed with them: ‘If they haven’t had a serious relationship for a number of years, I will sort of ... wonder why 
... is there a commitment issue? You know, a baby is for life, like the dog is for life, not just for Christmas ... and 
what does a child mean for them? Why do they want a child?’ (Counsellor) 
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repercussão social e midiática foi dada às (insuficientes) alterações legislativas nas 

“cláusulas de estado”, sobretudo diante da atenção dirigida a outras questões 

consideradas polêmicas, como a criação de embriões híbridos e o uso do diagnóstico 

genético para gerar bebês que sejam doadores compatíveis com filhos enfermos já 

existentes. As autoras afirmam que, não obstante as mudanças nas subseções 13(5) e 

25(2), nas definições legais paternidade e maternidade subsiste a hegemonia da 

família sexual. Um modelo de família nuclear e dual continua a associar maternidade 

e paternidade na configuração das relações originadas a partir da reprodução 

assistida. 

Conforme a sessão 33 da Lei de Embriologia e Fertilização Humana de 2008, a 

maternidade segue sendo definida a partir da gestação, excluídos os casos de adoção 

ou ainda que celebrado contrato de gestação de substituição. A reforma enfatiza que 

mesmo o vínculo genético não prevalece sobre o reconhecimento da gravidez e do 

parto como fatos geradores da condição de mãe — de tal modo que mesmo havendo 

fornecimento de óvulo da contratante a ser implantado em gestante de substituição, 

aquela não poderá exigir judicialmente o reconhecimento dos direitos parentais em 

detrimento desta. 

A respeito da paternidade, a versão alterada da Lei, entre as sessões 35 a 41, 

manteve a presunção geral de que o pai é o marido da mulher que busca tratamentos 

de fertilização assistida, exceto nos casos em que comprovadamente este demonstre 

não ter consentido com o procedimento. Nos casos de paciente não casada, aquele que 

eventualmente a acompanhe deve formalizar sua condição de pai em um contrato 

específico, de modo a contratualmente conferir segurança jurídica a sua participação 

na concepção. Uma inovação do documento de 2008 é a possibilidade de que um 

homem possa, ao contrário do que dispunha a lei de 1990,  ser registrado 

postumamente como pai de uma criança gerada por reprodução assistida, tendo ou 

contribuído ou não com gametas para os procedimentos, desde que tenha deixado 

consentimento escrito para tanto, nos termos da sessão 40. 

Por fim, a Lei de Embriologia e Fertilização Humana de 2008, nas sessões 42 a 

47, regula a parentalidade feminina nas parcerias civis, ou seja, nas uniões 

homossexuais formadas por mulheres. McCandless e Sheldon afirmam se tratar da 

modificação mais radical nas “cláusulas de estado”. De acordo com as novas 
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disposições, sempre que uma mulher der à luz a um bebê sua parceira registrada será 

também considerada mãe, desde que tenha consentido com a fertilização e mesmo 

que a gravidez tenha ocorrido por inseminação artificial caseira, sem a mediação de 

uma clínica de reprodução humana. 

Embora essas modificações legislativas tenham sido anunciadas como 

importantes conquistas jurídicas em termos de reconhecimento de uma diversidade 

formatos familiares, as críticas apontadas por McCandless e Sheldon são importantes: 

 
seja porque seu entendimento implícito da família concordava com 
sua própria visão de senso comum do mundo ou porque a mudança 
era vista como politicamente muito sensível nesse contexto em 
particular, os reformadores deixaram imperturbados muitos dos 
pressupostos-chave que haviam sustentado a Lei original de 1990. Isso 
pode ser visto nos fatos de que: o significado contínuo do casal adulto 
formalmente reconhecido; a contínua adesão da lei a um modelo 
biparental; o que descrevemos como "dimorfismo parental" (que, 
dentro do modelo de dois pais, permite apenas uma mãe e um pai ou 
mãe); e a noção de que o casal deve ser (pelo menos potencialmente) 
em um relacionamento sexual (2010, p. 14) 98 

 

O que se denota é que a legislação mais socialmente debatida e atualizada do 

mundo a respeito da reprodução assistida reitera padrões referentes à família sexual, 

baseada na relação de um casal adulto — mesmo quando se pretende adequar a 

regulação das técnicas conceptivas ao pluralismo familiar. Nesse sentido, a 

governamentalidade neoliberal, por meio da atribuição da responsabilidade de 

regular a uma agência de especialistas, organiza o dispositivo da reprodução assistida, 

coexistindo também com normatividades específicas a respeito do que conta como 

uma família adequada à reprodução e quais lugares sociais devem ser atribuídos a 

cada indivíduo nesse arranjo.  

As discussões sobre acesso público e gratuito a essas tecnologias são deixadas 

em segundo plano em prol de debates éticos sobre que procedimento são cabíveis e 

em quais contextos relacionais. A regulação do acesso a ciclos de fertilização assistida 

é terceirizada ao sistema público de saúde inglês (NHS, n. d.), ficando dependente de 

                                                             
98 either because its implicit understanding of the family accorded with their own common sense vision 

of the world or because change was seen as too politically sensitive in this particular context, the reformers left 
undisturbed many of the key assumptions, which had underpinned the original 1990 Act. This can be seen in: the 
ongoing significance of the formally recognised adult couple; law’s continued adherence to a two-parent model; 
what we describe as ‘parental dimorphism’ (which, within the two-parent model, allows only for one mother plus 
one father or female parent); and the notion that the couple must be (at least potentially) in a sexual relationship 
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políticas públicas mais abrangentes. Pela definição mais recente NHS, mulheres de até 

quarenta anos podem realizar três ciclos gratuitos de fertilização	in	vitro caso tenham 

tentado engravidar sem sucesso por dois anos e tampouco tenham conseguido após 

doze ciclos de inseminação artificial. Às mulheres entre quarenta e quarenta e dois 

anos, é oferecido um ciclo de fertilização	in	vitro	caso, além de cumpridas as exigências 

supramencionadas aplicáveis às mulheres até quarenta anos, nunca tenham sido 

submetidas à FIV anteriormente. Clínicas públicas podem estabelecer critérios 

excludentes adicionais, como limitações de idade, peso e ausência de filhos de 

relacionamentos anteriores ou atuais. Essas restrições não se impõem às clínicas 

privadas, que dispõem de ampla margem de discricionariedade para definir suas 

políticas de elegibilidade.  

Logo, as técnicas reprodutivas seguem sendo restritas em conformidade com 

critérios econômicos e de modelo familiar. A “escolha” por constituir filiação é 

disponibilizada apenas a determinados sujeitos que podem dispender recursos para 

tanto ou se enquadram numa expectativa social a respeito de arranjos familiares. Uma 

lógica análoga, porém, com nuances próprias, pode ser observada no modelo jurídico 

brasileiro de regulação das tecnologias reprodutivas. 

 

3.3.	A	regulação	da	reprodução	assistida	no	Brasil 

 

A regulação jurídica da reprodução assistida no Brasil pode ser caracterizada 

por um verdadeiro vácuo legislativo e da ausência de debates públicos expressivos 

sobre a temática, de modo que permanece no contexto nacional uma elevada 

concentração do serviços reprodutivo no setor privado — inobstante a existência de 

disposições normativas de ordem constitucional e legal que reconhecem a importância 

do acesso e da universalização dos métodos conceptivos para a efetivação da tutela à 

família.  

A Constituição estabelece, em seu art. 226, que a família, por ser considerada a 

base da sociedade, goza de proteção do Estado. O parágrafo 6º do mesmo artigo 

revela-se como um argumento em favor da ideia de que o acesso às tecnologias 

reprodutivas deve ser considerado um direito fundamental, a ser exercido, inclusive, 

segundo parâmetros de liberdade e sem a incidência de políticas de intervenção 
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forçada na reprodução. De acordo com o dispositivo: 

 
[f]undado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.	

	

Resta evidente a previsão específica de responsabilidade estatal na provisão de 

serviços reprodutivos, na forma de “recursos educacionais e científicos”. Esse artigo é 

regulado pela lei de planejamento familiar, de nº 9.263, de 1996. Tal documento 

normativo estabelece, em seu artigo 3º que “[o] planejamento familiar é parte 

integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro 

de uma visão de atendimento global e integral à saúde”. Por sua vez, o parágrafo 

único do mesmo dispositivo preceitua que  

 
As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os seus 
níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a 
garantir, em toda a sua rede de serviços, no que respeita a atenção à 
mulher, ao homem ou ao casal, programa de atenção integral à saúde, 
em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, 
entre outras: 
        I - a assistência à concepção e contracepção; 

 

Mais além, os artigos subsequentes são bastante incisivos ao prever a cobertura 

integral, pelo Sistema Único de Saúde, do acesso às técnicas reprodutivas existentes: 

 
     Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e 
educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, 
métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. 
        Parágrafo único - O Sistema Único de Saúde promoverá o 
treinamento de recursos humanos, com ênfase na capacitação do 
pessoal técnico, visando a promoção de ações de atendimento à saúde 
reprodutiva. 
        Art. 5º É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em 
associação, no que couber, às instâncias componentes do sistema 
educacional, promover condições e recursos informativos, 
educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do 
planejamento familiar. 

 

Nota-se que o ordenamento jurídico explicitamente ordena a disponibilização 

de condições materiais para exercício da liberdade reprodutiva, ainda que de forma 
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bastante assentada em um pressuposto geral de “liberdade de escolha” e sem 

referências às situações concretas que estabelecem, em maior ou menor medida, 

constrições e incentivos a essa forma de agência sobre os próprios processos 

reprodutovos. 

Apesar de todas essas previsões, o acesso gratuito e universal às técnicas 

reprodutivas encontra-se longe de ser assegurado. O cenário brasileiro pode ser 

caracterizado, portanto, por “altíssima concentração desta tecnologia no setor privado 

da medicina e baixíssima regulação na aplicação destas técnicas” (CORRÊA e 

LOYOLA, 2015, p. 753). Não foram formuladas, ainda, normas estatais e democráticas 

que versem especificamente sobre reprodução assistida, não obstante os primeiros 

resultados exitosos do emprego dessas técnicas por clínicas particulares de 

reprodução humana no Brasil datem do ano de 1984. 

Desde então a quase totalidade das normas existentes no ordenamento jurídico 

nacional que regulam os métodos reprodutivos são emitidas pelo Conselho Federal 

de Medicina (CFM), numa clara delegação de funções normativas para um órgão de 

classe, que não necessariamente se encontra comprometido com a discussão plural e 

a universalização dos serviços reprodutivos. Por consequência, permaneceram 

inúmeras barreiras, sobretudo de viés econômico, no acesso a esses métodos 

conceptivos. Ainda, controvérsias de eminente caráter ético e interesse social, como a 

possibilidade de comercialização de gametas e a redução embrionária, não tem sido 

submetidas a controle social e a debates públicos, tais como os que ocorreram, em 

alguma medida, no Reino Unido com a instalação de Comitês de especialistas que 

coletassem evidências de diversos representantes da opinião pública e, a partir dessas 

considerações, recomendassem diretrizes para a formulação legislativa. 

Em 1992, o CFM publica a primeira normativa sobre a reprodução assistida, a 

resolução de número 1957. Na listagem das normas éticas que devem guiar a conduta 

dos médicos no fornecimento de técnicas reprodutivas, o documento estabelece, no 

ponto 3 dos “princípios gerais”, que o consentimento informado se dá mediante “a 

concordância, por escrito, da paciente ou do casal infértil” (CFM, 1992), já 

estabelecendo primeiros critérios para elegibilidade. Nesse viés, circunscreve-se o 

acesso aos métodos reprodutivos ao casal diagnosticado com infertilidade, mas 

prevendo também a possibilidade, ao menos formal, de que uma mulher 
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desacompanhada busque tais técnicas — ao contrário do que dispunha, em 1990, a 

legislação do Reino Unido a respeito da reprodução assistida que, conforme analisado 

no tópico 3.2, previa que a equipe clínica deveria assegurar, na seleção de candidatas 

ao procedimento, “a necessidade de ter pai” da criança a ser gerada. No caso dessa 

primeira resolução brasileira, estabelecia-se apenas a necessidade de consentimento 

do marido ou companheiro da paciente, caso ela fosse casada ou estivesse em união 

estável, tendo vista a pressuposição, constante do ordenamento jurídico de que 

quaisquer crianças nascidas na vigência desses relacionamentos devem ser 

consideradas como filhos do marido ou companheiro. A resolução também adota a 

nomenclatura da legislação inglesa sobre o embrião até catorze dias, o pré-embrião 

(ponto VI. 3) 

A resolução ainda proíbe a comercialização de gestação de substituição e de 

gametas, bem como a redução embrionária em caso de gravidez múltipla 

(respectivamente pontos VII.2, IV.1 e I.7), numa questionável invasão de esferas de 

regulamentação que caberiam ao legislativo normatizar, dada a relevância dos temas. 

É possível afirmar que o CFM, teoricamente adotando parâmetros vigentes na 

legislação ordinária brasileira, acabou por extrapolar seus âmbitos de incidência. Isso 

porque a lei brasileira de transplantes, de número 9434 de 1997, veda a disposição 

lucrativa ou comercial de materiais biológicos, constituindo como crime a remoção de 

órgãos e tecidos mediante paga ou promessa de recompensa (art. 14). Contudo, a 

referida lei exclui expressamente de sua abrangência a regulação do sangue, do 

esperma e do óvulo, de tal modo que é razoável observar que a proibição de 

comercialização desses elementos é uma criação normativa arbitrária do CFM e 

mereceria uma atenção legislativa mais particular, implicando em debates sociais e 

éticos sobre sua admissibilidade. A proibição da redução embrionária, por sua vez, 

remete à histórica criminalização do aborto pelo ordenamento jurídico brasileiro 

(LEITE e HENRIQUES, 2014). Contudo, essa opção normativa do CFM também se 

revela bastante criticável, pois o ordenamento jurídico nacional excetua a 

punibilidade ao aborto em três hipótese: quando a manutenção da gravidez implica 

em risco de vida para a gestante (art. 128, I, Código Penal); quando a gravidez resulta 

de estupro (art. 128, II,  CP) e em caso de gravidez de feto anencéfalo (ADPF 54 julgada 

em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal). Embora a gravidez múltipla não ofereça 
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riscos à vida da gestante em seus estágios iniciais, ao longo dos seis últimos meses e 

durante o parto, as mulheres podem vir a sofrer graves complicações, resultantes 

inclusive em morte materna e fetal, sobretudo quando se trata de gestação em idade 

avançada (tópico 1.4). Nesse sentido, também a redução embrionária carece de uma 

regulação mais elaborada e debatida democraticamente. 

Em 2010, o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução de nº 1.957, que 

pouco altera a anterior: apenas é reconhecida a possibilidade de reprodução assistida 

póstuma, com utilização de material biológico criopreservado de pessoa falecida, 

desde que haja sua autorização prévia específica. Por sua vez, a resolução nº 1.957 foi 

revogada em 2013 pela resolução 2013 do CFM, para incluir, em seu ponto II.2, - a 

permissão de “uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas 

solteiras, respeitado o direito da objeção de consciência do médico” (2013, n.p.). A 

nova resolução também detalha exigências formais para a gestação de substituição e 

autoriza  

 
a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada 
como doação compartilhada de oócitos em reprodução assistida (RA), 
onde doadora e receptora, participando como portadoras de 
problemas de reprodução, compartilham tanto do material biológico 
quanto dos custos financeiros que envolvem o procedimento de RA. 
A doadora tem preferência sobre o material biológico que será 
produzido (2013, n. p.) 

	

A mais recente das resoluções do CFM, de nº 2.168, de 2017, inclui a 

possibilidade de gestação compartilhada em união homoafetiva feminina, sem 

necessidade de diagnóstico de infertilidade. Segundo o texto da resolução, “considera-

se gestação compartilhada a situação em que o embrião obtido a partir da fecundação 

do(s) oócito(s) de uma mulher é transferido para o útero de sua parceira” (2017, n.p.). 

Embora as normativas emitidas pelo Conselho Federal de Medicina 

demonstrem um alargamento crescente da elegibilidade para as técnicas 

reprodutivas, essas mudanças não têm necessariamente se traduzido em ampliação 

do acesso à saúde reprodutiva. Isso porque os serviços tendem a se manter 

monopolizados pelo setor privado e pouca atenção tem sido conferida à necessidade 

de políticas públicas que efetivamente tornem acessíveis métodos de tão elevados 

custos. Nesse sentido, a portaria nº 426 de março de 2005, de autoria do Ministério da 
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Saúde, foi uma tentativa de delinear uma oferta mais adequada das tecnologias de 

reprodução medicamente assistida pelo Sistema Único de Saúde. Contudo, mesmo 

que tivesse sido bem sucedida em oportunizar serviços reprodutivos, essa política 

pública já continha um critério excludente desde sua origem, na medida em que 

destinava-se “tanto para casais com infertilidade, como para aqueles que se 

beneficiem desses recursos para o controle da transmissão vertical e/ou horizontal de 

doenças” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, n.p.). 

Tal disposição pode ser confrontada como discriminatória em relações aos 

diversos modelos de família existentes. Ainda que se possa argumentar que à época 

as uniões homoafetivas não gozassem de reconhecimento jurídico equivalente ao do 

casamento heterossexual, o que somente veio a ocorrer com o julgamento conjunto 

pelo STF da APDF nº 132 e da ADI nº 4277, as discussões sobre famílias monoparentais 

e utilização de fertilização assistida por mulheres solteira já encontravam respaldo 

social e constitucional. Nesse sentido, ressalta Rios: 

 
A exclusão de pessoas do universo de beneficiários de uma eventual 
política pública de saúde envolvendo reprodução assistida, tomando 
como parâmetro sua conformidade a uma única e determinada 
espécie de comunidade familiar (aquela derivada do casamento ou da 
união estável — que não deixa de ser uma espécie de casamento 
potencial) configura uma discriminação inconstitucional. A 
Constituição e o direito de família atuais, ao dispor sobre a regulação 
jurídica da família, divorciaram-se de uma concepção monolítica de 
família, baseada no modelo institucional de família exposto no Código 
napoleônico (2002, p. 56). 
	

A portaria nº 3.149 de 2012 do Ministério da Saúde previa a destinação 

específica de recursos orçamentários a nove hospitais e centros brasileiros com 

ambulatórios específicos para prover gratuitamente a reprodução assistida. Todos se 

encontram concentrados em capitais de algumas regiões do território nacional: 

Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Recife e Natal. Tendo em vista a 

dificuldade de conseguir vagas nesses ambulatórios, muitas pessoas tendem a 

desistir, inclusive porque quanto mais anos esperam nas filas para serem atendidas, 

mais reduzidas são suas chances de êxito em engravidar diante de uma eventual 

infertilidade. Assim, a oferta de serviços carece de ser expandida e universalizada. 

No setor privado somente adentram aqueles que dispõem de renda elevada 

para adquirir os procedimentos de altos custos da reprodução assistida. Mesmo a 
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cobertura por planos de saúde não assegura o acesso a tais técnicas. A lei 9.656 de 

1998, alterada pela lei 11.935 de 2009, coloca em seu art. 35-C como obrigatória a 

cobertura do atendimento nos casos “de planejamento familiar”. Na prática, contudo, 

“algumas operadoras oferecem uma cobertura restrita, excluindo os procedimentos 

mais caros e complexo, enquanto outras alegam categoricamente que a lei dos planos 

de saúde exclui nominalmente a inseminação artificial da lista de coberturas 

obrigatórias” (CASSI, 2017) 

Nesse sentido, a dinâmica da reprodução assistida no Brasil é marcada 

historicamente por restrições de acesso que dizem respeito não só aos altos custos dos 

procedimentos, mas também às preconcepções vigentes a respeito dos formatos 

familiares. É possível vislumbrar no dispositivo da reprodução assistida não apenas a 

operação da governamentalidade neoliberal, que toma os sujeitos reprodutivos como 

agentes de otimização de investimentos, esforços e escolhas racionais, mas também 

normatividades sociais a respeito do que conta como família e quais arranjos, por 

serem compatíveis com a inteligibilidade reprodutiva vigente, podem ser 

contemplados com a constituição de vínculos de filiação por meio da assistência 

médica. 	
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PARTE 3 

A PROFANAÇÃO DO DISPOSITIVO DA REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

No ano de 2009, um casal de argentinas decidiu apostar em uma ousada 

estratégia para assegurar o reconhecimento da dupla maternidade do bebê que 

desejavam ter juntas. Marisa e María del Pilar gostariam de ampliar sua família, 

formada, até então, por dois filhos de um relacionamento anterior de Marisa e pela 

mãe e a irmã mais nova de María, que também moravam com elas. Foram diversos os 

entraves institucionais que se opuseram ao intento de formar a família com que 

sonhavam. O caso, publicizado pelos jornais à época e narrado em detalhes por Bruno 

Bimbi na obra "Casamento Igualitário" (2013), é mais uma das histórias que 

demonstram os limites sociais, jurídicos e econômicos impostos à utilização da 

reprodução assistida, tendentes a constranger as relações por ela propiciada a um 

formato de família sexual. Mais além, a trajetória de Marisa e María demonstram que 

o dispositivo da reprodução assistida pode ser reapropriado, "profanado" no sentido 

atribuído por Agamben (2005), de modo a se projetar para possibilidades diversas 

daquelas para quais foi originalmente concebido e servir à constituição de arranjos 

plurais de família.  

O primeiro obstáculo com que se depararam foi a necessidade de inclusão de 

María como dependente no plano de saúde de Marisa. A lei do matrimônio igualitário 

de n. 26.618, que asseguraria a igualdade de direito entre casais do mesmo gênero e 

casais heterossexuais, somente viria a ser aprovada na Argentina em 2013. O mero 

pedido de admissão do nome de María feito por Marisa, procedimento administrativo 

que constuma ser expediente corriqueiro para companheiros heteressoxuais, não foi 

aceito pelo plano. As companheiras precisaram recorrer a um advogado para elaborar 

uma notificação extrajudicial e, após, se tornaram o primeiro casal de mulheres a 

conseguir a inclusão de companheira como dependente sem prévia união civil. 

Vencida essa primeira dificuldade, requisitaram a cobertura integral do plano 

para a realização dos procedimentos de reprodução assistida, bem como os gastos 

supervenientes, com a gravidez, o parto e os primeiros cuidados do bebê. O plano, 

contudo, reiterou uma negativa que afeta também casais heterossexuais de baixa 

renda: as consultas e técnicas de reprodução assistida não estariam abarcadas no 
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catálogo de provisão de serviços, por se tratarem, alegadamente, de procedimentos 

“eletivos”. Tratava-se, portanto, de um empecilho econômico: somente teriam acesso 

à fertilização assistida pacientes com recursos suficientes e dispostos a pagar por seus 

altos custos. Ainda, em ação judicial movida pelo casal, os advogados do plano de 

saúde alegaram que María e Marisa não tinham qualquer problema de saúde, como 

alguma forma de infertilidade, que lhes impedissem de engravidar. Chegou a afirmar 

que “[s]e deseja[m] tanto ter um filho, tenha[m] pela via natural.” (BIMBI, 2013, p. 

271). Em sentido contrário a essa declaração biologizante, o resultado do processo 

judicial foi favorável ao casal, obrigando o plano de saúde a custear todas as despesas 

do tratamento médico para que elas tivessem a chance de ter um filho em comum. As 

argentinas, de fato, vieram a gerar um bebê, mas interessa ainda mais a interessante 

estratégica que intencionavam usar para, com o recurso à FIV, desafiar os limites de 

um ordenamento jurídico centrado no casal heterossexual e, com isso, reconhecer a 

dupla maternidade, bem como os legítimos direitos dela decorrentes.  

Cientes de que o Estado argentino não acataria a possibilidade de emitir uma 

certidão registral de uma criança com duas mães, mesmo em caso de adoção por uma 

delas, María e Marisa pretendiam se valer do próprio discurso naturalizante que 

envolve as novas tecnologias reprodutivas contra a noção tradicional, assimilada pelo 

direito, de família sexual e biologicamente unida. Para tanto, fertilizariam um óvulo 

de María com sêmen de doador anônimo e o implantariam no útero de Marisa, que 

levaria a cabo a gravidez. Imediadamente após o parto, Marisa teria garantida sua 

vinculação legal ao bebê, pelo princípio assumido de que a mãe é aquela que dá à luz. 

María reivindicaria o reconhecimento jurídico da maternidade, posteriormente, 

recorrendo a um teste de DNA que comprovasse a proveniência genética. Uma vez 

que as duas mulheres poderiam ser reconhecidas como mães biológicas do bebê 

resultante da FIV, todo o amparo legal lhe garantiria a igualdade de direitos em 

relação às crianças filhas de casais heterossexuais. 

A tática de fertilização cruzada empreendida por María e Marisa ilustra o 

considerável potencial subversivo das novas tecnologias reprodutivas. Ao mesmo 

tempo em que se evidenciam as constrições impostas ao uso dessas técnicas a um 

padrão sexual de família, o argumento genético de teor determinista pode ser 

engajado estrategicamente no propósito de configurar novos arranjos familiares e 
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novas relações de paternidade, maternidade e filiação. Não só são expandidos os 

limites do Direito, como também restam expostas as normatividades que atravessam 

o dispositivo da reprodução assistida e tornam inteligíveis o conceito jurídico e social 

de família a ele subjacente. Embora regidas pela lógica neoliberal, que se apresenta, à 

primeira vista, como axiologicamente neutra e ordenada apenas pelo investimento 

eficiente e autorresponsável do indivíduo em si mesmo, a família e as tecnologias 

reprodutivas estão imersas em representações de valores conformadoras que se 

referem à heterossexualidade compulsória, à ambivalência da maternidade, à 

proteção da infância e à nostalgia da família tradicional.  

Revelar e criticar essas normatividades, contudo, permite reajustar ativamente 

as linhas de visibilidade e as linhas de enunciação do dispositivo da reprodução 

assistida, de modo a lançar luz sobre outras sujetividades e relações reprodutivas 

possíveis e conferir existência discursiva a demandas por direitos reprodutivos que 

(ainda) não se encontram abarcadas pelas regulações atualmente vigentes. Tornar 

inteligíveis essas configurações familiares, do ponto de vista do direito, exige 

reconceber o acesso à saúde reprodutiva por grupos sociais dela excluídos, ou 

historicamente visados como objeto das políticas hegemônicas de controle de 

natalidade. Além de mulheres e homens cisgênero e heterossexuais de baixa renda, 

racializados e periféricos — alvos tradicionais das intervenções contraceptivas 

tratadas ao longo do Capítulo 1 — é preciso pensar também nas necessidades 

reprodutivas de sujeitos e segmentos sociais que tiveram suas lutas mais fortemente 

visibilizadas a partir das décadas finais do século XX. À maneira de María e Marisa, 

pessoas lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, transgênero, travestis, intersexuais têm 

reivindicado a legitimidade da experimentação de suas potencialidades reprodutivas 

e de suas vivências familiares, muitas vezes de forma criativa e ocasionando 

deslocamentos em relações de poder já sedimentadas. Resistências como as 

exemplificadas pelo casal argentino têm o efeito de por em xeque pressuposições 

políticas arraigadas sobre que tipo de famílias devem se formar, em quais condições 

e contando com que suporte do entorno social, do Estado e do Direito. Mais além, 

movimentos sociais e acadêmicos identificados com o queer	 têm questionado as 

hierarquias sexuais e reprodutivas que se encontram na base da organização das 

sociedades contemporâneas, moldando identidades tornadas marginalizadas e 
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ininteligíveis, inclusive sob o viés reprodutivo. 

Nesse viés, retirar as tecnologias reprodutivas de seus propósitos originários, 

ou seja, do propósito de contornar a infertilidade de casais heterossexuais, brancos, 

cristãos e com poder aquisitivo, e direcioná-las à constituição de outros arranjos 

familiares consiste em um poderoso ato de profanação do dispositivo da reprodução 

assistida. Restituídas ao uso comum, as tecnologias reprodutivas passam a estar 

imbricadas à construção política de novos horizontes de possibilidades e 

pertencimentos. Expectativas normativas a respeito de relações jurídicas e direitos 

diversos são formuladas ao ordenamento jurídico. Reconhecê-las implica em postular 

concepções mais robustas de sujeito e de exercício da liberdade reprodutiva, despidas 

sobremaneira da roupagem neoliberal, tendente a equivaler a ação   reprodutiva a 

mero ímpeto consumerista. 

Ao contrário, uma análise da recente produção feminista interseccional acerca 

da justiça	 reprodutiva	possibilita entrever formas mais consistentes de engendrar o 

sujeito e a liberdade reprodutiva do que aquelas próprias à governamentalidade 

neoliberal. Não mais reduzido a uma unidade autossuficiente que toma decisões 

soberanas, à maneira de quem coteja produtos em um catálogo de compras, o sujeito 

existe e se forma como tal em ambientes de vulnerabilidades e interdependência, nas 

quais as famílias, em suas múltiplas manifestações, figuram como algumas das redes 

de pertencimento social mais significativas, permeadas por afetos e sentidos pessoais. 

Em meio aos vínculos familiares, a pessoa se desenvolve como agente transformador 

de sua própria realidade, em processo de contínua construção e apto a agir apesar (ou 

a partir) da precariedade que lhe é constitutiva, integrando perspectivas 

intersubjetivas de vida digna, que vale a pena ser vivida. A liberdade, nesse viés, é um 

exercício que se performa coletivamente, em meio às normas sociais que governam o 

que é reconhecido como humano. Como demonstrado nos capítulos anteriores, as 

possibilidades reprodutivas disponíveis permanecem desigualmente distribuídas 

conformes marcadores sociais estruturais e estruturantes das relações de poder que 

constituem os sujeitos: gênero, orientação sexual, classe, raça, etnia, religião, faixa 

etária, nacionalidade, dentre outras. Ainda que diante da tradicional imposição de 

políticas contraceptivas e de empecilhos, sobretudo econômicos, ao acesso às 

tecnologias reprodutivas, os grupos sociais tornados reprodutivamente ininteligíveis 
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não têm deixado de projetar e buscar a concretização de seus desejos de constituição 

familiar. 

Inexorável, assim, desvelar as conexões entre a justiça reprodutiva, o 

pluralismo familiar e a democracia. A construção da intimidade, dos laços familiares 

e reprodutivos, não apenas é fortemente regulada pelo direito e por outras ordens de 

normatividade social, como também informa o traçado básico da tessitura social. Daí 

que, na contemporaneidade, a clássica cisão entre esferas públicas e privadas, que 

orienta os estudos políticos e jurídicos, mostra-se, mais do que nunca, artificial e 

insustentável. Mais ainda, a manutenção dessa dicotomia serve a uma política sexual 

que pretende apagar os efeitos das relações de poder operantes nos domínios familiar 

e reprodutivo, despolitizando as demandas por direitos neles emergentes. Na 

temática da reprodução assistida terminam por convergir lutas por liberdade e 

dignidade travadas por sujeitos capazes de, juntos, denunciar a produção neoliberal 

de uma inteligibilidade social excludente, bem como de articular novos e mais 

inclusivos projetos possíveis de sociedade e vida comunitária.   

 

4.1.	 As	 normatividades	 sociais	 que	 atravessam	 o	 dispositivo	 da	

reprodução	assistida 

 

A análise de legislações empreendida no capítulo 3 demonstra que o 

dispositivo da reprodução assistida, longe de se configurar como neutro e orientado 

apenas pelos princípios neoliberais da liberdade de escolha e da eficiência na 

consecução de resultados, é atravessado por normatividades que também moldam o 

Direito. Os critérios jurídicos para a elegibilidade ao acesso às tecnologias 

reprodutivas (e, em última instância, às relações familiares delas derivadas) compõem 

a inteligibilidade social a respeito de quais sujeitos e arranjos relacionais são legítimos 

para contar como família e, por isso, são adequados para receberem um bebê 

originado de técnicas médicas — e quais podem, quando muito, servir como 

fornecedores de biomateriais. Especificamente no que diz respeito à reprodução e a 

família, as normatividades que podem ser discernidas em operação são a matriz 

heteronormativa, a nostalgia da família tradicional, a ambivalência da maternidade e 

a proteção da infância. 
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Essas normatividades consistem em configurações de valores mais 

abrangentes, que nas múltiplas dimensões da vida social se dirigem a governar o 

comportamento humano e discriminar quais sujeitos que podem ser lidos ou não 

como seres humanos inteligíveis segundo os padrões culturais vigentes. As normas 

funcionam como “formas sociais”, que organizam o modo como os sujeitos se 

compreendem reciprocamente. Judith Butler explica que a normatividade social se 

reporta a molduras para inteligibilidade subjetiva, dentro das quais se tornam 

possíveis atos de reconhecimento interpessoal:  

 
[o]s sujeitos são constituídos mediante normas que, quando repetidas, 
produzem e deslocam os termos por meio dos quais os sujeitos são 
reconhecidos. Essas condições normativas para a produção do sujeito 
produzem uma ontologia historicamente contingente, de modo que 
nossa própria capacidade de discernir e nomear o ‘ser’ do sujeito 
depende de normas que facilitem esse reconhecimento. Ao mesmo 
tempo, seria um equívoco entender a operação das normas de maneira 
determinista. Os esquemas normativos são interrompidos um pelo 
outro, emergem e desaparecem dependendo de operações mais 
amplas de poder e com muita frequência se deparam com versões 
espectrais daquilo que alegam conhecer. Assim, há ’sujeitos’ que não 
são exatamente reconhecíveis como sujeitos e há ‘vidas’ que 
dificilmente — ou melhor dizendo, nunca — são reconhecidas como 
vidas (BUTLER, 2015, p. 17) 

 

Daí que as normatividades sociais impliquem em uma alocação diferencial   do 

reconhecimento que é atribuído aos integrantes de uma sociedade. As relações de 

poder que impõem essas normas a um só tempo conformam a ação humana e 

produzem os sujeitos que a elas se adequam conferindo-lhes a qualificação de serem 

normais, saudáveis e respeitáveis — enquanto aqueles “desviantes” são inferiorizados 

ou marginalizados, sistematicamente expostos a violências e a negações de direitos, 

conforme será demonstrado no tópico 4.1.1.  

No domínio da reprodução, as normatividades supracitadas constituem 

regimes de poder que sustentam que a família se compõe por “fatos da vida”, ou seja, 

pela comunhão entre homem e mulher, preferencialmente formalizada em casamento, 

que a partir de sua prática sexual geram filhos biológicos. Quaisquer variações desse 

ideal são tidas como ameaças à ordem social, não encontrando resguardo no 

ordenamento jurídico e acessando as tecnologias reprodutivas na medida da utilidade 

a que podem servir na doação de gametas e na gestação de substituição. Importa, 
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portanto, compreender como essas normatividades produzem hierarquias 

reprodutivas. 

 

4.1.1.	A	matriz	heteronormativa	

 

A heterossexualidade passou a ser considerada um regime de poder a partir do 

trabalho de teóricas do feminismo lésbico da década de 1970. Em lugar de expressar 

uma característica do indivíduo ou modalidade de prática sexual, a 

heterossexualidade, na obra de autoras como Monique Wittig e Adrienne Rich, é 

analisada como uma forma de dominação social dos homens sobre as mulheres.  

No ensaio “Heterossexualidade Compulsória”, de 1980, a poetisa Adrienne 

Rich afasta a pressuposição recorrente de que a heterossexualidade seria uma mera 

preferência sexual ou derivação lógica de um imperativo inato da reprodução. Ao 

contrário, a autora postula que para muitas mulheres, a heterossexualidade é algo que 

“tem sido imposto, administrado, organizado, propagandeado e mantido à força” 

(RICH, 1980, p. 648)99 A consolidação do poder masculino sobre as mulheres, sobre 

elas instaurando o acesso físico, econômico e emocial dos homens, é facilitada pela 

idealização do amor romântico e do casamento, pelo controle do trabalho feminino, 

bem como pela fetichização heterossexual da sexualidade feminina e da existência 

lésbica (na arte, na cultura, no cinema, na literatura, por exemplo). A autora reflete 

sobre a submissão feminina assegurada no âmbito familiar por meio dos laços 

matrimoniais: 

 

[a]s mulheres têm se casado por ser necessário, para sobreviver 
economicamente, para ter filhos que não sofram privação econômica 
ou ostracismo social, a fim de permanecer respeitável, a fim de fazer o 
que se espera das mulheres porque ao sair de infância "anormal", elas 
querem se sentir "normais", e porque o romance heterossexual tem 
sido representado como a grande aventura, dever e realização 
femininas. Podemos fielmente ou ambivalentemente ter obedecido a 
instituição, mas nossos sentimentos —  e nossa sensualidade — não 
foram domados ou contidos dentro dele. Não há documentação 
estatística sobre o número de lésbicas que permaneceram em 
casamentos heterossexuais para a maioria de suas vidas (RICH, 1980, 

                                                             
99 “for women heterosexuality may not be a "preference" at all but something that has had to be imposed, 

managed, organized, propagandized, and maintained by force”. 
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p. 654) 100 
 

Por essa vinculação compulsória entre a heterossexualidade e as formas 

familiares legitimadas nas sociedades patriarcais, invisibiliza-se todo um continuum 

de relações de solidariedade e afetos possíveis entre as mulheres, cujo potencial 

revolucionário pode ser resgatado pelo movimento feminista. Dentre os atos de 

resistência à imposição da heterossexualidade, importa assumir conscientemente a 

perspectiva das mulheres, apresentada através de uma aliança política ampla, que 

centralize o erotismo e a existência lésbica. Rich afirma:  

 
A identificação entre mulheres é uma fonte de energia e de poder 
feminino potencial, contido e minimizado pela instituição da 
heterossexualidade. A negação da realidade e da visibilidade da 
paixão das mulheres por outras mulheres, da escolha das mulheres 
por outras como suas aliadas, companheiras de vida e de comunidade, 
ao se obrigar que tais relações sejam dissimuladas e até desintegradas 
sob intensa pressão tem representado uma perda incalculável do 
poder de todas as mulheres em mudar as relações sociais entre os 
sexos e de cada uma de nós se libertar (1980, p. 657) 101.  

 

Enquanto as formulações de Rich mostrou-se bastante influente no feminismo 

estadunidense, coube a Monique Wittig efetuar, ao longo da década de 1970, críticas 

à heterossexualidade com reverberações mais contundentes no contexto europeu. 

Em um conjunto de artigos que veio a ser reunido posteriormente no clássico 

livro intitulado “O Pensamento Heterossexual”, Wittig desenvolve a noção de que a 

heterossexualidade consiste em um sistema articulado de poder voltado ao controle e 

à apropriação individual e coletiva das mulheres pelos homens. Consequentemente, 

a autora efetua um giro na politização da sexualidade.  

Para Wittig, a heterossexualidade reprodutiva é um regime de poder fundante 

                                                             
100 ”women have married because it was necessary, in order to survive economically, in order to have 

children who would not suffer economic deprivation or social ostracism, in order to remain respectable, in order 
to do what was expected of women because coming out of "abnormal" childhoods they wanted to feel "normal," 
and because heterosexual romance has been represented as the great female adventure, duty, and fulfillment. We 
may faithfully or ambivalently have obeyed the institution, but our feeling — and our sensuality — have not been 
tamed or contained within it. There is no statistical documentation of the numbers of lesbians who have remained 
in heterosexual marriages for most of their lives”. 

101 “woman-identification is a source of energy, a potential springhead of female power, violently 
curtailed and wasted under the institution of heterosexuality. The denial of reality and visibility to women's 
passion for women, women's choice of women as allies, life companions, and community; the forcing of such 
relationships into dissimulation and their disintegration under intense pressure have meant an incalculable loss 
to the power of all women to change the social relations of the sexes, to liberate ourselves and each other” 
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da sociedade, na medida em que a diferença sexual e a obrigatoriedade dos 

relacionamentos entre homens e mulheres fornecem uma “interpretação totalizadora 

da história, da realidade social, da cultura, da linguagem e de todo fenômeno 

subjetivo” (1992, p. 27) 102. O caráter estruturante da heterossexualidade, nesse viés, 

se impõe hegemonicamente como uma opressão que organiza todo o corpo social. As 

categorias de gênero e sexo articulam a própria noção de universalidade: qualquer 

definição de pessoa ou de humanidade passar por se posicionar, de forma inteligível, 

como homem ou como mulher. Nessa chave dicotômica, o homem é entendido como 

sujeito universal por excelência, em oposição ao qual a mulher é constituída como “o 

outro”, destituído de identidade própria — noção que Simone de Beauvoir já havia 

esmiuçado em sua obra de 1949, “O segundo sexo”. Nessa inteligibilidade, “mulheres, 

lésbicas e gays não podem assumir a posição de sujeito falante” (1992, p. 168). 

Ao conceber tal estrutura totalizante e fechado em si mesmo, Wittig somente 

vislumbra uma forma confrontação política possível em uma relação de absoluta 

exterioridade. Nesse viés, as lésbicas, situadas fora da exploração das uniões com 

homens, encontrar-se-iam em uma posição estratégica para superar criticamente as 

categorias do gênero e do sexo, convertendo seus pontos de vistas minoritários em 

renovados universais. A reavaliação crítica das normas e instituições heterossexuais 

que regem a inteligibilidade cultural exigiria desestabilizar a universalidade e as 

noções correntes de sujeitos, partindo da premissa de que “as lésbicas não são 

mulheres” (WITTIG, 1992, p. 32).  

Críticas dessa possibilidade de totalização universalizante e exteriorizada, bem 

como da tendência de homogeneização de categorias sexuais e de gênero, encontram-

se as autoras dos estudos queer, que passaram a teorizar a sexualidade, como objeto 

autônomo de investigação, no decorrer da década de 1980. Particularmente, essas 

teóricas pretendem demonstrar a complexidade dos regimes de poder que conformam 

a sexualidade nas sociedades contemporâneas. Judith Butler, uma das expoentes dos 

estudos queer, afirma que “a cultura lésbica e gay está inserida na estrutura mais 

ampla da heterossexualidade, mesmo quando se posiciona em relações subversivas 

ou re-significadoras com as configurações culturais heterossexuais” (2013, p. 175). 

                                                             
102 “a totalizing interpretation of history, social reality, culture, language, and all the subjective 

phenomena”. 
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Mais além, a dissociação entre hetero e gay	 reforça o mesmo binarismo 

(homem/mulher) que Wittig aponta como oposição redutora característica do 

pensamento heterossexual. 

Em 1990, Judith Butler publicou o livro “Problemas de gênero: feminismo e 

subversão da identidade”, mobilizando reflexões sobre a noção de sujeito partilhada 

pelos movimentos gays, lésbicas e feministas. A autora parte da constatação de que 

críticas decoloniais, pós-estruturalistas e do feminismo negro têm sido dirigidas à 

política identitária que adota uma certa noção de “mulher” como sujeito universal das 

lutas contra o patriacardo. A concepção dominante dessa categoria tem privilegiado 

as pautas de mulheres brancas, de classe média ou alta e heterossexuais.  Por si só, 

esses apontamentos exigiriam formular análises sensíveis às intersecções de raça, 

classe, orientação sexual, etnia, dentre outras, envolvidas na constituição dos sujeitos. 

Mais além, a insistência na identidade comum se funda, em última instância, na 

pressuposição de existência de uma essência sexual fundamental ou, em termos 

foucaultianos, uma “verdade do sexo”, remetida ao corpo ou à interioridade psíquica 

de cada indivíduo, que antecederia qualquer interação social.  

Em contrapartida à crença nessa “metafísica da substância”, Butler demonstra 

que o sexo e o gênero são construções performativas. Sujeitos generificados somente 

são produzidos por um campo articulado de poderes e saberes, de modo que o corpo 

sexuado não é um simples dado da natureza, mas insere-se no discurso e somente nele 

se materializa como resultante das hierarquias sexuais estabelecidas. Butler 

argumenta nesse sentido, enfatizando as práticas sociais pelas quais os sujeitos são 

constituídos: 

 
O gênero não deve ser construído como uma identidade estável ou um 
lócus de ação do qual decorrem vários atos; em vez disso, o gênero é 
uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num 
espaço externo por meio de uma repetição estilizada de atos. O efeito 
do gênero se produz pela estilização do corpo e deve ser entendido, 
consequentemente, como a forma corriqueira pela qual os gestos, 
movimentos e estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão de 
um eu permanentemente marcado pelo gênero (BUTLER, 2013, p. 
200).   

 

A diferença sexual, portanto, não encerra um atributo natural inerente à 

identidade pré-constituída à vida social, mas é antes um efeito do discurso que opera 
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segundo o que Butler denominou “matriz normativa de heterossexualidade 

reprodutiva”. Funcionando uma grade ou um molde, dentro do qual a pessoa é 

formada e compreendida socialmente como ser dotado de uma linearidade e coerência 

entre gênero, de um sexo biológico e de uma orientação sexual, a matriz 

heteronormativa delimita os contornos da inteligibilidade social. 

Nesse regime, o sexo traduziria a realidade material da diferença biológica, que 

divide todos os níveis do corpo segundo um dimorfismo orgânico. Genitálias, 

gônadas, características sexuais secundárias, e mais recentemente na história das 

ciências biomédicas, hormônios, cromossomos e até mesmo a anatomia cerebral 

existiriam em duas configurações: macho e fêmea (FAUSTO-STERLING, 2012). 

Pertencente ao domínio da natureza, o sexo estaria, em maior ou menor medida, 

envolto em características de determinismo e imutabilidade. Não pode ser 

subestimada a autoridade que o “natural” assume na mentalidade ocidental, 

conforme sintetiza Donna Haraway:  

 
[a] natureza também tem servido como modelo para a ação humana, 
a natureza tem sido uma base potente para o discurso moral. Ser 
antinatural, ou agir de forma antinatural, não tem sido considerado 
saudável, moral, legal ou, em geral, uma boa ideia (HARAWAY, 1992, 
p. 172). 

 

Ancorada nessa base corporal inata estaria, portanto, a identidade de gênero. 

Sob o substrato do sexo, seria imposta uma inscrição cultural, referente às 

representações acerca do que é a feminilidade e a masculinidade em cada contexto 

social. Assim, estereótipos, papeis sociais, convenções simbólicas, traços de 

personalidade e apresentação corporal e divisões de funções nas diferentes esferas da 

vida cotidiana (no mercado de trabalho, na política e na família) convergiriam em 

identificações subjetivas e psíquicas com um gênero ou com outro. Ser mulher ou ser 

homem, nessa perspectiva, acarreta uma série de encargos e expectativas que tornam 

os indivíduos de cada sexo culturalmente inteligíveis como sujeitos generificados.  

Uma das componentes da identidade de gênero reside, inclusive, na 

sexualidade. O direcionamento do desejo e das práticas sexuais a sujeitos do “outro” 

sexo é qualificada, na matriz heteronormativa, como um imperativo também de 

ordem natural. O impulso pela procriação biológica não raro é apresentado como 
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guiaria os afetos e dos prazeres, de tal forma que se encontra apto a ensejar a 

composição de entidades por meio de alianças socialmente legítimas, nas quais o 

casamento figuraria como o ideal a ser seguido. Ao analisar as conexões, no debate 

francês, entre o reconhecimento das uniões gays e o reconhecimento dos vínculos de 

parentesco (maternidade e paternidade) desses mesmos casais, Butler afirma que nas 

sociedades contemporâneas: 

 
a sexualidade deve se prestar às relações reprodutivas e que o 
casamento, que confere estatuto legal à forma da família, ou antes, é 
concebido de modo a dever assegurar essa instituição, conferindo-lhe 
esse estatuto legal, deve permanecer com o fulcro que mantém essas 
instituições em equilíbrio (2003, p. 221).  

 

A articulação necessária entre sexo, identidade de gênero e sexualidade 

produziria sujeitos inteligíveis: mulheres, com corpos “femininos” e atraídas afetivo-

sexualmente por homens, bem como homens, com corpos “masculinos” e que se 

envolvem exclusivamente com mulheres. Rupturas nessa continuidade esperada, por 

outro lado, resultam em corpos, desejos e sujeitos vistos como ininteligíveis, 

considerados abjetos, anormais ou, no mínimo, inadequados. Prejudicados em seu 

reconhecimento e respeito de direitos, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 

travestis e intersexo, dentre outros grupos percebidos como fugindo à norma 

heterossexual reprodutiva, são estigmatizados como alvos potenciais de toda sorte de 

violências institucionalizadas, que vão da negação de direitos à ameaça física 

LGBTfóbica, passando pela exclusão estrutural do mercado de trabalho e da formação 

educacional. Essas realidades tornam-se ainda mais precárias ao serem articuladas a 

outras opressões sistêmicas, de viés étnico-racial, socioeconômico e religioso, por 

exemplo. 

Em um dos textos inaugurais da teoria queer, “Pensando o sexo - Notas para 

uma teoria radical da Política da Sexualidade”, de 1984, Gayle Rubin aponta para uma 

descrição mais complexa dos regimes de poder vigentes, compondo hierarquias 

atreladas à sexualidade, nas quais lugares e benefícios sociais são desigualmente 

distribuídos: 

 
As sociedades ocidentais modernas avaliam os atos sexuais segundo 
um sistema hierárquico de valor sexual. Os heterossexuais que se 
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casam e procriam estão sozinhos no topo da pirâmide erótica. Logo 
abaixo encontram-se os casais heterossexuais monogâmicos não 
casados, seguidos pela maior parte dos outros heterossexuais. O sexo 
solitário flutua de forma ambígua. O poderoso estigma que pesava sob 
a masturbação no século XIX permanece, ainda que de forma menos 
potente e modificada, como na ideia de que os prazeres solitários são 
uma espécie de substituto inferior aos encontros de casais. Os casais 
lésbicos e gays de longa data, estáveis, encontram-se no limite da 
respeitabilidade, mas sapatões caminhoneiras e homens gays 
promíscuos pairam sobre o limite dos grupos situados na parte mais 
inferior da pirâmide. Atualmente, as classes sexuais mais desprezadas 
incluem transexuais, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, 
profissionais do sexo, como as prostitutas e os modelos pornográficos 
e, a mais baixa de todas, aquela cujo erotismo transgride as fronteiras 
geracionais. 
 
Os indivíduos cujo comportamento figura no topo dessa hierarquia 
são recompensados com o reconhecimento da saúde mental, 
respeitabilidade, legalidade, mobilidade social e física, apoio 
institucional e benefícios materiais. À medida que se vai descendo na 
escala de comportamentos sexuais e ocupações, os indivíduos que os 
praticam se veem sujeitos à presunção de doença mental, falta de 
idoneidade, tendência à criminalidade restrição de mobilidade social 
e física, perda de apoio institucional, sanções econômicas e processos 
penais (RUBIN, 2017, p. 83)  

 

Além da matriz heteronormativa, e a ela entrelaçada, encontra-se outra 

normatividade social que incide sobre o dispositivo da reprodução assistida: a 

nostalgia da família tradicional, recorrentemente evocada como o arranjo social 

adequado ao desenvolvimento saudável e exitoso de filhos. 

 

4.1.2.	A	nostalgia	da	família	tradicional 

 

A “família tradicional” é o arquétipo subjacente a muitas das discussões 

contemporâneas sobre a família e a reprodução. A expressão remete a imagens 

bastante distintas entre si, como as de família muito extensas que se organizam em 

unidades de trabalhos ou, mais frequentemente, reporta à família sexual, em que a 

intimidade é consolidada no casamento entre homem e mulher, responsáveis por 

diferentes funções na criação de filho e na manutenção do lar 103. Essas visões referem-

se a formações de diferentes períodos históricos, mas comungam do mesmo apego a 

papeis de gênero bem delimitados. 

                                                             
103 explicar diferentes contextos historicos villela e coontz e porque se decidiu trabalhar com a familia 

sexual/nuclear: é aquela preferencialmente adotada pelas legislacoes 
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A evocação da um passado idílico, em que uma suposta estabilidade vínculos 

familiares e relações corresponderiam a uma sociedade altamente ordenada e 

próspera, funciona como um parâmetro moral em relação ao qual são contrastadas as 

famílias concretas de hoje, apontadas por grupos reacionários como 

“desestruturadas” e como fonte dos problemas  sociais discernidos na atualidade, 

como a criminalidade infanto-juvenil e a violência urbana.  

No livro “O jeito que nunca fomos: famílias americanas e a armadilha da 

nostalgia” (“The	 way	 we	 never	 were:	 american	 families	 and	 the	 nostalgia	 trap”), 

inicialmente publicado 1992 e reeditado em 2016, Stephanie Coontz demonstra que o 

olhar mistificado dirigido ao passado incorre em distorções históricas e análises 

inexatas da realidade contemporânea. De acordo com a autora, a busca insistente “por 

um modelo de família tradicional nega a diversidade da vida familiar, tanto passada 

quanto presente, e conduz a falsas generalizações sobre o passado assim como 

alegações radicalmente exageradas sobre o presente e o futuro” (2016, p. 9) 104. 

Esse ideal normativo de família tradicional se estrutura em torno de dicotomias 

generificadas. Além de pressupor a união sexual entre um homem e uma mulher que 

gera filhos, a família nuclear é uma unidade autossuficiente, que reserva à mãe o dever 

das tarefas de cuidado enquanto ao homem caberia o trabalho e a liberdade. 

Dominando o mundo da política e do mercado de trabalho assalariado, o homem 

buscaria os recursos para ser o provedor da subsistência material de sua família, ao 

passo que “sua” esposa deveria abdicar de seus próprios anseios — se é que chegou a 

se sentir permitida a cultivá-los — para viver em dependência e em prol do marido e 

dos filhos. Ao comentar sobre as inclinações alegadamente naturais que se acreditava 

que as mulheres teriam para a entrega à vida doméstica na década de 1950 nos EUA, 

Coontz afirma que “os psiquiatras naqueles tempos insistiam que a mulher ‘normal’ 

encontrava completa satisfação em renunciar a suas aspirações pessoais e se 

identificar com as realizações de seu marido” (2016, p. xxiii). 

Uma polarização de esferas sociais institucionais se (re)produz na divisão de 

funções do mito da família tradicional: a divisão entre a vida pública e privada. A 

                                                             
104 our recurring search for a traditional family model denies the diversity of family life, both past and 

present, and leads to false generalizations about the past as well as wildly exaggerated claims about the present 
and the future 
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economia, trabalho e o Estado seriam espaços de livre trânsito e dominância dos 

homens, que estenderiam seus poderes também à esfera privada, à qual as mulheres 

estariam confinadas. A ambição dos homens e a devoção das mulheres espelhariam 

esse “contrato sexual”: os maridos protegem e assumem a representação de suas 

esposas, subjugadas e excluídas de participação na vida pública, para celebrar, em 

lugares delas, o contrato social mais fundamental: a fundação do Estado e do direito 

(PATEMAN, 1988). A negação de cidadania às mulheres é correlata a sua reclusão ao 

âmbito doméstico. Patricia Hill Collins aponta para a presença de hierarquias, não só 

de gênero, entrecruzadas na ideologia da família tradicional: 

 
Espera-se que as famílias socializem seus membros segundo um 
conjunto apropriado de "valores familiares" que, simultaneamente, 
reforçam a hierarquia dentro da unidade pressuposta de interesses 
simbolizados pela família e estabelecem a base para muitas 
hierarquias sociais. Em particular, hierarquias de gênero, riqueza, 
idade e sexualidade dentro de unidades familiares existentes 
correlacionam-se com hierarquias análogas na sociedade 
norteamericana. Indivíduos tipicamente aprendem em suas famílias 
de origem o lugar atribuído que lhes é em hierarquias de raça, gênero, 
etnia, sexualidade, nação e classe social. Ao mesmo tempo, eles 
aprendem a ver tais hierarquias como arranjos sociais naturais, em 
comparação com os socialmente construídos. A hierarquia, nesse 
sentido, torna-se "naturalizada" porque está associada a processos 
aparentemente "naturais" da família (1998, p. 64) 105 

 

A nostalgia sobre a família tradicional, portanto, repousa sobre imprecisões 

históricas e ocultamento de relações de poder. Coontz observa que mesmo no auge da 

ideologia do modelo nuclear independente de outros laços de solidariedade social, no 

pós-guerra norte-americano, essa configuração representava apenas uma parcela 

circunscrita dos arranjos familiares de fato existentes: a família sexual estava restrita 

à classe média branca, que contava com expressivos subsídios estatais para adquirir 

imóvel para sua moradia, em uma conjuntura econômica de pleno emprego para os 

chefes de família. Centralizar essa experiência, proclamando a necessidade de 

                                                             
105 [f]amilies are expected to socialize their members into an appropriate set of "family values" that 

simultaneously reinforce the hierarchy within the assumed unity of interests symbolized by the family and lay the 
foundation for many social hierarchies. In particular, hierarchies of gender, wealth, age, and sexuality within 
actual family units correlate with comparable hierarchies in U.S. society. Individuals typically learn their 
assigned place in hierarchies of race, gender, ethnicity, sexuality, nation, and social class in their families of origin. 
At the same time, they learn to view such hierarchies as natural social arrangements, as compared to socially 
constructed ones. Hierarchy in this sense becomes "naturalized" because it is associated with seemingly "natural" 
processes of the family. 
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“retorno à tradição”, implica em apagar a diversidade de formações familiares e 

reprodutivas existentes, bem como em negar a importância das mudanças sociais 

ocorridas nas relações de intimidade ao longo das décadas mais recentes.  

Diante do enfoque na união heterossexual com filhos biológicos, uma 

multiplicidade de composições familiares tem sido invisibilizada em suas 

necessidades e demandas por direitos e políticas públicas. Lares chefiados por 

mulheres solteiras ou não, avós ou tios que se responsabilizam pela criação de 

crianças, casais sem filhos, famílias estendidas ou recompostas, casamentos 

homossexuais, uniões formadas por mais de duas pessoas e famílias unipessoais são 

alguns dos arranjos observados com cada vez mais expressão quantitativa nas 

sociedades contemporâneas. No Brasil, o percentual de famílias nucleares com filhos 

caiu de 57,6% para  42,3% entre os anos de 1995 e 2015 (IBGE, 2015). O mesmo censo 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística demonstrou que, em 2015, 

mais de 11,6 milhões dos lares são compostos por mães sem cônjuges e com filhos, 

abrigando ou não outros parentes próximos — o que compreende a cerca de 26,8% 

dos arranjos contabilizados. 

Se, gradualmente, deixa de corresponder à maioria numérica das famílias 

existentes, o modelo tradicional também deve ser desmistificado quanto a sua 

capacidade de cumprir suas funções mais propaladas. Uma estrutura nuclear, por si 

só, não garante a proteção, o bem-estar e a integridade de seus membros. Ao contrário, 

Coontz (2016) afirma que é necessário expor as “memórias” construídas sobre a 

família tradicional como o que elas sempre foram: mitos sobre um passado idílico que 

nunca existiu. As famílias pretéritas, das épocas da grande família estendida à 

conformação nuclear, foram sistematicamente marcadas por violências domésticas e 

abandono material. A divisão sexual do trabalho, conjuntamente como o racismo e as 

demais relações de opressão sistêmica, aprofundaram vulnerabilidades direcionadas 

sobretudo a mulheres, crianças, idosos e trabalhadoras(es) que transitam pela esfera 

doméstica. 

Logo, a dependência estrutural e econômica em relação ao homem, nas famílias 

nucleares, é um fator de aprofundamento crítico de violências e vulnerabilidades. 

Esposas submetidas a violência física, sexual e psicológica deparam-se, ainda hoje, 

com obstáculos jurídica e financeiros à saída de casa e da relação abusiva. A presença 
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de filhos menores, incapazes ou parentes de idade também dependentes, e muitas 

vezes também vitimados por violência intrafamiliar, torna as constrições ainda mais 

acentuadas. Na introdução à edição do ano de 2000 de seu livro, Coontz comenta a 

situação de mulheres e crianças na família ao longo do século XX no contexto norte-

americano: 

 
Na introdução original [de 1992], por exemplo, assinalei que as 
famílias "tradicionais” formadas por dois pais nunca garantiram às 
mulheres e  às crianças proteção contra a privação econômica ou o 
abuso físico. Estudos orçamentários e registros médicos revelam que 
muitas famílias do passado tinham dois padrões de vida, com homens 
chefes de família gastando dinheiro em bebidas ou recreação 
enquanto mulheres e crianças ficavam sem comida e sem os cuidados 
médicos necessários. As estatísticas modernas sobre a ausência de 
apoio à criança são certamente perturbadoras, mas antes da década de 
1920, um pai divorciado não tinha sequer uma obrigação legal de 
suporte à criança da qual fugir. Até aquele momento, as crianças eram 
consideradas bens do chefe de família, e seu dever de apoiá-las 
terminava se ele não estivesse em casa para receber o salário que 
poderiam ganhar. O espancamento de mulheres era rotineiramente 
tolerado pela polícia e pelas agências de serviço social até a segunda 
metade do século XX, e o estupro conjugal era legal na maioria dos 
estados até a década de 1970. (2000, [n.p.]) 106 

 

Uma forma particular de abuso intrafamiliar que começa a ganhar visibilidade 

é a violência privada LGBTfóbica. A intimidade doméstica pode ser um ambiente 

propício para a manutenção impune da heteronormatividade, com a imposição de 

punições físicas, psicológicas e econômicas a quaisquer membros familiares que, com 

seus desejos e corpos, desafiem a coerência e a linearidade pressupostas entre sexo, 

identidade de gênero e orientação sexual. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e transgênero são sistematicamente rejeitadas, agredidas e expulsas de 

casas por familiares próximos. É com anuência dos pais, mais ou menos informados, 

que bebês intersexo são submetidos a cirurgias mutiladoras de designação sexual 

antes mesmo que se possa cogitar qualquer possibilidade de autonomia ou 

                                                             
106 In the original introduction, for example, I pointed out that "traditional" two-parent families had 

never guaranteed women and children protection from economic deprivation or physical abuse. Budget studies 
and medical records reveal that many families of the past had two standards of living, with male household heads 
spending money on beer or recreation while women and children went without needed food and medical care. 
Modem statistics on child support evasion are certainly disturbing, but prior to the 1920s, a divorced father didn't 
even have a legal child-support obligation to evade. Until that time, children were considered assets of the family 
head, and his duty to support them ended if he wasn't in the home to receive the wages they could earn. Wife 
beating was routinely tolerated by police and social service agencies well into the second half of the twentieth 
century, and spousal rape was legal in most states right through the 1970s. 
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consentimento por parte daquelas crianças que futuramente virão a sofrer os impactos 

dessas decisões (LOPES, 2014; PRETES, 2019). 

No Brasil, a análise de dados estatísticos levantados a partir dos atendimento 

via “Disque Direitos Humanos - Disque 100”, principal centro nacional de 

recebimento e encaminhamento de denúncias de violações de direitos de grupos 

vulneráveis, permite delinear a dimensão da violência LGBTfóbica na esfera familiar.   

Apesar do fenômeno de subnotificação, o relatório “Violência LGBTFóbicas no Brasil: 

dados da violência” de 2016, elaborado pela Secretaria Nacional de Cidadania do 

Ministério dos Direitos Humanos, demonstra que a própria casa ainda é um dos 

principais locais de violência sofrida por lésbicas, bissexuais, gays, travestis e 

transexuais. De acordo com o documento, os suspeitos pelas práticas de crimes são 

pai, padrasto, mãe, sogro, irmão(ã), marido, companheiro(a) e ex-companheiro, 

cunhado(a), tio e primo(a) em: 15,6% das denúncias que têm travestis como vítimas, 

11,7% das vítimas transexuais, 27,9% de vítimas gays, 22,7% de vítimas lésbicas e 14% 

de vítimas bissexuais. Embora a maior parte das notificações não informe a relação 

entre vítimas e suspeitos, os números mencionados revelam a prevalência da violência 

heteronormativa em relações baseadas na conjugalidade ou em vínculos 

consanguíneos. Muitas dessas ocorrências vulnerabilizam crianças, de modo que são 

recorrentes as notícias sobre estupro corretivo de meninas lésbicas e bissexuais e sobre 

o espancamento e a morte de meninos por seus pais os considerarem “afeminados” 

(ALVES, 2014; MUGNATTO, 2018). Nota-se, portanto, que a heteronormatividade é 

naturalizada no âmbito da família, e guarda contiguidade com as formas de 

LGBTfobia exercidas nas relações da vida social.  

Ainda, no Brasil, é possível discernir outra fonte de abusos na esfera privada: a 

exploração, em diferentes modalidades, do emprego doméstico. Jornadas de trabalho 

indefinidas, que terminam por se estender às madrugadas ou fins de semanas, salários 

baixíssimos e negativa de garantias trabalhistas, tarefas extenuantes, ofensas verbais, 

pobreza e até mesmo assédio sexual por parte de empregadores e seus filhos fazem 

parte da realidade cotidiana das trabalhadoras domésticas brasileiras há décadas. 

Autoras feministas vislumbram continuidades entre o trabalho doméstico 

contemporâneo e a atuação da lógica escravocrata nas relações privadas na sociedade 

brasileira desde o período colonial (CRUZ, 2016). Marcado por arraigadas divisões 
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sexuais e raciais, o trabalho doméstico restou desregulamentado no ordenamento 

jurídico nacional até o ano de 2012, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 

de nº 72. Também denominada “PEC das domésticas”, confere a esse segmento o 

mesmo status e as mesmas garantias trabalhistas já reconhecidos a outros empregados 

assalariados. Historicamente, juristas têm negado o caráter empregatício — e as 

garantias dele derivadas — ao trabalho doméstico, sob a alegação de se tratar de se 

tratar de uma relação íntima, pessoal e familiar, que, por isso, dispensaria a 

necessidade de intervenções jurídicas protetivas (VILLELA, 1990). 

O que se costuma denominar atualmente como “família tradicional”, portanto, 

é não só um construto historicamente impreciso, mas também imerso em relações de 

poder e violências. A nostalgia de retomada de uma “época de ouro” da família, ao 

implicar essas divisões naturalizadas de gênero e raça, traz consigo a aquiescência 

com desigualdades sistêmicas. Em lugar desse apelo moralizante a estruturas 

mistificadas que nunca existiran, Stephanie Coontz sugere lançar luz sobre os aspectos 

democráticos e pluralistas nas mudanças que as famílias têm atravessado nas décadas 

mais recentes. 

Nesse sentido, as conquistas de movimentos negros, LGBT e feministas, a 

afluência das mulheres ao mercado de trabalho e à política, as mudanças nas visões 

sobre a sexualidade e sobre os costumes são algumas das variáveis associadas ao que 

Coontz caracterizou como “modernização” da família. Os moldes tradicionais de 

família não mais satisfazem os sujeitos e passam a ser cada vez mais questionados e 

reformados. O casamento deixa de visto como um vínculo permanente, que dure “até 

que a morte separe” e passa a ser um projeto pessoal que só faz sentido enquanto for 

compatível com a felicidade de seus integrantes, caso contrário tem-se a opção pelo 

divórcio. Em conjunto com ferramentas legais de combate à violência intrafamiliar, o 

divórcio também facilita a saída de mulheres de ciclos de abuso. Coontz chega a 

afirmar que, com isso, as mulheres podem negociar mais poder nas relações afetivas, 

o que teria impactado em quedas das taxas de suicídios de mulheres casas e na 

redução dos números de violência doméstica — muito embora sejam ainda elevados 

os índices de feminícidios ocorridos após a separação iniciada por mulheres, na 

medida em que os agressores sentem-se rejeitados pela iniciativa das vítimas de 
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colocar fim em relacionamentos abusivos 107  

Em suma, o casamento deixa de ser imposto como prioridade na vida das 

mulheres e passa a ser adiado em prol do investimento em carreiras e estudos. As 

taxas de fecundidade e o tamanho médio das famílias caem progressivamente, na 

mesma medida em que crescem os investimentos emocionais, educacionais e 

financeiros que se espera serem feitos no desenvolvimento de cada filho.  

A disseminação da governamentalidade neoliberal tratada no capítulo 2 infra, 

mais além, responsabiliza cada unidade familiar, independente de sua configuração, 

pelo sucesso e pela felicidade de seus integrantes. Reverbera a noção de 

autossuficiência da família, ainda que se mostre insustentável a uniformização dos 

formatos familiares em torno do casamento heterossexual. A própria reprodução é 

remetida como encargo exclusivo a ser alcançado individualmente pelos membros da 

família. Nesse viés, a reprodução assistida estaria disponível, como uma escolha de 

consumo, àqueles sujeitos considerados socialmente aptos a procriarem — sobretudo 

as mulheres em relações duradouras e heterossexuais que, em prol de uma carreira e 

da estabilidade econômica, adiaram o projeto, muitas vezes percebido como 

“natural”, de criar uma família e ter filhos. A maternidade revela-se, assim, em seu 

caráter normativo, como um destino inevitável e um objetivo a ser perseguido. Nesse 

sentido, a ambivalência da maternidade é uma das normatividades que conformam o 

dispositivo da reprodução assistida. 

 

4.1.3.	A	ambivalência	da	maternidade 

 

Também a maternidade é um ideal normativo que se associa à matriz 

heteronormativa e à nostalgia da família tradicional na conformação do dispositivo 

da reprodução assistida governado pela racionalidade neoliberal.  

A maternidade apresenta um vasto e emaranhado campo de questões para os 

                                                             
107 O Mapa da Violência fornece evidências dessa dinâmica no cenário brasileiro, na falta de estatísticas 

mais detalhadas e compatíveis com as especificidades dos crimes de violência de gênero. De acordo com os dados 
disponíveis sobre agressões contra mulheres cisgênero atendidas pelo SUS, cerca de 10,2% dos casos totais 
registrados em 2014 foram praticados por ex-cônjuges e ex-namorados. Tendo em vista que essa porcentagem é 
calculada sobre o total de violências que vitimizam mulheres consideradas no sentido biológico, incluindo crianças, 
é razoável inferir que essa fração seria ainda maior se fossem consideradas mulheres apenas em uma faixa de idade 
compatível com relacionamentos afetivo-sexuais ou, ainda, fossem consideradas também as vítimas de feminicídio 
consumado. 
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estudos feministas, na medida em que as mulheres do século XX continuam sendo 

percebidas como guardiãs primárias do trabalho reprodutivo e de cuidado, inobstante 

as recentes conquistas de direitos e participação na esfera pública. 

Um dos primeiros desafios com que se depara qualquer investigação é 

justamente a delimitação do conteúdo da maternidade, sobretudo com as 

possibilidades técnicas advindas da reprodução assistida. Assim, autoras chegam a 

decompor a categoria da maternidade segundo suas hipóteses de constituição: Helena 

Ragoné (1998), ao analisar a gestação de substituição, dissocia a mãe biológica, 

fornecedora do óvulo, da mãe gestacional, que gesta e dá à luz, e por fim, a mãe social, 

encarregada de criar e cuidar da criança. Logo, as tecnologias reprodutivas expõem 

um dilema que lhes antecede historicamente, quando se considera possibilidades 

como o abandono de bebês e crianças, a adoção e os filhos de criação: a definição da 

maternidade não se dá simplesmente em função de uma variável biológica isolada, 

seja ela a contribuição genética ou o processo fisiológico da gravidez por si 

considerado, mas envolve caracterizações de viés eminentemente sociais e políticos. 

De pronto, uma abordagem crítica da maternidade exige em explicitar e 

superar determinismos naturalistas envoltos na condição materna. No clássico livro 

“Um amor conquistado: o mito do amor materno” (1985), Elisabeth Badinter foi uma 

das primeiras filósofas e escritoras a por em xeque, com o respaldo de evidências 

históricas sólidas, o tão aceita crença no “instinto materno” 108 . A pressuposição de 

uma tendência inata, universal e comum a todas as mulheres “normais”, destinadas à 

criação de filhos como tarefa mais sagrada e gratificante que podem vir a 

desempenhar. Revestida da romantização do amor incondicional e natural, a 

construção da maternidade como um desejo orgânico e necessário, cuja concretização 

seria imprescindível à autorrealização das mulheres, converte-se em um poderoso 

mecanismo de justificação de todos os auto-sacrifícios esperados da mãe em benefício 

de sua prole. 

Nesse sentido, Badinter demonstra que o amor materno não é um dado a-

histórico, que teria existido de maneira uniforme em todos os tempos e grupos sociais, 

indistintamente. A atenção e a dedicação direta da mãe para com os filhos convergem 

em uma construção cultural recente, datando, na França, do início do século XIX. 

                                                             
108 pagina 74 de “o conflito”: Darwin diferencia os homens das mulheres pelo instinto materno 
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Desde o século XVII, as atitudes maternas contumazes envolviam — mesmo para as 

mães burguesas, que dispunham de tempo e recursos para criar pessoalmente seus 

filhos — a entrega de bebês na mais tenra idade a amas-de-leite que deles cuidassem 

por alguns anos. Separadas por distâncias longínquas, essas mães manifestavam uma 

forma de desinteresse pela criação das crianças, na medida em que as elevadas taxas 

de mortalidade e as precárias condições de abrigo nas casas das amas não eram 

empecilhos para a continuidade da prática. Somente a partir do final do século XVIII 

um novo valor, o amor materno, começa a ser socialmente exaltado e se impor sobre 

esses costumes de desapego materno: 

 
É no último terço do século XVIII que se opera uma espécie de 
revolução das mentalidades. A imagem da mãe, de seu papel e de sua 
importância, modifica-se radicalmente, ainda que, na prática, os 
comportamentos tardassem a se alterar. Após 1760, abundam as 
publicações que recomendam às mães cuidar pessoalmente dos filhos 
e lhes “ordenam” amamentá-los. Elas impõem, à mulher, a obrigação 
de ser mãe antes de tudo, e engendram o mito que continuará bem 
vivo duzentos anos mais tarde: o do instinto materno, ou do amor 
espontâneo de toda mãe pelo filho (BADINTER, 1985, p. 145). 

 

Além da própria obrigação de se tornar mãe, uma multiplicidade de encargos 

e expectativas passa a ser atrelada à maternidade. Inúmeras relações jurídicas, 

familiares, econômicas, trabalhistas, encontram seu ponto de apoio na condição da 

mãe. Enraizadas na idealização do amor e do cuidado maternal, essas relações 

compõem a imagem da maternidade como expressão máxima de abnegação, renúncia 

de si e empatia irrestrita para nutrir e acolher os demais. A mulher acaba por ser 

reduzida à identidade de mãe, sendo-lhe projetadas exigências quanto a seu 

comportamento, sua aparência e seus sentimentos (DONATH, 2017). 

Mais precisamente nesse aspecto reside toda a ambivalência da maternidade: 

embora apresentada como um destino inevitável e um requisito para a consecução da 

felicidade feminina, o projeto de ser mãe (ou mesmo a ausência dele) acarreta 

controles sociais das mais diversas formas. Concomitante à intervenção constante no 

comportamento de mães e não mães, subsiste um desprezo pelo trabalho reprodutivo 

e de cuidado: 

 
Enquanto os defensores da família tradicional desaprovam as mães 
que trabalham, a empresa censura os repetidos partos. Pior ainda, a 
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maternidade é sempre considerada a mais importante forma de 
realização da mulher, ao mesmo tempo em que é desvalorizada 
socialmente. As mães em tempo integral são sub-remuneradas 
[quando o são], privadas de identidade, porque sem competências 
profissionais, e forçadas a responder a esta pergunta: ‘O que você faz 
no seu dia a dia?’ (BADINTER, 2011, p. 144). 

 

E ainda que as mulheres tenham se inserido na vida pública nos dois últimos 

séculos, reivindicando a participação na educação, no mercado de trabalho formal e 

na política, o imperativo pela maternidade, mesmo que apresentado como uma 

escolha, se impõe como um pedágio para a vida adulta. Não são raras as hostilizações 

dirigidas a mulheres que manifestam não pretender ter filhos, vistas como 

transgressoras e individualistas. Orna Donath narra a dimensão mais cotidiana e 

visível da compulsoridade da maternidade presente mesmo no início do século XXI: 

 
em muitos países pró-natalidade, como Israel, as mulheres que não 
deseja engravidar, dar à luz e/ou criar filhos tendem a despertar pena 
ou suspeita e são vistas como egoístas, hedonistas, infantis, 
desonrosas, transtornadas, perigosas e de sanidade duvidosa. Eis 
alguns exemplos de reações habituais a mulheres que não querem ser 
mães: ‘São mulheres narcisistas que só pensam em tempo livre. 
Deviam fazer terapia para encontrar a cura para sua alma defeituosa’; 
‘A vida noturna vai acabar logo, e em vez de ter o rosto sorridente de 
um filho esperando por você, você vai ter diante de si apenas a tela de 
um computador. Boa sorte no futuro’; ‘Você é mulher, tem que ter 
filhos!’; ‘Você é tão fria e insensível’; ‘Mas você também foi criança, 
não foi?’; ‘Vá se consultar com um psicólogo’.  
Estas mensagens não apenas chegaram a um veredicto contundente, 
mas também são acompanhadas de profecias agourentas de acordo 
com as quais as mulheres que renunciam à maternidade 
deliberadamente condenam a si mesmas a uma vida vazia e 
atormentada, carregada de arrependimento e tristeza, solitária e 
entediante devido à falta de significado e substância (DONATH, 2017, 
p. 29-30).  

 

Esse discurso chega a ser insensível às angústias e motivações de mulheres que 

embora tenham o desejo de ter filhos, não conseguem concretizá-los pelas mais 

diversas razões. A infertilidade, a ausência de condições econômicas suficiente, a 

busca frustrada por relações com quem compartilhar a experiência da maternidade, a 

responsabilidade por cuidar de outros familiares, são alguns dos motivos pelos quais 

o sonho da maternidade não está disponível para todas. Também Donath explicita um 

modo de solidão da mulher que quer ser mãe e não pode: 
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O outro lado dessas promessas [de felicidade e realização pessoal 
associadas à maternidade] é um julgamento contundente das 
mulheres que não são mães: mulheres que não são capazes de 
conceber nem de dar à luz são com frequência consideradas 
defeituosas ou deficientes, uma vez que não realizam a única suposta 
vantagem concedida a elas pela natureza. Mulheres que desejam ser 
mães, mas são impedidas pelas circunstâncias (por estarem sozinhas 
e não desejarem ser mães solo, terem um parceiro que não deseja ser 
pai, terem limitações econômicas ou deficiências físicas ou mentais), 
também podem estar expostas a estereótipos negativos (2017, p. 29). 

 

As mulheres que chegam a concretizar a expectativa social da maternidade 

tampouco se encontram imunes a intervenções não demandadas e formas de controle 

social em suas atividades. Na verdade, a maternidade funciona normativamente 

articulando uma espécie de ascetismo do cuidado com a culpabilização excessiva da 

cuidadora. Os comportamentos, escolhas, valores e decisões de organização do tempo 

por mães passam a ser vistos como abertos a escrutínio e críticas provenientes tanto 

de especialistas quanto de leigos. Donath ressalta a constante perseguição às mães:  

 
a maternidade não é um projeto privado. É sempre infinita e 
exaustivamente pública. Todos os dias, as mulheres ouvem que 
possuem essas habilidades instintivamente, por natureza, mas ao 
mesmo tempo estão submetidas aos ditames sociais sobre como 
deveriam conduzir a relação com os filhos de forma a serem 
consideradas ‘boas mulheres’ e ‘boas mães’, pessoas e seres morais 
(DONATH, 2017, p. 53). 

 

Há inclusive quem pretenda postular a responsabilização jurídica da mulher  

grávida por quaisquer atitudes que possam vir a ser nocivas para o feto (BERTI, 2008). 

A esse respeito Badinter exemplifica: 

 
As responsabilidades maternas começam, assim, desde a concepção 
da criança. Naquele minuto, desaconselha-se à mãe fumar um cigarro 
(ou baseado), ou beber uma gota de álcool. Desde alguns anos, as 
advertências fazem-se cada vez mais alarmantes e peremptórias 
(BADINTER, 2011, p. 82). 
 

O modelo de “boa mãe” presente no imaginário social determina a adequação 

a inúmeras demandas de cuidado correlato a auto sacrifício, sendo esperadas das 

mulheres ternura, compaixão e constante atenção às necessidades alheias, bem como 

o cumprimento de prescrições especializadas recomendadas por médicos, psicólogos, 

pedagogos e demais profissionais envolvidos no desenvolvimento infantil. Incapazes 
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de concretamente atender a tantos e tão díspares exigências inatingíveis e que as hiper 

responsabilizam pelos trabalhos de cuidado, as mães são massivamente assoladas 

pelo sentimento de culpa. A sobrecarga de trabalho produtivo e não reprodutivo, com 

o acúmulo de jornadas de trabalho e a ausência de responsabilização social pelo 

cuidado, cumulada às expectativas de gênero (como, por exemplo, o atendimento a 

padrões estéticos e de compatibilização da sexualidade) terminam por conduzir as 

mães à sensação perene de estarem falhando e em dívida para com o bem estar de seu 

entorno (CAIN, 2007).  

Ainda, a maternidade e suas agruras são de tal modo idealizadas que não existe 

sequer espaço discursivo para a expressão a possibilidade de arrependimento da 

maternidade. Na obra “Mães arrependidas: uma outra visão da maternidade”, de 

2017, Orna Donath investiga a experiência subjetiva de mulheres que, não obstante 

aleguem amar seus filhos, permitiram-se, nessas entrevistas, tomar consciência do fato 

de terem se arrependido da maternidade. Os testemunhos colhidos pela pesquisadora 

identificam a maternidade muito mais com sofrimentos, traumas e perda de 

liberdade, do que com uma forma de amor ou entrega incondicional. Donath associa 

o arrependimento da maternidade com as normas mais abrangentes que conformam 

a vivência reprodutiva e familiar:  

 
Se pensarmos nas emoções também como uma maneira de se 
manifestar contra os sistemas de poder, então o arrependimento é um 
alarme que deveria não apenas instar as sociedades a facilitarem as 
coisas para as mães, mas nos convidar a repensar as políticas de 
reprodução e nossas ideias sobre a obrigação de ser mãe. Tendo em 
vista que o arrependimento marca “o caminho não tomado”, 
arrepender-se de ser mãe indica que há na verdade caminhos que a 
sociedade proíbe as mulheres de tomarem, eliminando a priori vias 
alternativas como a não maternidade (2017, p. 13). 
 

Por fim, se a maternidade se constitui em um regime normativo que impõe um 

modelo perfeito para o “ser mãe”, existem aquelas que são produzidas como “más 

mães”. Convivendo com a culpa constante pela impossibilidade concreta de suprir 

todas as exigências do modelo romantizado de maternidade perfeita, são construídos 

ainda os não-lugares daquelas percebidas como inadequadas para serem mães — em 

grande medida por apresentarem atributos marcadores de identidade de gênero, raça, 

classe social, orientação e conduta sexual considerados destoantes dos padrões de 
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feminilidade hegemônicos. Mulheres solteiras, negras, pobres, encarceradas, usuárias 

de drogas, em situação de rua, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e prostitutas 

figuram como menos legítimas para o trabalho de cuidado com filhos e o respeito 

social que, ao menos retoricamente, a sociedade considera atribuir às mulheres que 

são mães. Em suma, esses casos não estariam contemplados pela inteligibilidade 

reprodutiva vigente nas sociedades contemporâneas. 

Por consequência, essas mães desidentificadas com os ideais de maternidade e 

feminilidade enfrentam estereótipos e dificuldades pungentes. Além de constamente 

julgadas e depreciadas em seu exercício da maternidade, essas mulheres são 

sistematicamente expostas a diversas situações de vulnerabilidade reprodutiva e 

familiar.  

Quando dispõem da possibilidade econômica de considerar a reprodução 

assistida ou a adoção em seus horizontes de possibilidades, mulheres solteiras, 

lésbicas, bissexuais e transgênero, encontram obstáculos a tornarem-se mães — seja 

por efeito de normas que explicitamente o vedem, conforme abordado no ponto 3.2 

supra, seja pela deliberação arbitrária de especialistas clínicos (ou de funcionários 

públicos dos sistemas de adoção). Naomi Pfeffer apresenta o caso noticiado na mídia 

inglesa de uma mulher que, na década de 1980, teve recusado seu pedido por 

tratamento de fertilização	 in	 vitro	 por já ter sido previamente condenada por 

administrar uma casa de prostituição. O ginecologista do sistema público de saúde 

inglês, o NHS, a teria dispensado “com base no fato de que ela não satisfaria os 

critérios de adequação para a maternidade colocados por uma associação de adoção” 

(PFEFFER, 1993, p. 161) 109.  

Mesmo mulheres que conseguem ver concretizados, na prática, seus desejos de 

terem filhos podem se deparar com situações de ameaças e violações de seus direitos 

legais atrelados à maternidade. Érica Souza ressalta o receio constante vivenciado por 

lésbicas e bissexuais de perderem a guarda de seus filhos em meio a processos de 

divórcio em que seus ex-companheiros levantam a sexualidade não heterossexual 

como um argumento para questionar a aptidão de que essas mulheres para cuidar de 

                                                             
109 A woman with a criminal conviction for running a brothel and soliciting for prostitution was refused 

IVF by a National Health Service gynaecologist on the grounds that she would fail the criteria of suitable 
motherhood set by an adoption society 
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seus filhos (SOUZA, 2005). Ainda, a autora narra a repercussão, no Brasil, do caso 

envolvendo os familiares de Cássia Eller. Após seu falecimento, eclodiu uma disputa 

pública pela guarda de Chicão, filho da cantora e de sua companheira Maria Eugênia 

Martins. Eugênia precisou requer judicialmente a guarda da criança, sob risco de que 

ela fosse entregue aos cuidados dos avós ou do pai biológico, não obstante o fato de 

que Eugênia já a criasse, como mãe, há oito anos.  

Também mães transexuais são confrontadas com empecilhos ao 

reconhecimento legal de seus vínculos de filiação. Em agosto de 2018, os jornais 

brasileiros noticiaram a história de Ágata Mostardeiro, mulher trans que foi impedida 

por um cartório gaúcho de registrar o filho biológico que teve com sua companheira, 

Chaiane Cunha. Mostadeiro aguardou a confirmação da gravidez de Cunha para 

iniciar sua transição de gênero, inclusive com a retificação de seu nome e sexo no 

registro e nos documentos. Contudo, essas cautelas não preveniram que Ágata 

sofresse um misto de transfobia e lesbofobia institucional: a inclusão de seu nome 

como uma das mães de seu bebê foi negada sob argumento de que não era possível 

provar que ela efetivamente tinha “contribuído para a concepção” de seu filho. Após 

judicializar a questão, Ágata ainda precisou apresentar um documento médico 

atestando que não havia alterado seu sexo biológico à época da concepção. O absurdo 

da situação se torna mais evidente diante do diante do fato de que, desde junho de 

2017, encontra-se em vigor o Provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que institui modelos de certidão de nascimento com o reconhecimento de filiação de 

casais homoafetivos, sendo inclusive vedado ao oficial do registro exigir a 
“identificação do doador de material genético como condição para a lavratura do 

registro de nascimento de criança gerada mediante técnica de reprodução assistida”, 

nos termos do art. 8º do Provimento. Importa lembrar que homens heterossexuais 

cisgênero que buscam cartórios para registrar seus filhos não precisam, nessas 

ocasiões, comprovar sua vinculação genética com o bebê a ser registrado (CANOFRE, 

2018). 

Outras formas de negação seletiva da maternidade articulam de forma 

complexa relações de classe e raça, violando incisivamente a autonomia reprodutiva 

e familiar de mulheres negras e pobres. Além das esterilizações forçadas, 

supramencionadas no ponto 1.1.2., um exemplo perverso pode ser encontrado na 
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retirada compulsória de bebês de mães usuárias de substâncias psicoativas (mormente 

o crack) na cidade de Belo Horizonte em 2014, tendo por base decisões emitidas pela 

Vara Cível da Infância e da Juventude. Sob o pretexto de proteger tais recém-nascidos 

e eventualmente encaminhá-los a adoção, essas decisões terminaram por penalizar a 

própria condição de pobreza vivida por mulheres, negando-lhes oportunidades de se 

tratarem da dependência em que se encontram, bem como de sair da situação de rua 

e serem integradas socioeconomicamente (ALVES, 2018). Em lugar de prover acesso 

à saúde e à assistência social a populações já vulnerabilizadas, permitindo a inserção 

social e o desenvolvimento tanto da puérpera quanto de seus bebês, o Estado 

referenda mais uma camada de violações de direitos reprodutivos.  

A análise da maternidade sob as perspectivas da raça e da classe social, 

inclusive, é um importante giro de descentralização a ser empreendido pelos estudos 

de gênero. Patricia Hill Collins observa que considerar as experiências de família e de 

reprodução das mulheres de cor e de classe trabalhadora implica em questionar a 

ênfase que a teoria feminista historicamente tem colocado na realidade de mulheres 

brancas e de classe média, inseridas em famílias nucleares. Ao contrário da busca por 

desvencilhar-se da dependência em relação ao homem chefe de família, na lógica de 

dicotomia entre público e privado, a maternidade de mulheres negras e pobres é 

estruturada por outras ordens de perspectivas e necessidades. Collins explicita esse 

raciocínio: 

 
Centralizar a teorização feminista nas preocupações das mulheres 
brancas de classe média leva a duas suposições problemáticas. A 
primeira é que existe um grau relativo de segurança econômica para 
as mães e seus filhos. A segunda é que todas as mulheres desfrutam 
do privilégio racial que lhes permite ver-se principalmente como 
indivíduos em busca de autonomia pessoal, em vez de membros de 
grupos racializados que lutam pelo poder. Essas suposições permitem 
que as teóricas feministas se concentrem em temas como as conexões 
entre maternidade, agressão e morte, os efeitos do isolamento materno 
nas relações mãe-criança na domesticidade da família nuclear, a 
onipotência de mães como canais para a opressão de gênero e a 
possibilidade de uma maternidade idealizada libertada do 
patriarcado (1994, p. 373) 110 

                                                             
110 Centering feminist theorizing on the concerns of white middle-class women leads to two problematic 

assumptions. The first is that a relative degree of economic security exists for mothers and their children. A second 
is that all women enjoy the racial privilege that allows them to see themselves primarily as individuals insearch 
of personal autonomy instead of members of racial ethnic groups struggling for power. These assumptions allow 
feminist theorists to concentrate on themes such as the connections among mothering, agression, and death, the 
effects of maternal isolation on mother child relationships within nuclear family members, all-powerful mothers 
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A recusa de uniformizar a experiência da maternidade, conferindo 

complexidade e variedade às experiências maternais, permite vislumbrar demandas 

também múltiplas. Nesse sentido, Collins rejeita a operação simplista de substituir 

uma experiência da maternidade por outra, numa mera hierarquia de validações de 

experiências de gênero, classe, sexualidade ou raça. Investigar a produção dessas 

diferenças permitiria visibilizar, mais além, o que há de comum e o que há de 

particular nas mais diversas vivências da maternidade: 

 
A importância de trabalhar pela sobrevivência física das crianças e da 
comunidade, a natureza dialética do poder e da opressão na 
estruturação dos padrões maternais e o significado da autodefinição 
na construção da identidade racial individual e coletiva compreendem 
três temas centrais que caracterizam a experiência do mulheres 
indígenas, afro-americanas, hispânicas e asiáticas. Examinar a 
sobrevivência, o poder e a identidade revela como as mulheres 
racializadas nos Estados Unidos se deparam com o trabalho materno 
e o moldam. Mas também sugere como a teorização feminista sobre a 
maternidade pode ser deslocada se vozes diferentes se tornarem 
centrais no discurso feminista (COLLINS, 1994, p. 374) 111 

 

Os contornos romantizados da maternidade branca e de classe média, portanto, 

estão longe de corresponder à experiência reprodutiva e familiar da maior parte da 

população, e mesmo das mulheres mais privilegiadas. A ambivalência da 

maternidade provoca justamente a invisibilidade das múltiplas vivências concretas 

do “ser mãe” moldadas pela imposição de comportamentos e pela sobrecarga de 

demandas de trabalho de cuidado que transcendem o nível estritamente individual.  

A maternidade é constituída por uma tessitura altamente política, ainda que o 

discurso moderno sobre a família esvazie seu conteúdo por meio da romantização e 

de uma insustentável oposição entre esferas pública e privada. Ainda, a maternidade 

se atrela a outra normatividade que conforma a família na contemporaneidade: a 

proteção da infância.  

                                                             
as conduits for gender opression, and thw possibility of an idealized motherhood freed from patriarchy. 

111 The importance of working for the physical survival of the children and community, the dialectical 
nature of power and powerlessness in structuring mothering patterns, and the significance of self-definition in 
constructing individual and collective racial identity comprise three core themes characterizing the experience of 
Native American, African American, Hispanic and Asian American women. Examining survival, power, and 
identity reveals how racial ethnic women in United States encounter and fashion motherwork. But it also suggests 
how feminist theorizing about motherhood might be shifted if different voices became central in feminist discourse. 
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4.1.4.	A	proteção	da	infância 

 

Nas sociedades contemporâneas, o ideal de família tradicional, fundado na 

heterossexualidade reprodutiva e na abnegação romantizada da maternidade, é 

habitualmente justificado por outra normatividade finalística: a proteção da infância 

como razão de ser da ordem familiar articulada pelas normatividades anteriormente 

analisadas. Traduzido em noções como o reconhecimento do menor na família e a 

consideração jurídica do melhor interesse da criança, o imperativo de proteção da 

infância, no entanto, pode se converter em uma séria distorção retórica a serviço de 

defesas reacionárias, moralistas e uniformizantes dos “valores familiares”. Tal 

fenômeno pode ser exemplificado pelo modo como “a necessidade de ter um pai”, 

alegadamente ancorada no benefício presumido da criança a ser (re)produzida, é 

requerida nas regulações da reprodução assistida como uma condição necessária a ser 

suprida para o acesso à concepção medicamente viabilizada, conforme abordado no 

tópico 3.2. 

Hodiernamente, a garantia do crescimento saudável e adequado dos filhos é 

assumida como objetivo primário da atribuição de deveres jurídicos de cuidado e 

proteção aos pais. A família é incontestavelmente responsabilizada, nas sociedades 

atuais, pela criação de um ambiente de cuidado e atenção ao desenvolvimento da 

criança e do adolescente. No modelo tradicional de família, caberia sobretudo à mãe 

dispender tempo e esforços necessários ao bem-estar e à educação do menor. Esses 

compromissos se sobreporiam inclusive aos projetos pessoais e profissionais das 

mulheres após se tornarem mães: justificando quaisquer auto sacrifícios, o conforto e 

a criação dos menores viria em primeiro lugar numa ordem pressuposta de 

prioridades familiares.  

Contudo, a valorização social da criança não é um dado auto evidente e natural. 

Investigações historiográficas atualizadas revelam que é bastante recente a construção 

da infância como momento privilegiado de formação de um ser humano, angariando 

especiais exigências de amparo e engajamento parental. Philippe Ariès identifica uma 

transição nas mentalidades sociais, do Medievo para a modernidade, a partir da 

análise de iconografias artísticas e religiosas que representavam bebês e crianças ao 
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longo dos séculos XVII. O autor demonstra que somente nesse período a criança 

passou a ser posicionada em um lugar de importância na família. Segundo o autor: 

 
Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o 
sentimento de infância não existia — o que não quer dizer que as 
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O 
sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas 
crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue a criança do adulto, mesmo jovem. Essa 
consciência não existia. Por essa razão, assim que a criança tinha 
condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua 
ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais 
destes (ARIÈS, 2017, p. 99). 

 

Na lógica pré-moderna, os filhos não gozavam de uma estima especial, tendo 

em vista sobretudo a alta mortalidade infantil e a necessidade de direcionar todos os 

recursos humanos disponíveis à produção familiar de caráter rural. Em grande 

medida, as crianças eram vistas como adultos miniaturizados. Somente quando 

atingiam certa idade tornavam-se úteis, como força de trabalho, bens destinados à 

utilização na economia familiar e aprendizes potenciais das profissões de seus 

genitores. Na mais tenra idade, porém, os filhos eram destituídos de grande 

consideração afetiva. Conforme observa Ariès, 

 
[a] passagem da criança pela família e pela sociedade era muito breve 
e muito insignificante para que tivesse tempo ou razão de forçar a 
memória e tocar a sensibilidade. Contudo, um sentimento superficial 
de criança — a que chamei de “paparicação” — era reservado à 
criancinha em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era 
uma coisinha engraçadinha. As pessoas se divertiam com a criança 
pequena como com um animalzinho, um macaquinho impudico. Se 
ela morresse então como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar 
desolados, mas a refra geral era não fazer muito caso, pois uma outra 
criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie 
de anonimato (2017, p. x).  

 

Com as profundas mudanças sociais características da modernidade, uma 

reconfiguração dos vínculos de filiação começa a se estabelecer. À medicalização da 

vida Ariès associar a ocorrência de uma revolução demográfica, com consequentes 

reduções na mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida, além de maior 

atenção à saúde materna e da primeira infância. A emergência das instituições 

disciplinares, sobretudo a escola e as fábricas, gradualmente substitui as famílias e as 
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respectivas corporações de ofício na formação educacional e profissional de crianças 

e jovens.  

O afastamento das crianças da rede familiar de obrigações econômicas, tendo 

como contrapartida seu necessário enclausuramento nas escolas e internatos, inspirou 

todo um movimento social mais abrangente de moralização social por meio da 

pedagogia. Professores, médicos, religiosos instavam também os pais a realizar toda 

uma série de investimentos — não só econômicos como também pessoais e emocionais 

— na manutenção da infância como um momento privilegiado de desenvolvimento 

infantil. A tônica desse desenvolvimento é a ideia de pureza infantil, a ser mantida 

imaculada tanto quanto possível. Ariès explica essa tendência:  

 
O sentido da inocência infantil resultou portanto em uma dupla 
atitude moral  com relação à infância: preservá-la da sujeira da vida, e 
especialmente da sexualidade tolerada — quando não aprovada [no 
caso, por exemplo, da sexualidade considerada legitimada pelo 
vínculo do casamento heterossexual] — entre os adultos; e fortalecê-
la, desenvolvendo o caráter e a razão. Pode parecer que existe aí uma 
contradição, pois de um lado a infância é conservada, e de outro é 
tornada mais velha do que realmente é. Mas essa contradição só existe 
para nós, homens do século XX. Nosso sentimento contemporâneo da 
infância caracteriza-se por uma associação da infância ao primitivismo 
e ao irracionalismo ou pré-logismo. Essa ideia surgiu com Rousseau, 
mas pertence à história do século XX. Há apenas muito pouco tempo 
ela passou das teorias dos psicólogos, pedagogos, psiquiatras e 
psicanalistas para o senso comum (2017, p. 91). 

 

Os esforços de conservação da pureza infantil deveriam se ocupar sobretudo 

da sexualidade — ou da crença na ausência dela — das crianças. O recato e a decência 

sexual passam a ser então maneiras apregoadas como mais compatíveis com a 

natureza supostamente casta das crianças, que não deveriam ser expostas a estímulos 

relacionados a prazeres e desejos. Contudo, convém recordar, a partir de Foucault, 

que essas prescrições moralizantes não se materializaram apenas em interdições e 

imposição de silêncios sobre o sexo. Ao invés de tal “hipótese repressiva”, é preciso 

reconhecer a erupção discursiva em torno da sexualidade que acompanha a 

modernidade, passando a família a ser posicionada como o primeiro espaço de 

sedimentação de aprendizados sobre o sexo, ainda que não explicitados diretamente 

como tais:  
 
 



 

 
188 

A família (...) é uma rede de prazeres-poderes articulados segundo 
múltiplos pontos e com relações transformáveis. A separação entre 
adultos e crianças, a polaridade estabelecida entre o quarto dos pais e 
das crianças (que passou a ser canônica, quando começaram a ser 
construídas habitações populares), a segregação entre meninos e 
meninas, as regras estritas sobre os cuidados com os bebês, a atenção 
concentrada na sexualidade infantil, os supostos perigos da 
masturbação, a importância atribuída à puberdade, os métodos de 
vigilância sugerido aos pais, as exortações, os segredos, os medos, e a 
presença ao mesmo tempo valorizada e temida dos serviçais, tudo faz 
da família, mesmo reduzida às suas menores dimensões, uma rede 
complexa, saturada de sexualidades múltiplas, fragmentárias e 
móveis (FOUCAULT, 2010, p. 54). 

 

Embora o casamento heterossexual e a própria noção de que a sexualidade 

tenha uma forma única e legítima de expressão venham perdendo força nas 

sociedades contemporâneas, argumentos de suposta proteção à infância são 

frequentemente instrumentalizados em momentos de pânico moral e crises sociais. 

Gayle Rubin explicita a dinâmica desses conflitos sexuais, exemplificados, em seu 

texto, pelo episódio da aids na década de 1980 que se converteu, nos EUA, no clamor 

e na aprovação de políticas contrárias aos direitos LGBT. Segundo a autora, 

 
[d]ado o obscurecimento característico da sexualidade nas sociedades 
ocidentais, as guerras que surgem em torno dela são muitas vezes 
combatidas de forma indireta, visando a falsos objetivos, sendo 
conduzidas com uma ira mal direcionada e um caráter altamente 
simbólico. As atividades sexuais costumam funcionar como 
significantes de receios pessoais e sociais com os quais elas não têm 
relação intrínseca alguma. Durante um pânico moral, esses medos são 
projetados sobre uma população ou atividade sexual desfavorecida. A 
mídia fica indignada, o público vira uma multidão furiosa, a polícia é 
acionada e o Estado promulga novas leis e regulamentos. Após passar 
o furor, alguns grupos eróticos inocentes terão sido dizimados, e o 
Estado terá ampliado seu poder para novas áreas do comportamento 
erótico (2017, p. 109).  

 

Nessa lógica, defesas apaixonadas da inocência infantil fazem parte do 

repertório estratégico utilizado por grupos conservadores em verdadeiras guerras 

culturais para eleger “inimigos públicos”, responsáveis por corromper as crianças e 

ameaçar a moral familiar. Richard Miskolci denomina esses oportunistas reacionários 

como “empreendedores morais” (2007), que não raro imiscuem religiosidade, 

nostalgia da família tradicional e desinformação proposital em perseguições aos 

avanços sociais necessários à igualdade e liberdade de segmentos sociais 

vulnerabilizados — sobretudo vinculados à justiça racial, sexual e de gênero.  
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O contexto brasileiro atual pode ser indicado como um exemplo de atuação de 

empreendedores morais opositores da conquista de direitos sexuais e reprodutivos. 

Ao longo da década de 2010, o aumento da visibilidade e da pressão políticas de 

movimentos negros, LGBT e feministas desencadeou uma reação conservadora 

agragada sobretudo em torno do que vieram a chamar de “ideologia de gênero”.  

Miskolci e Campana associam diretamente a emergência dessa retórica ao 

reconhecimento de conjugalidades homossexuais como entidades familiares, dotadas 

dos mesmos direitos atribuídos ao casamento heterossexual, no ordenamento jurídico 

brasileiro: 

 
A hegemonia da noção de “ideologia de gênero” se estabelece no 
Brasil a partir de 2011, ano em que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
reconheceu que a união entre pessoas do mesmo sexo tinha o mesmo 
status do casamento heterossexual. No mesmo mês da decisão do 
Supremo, ganhou notoriedade nacional a polêmica sobre o material 
didático do programa “Escola sem homofobia” [...] a Frente 
Parlamentar Evangélica volta-se fortemente contra o material seis dias 
após a aprovação pelo STF da união entre pessoas do mesmo sexo 
(2017, p 138). 

 

Numa linha de continuidade com outras ações reacionárias, como as tentativas 

de emplacar a “cura gay” como tratamento psicológico admissível e o alvoroço em 

torno de manifestações artísticas com componentes de nudez e sexualidade112, o apelo 

de empreendedores morais à “ideologia de gênero” está envolto em mentiras e 

sensacionalismo. O material didático mencionado por Miskolci e Campana se referia 

a uma política pública educativa lançada em 2011 pelo Ministério da Educação, então 

sob coordenação do ministro Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, para 

discutir e combater a violência LGBTfóbica nas escolas. Parlamentares e grupos de 

oposição conservadores, sobretudo identificados ao fanatismo católico e 

neopentecostal, passaram a veicular informações falsas sobre o conteúdo do material 

educativo, alegando nele haver instruções para realização de sexo anal, bem como 

figuras e audiovisuais explícitos de sexo com apologia de homossexualismo 

direcionado a crianças de seis anos de idade (VITAL e LOPES, 2012). Uma ferramenta 

institucional de combate às violações de direitos vividas por crianças no ambiente 

escolar terminou sendo deturpada sob o escárnio intitulado “kit	gay” e revogada pela 

                                                             
112 Cf. Gonçalves, 2018. 
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atuação discriminatória de setores sociais moralistas. 

Nas eleições presidenciais subsequentes, nos anos de 2014 e 2018, o tema foi 

mobilizado por esses mesmos grupos para angariar benefícios eleitorais às custas de 

uma população desinformada e manipulada por imagens, vídeos e áudios que 

circularam amplamente nas redes sociais, inclusive a rídicula imagem de uma 

“mamadeira erótica” ou “mamadeira de piroca”, com bico no formato de pênis, que 

teria sido distribuída às escolas e creches pelo candidato petista Fernando Haddad em 

seu “kit gay”, quando Ministro da Educação. Esses verdadeiros crimes eleitorais 

contribuiram para o clima político alarmista que culminou na eleição de Jair 

Bolsonaro, populista de ultra-direita, cuja família mantém vínculos com milícias e que, 

já nos primeiros meses de seu governo, em 2019, começou a implementar velozmente 

uma agenda de retrocessos sociais, que incluem cortes nos orçamentos da educação, 

estímulo ao armamentismo da população e defesa de uma reforma de austeridade na 

previdência social. Importa ressaltar aqui, contudo, o quanto esse cenário está 

marcado pela convergência de diversos atores sociais em prol da família e da proteção 

da infância contra a ameaça sexual: 

 
Os empreendedores morais não formam um grupo coeso e sua aliança 
é circunstancial. É em relação (dependente) com o que denominam de 
“ideologia de gênero” que constroem um espaço político-moral mais 
ou menos compartilhado por católicos, neopentecostais ou outros 
grupos e indivíduos que se identificam com ele. O campo discursivo 
de ação contra a temida “ideologia de gênero” tende a ser reconhecido 
como politicamente de direita, mas também atrai e agrega um público 
que – em meio à crise econômica recente e à denúncias de corrupção 
em diversos países latino-americanos – passa a se afirmar apartidário 
e/ou insatisfeito com a política institucional (MISKOLCI e 
CAMPANA, 2017, p. 742) 

 

 O problema de pautar os debates públicos sobre direitos pela proteção da 

infância, sob o risco constante de evocar a pureza sexual como um atributo da criança 

a ser preservado, não se limita à captura estratégica e manipuladora da questão por 

empreendedores morais e, em geral, saudosistas do modelo tradicional de família e 

da sexualidade exercida nos moldes do casamento cristão. Mais do que isso, a 

normatividade de proteção da infância é seletiva, de acordo com critérios étnico-

raciais, de classe e sexualidade, a respeito de quais crianças devem ter seu bem-estar 

e seus interesses de vida digna visibilizados. 
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Patricia Hill Collins demonstra que a experiência da vulnerabilidade é 

constitutiva do cotidiano de crianças e suas mães racializadas e pobres. Segundo a 

autora, a sobrevivência física é um eixo de preocupação crucial definidor da 

maternidade   

 
A sobrevivência física é assumida para crianças brancas e de classe 
média. Logo, examinar seu bem-estar psíquico e emocional e o de sua 
mãe parece racional. Os filhos de mulheres de cor, muitos dos quais 
estão "fisicamente famintos", não têm tais garantias. A vida das 
crianças racializadas tem sido mantida em baixa consideração. 
Crianças afro-americanas enfrentam uma taxa de mortalidade infantil 
duas vezes por crianças brancas. Aproximadamente um terço das 
crianças hispânicas e metade das crianças afro-americanas que 
sobrevivem à infância vivem na pobreza. Crianças racializadas 
geralmente vivem em ambientes urbanos adversos, onde drogas, 
crime, poluentes industriais e violência ameaçam sua sobrevivência. 
Crianças em ambientes rurais geralmente não se saem melhor. 
Winona LaDuke relata que os indígenas americanos em reservas 
frequentemente precisam usar água contaminada. [...] Lutas para 
promover a sobrevivência das famílias e comunidades indígenas, 
latinas, asiáticas e afro-americanas, garantindo a sobrevivência das 
crianças são uma dimensão fundamental do trabalho de maternidade 
das mulheres racializadas (1994, p. 374-375). 113 

 

No Brasil, mães racializadas e de baixa renda compartilham muitas das 

adversidades listadas por Collins. A essas violações de direitos, somam-se também as 

tentativas das mães de proteger seus filhos e familiares de um verdadeiro genocídio 

estatal perpetuado pelo aparato policial, em um contexto de progressivo 

encarceramento em massa da população negra justificada pela guerra às drogas. O 

que se percebe é a persistência de uma estratificação das necessidades e das vidas de 

mulheres e crianças, determinada pela distribuição diferencial manejo das condições 

fundamentais de garantia da dignidade pessoal — ou seja, dos direitos 

constitucionais, como o direito de existir e se locomover no espaço urbano sem sofrer 

violência, o acesso ao trabalho, à alimentação saudável, à educação, à saúde, o respeito 

                                                             
113 Physical survival is assumed for children who are white and middle class. Thus, examining their 

psychic and emotional well-being and that of their mother appears rational. The children of women of color, many 
of whom are "physically starving" have no such assurances. Racial ethnic children's lives have long been held in 
low regard. African American children face an infant mortality rate twice fo white infants. Approximately one-
third of Hispanic children and one-half of African American children who survive infancy live in poverty. Racial 
ethnic children often live in harsh urban environments where drugs, crime, industrial polluants, and violence 
threaten their survival. Children in rural environments often fare no better. Winona LaDuke reports that Native 
Americans on reservations frequently must use contaminated water. [...] Struggles to foster the survival of Native 
American, Latino, Asian American, and African American families and communities by ensuring the survival of 
children are a fundamental dimension of racial ethnic women's motherwork. 
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aos valores religiosos e estilos de vida individuais e coletivos. O encobrimento dessas 

necessidades básicas, sistematicamente não satisfeitas, pelo recurso sensacionalista a 

pureza sexual da criança é um reflexo de desigualdades e injustiças sociais mais 

abrangentes. Nesse sentido, um ideal de criança — branca, sexualmente inocente, de 

classe media e nascida em um arranjo heterossexual com divisão generificada de 

trabalhos reprodutivos e produtivos entre os pais — subjaz às representações de quais 

vidas devem ser preservadas e quais direitos merecem ser reivindicados. 

A proteção da infância, portanto, é parte de uma retórica da nostalgia da família 

tradicional, ancorada no casamento heterossexual e na submissão das mulheres às 

constrições da maternidade idealizada. As experiências de regulação da reprodução 

assistida, como foi possível discernir no capítulo 3, estiveram atravessadas por essas 

normatividades, ainda que sob uma alegada neutralidade axiológica característica da 

governamentalidade neoliberal. A necessidade de assegurar à criança o nascimento 

no seio de um casal heterossexual, às vezes mascarada em exigência médica em 

políticas públicas destinadas a pacientes diagnosticados com infertilidade, é colocada 

como requisito para acesso a todas as potencialidades das tecnologias reprodutivas. 

Com isso, o dispositivo da reprodução assistida é reposicionado nas normatividades 

sociais contemporâneas sobre a reprodução e sobre a família, engendrando formas 

específicas (e compatíveis com o neoliberalismo) de se constituir sujeitos e liberdades 

reprodutivas. No entanto, é possível a profanação desse dispositivo, por meio de seu 

deslocamento para relações e sujeitos que desafiam as normatividades constitutivas 

da inteligibilidade reprodutiva vigentes na atualidade. Essa operação se inicia por 

disponibilizar as técnicas reprodutivas a sujeitos e arranjos que, por longo período 

foram reduzidos a destinatários de intervenções heterônomas de controle 

populacional e, quando muito, inseridos na medicina reprodutiva somente como 

fornecedores úteis de biomaterial. A serviço de novas configurações reprodutivas e 

familiares, o dispositivo da reprodução assistida pode ser redirecionado no sentido de 

engendrar concepções mais democráticas de sujeito e liberdade reprodutiva. Em lugar 

de uma lógica neoliberal, a busca por a justiça reprodutiva deveria ser colocada como 

diretriz mais adequada para guiar tanto a relação entre direito, reprodução e 

medicalização da vida, quanto desdobramentos futuros possíveis da pesquisa e da 

aplicação clínica no campo da ciência reprodutiva. 
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4.2.	A	existência	discursiva	de	novos	direitos	reprodutivos 

 

O dispositivo da reprodução assistida pode ser deslocado de seus contextos 

originários de operação, gerando fenômenos inesperados. O recurso às tecnologias 

médicas para (re)produzir relações familiares não normativas — ou seja, que não se 

encaixam completamente nos moldes da família tradicional heterossexual, marcada 

pela ambivalência da maternidade e por um alegado imperativo de proteção da 

infância, funcionando segundo uma governamentalidade neoliberal — enseja efeitos 

significativos nas linhas de enunciação e visibilidade do próprio dispositivo da 

reprodução assistida. Mais especificamente, trata-se da possibilidade de “profanação 

do dispositivo” vislumbrada por Giorgio Agamben no texto “O que é um 

dispositivo?” (2005). A partir dessa reconfiguração dos usos do dispositivo, novos 

processos de subjetivação e de produção da liberdade em meio a novas relações de 

poder, podem ser pensadas. Demandas por direitos antes tidas por juridicamente 

impensáveis, e por isso inexigíveis, passam a ganhar existência discursiva. 

Ao analisar o conceito foucaultiano de dispositivo, Agamben afirma uma 

estratégia para o “corpo-a-corpo com os dispositivos [que] não pode ser simples, já 

que se trata de nada menos que liberar o que foi capturado e separado pelos 

dispositivos para restituí-lo a um possível uso comum” (2005, p. 14). É nessa acepção 

de tomar o que foi destinado a um uso sagrado e reacomodar suas possibilidades de 

utilização que Agamben propõe a “profanação do dispositivo”. O autor ressalta que 

no direito e na religião romana determinadas coisas eram subtraídas ao uso comum 

dos homens, não podendo ser objeto de livre comércio, transação ou cessão, mas 

passavam a ser ofertadas aos deuses. Em sentido contrário, profanar significaria 

devolver essas coisas ao uso e à propriedade dos homens, desfazer a separação 

ritualística pela qual essas coisas haviam sido retiradas do acesso corrente. Agamben 

afirma que “aquilo que foi ritualmente separado pode ser restituído pelo rito à esfera 

profana. A profanação é o contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o 

sacrifício havia separado e dividido” (2005, p. 14). 

É preciso considerar, portanto, o que estaria implicado na profanação do 

dispositivo da reprodução assistida. Os usos socialmente aceitos dessas tecnologias 

pressupõem uma adequação às normatividades que, contemporaneamente, 
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conformam um ideal de arranjo apto a receber e criar um bebê por efeito da 

medicalização da reprodução. Em suma, as tecnologias conceptivas têm por objetivo 

respaldar os interesses da família sexual, formada por um homem e uma mulher 

heterossexuais e cisgênero, dividindo trabalhos produtivos e de cuidado com o 

objetivo de proteger a criança gerada, inclusive e sobretudo por meio da blindagem 

de sua inocência sexual.  

Subverter o dispositivo da reprodução assistida, nesse viés, implicaria em 

ampliar o acesso a tais técnicas para oportunizar seu emprego em contextos não 

habituais. Essa profanação teria como substrato e finalidade, portanto, arranjos que 

não se confinam no modelo tradicional de família formada a partir do casamento 

heterossexual. Romper com os papeis de gênero, sexualidade, raça e classe 

estabelecidos significa ampliar os usos das tecnologias para potencializar a liberdade 

reprodutiva: mas não mais em termos consumeristas de escolha dentro de um 

cardápio de possibilidades confirmadoras das relações de poder vigentes, mas uma 

liberdade fundada no propósito de formar novas conexões, propiciar formas 

dissidentes de ser sujeito e constituir família ainda não reconhecidas pela 

inteligibilidade reprodutiva.  

Em termos concretos, trazer a reprodução assistida para o uso comum tem por 

efeito questionar os critérios de acesso às tecnologias conceptivas, revertendo a 

articulação combinada entre medicalização da sociedade e governamentalidade 

neoliberal. A universalização dos serviços reprodutivos em sistemas públicos é a 

primeira exigência para se reconfigurar a inserção social das técnicas reprodutivas. 

Longe de constituírem procedimentos simplesmente eletivos, que atenderiam 

“apenas” a desejos contornáveis de ter filhos, não satisfeitos diante de um diagnóstico 

de infertilidade recebido por um casal heterossexual, a reprodução assistida pode 

servir a múltiplas necessidades na formação de vínculos familiares. Analisar a 

reprodução sob perspectivas interseccionais, que considerem gênero, sexualidade, 

classe e raça, permite conferir existência discursiva a uma série de demandas por 

direitos invisibilizadas no direito e na saúde coletiva hodiernos. Antes silenciadas, 

essas experiências reprodutivas já se colocam como passíveis de reivindicar proteções 

da sociedade e do Estado. Alguns exemplos podem ser citados, embora não esgotem 

a diversidade de necessidades trazidas pela contestação das normatividades 
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anteriormente delineadas: é preciso visibilizar uma amplitude de identificações, 

práticas e sujeitos que despontam como desafiadores da atual inteligibilidade 

reprodutiva.  

A se começar pelo acesso aos benefícios da medicina reprodutiva por pessoas 

que não sejam heterossexuais e cisgênero. A população LGBTI certamente apresenta 

muitas experiências e demandas reprodutivas ainda a adentrarem o Direito. A 

ruptura com a linearidade e a continuidade normativas entre sexo, gênero e orientação 

sexual traz uma gama de particularidades a serem ainda reconhecidas na constituição 

de famílias e na vivência da reprodução. Para além do reconhecimento formal de 

conjugalidades homossexuais, que vem sendo abarcado pelas regulações mais 

recentes da reprodução assistida, conforme detalha o capítulo 3 infra, é preciso 

radicalizar as possibilidades reprodutivas dessas comunidades, considerando as 

particularidades de serviços de saúde integral que conjugue a contracepção e a 

concepção com práticas sexuais e identificações de gênero não heterocentradas. 

Lançar luz sobre essas possibilidades também permite compreender e estimular 

redirecionamentos das linhas de visibilidade e de enunciação do dispositivo da 

reprodução assistida, de modo que vínculos de maternidade, paternidade e filiação 

alternativos ao do modelo da família sexual coloquem em xeque os próprios limites 

da inteligibilidade reprodutiva ora existentes. 

Um primeiro exemplo pode ser discernido nas demandas por procedimentos 

reprodutivos de mulheres transexuais, travestis e transgênero. Ao darem início à 

dimensão propriamente orgânica de suas transições de gênero, com o recurso à 

hormonioterapia e à transgenitalização na forma da vaginoplastia, pessoas trans que 

tenham corpos identificados como “masculinos”, com pênis e escroto, não costumam 

sequer serem indagadas ou indagarem-se sobre a possibilidade de coleta de seus 

gametas para uso futuro ou eventual desejo de virem a gerar filhos. Os custos elevados 

da criopreservação de esperma e a ausência dessa questão no horizonte de 

possibilidades pode ser o motivo pelo qual esses procedimentos não chegam a ser 

frequentes. Contudo, essa realidade ganha um impulso técnico para modificações com 

os avanços recentes na área de transplantes de úteros. Em dezembro de 2017, a 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi pioneira no mundo na 

realização do nascimento exitoso da primeira criança gestada a partir de transplante 
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de útero de doadora falecida (FIORAVANTI, 2019). Gravidezes bem-sucedidas após 

transplantes de úteros fornecidos por doadoras vivas têm ocorrido em vários países 

do mundo desde 2013. A técnica inovadora empreendida por pesquisadores 

brasileiros, contudo, teve a vantagem de não só aumentar a disponibilidade de órgãos 

para o procedimentos, mas também de reduzir o prazo, de um ano para três meses, 

para inserção do embrião no útero transplantado. As perspectivas clínicas de 

aplicação dessa técnica são promissoras não só para mulheres cisgênero, que até então 

têm sido as principais beneficiadas dos procedimentos. Desde a divulgação desses 

resultados positivos, médicos da Clínica Trangênero de Londres (London	Transgender	

Clinic) têm manifestado interesse em realizar o transplante de útero em mulheres 

trans, de modo a permiti-las conceber e gestar seus filhos. A Autoridade em 

Fertilização e Embriologia Humana confirmou a ausência de empecilhos legais para a 

realização de fertilização in	 vitro nesses casos. O cirurgião Christopher Inglefield, 

especialista em transgenitalizações, que ele muito adequadamente denomina de 

“cirurgias de confirmação de gênero”, afirmou que  

 
[u]ma vez que a comunidade médica aceita [o procedimento] como 
um tratamento para as mulheres cis com infertilidade uterina, como a 
ausência congênita de um útero, então seria ilegal negá-lo uma mulher 
trans que completou sua transição. Existem limites anatômicos 
claramente quando se trata de mulheres trans, mas estes são 
problemas que eu acredito que podem ser superados e o transplante 
em uma mulher trans é essencialmente idêntico ao de uma mulher cis. 
114 (COOK, 2019, n.p.) 

 

Também as exigências reprodutivas particulares à condição de homens trans 

desafiam a articulação tradicional entre direito, medicina e reprodução. Com as 

mulheres transgênero, os homens compartilham as mesmas dificuldades para manter, 

doar ou criopreservar seus materias gaméticos antes das alterações corporais de suas 

respectivas transições de gênero. O restrito acesso à saúde reprodutiva integral, 

novamente, tem a ver com barreiras de viés econômico e com a ausência de protocolos 

médicos específicos que informem os pacientes sobre essas possibilidades. Mesmo 

                                                             
114 [o]nce the medical community accept this as a treatment for cis-women with uterine infertility, such 

as congenital absence of a womb, then it would be illegal to deny a trans-female who has completed her transition. 
There are clearly anatomical boundaries when it comes to trans women but these are problems that I believe can 
be surmounted and the transplant into a trans-female is essentially identical to that of a cis-female. 
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quando mantêm seus órgãos reprodutivos internos, procedendo ou não à 

hormonização, homens trans apresentam demandas especiais por atenção 

reprodutiva — sobretudo no que diz respeito ao tratamento dispensado por 

profissionais e os casos frequentemente relatados de violência médica. Homens trans 

que se relacionam sexualmente com homens cisgênero e com mulheres transexuais 

não operadas podem vir a engravidar. Diante de uma gestação levada adiante, 

homens trans denunciam recorrentemente terem sofrido uma combinação perniciosa 

de transfobia, negligência e violência obstétrica, com impactos graves na integridade 

física e psicológica não só desses parturientes como também de seus bebês. O norte-

americano Thomas Beatie, um dos primeiros homens trans a tornar pública sua 

experiência em primeira pessoa com a gravidez, relata ter sido discriminado por 

especialistas em reprodução assistida que se recusaram a tratá-lo em conjunto com 

sua esposa. Tendo em vista que ela, uma mulher cisgênero, não podia engravidar por 

motivos de saúde, Beatie deu à luz a seus três filhos recorrendo a inseminação artificial 

com doação de esperma. A recusa de tratamento adequado a homens trans, contudo, 

pode ter consequências ainda mais nefastas. Em maio de 2019, a Revista de Medicina 

de New England noticiou o parto de um bebê natimorto gestado por um homem trans 

de 32 anos. Sentindo fortes dores abdominais, Sam teria chegado ao pronto-socorro, 

com seu namorado, um homem cisgênero, e informado sua identidade de gênero, bem 

como o fato de ter interrompido há alguns meses o uso de testosterona e de ter tido 

um resultado positivo em um teste de gravidez realizado na mesma manhã. A pessoa 

responsável pela triagem ignorou essas informações e assumiu tratar-se de um 

paciente obeso com hipertensão, classificando o caso como estável e não urgente. 

Somente após horas de espera e a emissão dos resultados do exame de beta HCG, um 

médico diagnosticou a prolapso do cordão umbilical, com possibilidade de graves 

riscos para o feto e para Sam. Quando qualquer intervenção passou a ser possível, o 

bebê já se encontrava morto. A publicação da Revista ressalta: 

 
Uma mulher cisgênero (uma mulher cuja identidade de gênero 
corresponde ao sexo a que ela foi assignada no nascimento) 
apresentando-se de modo similar —  com um último período 
menstrual remoto ou desconhecido, teste de gravidez domiciliar 
positivo, dor abdominal intensa, hipertensão e expelindo grande 
volume de muco claro — quase certamente teria sido triada e avaliada 
com mais urgência para problemas relacionados com a gravidez 
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(STROUMSA et al., 2019, p. 1887) 115 
 

Sam chegou a ficar devastado e se tratar por depressão após o ocorrido. Em 

uma perspectiva mais abrangente, o episódio é bastante representativo de como a 

inteligibilidade reprodutiva impõe lugares e funcionalidades aos corpos, de acordo 

com normatividades de gênero. Diagnóstico e tratamentos insensíveis às 

particularidades do entrelaçamento entre reprodução e vivências não 

cisheteronormativas de gênero podem vitimizar mais pessoas trans e seus familiares, 

como demonstra a crescente divulgação de casos de homens trans que, mesmo sob 

hormonioterapia, engravidaram intencional ou acidentalmente (LUCON, 2019).   

Outra ordem de direitos deve ser reconhecida com o deslocamento crítico da 

família em desafio às normatidades conformadoras do dispositivo da reprodução 

assistida. Assim como há conjugalidades, paternidades e maternidades que 

desestabilizam a hegemonia do ideal de casamento heterossexual, também é preciso 

colocar em questão as expectativas normativas incidentes sobre a prole gerada por 

quaisquer formas de reprodução e vínculos familiares. Profanar o dispositivo da 

reprodução assistida inclui assumir o imponderável das identificações, práticas e 

desejos dos filhos que podem vir à existência. A proteção da infância com os contornos 

de inocência sexual, tal como é praticada atualmente, corresponde a um aprendizado 

forçado e constante da heterossexualidade cisgênero, em que as crianças são instadas 

a performar a masculinidade ou a feminilidade, desde a ecografia que expõe a 

genitália do feto sob as declarações de “é uma menina!” até as interpelações para que 

a menina assuma e a aprenda, sem a companhia do irmão, as tarefas domésticas a 

serem executadas. Em última instância, crianças correm risco de vida por falharem em 

se adequar a pradrões de masculinidade ou de feminilidade que delas se espera, 

conforme demontraram os casos supracitados (4.1.2.) de meninas lésbicas e bissexuais 

ameaçadas de sofrerem estupros corretivos e de meninos espancados por se 

mostrarem “afeminados”. 

Medidas jurídicas de combate aos efeitos nocivos da heternormatividade sobre 

                                                             
115 A cisgender woman (a woman whose gender identity corre- sponds to the sex she was as- signed at 

birth) presenting similarly — with a remote or unknown last menstrual period, positive home pregnancy test, 
se-vere abdominal pain, hyperten- sion, and large-volume clear dis- charge — would almost surely have been 
triaged and evaluated more urgently for pregnancy- related problems. 
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a infância ainda são bastante incipientes. Em 2017, a província de Ontario, no Canadá, 

aprovou a Lei de Apoio a Crianças, Adolescentes e Famílias (“Bill	89	—	Supporting	

Children,	Youth	and	Families	Act”), que prevê a possibilidade de suspensão de direitos 

parentais de pais que cometem abuso infantil por não aceitar a orientação sexual, a 

expressão ou a identidade de gênero de seus filhos. Medidas desse tipo mostram-se 

urgentes diante das elevadas taxas de sofrimento mental de jovens LGBT: de acordo 

com estudos estadunidenses publicados em 2009 crianças rejeitadas por seus pais por 

motivos de gênero e sexualidade seriam seis vezes mais propensas a altos níveis de 

depressão e teriam oito vezes mais chances de tentar suicídio, em comparação com as 

demais crianças (RYAN et al., 2009). 
Iniciativas sociais de conscientização para a diversidade no ambiente da família 

também sem sido visibilizadas. Grupos de apoio para familiares de pessoas gays, 

lésbicas, bissexuais, transgênero e intersexo têm se formado com o intuito de 

acolhimento e reivindicação de direitos. No Brasil, por exemplo, formou-se a 

ABRAFH - Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Além de promover 

“eventos e discussões a respeito do estatuto da família, adoção, inseminação e muitos 

outros assuntos” (ABRAFH, 2019, n.p.), a organização se propõe a uma atuação 

judicial, tendo impetrado um habeas corpus coletivo ao Supremo Tribunal Federal em 

defesa da transferência de menores de idade transexuais e travestis apreendidas para 

unidades de internação femininas. O pedido, no entanto, teve seu seguimento negado 

pela ministra Cármen Lúcia por razões processuais, referentes à legitimidade ativa 

para tal ação (COELHO, 2019). Essas articulações, de todo modo, evidenciam a 

necessidade de engajar a família nos debates sobre a ampliação de direitos, gênero e 

sexualidade. 

Ainda, outro aspecto a ser considerado nessa interseção é o tratamento médico 

jurídico dispensado a recém-nascidos intersexo e seus familiares. Desde a década de 

1950, os protocolos médicos consideram o nascimento de um bebê com genitália 

ambígua uma situação anômala rotulada como uma urgência médica (LOPES, 2014). 

Especialistas de diversas áreas, como cirurgiãos, endocrinologistas, geneticistas, são 

acionados para investigar e definir o “sexo verdadeiro” do paciente e orientar a família 

a respeito de hormonioterapias e cirurgia de designação sexual, para corrigir esses 

corpos dissidentes conforme o binário masculino ou feminino. Paula Sandrine 



 

 
200 

Machado (2005), em etnografia realizada em um hospital brasileiro, relata que as 

famílias não completamente informadas sobre o significado e a extensão dessas 

intervenções médicas. Adultos que foram submetidos a essas cirurgias quando recém-

nascidos têm se organizado politicamente para denunciar as consequências negativas 

dessas decisões médicas: narram terem crescido sem sensibilidade e prazer genital e, 

com frequência, tampouco se identificam com o gênero que lhes foi atribuído pela 

equipe médica (FAUSTO-STERLING, 2000). Nesse sentido, a legalidade e a eticidade 

do consentimento emitido pelos pais e dos protocolos médicos a respeito da 

necessidade de cirurgias precoces têm sido contestadas não apenas pelos sujeitos e 

movimentos intersexo, mas também por teóricas dos estudos de gênero e sexualidade 

(PRETES, 2019). Uma recomendação que parece adequada aos movimentos de 

pessoas intersexo consiste em postergar as modificações corporais irreversíveis até o 

momento em que a própria criança possa dizer sobre o seu gênero e decidir sobre seu 

próprio corpo (ISNA, [s.d.]). 

Essas e outras demandas por direitos sexuais e reprodutivos ganham expressão 

e existência discursiva quando se questiona criticamente as normatividades envoltas 

na conformação da experiência familiar e do dispositivo da reprodução assistida. 

Nesse sentido, revela-se insuficiente sustentar um modelo de liberdade reprodutiva 

que não considere interseccionalmente as diferentes hierarquias de gênero, 

sexualidade, raça, etnia e classe social atuantes na sociedade. Uma proposta de justiça	

reprodutiva, nesse viés, mostra-se mais compatível com a complexidade de análise e 

enfrentamento dessas opressões. Com isso, desponta uma reconfiguração do sujeito e 

da liberdade, a partir das noções de interdependência e precariedade constitutivas, 

como mais propícias a embasar a profanação do dispositivo da reprodução assistida. 
  

4.3.	Em	busca	de	novas	categorias	normativas 

 

A proposta de “justiça	reprodutiva” foi tecida na convergência de esforços entre 

movimentos sociais, pesquisas acadêmicas e propostas legislativas. Impulsionada por 

teorias e movimentos feministas de viés interseccional, sobretudo de mulheres negras 

e pessoas com deficiência, a formulação conceitual da justiça reprodutiva teve por 

objetivo responder às limitações dos significados tradicionais dos direitos 
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reprodutivos. As lutas do feminismo hegemônico, branco e de classe média, foram 

embasadas no ideal de família sexual e em um conceito abstrato de autonomia de 

escolha. Essas noções subjacentes negligenciaram as dinâmicas de poder próprias das 

relações de gênero, sexualidade, classe social, raça e etnia.  

Nesse sentido, feminismos periféricos têm se ocupado de denunciar o hiato 

entre a busca política por prerrogativas de escolha e as condições concretas em que 

decisões reprodutivas são, de fato, tomadas pelos sujeitos envolvidos. Nesse sentido, 

foi importante a transição de um vocabulário um tanto quanto descontextualizado de 

defesa dos direitos reprodutivos para as potencialidades políticas mais abrangentes 

trazidas pela referência à ideia de justiça: 

 
O arcabouço dos direitos reprodutivos tem se concentrado 
historicamente na proteção dos direitos de todos ao aborto e à 
contracepção, e sua liberdade de fazer escolhas reprodutivas. Em 
contraste, a justiça reprodutiva coloca a questão dos direitos 
reprodutivos dentro de uma estrutura social (...) A justiça reprodutiva 
dá voz a mulheres pobres, mulheres racializadas, mulheres 
encarceradas, mulheres imigrantes, mulheres jovens, mulheres com 
deficiência e outras mulheres e meninas no margens que estiveram 
sujeitas à coerção reprodutiva e à discriminação. A justiça reprodutiva 
se estende além dos direitos e da escolha para abordar fatores 
históricos, sociais e econômicos que contribuem para a falta de poder 
das mulheres. Essas desigualdades são mediadas por discriminações 
baseadas em raça, cultura, status socioeconômico, identidade de 
gênero, orientação sexual, condição de ser imigrante, religião, idade e 
outros fatores. Além disso, contribuem para resultados de saúde 
reprodutiva desfavoráveis e ameaçam a tomada de decisão de uma 
mulher em relação ao corpo, à família e à comunidade. (GILLIAM e 
GORDON, 2009, p. 243) 116 

 

Ao enfatizar os múltiplos contextos em que a reprodução e a família existem, a 

justiça reprodutiva permite atentar a um enquadramento mais complexo das relações 

sociais. Ao invés de prevalecer uma noção tipicamente neoliberal e consumerista da 

liberdade reprodutiva, na qual os sujeitos exercem escolhas segundo um raciocínio 

                                                             
116 The reproductive rights framework has historically focused on protecting everyone's legal rights to 

abortion and contraception, and their freedom to make reproductive choices. In contrast, reproductive justice 
places the issue of reproductive rights within a social framework (…) Reproductive justice gives a voice to poor 
women, women of color, incarcerated women, immigrant women, female youth, women with disabilities and other 
women and girls on the margins who have been subject to reproductive coercion and discrimination. Reproductive 
justice extends beyond rights and choice to address historical, social and economic factors contributing to the 
disempowerment of women. These inequities are mediated through discrimination based on race, culture, 
socioeconomic status, gender identity, sexual orientation, immigrant status, religion, age and other factors. 
Furthermore, they contribute to poor reproductive health outcomes and threaten a woman's decision making 
regard- ing her body, her family and her community. 



 

 
202 

econômicas ponderando seus interesses, podem ser vislumbradas as discriminações, 

violências e coerções que marcaram a experiência reprodutiva das mulheres nos 

séculos recentes — em particular, a história espúria da medicalização da contracepção 

e da concepção — e ainda atuam nas sociedades contemporâneas. Logo, a noção de 

justiça reprodutiva fornece um enquadramento teórico adequado para a crítica da 

racionalidade neoliberal e para a reivindicação das possibilidades reprodutivas 

daqueles sujeitos que, até então, tem sido reduzido a alvos de políticas de controle da 

fecundidade e contracepção forçada ou inseridos no mercado reprodutivo, quando 

muito, como fornecedores de biomaterial. 

As discussões sobre justiça reprodutiva, nesse viés, abarcam uma variedade de 

questões interconectadas em um mesmo sistema de relações de poder que determina 

as possibilidades reprodutivas diferencialmente distribuídas entre os diversos grupos 

sociais: 

 
O arcabouço legal do direito individual à privacidade, no qual o 
direito ao acesso ao aborto (e à contracepção) era predicado, não 
conseguia resolver as barreiras para ter filhos que muitas mulheres 
racializadas e mulheres de baixa renda enfrentavam devido a suas 
posições estruturais e políticas. Apesar dessas raízes, a relevância da 
justiça reprodutiva vai além das populações marginalizadas, porque  
examinar a disciplina reprodutiva que alguns grupos experimentam 
também destaca o privilégio reprodutivo dos outros. A justiça 
reprodutiva exige simultaneamente um direito negativo de liberdade 
contra interferência indevida do Estado e um direito positivo à ação 
do Estado na criação de condições de justiça social e desenvolvimento 
humano para todos. Uma análise da justiça reprodutiva leva em 
consideração que o direito de ter um filho e o direito à 
paternidade/maternidade são tão importantes quanto o direito de não 
ter filhos. Assim, questões importantes sobre o direito de ter filhos 
incluem controle populacional, criminalização da reprodução, 
correlação da poluição ambiental com a infertilidade, exclusão 
cultural de mães adolescentes e acesso às tecnologias de reprodução 
assistida (ART). Questões importantes sobre o direito à 
paternidade/maternidade com dignidade incluem perda de direitos 
reprodutivos das pessoas encarceradas, suspensão sumária de direitos 
parentais de pessoas consideradas impróprias pelo estado, acesso a 
opções não medicalizadas de parto, coações obstétricas e resistência a 
definições mais abrangentes de família para além da unidade familiar 
nuclear (LUNA e LUKER, 2013, p. 328-329) 117 

                                                             
117 The legal framework of an individual’s right to privacy, on which the right to abortion (and 

contraception) access was predicated, could not resolve the barriers to having children that many women of color 
and low-income women faced owing to their structural and political locations. These roots notwithstanding, 
Reproductive Justice’s relevance goes beyond marginalized populations, because examining the reproductive 
disciplining some groups experience also highlights the reproductive privileging of others. RJ simultaneously 
demands a negative right of freedom from undue government interference and a positive right to government 
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A partir da ótica da justiça reprodutiva, o acesso à saúde reprodutiva não pode 

ser reduzido a uma necessidade orgânica e individual. Mais do que nunca, qualquer 

referência à liberdade reprodutiva não pode ser identificada com uma decisão isolada 

sobre o corpo, mas entranha-se em todo um plexo de considerações sociais, culturais 

e econômicas. O modelo medicalizante de compreensão e tratamento da reprodução 

deve ceder espaço à análise das vulnerabilidades e interdependência que incidem 

sobre as relações reprodutivas e familiares. Por consequência, o dispositivo da 

reprodução assistida deve ser radicalmente restituído ao uso comum, ao acesso por 

parte de pessoas e populações para os quais não foi concebido originalmente. Essa 

profanação do dispositivo enseja a potencialidade de outras subjetivações e novos 

conteúdos para a liberdade reprodutiva.   

Em lugar de pressupor sujeitos perfeitamente individualizados e movidos por 

uma racionalidade econômica na escolha deliberada de seus vínculos familiares e 

afetivos, capazes de fazer investimentos racionais e optar dentre todo um cardápio de 

técnicas reprodutivas disponíveis, a justiça reprodutiva fornece argumentos para 

elaborar o acesso à reprodução assistida diante dos efeitos excludentes da 

governamentalidade neoliberal, dos desmontes de sistemas públicos de saúde por 

políticas de austeridade e das normatividades que moldam o ideal contemporâneo de 

família. Ainda, a articulação dessas denúncias em teorias e políticas públicas se 

beneficia fortemente de uma reformulação do conceito de sujeito, que revele sua 

vulnerabilidade constitutiva e sua inserção em redes de interdependência.  

As obras recentes de filosofia política de Judith Butler são bastante elucidativas 

do potencial crítico e político da precariedade. De acordo com a autora, a precariedade 

é um elemento unificador da experiência humana. Os seres humanos não nascem 

autossuficientes — e é questionável dizer que chegam a se torná-lo, embora cultivem 

a ilusão de o serem. Para sobreviverem e vir a se desenvolverem, desde a mais tenra 

                                                             
action in creating conditions of social justice and human flourishing for all. An RJ analysis takes into 
consideration that the right to have a child and the right to parent are as important as the right to not have 
children. As such, issues of importance regarding the right to have children include population control, 
criminalization of reproduction, correlation of environmental degradation with infertility, cultural shunning of 
teen mothers, and access to assisted reproductive technology (ART). Issues of importance regarding the right to 
parent with dignity include incarcerated people’s loss of reproductive rights, rapid termination of parental rights 
of people deemed unfit by the state, access to nonmedicalized birthing options, coerced obstetrics, and resistance 
to expanding definitions of family beyond a nuclear family unit. 
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idade, as pessoas dependem de cuidados e ações dos demais no sentido de suprir 

necessidades básicas, como a de dispor de um abrigo seguro contra intempéries, 

comida e proteção contra doenças, para citar algumas. A própria organização política 

e jurídica das sociedades está vinculada à colaboração como um princípio de 

otimização das condições de vida. De acordo com Butler, a precariedade: 

 
descreve algumas condições diferentes [da performatividade de 
normas de gênero] que dizem respeito aos seres vivos. Qualquer coisa 
que viva pode ser eliminada à vontade ou por acidente; e sua 
persistência não é garantida em nenhum sentido. Como resultado, as 
instituições sociais e políticas são projetadas em parte para minimizar 
as condições de precariedade, especialmente dentro do Estado-nação, 
embora, como você verá, eu considere esta restrição um problema. 
Ordens políticas, incluindo instituições econômicas e sociais são, até 
certo ponto, projetadas para essas mesmas necessidades, não apenas 
para garantir que a moradia e a comida estejam disponíveis, mas que 
as populações têm os meios disponíveis pelos quais a vida pode ser 
assegurada. E ainda, “precariedade” designa aquela condição 
politicamente induzida na qual certas populações sofrem com a falha 
de redes sociais e econômicas de apoio e se tornam diferencialmente 
expostas a danos, violência e morte. Essas populações correm maior 
risco de doença, pobreza, fome, deslocamento e exposição à violência 
sem protecção. A precariedade também caracteriza essa condição 
politicamente induzida de maximizadas vulnerabilidade e exposição 
de populações à violência arbitrária do Estado e a outras formas de 
agressão que não são decretadas pelos Estados e contra quais eles não 
oferecem proteção adequada. Então, por precariedade, podemos estar 
nos referindo a populações que morrem de fome ou que se encontra 
próximas de morrer de fome, mas também podemos estar falando 
sobre profissionais do sexo que têm que se defender da violência 
urbana e do assédio policial. (2009, p. ii) 118 

 

Observa-se que a precariedade, portanto, é uma condição inerente a qualquer 

forma de vida, mas historicamente assume contornos mais complexos e pronunciados: 

                                                             
118 describes a few different conditions that pertain to living beings. Anything living can be expunged at 

will or by accident; and its persistence is in no sense guaranteed. As a result, social and political institutions are 
designed in part to minimize conditions of precarity, especially within the nation-state, although, as you will see, 
I consider this restriction a problem. Political orders, including economic and social institutions are to some extent 
designed to address those very needs, not only to make sure that housing and food are available, but that 
populations have the means available by which life can be secured. And yet, “precarity” designates that politically 
induced condition in which certain populations suffer from failing social and economic networks of support and 
become differentially exposed to injury, violence, and death. Such populations are at heightened risk of disease, 
poverty, starvation, displacement, and of exposure to violence without protection. Precarity also characterizes 
that politically induced condition of maximized vulnerability and exposure for populations exposed to arbitrary 
state violence and to other forms of aggression that are not enacted by states and against which states do not offer 
adequate protection. So by precarity we may be talking about populations that starve or who near starvation, but 
we might also be talking about sex workers who have to defend themselves against both street violence and police 
harassment. 
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as instituições sociais responsáveis por propiciar melhoria e prolongamento das 

condições de vida terminam por, em sua atuação ativa ou por omissão, aprofundar 

situações de vulnerabilidade. Contingências sociais, econômicas e políticas se 

desdobram em distribuições desiguais de direitos bens e sociais, como as 

prerrogativas de ter acesso à moradia, à alimentação, à possibilidade de transitar pelas 

ruas sem sofrer violências e à saúde. E nesses bens sociais também podem ser 

incluídas a saúde reprodutiva e as exigências materiais necessárias à constituição e ao 

reconhecimento de vínculos familiares. Devido às relações de poder e às normas que 

condicionam gênero, sexualidade, raça, etnia e classe social, grupos e sujeitos 

específicos são privados desses direitos, particularizando-se de forma diferencial a 

vulnerabilidade a que se está suscetível. Butler correlaciona a inteligibilidade de 

gênero a essa exposição diferencial a violações: 

 
As normas de gênero têm tudo a ver com como e de que forma como 
podemos aparecer no espaço público; como e de que maneira o 
público e o privado são distinguidos, e como essa distinção é 
instrumentalizada a serviço da política sexual; quem será 
criminalizado com base na aparência pública; quem não será 
protegida pela lei ou, mais especificamente, pela polícia, na rua, no 
trabalho ou em casa. Quem será estigmatizado; quem será o objeto de 
fascinação e prazer do consumidor? Quem terá benefícios médicos 
ante à lei? De quem é íntimo e as relações de parentesco serão, de fato, 
reconhecidas perante a lei? Nós sabemos estas perguntas a partir do 
ativismo transgênero, do feminismo, da política de parentesco  queer 
e também do movimento do casamento gay e das questões levantadas 
por profissionais do sexo em prol da segurança pública e emancipação 
econômica (2009, p. ii) 119 

 

A precariedade, contudo, é mais do que uma categoria descritiva da 

vulnerabilidade corporal ou das dinâmicas sociais de opressão. Compreender a 

precariedade compartilhada é um ponto de partida poderoso para as luta políticas e 

para reivindicações por direitos e igualdade, conforme explicita Butler: 

 

                                                             
119 Gender norms have everything to do with how and in what way we can appear in public space; how 

and in what way the public and private are distinguished, and how that distinction is instrumentalized in the 
service of sexual politics; who will be criminalized on the basis of public appearance; who will fail to be protected 
by the law or, more specifically, the police, on the street, or on the job, or in the home. Who will be stigmatized; 
who will be the object of fascination and consumer pleasure? Who will have medical benefits before the law? Whose 
intimate and kinship relations will, in fact, be recognized before the law? We know these questions from 
transgender activism, from feminism, from queer kinship politics, and also from the gay marriage movement and 
the issues raised by sex workers for public safety and economic enfranchisement. 
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Nós somos todas potencialmente precárias, e este é o porquê de nos 
juntarmos às lutas contra políticas de austeridade, contra a dizimação 
da vida pública, e procurarmos apoiar novos movimentos que se 
opõem às desigualdades crescentes. A precariedade não define 
completamente nenhuma de nós, e ainda assim é uma possibilidade 
que pode afetar a todas nós em determinadas condições. Se for para 
eu sobreviver, e me desenvolver, e mesmo tentar viver uma vida boa, 
esta será uma vida vivida com outras pessoas, uma vida que não é 
vida sem essas outras. Eu não vou perder esse “eu” que sou; mais bem, 
quem quer que eu seja será transformada pelas minhas conexões com 
outras pessoas, uma vez que minha dependência, e mesmo minha 
confiabilidade, em relação a outra pessoa, são necessárias para viver e 
viver bem. Nossa exposição compartilhada não é senão um suporte 
nossa igualdade potencial e para nossas obrigações recíprocas em 
produzir juntas condições para uma vida vivível. Ao admitir essa 
necessidade que temos entre nós, admitimos também princípios 
básicos que informam as condições sociais e democráticas para uma 
vida vivível (2016, p. 37-38).  

 

As categorias da vulnerabilidade e da interdependência como características 

fundantes da ordem social e da ação política demonstram ser relevantes, inclusive, 

para renegociar os termos do que se entende por família e reprodução. A partir de 

vínculos de reconhecimento, cuidado e reciprocidade, as pessoas estabelecem 

conexões primárias de pertencimento e gestão da interdependência. Daí o equívoco 

de uniformizar a experiência familiar por meio do modelo tradicional heterossexual 

assentado na divisão generificada de trabalho, na maternidade idealizada e no 

alegado motivo de proteção à inocência infantil. Ao contrário, a família pode ser 

melhor compreendida como um mecanismo primário para articulação de demandas 

necessidades intersubjetivas. Não sendo nem mesmo a única esfera de solidariedade 

social e de constituição de relacionamentos significativos, a família também depende 

de outras redes de suporte e reconhecimento público. O que une as diferentes famílias, 

logo, é muito mais os propósitos compartilhados por seus integrantes do que a 

necessidade de formalização de sua estrutura por instâncias sociais como o Estado: 

 
Se entendemos o parentesco como um conjunto de práticas que 
estabelece relacoes de vários tipos que negociam a reprodução da vida 
e as demandas da morte, então as práticas de parentesco são aquelas 
que emergem para dirigir as formas fundamentais da dependência 
humana, que podem incluir o nascimento, a criação das criancas, as 
relações de dependencia e de apoio emocional, os vinculos de 
gerações, a doenca, o falecimento e a morte (para citar algumas). O 
parentesco não é nem uma esfera compleramente autônoma, 
proclamada como distinta da comunidade e da amizade -ou dos 
regulamentos do Estado - gracas a um fiat por definicao, nem está 
“ultrapassado” ou morto só porque — como David Schneider 
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pomposamente afirmou — perdeu a capacidade de ser formalizado e 
rastreado das maneiras convencionais utilizadas pelos etnólogos no 
passado (BUTLER, 2003, p. 221-222).  
 

O reconhecimento jurídico revela-se muito mais como uma garantia de 

igualdade de direitos do que simplesmente uma constatação ontológica da existência 

desses arranjos. Os conflitos possíveis entre as formas espontâneas de gestão familiar 

da interdependência e o ideal de família adotado pelo Estado e pelas normatividades 

sociais podem ser exemplificados pelo caso da negação de reconhecimento às uniões 

homossexuais em meio à crise da aids na década de 1990. A epidemia foi 

acompanhada de um estigma social em torno do então denominado “câncer gay”, 

acarretando uma série de humilhações e violações de direitos dos pacientes e seus 

companheiros. Depois de dividirem anos juntos, casais homossexuais vivenciaram 

todo tipo de violências institucionais. Mesmo depois de rejeitarem seus filhos por 

serem homossexuais, pais biológicos “dos pacientes os sequestravam e tiravam todos 

os direitos e propriedades de seus parceiros. Milhares de homens gays viveram o 

trauma da doença e da morte do cônjuge, além da negação de visitas hospitalares e de 

despejos de imóveis onde viviam por estarem registrados no nome do parceiro 

falecido” (PÉREZ, 2018, p. 11). 

A liberdade reprodutiva e de constituição de relações familiares, constatado o 

caráter político da precariedade, é outra categoria que carece de uma reformulação 

crítica. Não mais tendo como referência um ideal de homo	 economicus, sujeito 

autossuficiente que toma decisões racionais mobilizadas num campo de 

disponibilidade consumerista de escolhas reprodutivas, a liberdade reprodutiva deve 

ser contextualizada em vivências concretas da família. Assim, não se trata tanto de 

tomá-la como uma medida a	posteriori do comportamento humano, de modo a aferir 

o quão autônomas ou não podem ser as decisões reprodutivas empreendidas perante 

uma gama de escolhas disponíveis. A liberdade pode ser mais propriamente 

interpretada como, a um só tempo, um processo que se aperfeiçoa na prática da 

agência e um preceito normativo a ser maximizado por sociedade e Estado, sobretudo 

no que diz respeito ao acesso à saúde reprodutiva e às tecnologias de reprodução 

assistida. A liberdade não existe em contraposição à interdependência, mas é 

justamente o reconhecimento das ações e redes empreendidas com o objetivo de 

amenizar ou superar a precariedade, que permitem expandir as fronteiras da ação 
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humana na esfera da vivência da família e das relações reprodutivas.  

Ao se propor a revisar o conceito filosófico de liberdade sob uma ótica 

feminista, Nancy Hirschmann oferece uma análise interessante para reconceber a 

liberdade, partindo da obra de Michel Foucault: 

 
[…] a liberdade é um modo de atividade e pensamento em que as 
pessoas participam ao envolver-se em práticas que criam o “eu”. 
Novamente (na aparentemente interminável recondução para 
esclarecer o significado de termos que o uso frequentemente vago da 
linguagem por Foucault geralmente exige), por ”criar o eu", não 
considero que Foucault quisesse se referir ao indivíduo abstrato da 
teoria liberal do estado-de-natureza, que cria a si mesmo mesmo "do 
zero", cujos desejos e paixões e interesses são "só" dele. Ao contrário, 
a noção de “criar o eu” envolve o reconhecimento de que as pessoas 
não são apenas “sujeitos passivos” (…). Elas também são “sujeitos 
ativos”, que atuam no contexto de processos diários e contínuos por 
meio de ações específicas. Tais ações envolvem os indivíduos — de 
algumas maneiras de forma intencional, proposital, direta, consciente, 
de algumas maneiras não — na criação de si mesmos, de quem eles 
são. Como observou Foucault, alguns participam mais ativamente do 
que outros nessa construção — médicos mais do que pacientes, por 
exemplo —, mas sua percepção é de que os últimos também têm 
efeitos sobre suas próprias identidades e autoconcepções, assim como 
sobre os do primeiro. Foucault sustenta, por exemplo, que “o sujeito 
louco não é um sujeito não livre”, mas sim “que o doente mental se 
constitui em um sujeito louco em relação e na presença daquele que o 
enlouquece”. Tal constituição afeta não apenas a identidade do eu, 
mas a identidade do médico e seu empreendimento profissional e, 
portanto, as instituições dentro das quais tal empreendimento é 
realizado e dentro do qual o paciente, por sua vez, é constituído (2003, 
p. 211) 120 
 

À luz da justiça reprodutiva, a indagação pela liberdade nas relações 

reprodutivas e familiares abre um espectro de possibilidades políticas. Não mais um 

atributo natural e pressuposto na ação humana, a liberdade deve ser estimulada e 

                                                             
120 freedom is a mode of activity and thought in which people participate by engaging in practices that 

create the self. Again (in the seemingly endless devolution of clarifying the meaning of terms that Foucault’s 
frequently vague use of language often demands) by “creating the self” I do not take Foucault to mean the abstract 
individual of liberal state-of-nature theory, who creates himself “from scratch,” whose desires and passions and 
interests are “his” alone. Rather, the no- tion of “creating the self” involves the recognition that people are not 
merely “passive subject[s],”(…). They are also “active subjects,” who act upon context in daily and ongoing 
processes through specific actions. Such actions involve individuals — in some ways intentionally, purposively, 
directly, consciously, in some ways not — in the creation of their selves, of who they are. As Foucault noted, some 
participate more actively than others in such construction — doctors more than patients, for instance— but his 
insight is that the latter also have effects on their own identities and self-conceptions, as well as on those of the 
former. Foucault maintains, for instance, that “the mad subject is not a non-free subject,” but rather “that the 
mentally ill constitutes himself a mad subject in relationship and in the presence of the one who declares him 
crazy”. Such constitution affects not only the identity of the self, but the identity of the doctor and her professional 
enterprise, and thereby the institutions within which such enterprise is carried out, and within which the patient 
is in turn constituted. 
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inscrita em políticas públicas, regulações e instituições. Materializa-se, ainda, no 

reconhecimento da multiplicidade de arranjos e vínculos familiares estabelecidos 

concretamente pelas pessoas na gestão da precariedade que atravessa a vida social.  A 

ampliação do acesso às tecnologias reprodutivas, em desafio às normatividades 

conformadoras da família, é uma exigência para composição de novos direitos, ainda 

a serem integrados à existência discursiva e ao ordenamento jurídico. O dispositivo 

da reprodução assistida, portanto, pode e deve ser profanado em sua configuração 

original para estar a serviço da radicalização da liberdade de construir família(s). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escrita deste texto impôs alguns desafios que dizem bastante sobre a 

natureza contestativa do tema abordado. Por diversas ocasiões, sobretudo ao 

descrever casos concretos que operacionalizados como exemplos ou gatilhos para a 

discussão de algum aspecto, houve a dificuldade de escolher palavras para as relações 

mediadas pelas novas tecnologias reprodutivas mas que não reiterassam — e 

portanto, não naturalizassem — o vocabulário da família tradicional: maternidade, 

paternidade, mãe, pai, filho, bebê e feto eram termos que, no instante de seu uso, 

acabavam por gerar certa desconfiança sobre sua aplicabilidade e pertinência.  

Também a partir dessa postura de desconfiança pode ser considerado o 

dispositivo da reprodução assistida: ainda que com um potencial disruptivo de 

proporcionar inéditos arranjos familiares e relações, na prática essas tecnologias têm 

permanecido restritas àqueles de dispõem de poder aquisitivo para negociá-las e a 

elas recorrer para moldar configurações tradicionais de famílias. Nisso, tem influência 

sobretudo o poder descisório das equipes clínicas em sociedades crescentemente 

medicalizadas. Foi a partir dessas práticas e protocolos médicos, bem como da atuação 

de profissionais especialistas nos Comitês consultivos, que regulações foram traçadas 

para abarcar sobretudo a demanda de casais heterossexuais, brancos, de classe média 

ou alta, e unidos em relações estáveis.  

Nisso, tem influência não apenas toda a história das ciências reprodutivas que, 

mesmo em meio a um processo de medicalização social, a reprovação moral que 
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incidia sobre os assuntos da sexualidade impedia um desenvolvimento mais robusto 

dessa área. O impulso, inclusive econômico, para os avanços desse campo foi 

mobilizado por três atores sociais: os movimentos eugenistas, grupos 

neomalthusianos e defensores de controle de natalidade. O respaldo fornecido por 

esses atores foi fundamental para avançar e financiar as ciências reprodutivas e seus 

resultados tecnológicos. Mesmo na atualidade, alguns dos argumentos desses atores 

são utilizados para defender posturas restritivas sobre o acesso às tecnologias 

conceptivas, ampliação mesmo que forçada da utilização de contraceptivos 

medicalizados e limitação a benefícios sociais a famílias que se considere já terem 

filhos demais para alimentar. Estabelece-se com isso, quais são os sujeitos e arranjos 

familiares aptos a serem beneficiados pelas tecnologias reprodutivas e quais devem 

se recolher ao lugar social de alvo de políticas heteronômas de controle da 

fecundidade ou serem inseridos, quando muito, no mercado reprodutivo, como 

fornecedores de biomaterial. 

Esse é um reflexo das normatividades sociais que conformam o que é ser 

família na contemporaneidade, prevendo um modelo ideal formado pelo casamento 

heterossexual, a divisão generificada de trabalhos produtivos, reprodutivo e de 

cuidado, sendo a maternidade romatizada e a infância construída a partir de um ideal 

de pureza de teor sobretudo sexual. Essas normatividades atravessam o dispositivo 

da reprodução assistida, mas têm sido alvo de críticas e superações, como 

demonstram as recentes conquistas de movimentos negros, feministas e LGBT na 

expansão da inteligibilidade reprodutiva e no questionamento das normas que 

conformam a experiência reprodutiva e familiar. 

Nesse sentido, a caracterização da reprodução assistida como um dispositivo 

no sentido foucaultiano dá conta da heterogeneidade e da complexidade de elementos 

que compõem a medicalização da reprodução contemporaneamente. Ainda, são 

percebidas as relações de poder internas a essa articulação que enseja  surgimento de 

subjetividades, saberes, linhas de visibilidade e linhas de enunciação determinando 

quais relações são propiciadas pelo dispositivo da reprodução assistida. Ainda, o 

dispositivo pode ser restituído ao uso comum, profanado, para desafiar as 

normatividades e contextos em que se insere e colocar atividade novas dinâmicas de 

operacionalização. 
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Essa recondução do dispositivo oportuniza conferir reconhecimento e 

existência discursiva a outras configurações familiares e demandas por direitos que 

não encontram subsídios na ordem jurídica atual. Um enquadramento possível para 

essas reivindicações é a noção de justiça reprodutiva. Nela, grupo marginalizados 

podem articular suas experiências reprodutivas com dimensões mais abrangentes de 

opressões e demandas por justiça social, sejam elas atreladas a gênero, sexualidade, 

raça, etnia, classe social, religião ou faixa etária por exemplo. O interesse em 

considerar questões reprodutivas até então invisibilizadas associa-se ao 

reconhecimento de dinâmicas de poder características do neoliberalismo que 

obscurecem o caráter constitutivo da precariedade na experiência humana. Os sujeitos 

não existem à maneira de homo	 economicus,	 agentes racionais de escolhas  e 

investimentos reprodutivos, mas exercem uma liberdade de autocriação ao gerenciar 

a própria dependência dos demais em vínculos significativos de solidariedade social, 

dentre eles a família. 

O percurso deste trabalho revela consistentes possibilidades para estudos 

futuros. Pouca consideração foi dada a alguns temas ainda de relevo na análise da 

articulação entre tecnologia, família e reprodução nas sociedades atuais. A 

importância deste texto reside em abrir sendas para novos estudos possíveis, 

esclarecendo dimensões ainda pouco estudadas da radicalização do pluralismo 

familiar e do acesso à saúde. 

Gostaria de ter dedicado mais tempo e escrita à investigação dos significados 

assumidos pelo corpo nos contextos de medicalização social e da reprodução. Um 

questionamento que conduz esse exame reside em saber se teriam a mesma 

humanidade atribuída todos os corpos: os corpos que são negociados no fornecimento 

de biomateriais, os corpos que são diagnosticados ou não como inférteis, os corpos 

que ampliam suas potencialidades fisiológicas e os corpos que desafiam a reprodução 

heterossexual. Pensar o corpo como propriedade e como campo de ação pode ser útil 

para revelar as relações reprodutivas e familiares tecidas por esses mesmos corpos em 

interação. 

Outro aspecto ainda a ser aprofundado é o papel desempenhado pela(s) 

masculinidade(s) em velhas e novas configurações da reprodução e da família. Tanto 

as intervenções médicas quanto os estudos sociais sobre reprodução tendem a 
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negligenciar a atuação, a função e os valores atribuídos à masculinidade. Recompor 

essa responsabilidade segundo os estudos queer e de gênero é imprescindível para 

promover uma democratização efetiva das relações sociais, para além da dicotomia 

entre público e privado. 

Por fim, estudos que valeriam a pena serem empreendidos dizem respeito à 

própria situação da família como experiência primária de interdependência. As 

famílias não existem isoladas de outras redes de solidariedade social e, pode-se 

indagar, se não seria necessário até mesmo superar a família como elemento básico de 

gestão da interdependência. Nesse sentido, o trecho de Donna Haraway pode ser 

elucidativo: 

 
Eu estou cansada de vínculos através do parentesco e “da família” e 
anseio por modelos de solidariedade, unidade humana e diferença 
enraizadas na amizade, no trabalho, em propósitos parcialmente 
compartilhados, dor coletiva intratável, mortalidade inescapável e 
esperança persistente. É tempo de teorizar o “não familiar” 
inconsciente, uma cena primal diferente, em que tudo não se origine 
dos dramas da identidade e da reprodução. Laços através do sangue 
— incluída a redefinição do sangue na moeda dos genes e da 
informação — têm sido suficientemente sanguinários. Eu acredito que 
não haverá paz racial e sexual, nenhuma natureza vivível até que 
aprendamos a produzir a humanidade através de algo mais ou menos 
que o parentesco” (1997, p. 265)121. 

 
 Tendo todas essas possibilidades em consideração, é preciso tomar as famílias 

como recomeços, e não como fins em si mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
121 I am sick to death of bonding through kinship and “the family”, and I long for models of solidarity 

and human unity and difference rooted in friendship, work, partially shared purposes, intractable collective pain, 
inescapable mortality and persistent hope. It is time to theorize an “unfamiliar” unconscious, a different primal 
scene,  where everything does not stem from the dramas of identity and reproduction. Ties through blood —  
including blood recast in the coin of genes and information have been bloody enough already. I believe there will 
be no racial and sexual peace, no livable nature until we learn to produce humanity through something more and 
less than kinship 
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