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Resumo 

 

A telenovela é um recurso comunicativo (LOPES, 2009), um espaço de discussão de 

assuntos importantes, por vezes ignorados, rechaçados ou que se encontram em um 

processo de formação na sociedade. Em 1990, em Barriga de Aluguel, a fertilização in 

vitro por meio da barriga de substituição foi o tema principal vivido pelas protagonistas 

Ana (Cassia Kiss) e Clara (Cláudia Abreu). Neste período, a reprodução assistida, no 

Brasil, dava seus os primeiros passos para a composição de um mercado que se tornaria 

um dos mais lucrativos do mundo. Neste artigo, através dos estudos de consumo e os 

feministas, veremos como do mito da maternidade colaborou na construção social em 

torno do consumo da inseminação artificial e da maternidade em sub-rogação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em 8 de março de 1975, a ONU oficializa o dia Internacional da Mulher como um 

marco pelas lutas e reinvindicações que vinham ocorrendo desde a década de 60, 

principalmente na Europa e nos Estados Unidos.   

 Avanços nos direitos e conquistas têm sido observados ao longo dos anos em todo 

o mundo, inclusive no Brasil, embora permaneça uma lacuna a ser preenchida no que 

tange à igualdade entre homens e mulheres. Devemos ressaltar que os direitos 

estabelecidos e conquistados pelas mulheres não atendem as demandas de todas as 

brasileiras, a desigualdade persiste entre elas. Teria a mulher negra, da periferia, os 

mesmos privilégios de uma mulher branca? E o que dizer das travestis e transgêneros? 

Infelizmente, muitas se encontram à margem de nossa sociedade, sendo rechaçadas e 

excluídas por suas famílias e/ ou comunidades. 

 Se as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, no campo 

acadêmico, na política, adquiriram respeito em muitas esferas, por outro lado, o Brasil é 

o quinto país em feminicídio3, apesar da implantação da Lei Maria da Penha, em 2006, 

recebem cerca de 30% menos do que os homens4, mesmo possuindo maior conhecimento 

científico. Muitas ainda exercem a dupla jornada, trabalham 8h ou mais, e ao chegarem 

em suas residências realizam sozinhas todo o serviço doméstico, cuidando da casa e dos 

filhos.   

 Para iniciarmos nossa trajetória em relação as mulheres e ao campo da 

comunicação, propomos investigar a relação comunicação e consumo tendo como ponto 

de partida a telenovela Barriga de Aluguel, que foi ao ar pela primeira vez em 1990, de 

autoria de Glória Perez, que tem por tradição trabalhar a diversidade das mulheres, bem 

como abordar questões polêmicas e/ ou socioeducativas. A partir das protagonistas Ana 

(Cassia Kiss) e Clara (Cláudia Abreu) pesquisaremos como a inseminação artificial (IA) 

se torna um bem altamente consumido em nossa sociedade, como ocorre essa construção 

social.  Na década de 1990, era um serviço que dava seus primeiros passos no Brasil, hoje 

                                                
3 Feminicídio Brasil: < http://www.unifesp.br/edicao-atual-entrementes/item/2266-brasil-e-o-5-pais-que-

mais-mata-mulheres>. Acesso em 10 de junho de 2017. 
4 Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

http://www.unifesp.br/edicao-atual-entrementes/item/2266-brasil-e-o-5-pais-que-mais-mata-mulheres
http://www.unifesp.br/edicao-atual-entrementes/item/2266-brasil-e-o-5-pais-que-mais-mata-mulheres
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movimenta cifras em torno de R$ 300 milhões5. Através das personagens veremos como 

os significados em torno deste consumo foram sendo construídos em relação às classes 

sociais e como a barriga de aluguel (BA) se insere neste contexto.  

 Estudar o consumo é estudar a cultura de uma sociedade, como se desenvolvem 

as relações sociais, como significados são atribuídos aos bens e como são transmitidos de 

geração a geração através de rituais e das práticas cotidianas.    

O consumo é um dos indicadores mais efetivos das práticas 

socioculturais e do imaginário de uma sociedade. Manifesta, concretiza 

tais práticas. Revela a identidade do sujeito, seu "lugar" na hierarquia 
social, o poder de que se reveste. Como os meios de comunicação, o 

consumo também impregna a trama cultural. (BACCEGA, 2011, p. 34) 

  

 Para tanto, buscaremos apresentar o contexto em que a telenovela se insere, 

abordando a participação das mulheres no Brasil desde os anos 70/80 para 

compreendermos aquelas retratadas em Barriga de Aluguel, quais os valores reforçados 

e transgredidos na narrativa de Perez. Após breve percurso, analisaremos as personagens 

Ana e Clara, quais os temas estiveram relacionados a elas, dando enfoque ao consumo da 

inseminação artificial e da barriga de substituição. Ao final, veremos como o consumo da  

IA e da BA ocorrem nos dias de hoje,  mais de 30 anos desde que a novela foi ao ar pela 

primeira vez.   

 

A força das mulheres: dos anos de chumbo à crise econômica de 90  

 

 No início do século XX no Brasil, tivemos mulheres, como Bertha Lutz,  que 

lutaram para que direitos que lhes eram completamente negados, como concorrer a cargos 

públicos, o direito ao voto (SOIHET, 2000), fossem estabelecidos. A ciência era exclusiva 

aos homens, o pensar era tido e atestado cientificamente como algo não inerente à 

natureza feminina, que causaria danos à saúde como “comportamento aberrante, 

esterilidade, degeneração racial [...], inclusive porque, do desenvolvimento do cérebro 

feminino, resultava a atrofia do útero” (SOIHET, 2000, p. 15).  

 Durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) as mulheres, com um 

pouco mais de direitos, permaneceram fortes, mobilizavam-se, reivindicando políticas 

públicas que garantissem mais acesso à educação, ao transporte e ao trabalho.  Muitas 

                                                
5 Inseminação artificial no Brasil: < https://www.terra.com.br/noticias/brasil/brasil-vira-rota-de-casais-

estrangeiros-que-buscam-ter-filhos,e15b4999eed4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso 

em 10 de junho de 2017. 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/brasil-vira-rota-de-casais-estrangeiros-que-buscam-ter-filhos,e15b4999eed4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/brasil-vira-rota-de-casais-estrangeiros-que-buscam-ter-filhos,e15b4999eed4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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foram presas e torturadas, acusadas de subversão, outras exiladas, tantas outras iam para 

“as portas das prisões exigindo o paradeiro de seus filhos, filhas, maridos e 

companheiros.” (BLAY, 2017, 76-77) Foram fundamentais na luta pela anistia, cuja lei 

foi promulgada em 1979, dando anistia aos presos e perseguidos políticos. 

 No início dos anos de chumbo (1968-1973) houve o chamado “milagre 

econômico” (Veloso, Villela, Giambiagi, 2008). Neste período a inflação foi reduzida e 

o PIB aumentou. De maneira geral, a década de 70 foi um período de expansão das 

empresas públicas e privadas. Se até a década de 60 o Brasil era um país rural, começa 

agora a se industrializar, dando início aos  movimentos migratórios, ao fluxo campo-

cidade. Segundo IBGE6, na década de 60 apenas 44,7% da população vivia nas cidades, 

em 1980 sobe para 67,6%. As mulheres sempre trabalharam, fosse no campo, na lavoura, 

ou no serviço doméstico. Entretanto, esse trabalho não era computado pelo Censo IBGE, 

como aponta Bruschini (1991). 

 Até a década de 80, havia os trabalhos considerados tipicamente femininos, como 

o de doméstica, operária, professora, enfermeira e 70% das trabalhadoras se 

concentravam nesses serviços (BRUSCHINI, 1991, p.192). Atividades que exigiam força 

e determinados conhecimentos não eram bem aceitos serem performados por mulheres, 

como: em instituições financeiras, na metalurgia, taxista, mecânica, entre outros. As 

mulheres que trabalhavam fora possuíam a sabedoria da conciliação (ROSEMBERG 

apud BRUSCHINI, 1991, p.193), ou seja, conseguiam ministrar as demandas do lar e 

laboral.  

 A década de 70 enseja novos modos de viver e consumir em sociedade a partir da 

inserção da mulher no mercado de trabalho e da vida na cidade, da compressão do 

espaço/tempo (HARVEY, 2001), que diferencia da vida no campo de outrora. 

 A ditadura vai perdendo a força na década de 80 e termina em 1985. Este período 

é marcado por instabilidade econômica e alta inflação. A Constituição de 88 trouxe alguns 

benefícios às mulheres como a licença-maternidade e paternidade, além do direito a 

creche concedida aos pais.   

 Experiências relacionadas à fertilização in vitro vinham sendo desenvolvidas 

desde a década de 70 e no dia 7 de outubro de 1984 nasce o primeiro bebê de proveta da 

América Latina, sendo o ginecologista Dr. Milton Nakamura o responsável pelo 

                                                
6 IBGE: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/notasindicador

es.shtm>. Acesso em 10 de junho de 2017. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/notasindicadores.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/notasindicadores.shtm
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acontecimento. Segundo reportagem da Folha de São Paulo7, foram 22 tentativas antes 

da fecundação.  

 A estrutura familiar começa a se modificar e a fertilização in vitro, que oferecia 

as mulheres estéreis chances de terem filhos era apenas uma das mudanças. Na década de 

80 a família é composta por cerca de  4,5 pessoas e chega ao final dos anos 90 com 3,4 

pessoas. Em 1985, 18,2% das mulheres eram chefes de família, esse número sobe para 

22,9% dez anos depois, segundo IBGE8. Ainda segundo o instituto, neste período não 

houve avanços que superassem as desigualdades raciais. Se por um lado a medicina 

oferece às mulheres estéreis a oportunidade da gravidez, os arranjos familiares se 

transformam, as famílias ficam menores, há aquelas em que as mães são solteiras ou que 

se tornam responsáveis pelo sustento das casas – graças a inserção da mulher no mercado 

de trabalho e/ou ao divórcio, que teve a lei sancionada em 1977. Devemos ressaltar que 

todos os arranjos familiares que encontramos datados deste período referiam-se a homens 

e mulheres, ou a mães solteiras, mas não citam relações homoafetivas. Embora estas 

sempre existiram, apenas em maio de 2013 o Conselho Nacional de Justiça aprova a 

resolução de n.175 autorizando o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. 

 Através de eleições diretas Fernando Collor assume a presidência em 1990, 

momento em que a economia se encontra em colapso, com hiperinflação, implementa  o 

Plano Collor, que dentre as ações: realiza substituição monetária, confisco da caderneta 

de poupança e abertura de mercado, partindo de uma economia fechada ao fluxo de 

comércio e de capitais internacionais. O início da década foi um período de grande 

recessão e mudanças no país, houve as fusões de empresas nacionais para tentarem 

competir com as multinacionais que se instalavam no Brasil. E as aquisições, empresas 

estrangeiras que compraram as nacionais para iniciarem as operações no país. As 

mudanças econômicas transformam mais uma vez o modo de viver e consumir dos 

brasileiros.   

 Neste período as mulheres conquistam espaço, “o número de trabalhadoras 

brasileiras quase atinge a cifra dos 23 milhões [...] nas cidades” (BRUSCHINI, 1991, 

p.183). As casadas e mais velhas passam a ter mais oportunidades no mercado de trabalho, 

antes restrito às solteiras e sem filhos. Ocupam cargos gerenciais, embora as atividades 

                                                
7 Folha de S. Paulo, dia 12 de outubro de 1984: <http://acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em 11 de junho 

de 2017 
8 IBGE: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/0404sintese.shtm> Acesso em 11 de junho de 

2017 
 

http://acervo.folha.uol.com.br/
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/0404sintese.shtm
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consideradas “de mulher” se mantem elevadas  (BRUSCHINI, 1991). Vale ressaltar que 

a crise afeta o trabalho de mulheres e homens neste período, aumentando a atividade 

informal, o desemprego e o trabalho sem carteira assinada.  

 Após denúncias de corrupção Collor sofre o impeachment e Itamar Franco assume 

a presidência em 1992, lançando dois anos depois o Plano Real, com o objetivo de 

estabilizar a economia.  Entretanto, não entraremos na segunda metade da década de 90, 

pois esta não influenciou na produção da telenovela Barriga de Aluguel. 

  Não poderíamos iniciar nossa análise de uma telenovela do ano de 1990 sem antes 

entendermos o contexto na qual foi produzida, em que momento histórico os discursos 

das mulheres analisadas foram escritos, o percurso percorrido. Feito isso, daremos início 

à análise das personagens Ana e Clara, em Barriga de Aluguel.  

  

A narrativa se transforma em realidade 

 

 A telenovela é uma narrativa da nação (LOPES, 2009) que dialoga com a 

sociedade os temas por ela abordados. Trabalha com a dicotomia, ora reforça valores 

hegemônicos, ora transgride ao abordar assuntos considerados polêmicos, que circulam 

de forma incipiente no cotidiano social, temas que muitas vezes retratam a realidade das 

minorias.  Ao aludirem a determinadas questões trazem discussões para a agenda social, 

lançando questionamentos sobre determinados valores, regras e normas. Desta forma, 

contribui com mudanças que vão ocorrendo gradativamente na sociedade. A telenovela 

insere esses temas a partir da “representação do cotidiano” (LOPES, 2002), em que o 

“nível de detalhamento do cotidiano se revela nas extensas cenas de representação das 

refeições em família, nos longos percursos de resoluções de conflitos dos mais variados” 

(LOPES, 2002, p.363). 

 Barriga de Aluguel, escrita por Glória Perez e dirigira por Wolf Maya, foi ao ar 

no dia 20 de agosto de 1990, no horário das 18h, ao todo foram 243 capítulos. O tema 

principal foi a inseminação artificial envolvendo a barriga de substituição. Teve sua 

estreia cancelada duas vezes, prevista para ir ao ar como minissérie em 19869 e em 198910 

                                                
9 Folha de S. Paulo, Ilustrada, dia 05 de junho de 1986: <http://acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em 11 de 

junho de 2017. 
10 Folha de S. Paulo, Ilustrada, dia 03 de junho de 1989: <http://acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em 11 

de junho de 2017. 

http://acervo.folha.uol.com.br/
http://acervo.folha.uol.com.br/
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foi substituída por Tieta, ou seja, desde o nascimento do primeiro bebê de proveta, em 

1984, Perez estava atenta para as discussões em torno da IA e das demandas das mulheres.  

 Como metodologia de análise realizamos a semana composta, que consiste em 

gravar dias alternados de uma programação televisiva, esta amostragem assume “uma 

variação cíclica de conteúdo para diferentes dias da semana e requer que todos os dias da 

semana sejam representados” (RIFFI; AUST; LACY; 1993, p. 134, tradução livre). Desta 

forma, dos nove meses de narrativa, realizamos a semana composta nos dois primeiros 

meses, nos dois meses finais e no sexto mês, sendo que a primeira semana e a última 

semana foram analisadas na íntegra. Os textos se repetem na estrutura da telenovela 

criando uma sensação de duração, diversas cenas são repetidas sempre com a intenção de 

relembrar o acontecido ao telespectador ou com o intuito de informar aquele que não 

presenciou a cena no período em que ela foi ao ar pela primeira vez. Esta “estética da 

repetição” (Martín-Barbero, 2003, p.308) faz com que a semana composta seja uma 

metodologia pertinente aos estudos de telenovela.  

 Para analisarmos as falas das cenas selecionadas, optamos pela análise do discurso 

de linha francesa (ADF), pois todo discurso possui traços de discursos que já se 

estabeleceram na história, nasce repleto de sentidos. Por isso, afirmamos que em todo 

discurso há o interdiscurso, um conjunto de discursos provenientes de momentos 

históricos passados, com diversas ideologias que se constituíram ao longo dos anos. Isto 

posto, fez-se necessário contextualizar a época em que a telenovela foi desenvolvida para 

maior compreensão da trama. 

 Neste artigo, não temos por objetivo trazer as análises das cenas, mas os 

apontamentos acerca do tema principal abordado – a inseminação artificial por meio da 

barriga de aluguel, que foram extraídos destas análises, para que possamos prosseguir 

com a temática a partir dos estudos de consumo.  

 A telenovela Barriga de Aluguel gira em torno de Ana (Cassia Kiss), Clara 

(Cláudia Abreu) e Zeca (Victor Fasano) que realizam a reprodução assistida por meio da 

barriga de substituição. Ana, jogadora profissional de basquete, casada com Zeca, mulher 

da classe média alta, após várias tentativas e tratamentos para engravidar descobre que a 

única maneira de realizar seu “sonho” é através maternidade em sub-rogação, prática não 

reconhecida por lei até aquele momento no Brasil.   

 Clara, jovem, entre 19-20 anos, trabalhadora, da classe média baixa, veio da 

periferia para Copacabana “sonhando com o estrelato”, para tanto trabalha como 
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vendedora durante o dia e a noite como dançarina de uma boate. Vê na possibilidade da 

barriga de aluguel a ascensão social e uma maneira de ajudar financeiramente o ex-

namorado (Tadeu).   

 As vidas destas mulheres se cruzam a começar pelos sonhos individuais e se 

transformam a partir da maternidade compartilhada. No desenrolar da telenovela, Clara e 

Zeca passam a ter um romance, num típico triângulo amoro de folhetim. Ao descobrir a 

traição, Ana tem um relacionamento com seu melhor amigo e treinador (Dudu). Os 

dramas amorosos da mulher moderna são delineados não apenas a partir das 

protagonistas, mas em diversas personagens femininas da narrativa.  

 Quando a criança começa a se desenvolver na barriga de Clara esta percebe que 

será mãe e inicia-se o conflito que só terminará no último capítulo da trama, pois se 

recusará a entregar o bebê a Ana. A questão que divide a telenovela e o Brasil naquele 

momento é: quem é a mãe de José Carlos Jr.? A que gerou ou a doadora dos óvulos? 

 Durante toda a narrativa Perez trabalha para que o conflito de ambas as 

personagens apareça e divida a opinião pública, entretanto o embate é apenas um: o que 

é ser mãe na sociedade dos anos 90. É a partir do mito da maternidade, da romantização, 

que se inicia a construção de um dos mercados mais lucrativos da contemporaneidade, o 

da reprodução assistida.    

 Algumas das características desta sociedade são a fluidez e a leveza das quais 

falam BAUMAN (2001). Ao observarmos o sujeito, não podemos falar em uma 

identidade fixa, ou identidade nacional, mas em múltiplas identidades (HALL, 2002), em 

subjetividades, que se configuram a partir de suas práticas sociais, de sua mobilidade e 

interações cotidianas. “As identidades são construídas dentro e fora do discurso [...] 

produzidas em locais históricos institucionais específicos, no interior de formações e 

práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas,” (HALL, 2007, 

p. 109) são jogos de poder. A mulher possui várias identidades dentro da sociedade, dentre 

elas, ser mãe. Segundo Gilroy (1998), os estudos feministas têm utilizado o conceito de 

identidade para analisar como os sujeitos ‘são integrados em processos sociais de 

submissão ante a explicação histórica’” (GILROY, 1998, p. 68, tradução livre). 

 O que é ser mãe na contemporaneidade ou nos anos 90? Como esta identidade se 

comporta frente às demais identidades de uma mulher? Ana é uma a jogadora de basquete, 

bem-sucedida, esposa, que queria ser mãe. Clara, jovem, sonha em ser atriz, de repente 

se torna mãe. A partir dos estudos feministas, analisaremos a construção do mito da 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

maternidade e da mulher/ esposa perfeita para adentrarmos nas questões voltadas à 

reprodução assistida.  

 As correntes feministas se divergem ao abordarem as questões das mulheres/ mães 

antes do século XVIII, algumas acreditam em sua autonomia neste período e de uma 

relação desprovida de afeto em relação aos filhos (BADINTER, 1985), outras afirmam 

que as relações de gênero são constitutivas das relações sociais, emanam assim relações 

de poder, e sempre estiveram presentes nas sociedades (DEL PRIORE org., 2004) e 

embora a relação de afeto entre mães e filhos fosse diferentes das que conhecemos hoje, 

elas existiam.  

 A construção em torno da mulher perfeita, esposa generosa e mãe de filhos 

saudáveis começa a ser construída no século XVIII e esta narrativa é convergente em 

todas as correntes feministas (BADINTER, 1985; DAVIS, 2016; DEL PRIORE org., 

2004). Os casamentos arranjados de outrora são substituídos por relações de afeto, porém 

intermediados pela igreja, a mulher deve ser a boa esposa, procriadora, “ao casar-se e 

cumprir sua função reprodutiva, a mulher se via elevada ao papel de mãe, esvanecendo 

qualquer outro” (DEL PRIORE, 2013, p.61). A boa mãe é aquela que se dedica com 

exclusividade aos filhos, com este discurso reforça o espaço privado como exclusivo das 

mulheres, bem como a criação dos filhos como uma atividade feminina. Entretanto, as 

mulheres da classe baixa sempre precisaram trabalhar para contribuírem com o sustento 

da família, com este discurso, lhe recaem a culpa por não conseguirem dedicar a criação/ 

educação de seus filhos.  

 Se a mulher perfeita é aquela capaz de gerar muitos filhos, sobre a estéril recairá 

a penitência, o rechaço e a dor. “A esterilidade feminina era vivida como uma maldição” 

(DEL PRIORE, 2013, p. 20). 

 No início do século XX o mito da maternidade se fortalece, pois eram necessárias 

pessoas para lutarem nas guerras (BADINTER, 1985; DEL PRIORE, 2013). Para Davis 

este foi um período da supremacia machista e branca. 

 

Se as pessoas de minorias étnicas – dentro e fora do país [EUA] – eram 

retratadas como bárbaras e incompetentes, as mulheres – quer dizer, as 

mulheres brancas – eram rigorosamente representadas como figuras 
maternais, cuja raison d’être [razão de ser] fundamental era nutrir os 

machos da espécie. Mulheres brancas estavam aprendendo que, como 

mães, elas carregavam uma responsabilidade muito especial na luta 
para salvaguardar a supremacia branca. Afinal, elas eram as “mães da 

raça”. Embora o termo raça supostamente se referisse à “raça humana”, 

na prática – especialmente quando o movimento eugenista cresceu em 
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popularidade – fazia-se pouca distinção entre “a raça” e “a raça anglo-
saxã” (DAVIS, 2016, p. 105). 

   

 Através do relato de Davis vemos esse ideal de mãe como a mulher branca, que 

se dedica com exclusividade aos filhos. As mulheres de minorias étnicas eram retratadas 

como bárbaras, com menor capacidade de ser mães. Novamente voltamos às questões de 

classes, para se dedicarem unicamente aos filhos devem pertencer as classes mais altas, 

as mulheres das classes baixas necessitam do trabalho (BRUSCHINI, 1994; DEL 

PRIORE org., 2004, RONSINI, 2017) sendo tidas como mulheres de “menor valor”. 

 Embora não aborde diretamente o mito da maternidade, Ronsini (2017) fala da 

respeitabilidade como um capital simbólico que confere prestígio às mulheres das classes 

baixas, segunda a autora:  

A respeitabilidade abrange um habitus feminino baseado na mulher 
dedicada ao lar, aos filhos e ao marido, no relacionamento amoroso de 

acordo com o ethos romântico (casal heterossexual, fidelidade conjugal, 

homem conquistador e mulher conquistada), na aparência e no 
comportamento sexual (RONSINI, 2017, p.10). 

  

 Para serem respeitadas essas mulheres se dedicam com afinco ao mito da 

maternidade, a vida em família, se sacrificando na dupla jornada trabalho e lar.  

 Em Barriga de Aluguel, Ana deixa sua profissão como jogadora de vôlei para 

iniciar o projeto de ser mãe, mesmo a reprodução assistida ocorrendo na barriga de outra 

mulher. Como os custos eram elevados, o casal vende um lote onde construiriam uma 

casa, já que o dinheiro que Ana recebera de um merchandising comercial (product 

placement) estava na “poupança e Colloriu”, em uma referência que Perez fez ao Plano 

Collor. Durante toda a novela Ana entra em conflito por não estar gerando a criança. 

Imagina o que dirá a ela quando crescer e o medo da rejeição: “Júnior, o bebê não tem só 

um jeito de nascer, antigamente era assim [...], hoje ele pode ficar guardadinho dentro 

da barriga de outra mulher até ficar pronto”. 

 Ao perceber que queria permanecer com a criança e que já havia gasto o dinheiro 

que recebera para o procedimento, Clara decide procurar emprego. Entretanto, grávida e 

com as leis trabalhistas que a Constituição de 88 passa a garantir a gestante, ela não 

consegue recolocação, cogita trabalhar como diarista. Assim como Ana, abre mão dos 

seus sonhos para se dedicar ao filho, o que importa é que a justiça lhe garanta a sua guarda, 

para ela, “é muito triste mesmo uma mulher que não pode ser mãe” e questiona “como 

ela [Ana] pode ser mãe de um filho que saiu de dentro de mim?” 
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 Através das personagens vemos como o mito da maternidade é forte neste 

momento, como as mulheres eram capazes de abandonar tudo em busca de uma família 

perfeita, que incluía filhos para o homem amado. Neste enredo, a fertilização in vitro vai 

se nutrindo desta construção social para se tornar um dos produtos mais rentáveis do 

século XXI. Os primeiros dois casos noticiados111213 de fertilização in vitro no Brasil eram 

de mulheres que estavam em seu segundo casamento e desejavam gerar filhos com os 

novos companheiros, embora já fossem mães.  

O certo é que essa profusão exponencial de nascimentos não se fez sem 

danos ou riscos à saúde (das mulheres que se submeteram ao 

procedimento e de seus bebês), sem problemas éticos, políticos e sociais 

e sem o discurso legitimador sobre as benesses da ciência e da 
tecnologia (Scavone, 2007, p.15). 

 Na década de 90 a reprodução assistida era destinada exclusivamente às mulheres 

das classes altas, às boas mães, dedicadas, atenciosas, que vinham sendo delineadas a 

partir do mito da maternidade. Embora não houvesse a barriga de aluguel, no Brasil, o 

acesso a reprodução assistida pelas classes baixas só se daria a partir desta posição, tal 

como as amas de leite (BADINTER, 1985) de outrora. 

 

Altruísmo ou comércio? 

 

 A fertilização in vitro vem sendo pesquisada desde a década de 70 no país, mas 

ela não se consolida a partir do primeiro bebê de proveta, mas sim da construção social 

em torno da maternidade, do gerar, do ser mãe, da continuação da família. Deve ser vista 

e estudada enquanto consumo e como tal “é uma produção humana [...], uma realidade 

objetiva [...], por tanto, uma produção social” (ALONSO, p. 105). 

 Para compreendermos o consumo enquanto cultura é importante entendermos as 

lógicas de produção/ circulação/ consumo, mas devemos ir além, saindo da visão 

economicista, e nos deslocarmos para os usos e apropriações que um grupo faz de 

determinado bem/ serviço para compreendermos a dinâmica social.   

 A fertilização in vitro prospera a partir do desejo das mulheres de terem filhos, de 

serem boas esposas, boas mães – assim como as personagens Ana e Claras - e dos novos 

arranjos familiares, fruto das relações homoafetivas, ou mulheres solteiras que anseiam 

                                                
11 A primeira tentativa fracassou e Zenaide Sakai veio a óbito, em 1982.  
12 O Estado de São Paulo, 23 de outubro de 1986, p. 46: <http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19821023-

33014-nac-0046-999-46-not>. Acesso em 12 de junho de 2017  
13 Folha de S. Paulo, dia 12 de outubro de 1984: <http://acervo.folha.uol.com.br>. Acesso em 11 de junho 

de 2017  

http://acervo.folha.uol.com.br/
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ter filhos. Se o mito da maternidade confere às mulheres a virtude de serem boas esposas, 

mães benevolentes e o dom de gerar a vida, ao homem confere o direito a paternidade e 

a continuidade familiar, “cuja realização afirma a fecundidade e exalta a virilidade, 

especialmente em regiões onde o machismo é acentuado” (Scavone, 2007, p.16). A 

fertilização in vitro e a barriga de substituição chegam ao século XXI envoltos na 

promessa de oferecer as pessoas a sonhada gestação.  

 Embora não seja o objetivo deste artigo, vale levantar a questão: não seria o mito 

da maternidade o responsável por dificultar os processos de adoção? Apenas 25,63%14 

das pessoas que buscam filhos adotivos aceitam crianças acima de quatro anos de idade, 

ou seja, querem bebês.  

  A reprodução assistida segue algumas normas éticas que se alteram de tempos 

em tempos a partir de resoluções do conselho federal de medicina. A primeira resolução 

foi em 1992 e nela já constava a barriga solidária, ou seja, um casal poderia recorrer a 

uma barriga de substituição desde que a doadora do útero não cobrasse para gestar a 

criança e tivesse algum grau de parentesco. Atualmente, a resolução que rege a 

reprodução assistida é a CFM nº 2.121/2015,15  que passa a aceitar que mulheres de mais 

de 50 anos realizem a fertilização in vitro, permite a gestação compartilhada, ou seja, que 

o embrião de uma mulher seja fecundado na barriga de sua companheira, um avanço para 

as mulheres lésbicas, e, no que tange à maternidade em sub-rogação, mantém-se a 

proibição da prática comercial, porém, caso não encontre parente como doador, cabe ao 

conselho regional de medicina avaliar os demais casos. Abre-se uma brecha para o 

mercado ilegal de barriga de aluguel, algo que se assemelha ao apresentado por Perez na 

narrativa, há trinta anos. Algumas buscas no google sobre o tema e é fácil encontrar 

grupos em redes sociais que abordam o assunto. 

 “Se a experiência pós-moderna depende do acesso aos bens de consumo [...] então 

dinheiro e poder restringem muito diretamente o acesso à cultura pós-moderna” 

(SLATER, 2002, p.195). A inseminação artificial foi criada em cima de um mito 

extremamente caro a população de baixa renda.  Embora o SUS16 ofereça este serviço, 

                                                
14 Realidade Brasileira sobre adoção: < 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/realidade-brasileira-sobre-adocao.aspx>. 

Acesso em 13 de junho de 2017 
15 CFM nº 2.121/2015: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf>. Acesso 

em 13 de junho de 2017 
16 Lista de hospitais SUS: <http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/10/primeiro-bebe-proveta-do-

brasil-e-da-america-latina-completa-30-anos.html>. Acesso em 13 de junho de 2017 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/10/primeiro-bebe-proveta-do-brasil-e-da-america-latina-completa-30-anos.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/10/primeiro-bebe-proveta-do-brasil-e-da-america-latina-completa-30-anos.html
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apenas nove hospitais em todo o país estão capacitados para atender esta população, mas 

a burocracia e a espera faz com que muitos desistam.  

 A barriga solidária vem sendo utilizada no Brasil tanto por casais homoafetivos 

como por mulheres que, assim como a personagem Ana, de Barriga de Aluguel, não 

conseguem manter uma gestação até o final. Há casos de brasileiros que tem investido na 

barriga de substituição fora do país. Países em desenvolvimento como México e Índia,17 

durante muitos anos permitiram que estrangeiros pagassem pela barriga de aluguel. Só a 

Índia chegou a movimentar US$ 1bilhão, com mais de 3 mil clínicas de fertilização, até 

que em 2015 proibiu maternidade em sub-rogação para estrangeiros, o mesmo ocorreu 

com o México.  

 Neste caso, há uma exploração dos corpos das mulheres das classes baixas, em 

uma relação entre dominantes e dominados. O avanço tecnológico que deveria beneficiar 

a todos, parece privilegiar apenas uma pequena parcela da população. O consumo é um 

demarcador de distinção social (BOURDIEU, 2007) e a reprodução assistida se constrói 

e manifesta nas relações cotidianas da família contemporânea.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Compreender a trajetória das mulheres dentro da sociedade brasileira, suas lutas, 

conquistas e dificuldades, foi fundamental para entendermos o contexto no qual a 

telenovela Barriga de Aluguel se desenvolve na década de 1990. Como a reprodução 

assistida por meio da maternidade em sub-rogação foi discutida através das personagens 

Ana e Clara, em um amplo conflito sobre os laços maternos. Percebemos como o ser mãe 

está enraizado a um mito, a uma a romantização em torno da família perfeita, da 

procriação e do gerar.  

 A telenovela é um recurso comunicativo  (LOPES, 2009) e como tal, torna-se um 

“um espaço público de debates” (LOPES, 2009, p.1) de temas importantes, comunica 

“representações culturais que atuam, ou ao menos tendem a atuar, para a inclusão social,  

a responsabilidade ambiental, o respeito à diferença, a construção da cidadania” (LOPES, 

2009,p.3). 

 A novela de Perez antecipa um dos assuntos que no século XXI se transforma em 

                                                
17 Os diversos lados da prática da barriga de aluguel: < 

https://www.youtube.com/watch?v=wYha5RUYfNY> Acesso em 07 de junho de 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=wYha5RUYfNY
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práticas de consumo, movimentando milhões de dólares em todo o mundo. A inseminação 

in vitro por maternidade em sub-rogação, seja por barriga solidária ou por aluguel já é 

prática consolidada, embora as leis brasileiras permitam apenas a primeira.  

  A reprodução assistida se constrói em torno do mito da maternidade, da 

importância dentro da sociedade de a mulher ser mãe, gerar filhos, constituir uma família 

assim como o enredo de Barriga de Aluguel demonstrou. Na sociedade contemporânea, 

com os novos arranjos familiares, e a dificuldade de algumas mulheres de manterem a 

gravidez, transforma-se o discurso em torno da maternidade: é preciso ser mãe e pai, dar 

a continuidade familiar, “ver um pedacinho de si no outro”, mas o gerar já não é mais 

importante, este pode ser delegado, o amor incondicional e os pais perfeitos é que mantem 

esse discurso atualizado.  

 Não somos contra os avanços tecnológicos, nem a reprodução assistida, sabemos 

que são processos que não retrocedem e beneficiam muitas pessoas. Entretanto, devemos 

pensa-la como práticas culturais que se desenvolvem a partir das relações cotidianas.   

Enquanto processo de distinção, de diferenciação entre classes, uma vez que o acesso a 

ela, na maioria das vezes, é privilégio das classes mais altas da sociedade.   
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