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Há posicionamentos discursivos diferenciados em torno das Tecnologias de 

Reprodução Assistida (TRA) e a tese que fundamenta o artigo, debruçou-se na 

análise das forças que disputam a hegemonia em torno do significado das TRA. 

Os desdobramentos estiveram na identificação das regularidades e dispersões 

discursivas em torno do significado do sacrifício e do sofrimento como construtos 

de feminilidade e reprodução no contexto da medicalização da reprodução e, 

ainda, na análise de como a articulação entre Estado, Ciência Médica e Mercado 

têm repercutido nos discursos que as mulheres produzem acerca de si mesmas 

e de suas experiências pessoais ao buscar a FIV. A análise de documentos, a 

realização de entrevistas e o relato etnográfico levaram aos discursos das 

“tentantes” que fizeram a FIV nos serviços de RA da cidade de Recife, aos 

discursos dos maridos, do Estado, da ciência médica, e da indústria médico-

farmacêutica, a fim de problematizar suas articulações. A principal inferência a 

qual chegamos é que as dispersões provocadas pelos elementos apontados 

acima de tudo pelas feministas radicais, não têm ameaçado a hegemonia da 

maternidade biológica. Pelo contrário, a regularidade nos discursos em torno dos 

sacrifícios e sofrimentos como construtos de feminilidade e reprodução, em 

                                                        
1 Este artigo é parte do Segundo capítulo da tese: “Corpos femininos entre a natureza e a cultura: 
uma análise das articulações discursivas relativas à reprodução medicalizada” defendida pelo 
programa de pós-graduação em Sociologia/UFPE no ano de 2013. 



consonância com o discurso liberal da potencialização das escolhas reprodutivas 

das mulheres pelas TRA, tem reforçado as concepções em torno da “mulher-

mãe”, que toma para si a condição de mãe antes mesmo de sê-la, ou mais 

propriamente da mulher que é, em si mesma, a memória daquilo que “deve” ser 

esquecido, mas que as TRA rememoram.  

Palavras-chave: Direitos reprodutivos, Fertilização in Vitro, Sacrifício, 

Feminilidade, Reprodução. 

 
 

 
 

1.1. ...da figueira sem frutos à verdade dos discursos – nas entrelinhas 
do não ser “uma meia mulher completa” 

É também pouco sincero escrever sobre a diferença sexual, ou 
diferença em geral, sem reconhecer a vergonhosa 
correspondência entre formas específicas de sofrimento e 
formas específicas do corpo, de qualquer forma que o corpo seja 
compreendido. O fato de a dor e a injustiça terem gênero e 
corresponderem aos sinais corpóreos do sexo é precisamente o 
que dá importância a um discurso sobre a criação do sexo. 
(Laqueur, 2001: 27). 

  
Pela capacidade de concentrar em si diversos processos articulatórios 

próprios às negociações em torno das escolhas reprodutivas e por, 

consequentemente, expor uma conjuntura que diz respeito ao que se acha que 

pode/não pode, deve/não deve fazer em nome de uma gravidez ou de uma 

criança, é que a FIV, encarada muitas vezes como a última cartada de um “jogo” 

de acertos e erros, é tomada enquanto referente empírico a partir do qual se 

analisam os discursos relativos à naturalização construída do sofrimento e 

sacrifícios como alicerces dos discursos hegemônicos de fertilidade e 

reprodução. 

Uma vez que, como vimos, a FIV é a técnica mais complexa no meio da 

RA e, pelos procedimentos que envolve, evidencie situações-limite de sofrimento 

e sacrifícios - sejam eles físicos, financeiros ou emocionais - vivenciados, 

explicitados e assumidos pelos sujeitos que buscam a filiação biológica, o 

problema dessa pesquisa pode ser resumido na seguinte questão: num contexto 

de articulação crescente entre ciência médica, indústria farmacêutica, Estado e 

Igreja, quais são as implicações das formações discursivas relativas à FIV nos 



discursos que as mulheres produzem acerca de si mesmas e de suas 

experiências pessoais ao buscar as biotecnologias da reprodução? 

Considerando, como em Foucault, que teremos uma formação 
discursiva sempre que se puder descrever entre certo número de enunciados, 

e, ainda, definir uma regularidade entre os objetos, os tipos de enunciação, os 

conceitos e as escolhas temáticas, esta pesquisa ocupou-se, entre outras 

coisas, com a identificação de tais formações decorrentes da articulação dos 

discursos em torno da técnica de FIV e, mais especificamente, de como as 

mulheres se constituem enquanto sujeitos da dor moral e corporal no contexto 

da RA.  

Não sem propósito, alguns conceitos-chave foram destacados na 

apresentação deste capítulo, tais como: Discurso, hegemonia, formações 
discursivas e articulação. Esses conceitos, incluindo o de ponto nodal, são 

imprescindíveis à continuidade das discussões ora propostas e serão sobre eles, 

certamente sob a influência direta de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe e Derrida, 

que esta primeira parte dos diálogos se debruçará.  

Tal qual em Laclau & Mouffe (2004: 142-143), “chamaremos articulação 

a toda prática que estabelece uma relação tal entre elementos, que a identidade 

destes resulta modificada como resultado desta prática. À totalidade estruturada 

resultante da prática articulatória chamaremos discurso”. A partir de Derrida - 

para quem a ausência de significado pleno “amplia indefinidamente o campo e o 

jogo da significação” (Derrida, 2011:410) - reafirma-se a impossibilidade de uma 

fixação última de sentido no social, uma indeterminação que pressupõe não só 

uma lógica articulatória, como também fixações parciais de sentido 

denominados, por Laclau e Mouffe, pontos nodais. A lógica dos pontos nodais 

seria que, inclusive para diferir, para subverter o sentido, deveria haver um 

sentido (Laclau & Mouffe, 2004:186). Dessa forma, a prática da articulação 

consiste na construção de pontos nodais, e estes pontos nodais procedem à 

abertura do social, pressuposto para existência da hegemonia, junto a outros 

condicionantes, tais como a presença de forças antagônicas e a instabilidade 

das fronteiras que as separam. 

Considerando que as formações hegemônicas não devem prescindir da 

presença de pontos nodais, sob o risco de serem conduzidas por uma lógica 

específica de uma força social única e que, no caso da construção dos corpos 



femininos e da reprodução por meio da FIV, não seria diferente, as análises 

ficaram por conta da identificação das regularidades nas dispersões relativas aos 

sentidos socialmente aceitos de feminilidade e reprodução. 

 
A formação hegemônica tal qual a concebemos não pode 
ser reconduzida à lógica específica de uma força social 
única. Todo bloco histórico – ou formação hegemônica – se 
constrói através da regularidade na dispersão e esta 
dispersão inclui uma proliferação de elementos muito 
diversos: sistemas de diferenças que definem parcialmente 
identidades racionais; cadeias de equivalências que 
subvertem a estas últimas, mas que podem ser 
recuperadas na medida em que o lugar da oposição passa 
a ser o mesmo regular e, de tal modo, a constituir uma nova 
diferença; formas de sobredeterminação que concentram 
seja o poder, seja as diversas formas de resistência ao 
mesmo, etc. (Laclau & Mouffe, 2004:186)  

 

Apresentados alguns dos principais conceitos com os quais serão 

trabalhados os elementos relativos à FIV, iniciemos efetivamente nossos 

diálogos. A partir do Dicionário Crítico do Feminismo: “Masculinidade e 

feminilidade existem e se definem em sua relação e por meio dela. São as 

relações sociais de sexo, marcadas pela dominação masculina, que determinam 

o que é considerado ‘normal’ – e, em geral, interpretado como ‘natural’ – para 

mulheres e homens” (Molinier & Welzer-Lang, 2009:101) 

Quando Fabíola Rohden utiliza o título “A arte de enganar a natureza” 

para falar sobre contracepção, aborto e infanticídio no início do século XX é o 

ato de desviar daquilo que é considerado normal e interpretado como “natural” 

no corpo e no comportamento feminino, ou das mulheres, o problema em 

questão. No caso das tecnologias de RA, mais especificamente no caso da FIV, 

se estaria enganando a natureza ou favorecendo sua efetivação? O que seria a 

natureza?  Qual seria a verdade sustentadora e, ao mesmo tempo, sustentada 

pelas tecnologias na reprodução? Talvez a questão central fosse: há uma 

verdade em tais discursos?  

A caminho dos pontos nodais é possível dizer que a FIV encerraria em 

si, pelo menos em princípio, uma dupla natureza, “enganadora” e “colaboradora”. 

Enganadora porque (e pelo discurso médico corroborado pela mídia) funcionaria 



como tratamento2 da infertilidade, ou do que seria considerado infertilidade. 

Nesse caso, o efeito do ludíbrio estaria para o corpo, cuja natureza ou 

“normalidade” (ou não-patologia) seria não ser (ou não estar) fértil. Ao mesmo 

tempo, se se parte do pressuposto de uma natureza reprodutora atrelada desde 

sempre ao corpo e, mais especificamente, ao corpo feminino (condição reiterada 

pela ciência médica moderna), a FIV cumpre a função de “colaboradora” ao dar 

uma “mãozinha” à natureza. 

Numa analogia com o problema da escritura em Derrida (1997) (que 

expõe as estruturas racionais da separação política entre natureza e cultura, 

razão/logos versus corpo, fala e escrita), ainda mais complexas podem se tornar 

as questões em torno da FIV. Em sua “dupla função” ou na quantidade de 

funções que sejam passíveis de identificação, questiona-se qual seria sua 

verdadeira natureza - se enganadora, colaboradora (ou qualquer outra 

adjetivação). Questiona-se se é remédio ou veneno, se é benéfica ou maléfica 

ou, mais problematicamente, quais as propriedades do Phármakon que a técnica 

de FIV contém em si “quando o que está em jogo é a moralidade, tanto no sentido 

da oposição do bem e do mal, do bom e do mau, quanto no sentido dos 

costumes, da moralidade pública e das conveniências sociais” (Derrida, 1997:17)  

 
Esse phármakon, essa “medicina”, esse filtro, ao mesmo tempo 
remédio e veneno, já se introduz no corpo e no discurso com 
toda sua ambivalência. Esse encanto, essa virtude de 
fascinação, essa potência de feitiço podem ser – alternada ou 
simultaneamente – benéficas e maléficas. O phármakon seria 
uma substância, com tudo o que esta palavra possa conotar, no 
que diz respeito à sua matéria, de virtudes ocultas, de 
profundidade críptica recusando sua ambivalência à análise, 
preparando, desde então, o espaço da alquimia, caso não 
devamos seguir mais longe reconhecendo-a como a própria anti-
substância: o que resiste a todo filosofema, excedendo-o 
indefinidamente  como não-identidade, não-essência, não-
substância, e fornecendo-lhe, por isso mesmo, a inesgotável 
adversidade de seu fundo e de sua ausência de fundo. (Derrida, 
1997:14) 

 

Numa linguagem derridiana, seria o pai, o rei, assim como no caso da 

escrita - a origem do logos - aquele que tem atribuído o valor ao phármakon, ou 

delimitado a função da FIV enquanto phármakon? Se esse (fa) logos, essa razão, 

                                                        
2 “na verdade, as NTRC não tratam infertilidade, apenas compensam-na” (Oliveira, 1996:188).   



inscreve sua verdade por meio da diferença entre os sexos, e essa diferença 

marca um jogo de moralidades por meio de conveniências políticas e sociais que 

determinam o que é a verdade por meio do mito (no caso, o mito do amor 

materno como representação dessa verdade), certamente que a FIV enquanto 

phármakon está inserida nesse jogo em que pode ser considerada tanto remédio 

quanto veneno, a depender de qual seja o mensageiro do discurso e a depender 

de todas as ambiguidades que podem advir de tal consideração, afinal, às vezes 

remédio faz mal e veneno pode ser remédio.  

Considerar tal indecibilidade em torno do que seria a essência da FIV – 

se remédio, se veneno, se benéfica, se maléfica - seria tornar passível de 

desconstrução (desveladora das oposições internas do discurso) a própria 

idealidade que a constrói, pela repetição e pela différance, como otimizadora do 

caráter técnico, protético da condição humana. Essa condição é o phármakon: 

tanto condição de lembrança, como de esquecimento; tanto condição de 

manutenção de uma dinâmica patriarcal, quanto o seu questionamento.   

A abertura do sentido social da FIV pela différance (como negação da 

lógica oposicional) é o pressuposto da disputa política em torno de sua 

hegemonia. As forças antagônicas que disputam seu sentido podem ser 

identificadas nas reflexões feministas, tanto das liberais, quanto das radicais no 

que tange à discussão no campo dos direitos sexuais e reprodutivos.  

 

1.2. Os direitos e “esquerdos”  da procriação visitados e 
revisitados 

 

 “Os esquerdos da procriação visitados”3 foi o título do artigo da médica 

e integrante da organização feminista Criola, Jurema Werneck, escrito para o 

seminário nacional: Biopoder e Tecnologias Reprodutivas – uma análise crítica 

feminista4. O título de seu artigo foi uma alusão direta ao texto da também médica 

                                                        
3 Publicado nos Anais do Seminário Nacional “Biopoder e Tecnologias Reprodutivas: Uma 
análise crítica feminista”. Recife, SOS CORPO, 2008.   
4 O Seminário Latino-Americano Feminismo e Novas Tecnologias Reprodutivas (2006) e o 
Seminário Nacional Biopoder e Tecnologias Reprodutivas: uma análise crítica feminista (2008) 

foram organizados pelo SOS CORPO – Instituto feminista para democracia, instituição feminista 
localizada no nordeste do Brasil. Ambos foram sediados em Recife e contaram com a presença 
de pesquisadoras feministas, outros/as intelectuais locais e das mulheres do Fórum de Mulheres 
de Pernambuco - Articulação feminista e anti-racista, que existe desde 1988 e que reúne 
organizações não-governamentais, fóruns, associações e grupos de mulheres, mulheres de 



e feminista Ana Reis, uma das fundadoras da Feminist International Network of 

Resistance to Reproductive and Genetic Engineering (FINRRAGE)5, escrito no 

início dos anos 1990, intitulado “Os esquerdos da procriação”.  

Esquerdos, no sentido apresentado inicialmente por Reis (1990) e 

retomado posteriormente por Werneck (2008), resulta de um jogo com as 

palavras e seus sentidos, no intuito de que a expressão “Direitos Reprodutivos”, 

e o caráter benfazejo das garantias obtidas em seu nome, pudessem ser 

problematizados. Ademais, no contexto das TRA, esses direitos passam a ser 

ressignificados ainda, na medida em que aspectos como a autonomia 

reprodutiva e também sexual – propiciadas pelo desvencilhamento da gravidez 

da relação (hetero) sexual - dão lugar a novas questões em torno dos valores 

justificadores da procriação biológica “a qualquer custo”, evidenciados nos 

discursos de quem busca as TRA. 

A proposta de Jurema, ao retomar as reflexões de Ana Reis, foi constatar 

que as questões apontadas pela referida autora nos idos dos anos 90, tais como 

os falsos antagonismos entre e corpo e mente, e cultura e natureza, ainda 

estariam na ordem do dia, assim como a crítica à inclinação social “de entregar 

todas as soluções à tecnologia e às normas ‘científicas’” aumentando “a 

separação que existe entre homens e mulheres, humanos e natureza, e a nos 

exilar de nós mesmos”6.  

Pela possibilidade da visitação e revisitação das compreensões do 

movimento feminista acerca das TRA, são retomadas as discussões do campo 

dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como a crítica ao modelo ou aos 

modelos de ciência produzidos em torno dos corpos das mulheres. 

Valerie Bryson, em seu “Feminist Political Theory”, considera que “a 

Reprodução tem sido largamente ignorada pela teoria política convencional 

porque é vista tanto como ‘natural’, quanto ‘privada’”, e que, as reivindicações 

                                                        
núcleos universitários, de secretarias de mulheres de sindicatos e de partidos políticos e 
feministas sem vínculos institucionais.  
5 Essa Rede internacional feminista de resistência à engenharia genética e reprodutiva existe 
desde 1970. Em 1984 era denominada Feminist International Network on New Reproductive 
Technologies – FINNRET e, em 1985, ao destacarem a relação entre engenharias reprodutivas 
e genéticas, seus efeitos sobre as mulheres no mundo e a necessidade de estratégias de 
resistência feministas passou a ser chamada FINRRAGE. http://www.finrrage.org/ [acesso em 
06/04/2012]. 
6http://www.glefas.org/glefas/files/biblio/os_esquerdos_da_procria%C3%A7%C3%A3o_ana_rei
s.pdf [acesso em 22/05/2011]. 



feministas ao redor do mundo em torno do direito de escolha (right to choose) 

das mulheres e da saúde reprodutiva7, têm mostrado que, para além da ordem 

privada, e das escolhas individuais, as campanhas pelos direitos reprodutivos 

seriam parte de um esforço coletivo contra o controle dos homens sobre os 

corpos das mulheres. Por esse ângulo, segundo a autora, a reprodução seria 

uma “‘key site’ do patriarcado, onde o controle sobre os corpos das mulheres é 

exercido, mas onde pode também ser resistido”(Bryson, 2003:181). 

Que estatuto atribuir à maternidade? Responder a essa 
questão envolve uma tensão que atravessa a história dos 
movimentos feministas, mas também a de numerosas 
mulheres, que se encontram diante de contradições 
freqüentemente insuperáveis. A maternidade constitui, ao 
mesmo tempo, uma especificidade valorizada – o poder de 
dar a vida – uma função social em nome da qual reivindicar 
direitos políticos ou direitos sociais, e uma fonte de 
opressão. Operadora de divisões, ela estrutura as posições 
teóricas feministas. (Collin & Laborie, 2009:33). 

 

A FIV, cujo fim (não absoluto)8 é a reprodução, expõe e hiperboliza a 

condição do Phármakon da reprodução pela différance,  evidenciando as 

ambiguidades dos estudos feministas aplicados às TRA que, por um lado, 

considerariam as TRA como  “estratégias de controle da sexualidade, de 

opressão do corpo feminino e de promoção das ideologias patriarcais que 

confinam as mulheres no papel de mães e cuidadoras” (Diniz, 2002:16), e, por 

outro lado, uma conquista no campo dos direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres, ao empoderá-las na ampliação de suas escolhas reprodutivas. 

Como é possível perceber, o que subjaz aos discursos em ambas as 

correntes é, necessariamente, a reafirmação do controle dos corpos das 

mulheres por elas mesmas. No entanto, e apesar da legitimidade do argumento 

relativo à autonomia das mulheres e da resignificação da presença masculina no 

processo reprodutivo, o deslocamento do ato de fecundação do mundo privado 

                                                        
7 “A saúde reprodutiva inclui o acesso a anticoncepcionais seguros e ao atendimento obstétrico 
e pré-natal, bem como a serviços relacionados à menarca e à menopausa; o aborto seguro e 
legal; serviços de prevenção e tratamento das infecções de trato reprodutivo (ITR’s), HIV/AIDS, 
infertilidade e cânceres ginecológicos; proteção contra violência sexual, mutilação genital 
feminina e outras práticas tradicionais nocivas; informação plena e respeito pela capacidade da 
mulher de tomar decisões; e acesso, durante toda vida, à assistência à saúde de boa qualidade”. 
(Petchesky, 2005:30).  
8 Não absoluto, pois o material genético resultante da FIV e outras técnicas de reprodução podem 
ser utilizados também em pesquisas com células-tronco. 



para o mundo público, institucional e capitalizado dos hospitais e laboratórios, 

tem suscitado muitas questões acerca das condições nas quais tais tecnologias 

estão sendo utilizadas e sobre as formas de relação que estão e serão 

associadas a essas práticas (Akrich; Laborie, 1999).  

Diz-nos Engeli, que as reflexões feministas, tanto das liberais quanto das 

radicais “foram inicialmente favoráveis ao desenvolvimento das técnicas de RA 

e, rapidamente, se dividiram, quando a corrente radical se colocou 

massivamente contrária ao desenvolvimento das novas tecnologias” (Engeli, 

2009:204). 

 Perspectiva diferente é apontada por Thompson (2005, p. 54-75), 

segundo a qual o posicionamento da literatura feminista sobre tecnologias 

reprodutivas e fertilidade se dá a partir de dois momentos, inclusive 

cronologicamente delimitados, que coincidem, segundo ela, em parte com as 

segunda e terceira ondas do feminismo: a fase 1 (aproximadamente entre 1984 

e 1991) e a fase 2 (aproximadamente entre 1992 a 2001). Segundo Thompson, 

 
Na fase 1, escritos sobre infertilidade na era das 
tecnologias reprodutivas exemplificam as preocupações do 
feminismo de segunda onda. Assim como feministas 
materialistas e estrutural-funcionalistas disputavam a 
tendência dominante com as feministas liberais durante o 
período do feminismo de segunda onda, a fase 1 radical 
das críticas feministas relativas à infertilidade e tecnologias 
reprodutivas desafiaram as abordagens dos relatos liberais 
das tecnologias. Na fase 2, escritos sobre a infertilidade e 
as tecnologias reprodutivas não só exemplificaram  as 
preocupações emergentes do feminismo da terceira onda 
(ou pós-estruturalista), tais como a reformulação da 
agência, mas também representaram um dos lugares de 
erudição e ativismo feminista que precipitaram o feminismo 
da terceira onda. (Thompson, 2005:57).  
 

É a partir de tais problematizações suscitadas principalmente pelo 

movimento feminista acerca da reivindicação ou não das TRA como direito 

reprodutivo, bem como das biomoralidades que as subsidiam e provocam, que 

os discursos em torno da FIV são entendidos como aqueles a partir dos quais 

melhor se possa desestabilizar ou desconstruir, em termos derridianos, 

significados transcendentais relativos ao que se constituiria enquanto natureza 



feminina. Os próximos tópicos serão sobre os argumentos favoráveis e 

desfavoráveis à FIV pelas correntes radical e liberal feministas. 

 

1.3. Radicais, liberais e a différance  
 
Liberais 
 
Os avanços científicos e as vantagens apresentadas por tais avanços, 

como a condição de que mulheres solteiras, ou homossexuais, ou portadoras de 

algumas doenças genéticas, teriam possibilidade de gestar, ou de não gestar (e 

ainda ter um filho de sangue), fez com que as signatárias das ideias liberais 

reivindicassem, segundo Rotania (2001:372), “oportunidades para exercer por 

igual a totalidade das capacidades que tornam o ser humano mulher, um ser 

enquanto tal”. Essas oportunidades adviriam, por assim dizer, das TRA como 

recurso ampliador da esfera dos direitos reprodutivos (Pitanguy e Edler, apud 

Rotania, 2001:373).  

Segundo essa visão, “o desenvolvimento da procriação medicamente 

assistida permitiria um maior controle das mulheres sobre a decisão da 

maternidade” (Engeli, 2009:204), mais que isso, inseriu o desejo por filhos 

biológicos (no caso do Brasil)9 no rol dos objetos de consumo acessíveis pela 

intermediação do mercado e, posteriormente, pelas políticas públicas.  

Margareth Arilha que, em suas investigações, enfatiza que o Estado 

deve desempenhar seu papel como prestador de serviços, normatizador e 

fiscalizador de ações de saúde e, ainda, que a sociedade civil desempenha papel 

importante nesse contexto, chama a atenção para o fato de que é preciso 

considerar que uma mulher pode desejar ter um filho e que a “concretização 

deste desejo poderá fazer que se sinta mais forte diante de si e da vida, mais 

satisfeita consigo mesma” (Arilha, 1996:201). Assim, e considerando que “o 

desenvolvimento da procriação medicamente assistida permitiria um maior 

controle das mulheres sobre a decisão da maternidade” (Engeli, 2009:204), ao 

                                                        
9 No Brasil, apesar da dificuldade referenciada por algumas das mulheres entrevistadas quanto 
ao processo de adoção, ainda assim se configura como uma possibilidade, diferentemente de 
algumas partes da Europa, bem como dos EUA em que, segundo Sarah Franklin (1998, p.107) 
a “FIV pode ser a única opção para casais inférteis que continuam a querer ser pais”. 



buscar as TRA, as mulheres exerceriam, do ponto de vista liberal, não só sua 

autonomia enquanto princípio bioético10, mas também sua autonomia 

reprodutiva e, em certo sentido, em situações específicas, também sua 

autonomia sexual.  

Em que pese a ênfase de Arilha de que é necessário procurar 

compreender o sentido da maternidade para muitas mulheres, ela não deixa de 

apontar para o fato de que as implicações éticas do desenvolvimento dessas 

tecnologias merecem ser discutidas pela sociedade como um todo. Afinal, as 

TRA fizeram com que o desejo por filhos biológicos fosse acessível pela 

intermediação do mercado e, posteriormente, pelas políticas públicas, o que 

demandaria, por outro lado, uma ação acurada do Estado como normatizador e 

fiscalizador. 

Diante das ausências do Estado e de tantas outras críticas elaboradas 

pelas feministas radicais quando da consolidação da FIV enquanto instrumento 

de resgate de valores que remontam ao determinismo biológico (Stolcke, 1998, 

Tubert, 1996), levantam-se posições liberais, tais como as de Niklas Rose. Para 

este pesquisador, o argumento de que estamos diante de um novo determinismo 

biológico ou genético é uma visão pessimista de um momento em que, segundo 

ele, torna-se visível a emergência de uma nova ética da cidadania biológica e 

responsabilidade genética. Segundo ele, nessa nova ética “nossa 

individualidade corporal e neuroquímica estaria aberta à escolha, à prudência, 

responsabilidade, à experimentação, e à contestação” (Rose, 2007: 8). No 

contexto das tecnologias da reprodução, decidir sobre a realização ou não da 

FIV pressupõe, segundo Niklas Rose, uma comunicação sobre riscos. Tais 

riscos, uma vez comunicados, sobrepesados e assumidos pelas partes 

interessadas, explicitariam o poder de deliberação do indivíduo sobre seu próprio 

corpo ou sobre qualquer elemento passível de sacrifício. No caso, aí também as 

mulheres afirmariam sua autonomia e tal argumento corroboraria a perspectiva 

das liberais em contraposição às ideias da corrente radical, explicitadas a seguir. 

                                                        
10 “A bioética pode ser definida de muitas maneiras diferentes e pertinentes, segundo seu objeto 
de estudo, seu método ou tipo de procedimento(s), sua(s) tarefa(s) e finalidade(s); ou segundo 
a(s) referência(s) à(s) teoria(s) moral(is) adotada(s), à extensão de seu campo de aplicação e à 
caracterização dos atores envolvidos e afetados que, portanto, merecem algum tipo de 
consideração moral. Atualmente está em curso uma forte retomada do interesse pela ‘bioética 
global’, e seus themata (g. Holton) coexistem com a problemática geral indicada pelos termos 
foucaultianos de ‘biopoder’ e ‘biopolítica’” (Schramm, 2006:148). 



 

Radicais 

 

As expectativas em torno da técnica de FIV, ou mais propriamente, das 

questões que suscita, acontecem porque, se por um lado “o avanço da ciência 

permitiu que as mulheres férteis pudessem evitar a concepção e permite agora 

que mulheres inférteis possam ser mães” (Rotania, 2001:374), por outro lado, a 

própria autonomia que subjaz às discussões em torno dos direitos sexuais e 

reprodutivos passa a ser questionada quando da consideração das relações de 

poder e dos jogos de verdade subjacentes à medicalização dos corpos com fins 

de reprodução e é justamente esse o ponto explorado pelas feministas radicais.  

Embora não haja informações sistematizadas sobre os perfis11 de 

mulheres que têm buscado as TRA, muito menos com um recorte racial ou 

orientação sexual, a técnica de FIV tem sido questionada como direito a ser 

acessado pelas mulheres em sua pluralidade por, pelo menos, três 

considerações bioéticas, para além daquelas relativas aos embriões (destino do 

embrião, redução embrionária, eugenia), como normalmente tem acontecido. 

Uma primeira consideração, diante das taxas de sucesso, diz respeito ao caráter 

experimental da técnica, cujos resultados são incertos e os efeitos a longo prazo 

desconhecidos. A segunda consideração estaria em que se trata de um 

procedimento complexo em que os “óvulos são obtidos pela invasão dos corpos 

das mulheres através de altas doses de vários hormônios”, inclusive resultados 

de engenharia genética (Reis, 2006:83), e cujas consequências ainda não 

                                                        
11 É importante considerar que, no que diz respeito à variável “cor”, há sub-notificação na maioria 
dos sistemas de informação da área de Saúde, o que tem dificultado análises mais consistentes 
sobre a saúde da mulher negra no Brasil. Apesar das sub-notificações referidas, e a partir do 
cruzamento de informações, explicita-se a realidade de maior vulnerabilidade das mulheres 
negras pela dificuldade de acesso aos serviços sociais básicos e serviços de saúde (Brasil, 2007; 
REDESAUDE, 2003), bem como da informação de que, em muitos países em desenvolvimento, 
a infertilidade é resultado de infecção de trato genital, no qual se incluem infecções sexualmente 
transmissíveis, infecções do pós-parto e decorrentes de aborto, entre outros. Considerando tais 
informações, é possível dizer, entre outras coisas, que as mulheres negras, por se encontrarem 
num lugar de maior vulnerabilidade, são fortes candidatas ao uso das TRA. No entanto, e apesar 
de tal consideração, não foi possível nesta pesquisa construir correlações entre a variável raça, 
ou mesmo orientação sexual, com os padrões hegemônicos de feminilidade e reprodução. Ainda 
que tenha encontrado na fala de um dos médicos entrevistados que atende em clínica particular 
que não teria problemas em realizar a técnica de FIV em casais homossexuais, não foi possível 
encontrar essas pessoas, inclusive porque no serviço de RA financiado pelo SUS, até o presente 
momento (20/09/2011), só têm sido aceitos casais heterossexuais.  



seriam plenamente conhecidas. Por fim, por ser uma técnica de alto custo 

financeiro.  

Tais considerações, apropriadas pelas feministas radicais, têm reforçado 

as críticas aos mecanismos de disciplinamento do corpo feminino investidos pelo 

biopoder em articulação com o patriarcado, representados pelo poder médico, 

pelo mercado e pela Igreja católica que, embora oficialmente desfavorável às 

TRA, reforçaria valores relativos à família e ao corpo das mulheres como 

naturalmente reprodutor, bem como se apresentado como “um dos interlocutores 

sociais mais visíveis do campo discursivo sobre a medicina de reprodução 

humana” (Luna, 2002: 57).  

Outra crítica contundente está em que as TRA esconderiam, muitas 

vezes, o que seriam as verdadeiras causas da infertilidade. Segundo Gena 

Corea, “uma das principais causas da infertilidade, por exemplo, são as doenças 

sexualmente transmissíveis; entretanto, isso é muito pouco alardeado”. (Corea, 

1996:164). Segundo Arilha (1996:201), poderia se considerar que, para além das 

DSTs, o quadro de infertilidade no Brasil seria decorrente de consequências de 

abortos realizados em situações precárias e pelo alto índice de mulheres 

esterilizadas.  

Grosso modo, a corrente feminista radical tem questionado, entre outras 

coisas, a hiper-valorização da ciência e do poder médico; os padrões 

heteronormativos de reprodução; a redução das mulheres à condição de 

detentoras de corpos naturalmente predispostos à maternidade; a anulação 

desse corpo diante dos processos tecnológicos; as biotecnologias da reprodução 

como importantes frentes de expansão e acumulação do capitalismo e, por fim, 

o questionamento do uso das biotecnologias reprodutivas como direito 

reprodutivo, uma vez que se trataria de um recurso de caráter experimental, 

extremamente dispendioso e de conhecidos e desconhecidos riscos (Reis, 2001; 

O’keef, 1992; Menegon & Spink, 2006) à saúde das mulheres. 

 
Différance 
 

A reprodução artificial fora do corpo da mulher foi o futuro pensado por 

Shulamith Firestone (1976, p. 235) nos idos dos anos 70, como solução à 

opressão das mulheres decorrente, segundo ela, da “tirania de sua biologia 



reprodutora”. Essa feminista, conhecida especialmente por sua obra “A dialética 

do Sexo”, é considerada uma das principais representantes da corrente radical 

do feminismo por sua crítica à desigualdade de gênero originada nas estruturas 

sociais patriarcais impostas às mulheres, identificadas nos prejuízos sociais, 

psicológicos e, mesmo, biológicos impostos às mulheres pela gravidez, pelo 

parto e pela posterior criação dos filhos. Diz-nos Bryson (2003:184) que  
para algumas feministas, o problema central com a análise de 
Firestone não foi simplesmente sua suposição ingênua que as 
tecnologias reprodutivas poderiam ser prontamente utilizadas 
em benefício das mulheres, mas a crença subjacente que 
gravidez, parto e cuidado com as crianças seriam atividades 
essencialmente humilhantes e opressivas das quais as mulheres 
poderiam ser libertadas.  

 

As reivindicações de Shulamith em torno das tecnologias da reprodução 

a aproxima das reivindicações das feministas liberais e, no entanto, afasta-a 

delas pelos critérios utilizados para tal reivindicação. Embora a técnica 

reivindicada seja a mesma (para radicais ou liberais), os sentidos sociais de sua 

reivindicação estão polarizados entre o libertar-se da natureza (ou da biologia 

“tirânica”) ou apoderar-se de tal natureza pela técnica, entendida, neste caso, 

como propiciadora de um maior controle das mulheres sobre a decisão da 

maternidade, pensada como algo desejado e não fruto de tirania.  

 Derrida, em Mal de arquivo, para se contrapor à ligação que Freud 

realiza entre o progresso da ciência e da razão ao advento do patriarcado, tece 

as considerações a seguir e a partir delas anuncia o deslocamento da lógica 

oposicional – différance - inscrita nas formações discursivas em torno das TRA. 

 
Refiro-me ao que liga, aos olhos de Freud, em particular do 
Freud de O homem dos ratos, o progresso da ciência e da razão 
ao advento do patriarcado [...] Freud se engana três vezes com 
Lichtenberg junto a quem busca uma garantia. Engana-se 
afirmando que não pode haver dúvida quanto à identidade da 
mãe, uma vez que esta dependeria do testemunho dos sentidos; 
a identidade do pai seria sempre duvidosa, pois suporia apenas 
ela, uma inferência racional [...] ora, mais do que nunca hoje em 
dia, com a possibilidade das mães de aluguel, de maternidades 
protéticas, dos bancos de esperma e de todas as inseminações 
artificiais como nos garante hoje e nos garantirá mais no futuro 
a tecno-ciência biogenética, sabemos que a maternidade é tão 
inferida e interpretada como a paternidade. [...] se engana uma 
segunda vez acreditando [...] que a paternidade, e só ela, é tão 
incerta quanto a questão do saber se a lua é habitada [...] 
Engana-se uma terceira vez extraindo de todos estes erros, 



ilusões ou fantasias, uma conclusão falogocêntrica: devido a 
este apelo presumido à razão na atribuição da paternidade, além 
do “testemunho dos sentidos” a passagem ao patriarcado terá 
marcado o triunfo civilizador da razão sobre a sensibilidade, da 
ciência sobre a percepção. (Derrida, 2001: 64). 

 

Em que pese a legitimidade de toda crítica que busca atingir as raízes 

do problema em tela e que certamente não foram levadas em consideração, por 

diferentes motivos, nem por Shulamith Firestone, nem por Derrida, e não o são 

em sua totalidade pelas liberais, não há como desconsiderar que a FIV possui, 

de fato, um caráter libertador, subversivo diante de uma dicotomia radical que 

funciona para manter a ordem. (Hartsock, 1990: 162). 

Nessa ordem dicotômica, a mulher foi e ainda é o Outro para quem se 

tem reservado o lugar da natureza caótica, cuja disposição natural seria a 

reprodução e cuja necessidade, aos olhos do sujeito masculino, seria o controle 

pela razão e pela técnica. Assim, quando Derrida toma as tecnologias 

reprodutivas para se contrapor ao discurso falogocêntrico da razão, ele fala do 

caráter subversivo da FIV diante dos fundamentos que justificam boa parte das 

críticas conduzidas pelas feministas radicais (acima), e, em certo sentido, 

promove os argumentos das liberais sobre o caráter potencialmente libertador 

de tais tecnologias (o que não quer dizer corroborar com a identidade do sujeito 

liberal que reivindica as tecnologias).  

Na différance, o significado da FIV não pode ser definido em si mesmo 

e, portanto, tanto liberais quanto radicais estão diante de uma aporia, diante do 

indecidível, do que em si mesmo só é passível de desconstrução. Dessa forma, 

o significado da FIV, e também da maternidade, permanecem a todo tempo 

postergados, inclusive naquilo que se pretende arquivar. No caso das tentantes, 

talvez esse arquivo (que poderia ser o filho, ou uma cicatriz), estaria para além 

de uma singular inscrição privada, e essa é uma hipótese que precisa ser 

analisada à luz do mito do amor materno, afinal, o mito não pode ser 

questionado, mas e sendo? 
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