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ARTIFICIAL WOMBS AND THE FUTURE OF REPRODUCTION1

Aline Ferreira2

ABSTRACT
This paper argues that the advent of artificial wombs will be a welcome addition to reproductive tech
nologies, not only in therapeutic terms but also as a contribution to achieving greater gender egalitar
ianism both at work and at home, with enhanced reproductive parity. The repercussions of ectogenesis
for surrogacy, abortion and gay parenting are also addressed.  
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The main argument of this paper is that artificial wombs can be regarded as a funda
mental reproductive technique that will crucially contribute to the achievement of women’s
full potential.3 Indeed, after the introduction of the pill and in vitro fertilization, ectogenesis,
the development of a fetus wholly outside the womb, from conception to birth, or through
the transference of the embryo from a woman’s uterus to an artificial womb, will probably
be the next most significant factor to play a major part in the attainment of social and per
sonal parity between the sexes.4

The growing interest in new reproductive technologies and in particular the case of the
artificial womb, as borne out by the everincreasing number of publications engaging with
it, some of which are reviewed here, is indicative of the rising awareness of developments
in medical technologies and of the desire on the part of many women to be offered more
choices.

The indisputable fact that until now everybody is born of woman (even Macduff in
Shakespeare’s Macbeth, although “from his mother’s womb/ Untimely ripped” [Act V, Scene
8] through a cesarean section, was from woman born) would cease to be true after the im
plementation of artificial uteruses. It is often observed that with ectogenesis woman’s pre
rogative as the sole childbearer might diminish her importance as the exclusive purveyor of
gestation and, especially in extreme patriarchal societies, change her already subordinate
position for the worse. Woman’s role as mother, however, would remain unchanged, more
on a par with the father’s, so that the repercussions of ectogenetic technology, framed in
terms of the woman’s decision to avail herself of it, would predictably be beneficial and con
ducive to greater parity in the workplace and as a direct outcome also at home. The body
that gives birth might in the long run, in a scenario where ectogenesis is safe, widespread

1 Paper presented at the Fifth International Congress in Cultural Studies: Gender, Human Rights and Activisms.
2 Professor of the Doctoral Program in Cultural Studies, Universities of Aveiro and Minho, email: aline@ua.pt.
3 The technology necessary for the development of an artificial womb is lagging behind, so that estimates for its
implementation vary between 50 and 100 years. See Atlan (2005) and Bulletti (2011). Needless to say much
would need to be worked out practically and legally, matters that however do not fall within the purview of this
essay. 

4 The perspective of the nongestating partner, who usually also has a strong personal and emotional stake in how
the child is conceived, gestated and born is not addressed here due to lack of space.
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and affordable, with momentous consequences not only for women’s lives but the whole
fabric of society, turn out to be the exception, without being disadvantaged in social terms,
since pregnancy becomes a matter of choice on the woman’s part.

Christine Battersby proposes that the “dominant metaphysics of the West have been
developed from the point of view of an identity that cannot give birth” (1998, p. 4) and it is
therefore crucial to develop a “feminist metaphysics that includes an emphasis on birth” (4);
bioethicist Anna Smadjor, in turn, considers that there is nothing less than a “moral impera
tive” for ectogenesis (2007, p. 336). These two apparently antagonistic feminist philosophies
of birth can, in my view, coexist productively, with the medical benefits for both women and
fetuses in cases of disease and prematurity weighing heavily in favor of the development of
ectogenesis. In addition, as will be seen, there are also pertinent social implications that
would substantially benefit women. In what follows I will attempt to provide an overview of
and a reflection on the main arguments for and against this technology. 

The therapeutic argument

There is a panoply of medical conditions that prevent women from carrying a pregnancy
to term, the most radical being the absence of a uterus. An artificial womb would provide a
technological, safe matrix to allow a fetus to develop, after having been transferred from
her/his mother’s compromised womb, unable to sustain its life. With fetus viability now lying
at around 24 weeks, it is likely that medical advances will increasingly enable this threshold
to be lowered,5 despite the substantial technical hurdles still to be taken.6 In addition, preg
nancy always carries a number of potential risks that can sometimes be fatal, threats that
only apply to women’s health,7 thus creating an unavoidable asymmetry with men, and birth,
too, usually brings its own challenges.8

Another scientific development that is still in its earliest stages but seems very promising
is the bioengineered womb, although perfection of this technology is probably decades

5 According to Carlo Bulletti an artificial uterus “could serve as an incubator for preterm babies, specifically those
who are delivered before approximately 24 weeks of gestation—the minimum for viability with current incubators.
The development of such an incubator could provide a breakthrough for reducing fetal mortality and morbidity
that stems from prematurity” (2011, p. 124).

6 As Vernellia Randall & Tshaka Randall observe: “There are many potential uses for an artificial womb including
providing a drug/alcohol free environment during gestation; turning multiple pregnancies from fertility treatment
to a single pregnancy; as an alternative to human surrogacy and, of course, as an alternative to fetal termination”
(2008, p. 5).

7 Frida Simonstein & Michal MasciachEizenberg observe that despite the risks linked with pregnancy, it is not de
scribed as a disease, probably due to the fact that “reproductive hazards have traditionally been viewed as
women’s fate and, therefore, taken for granted” (2009, p. 88).

8 According to the World Health Organisation about 15% of all pregnant women will experience a “potentially life
threatening complication” directly associated with their pregnancy See (Kendal, 2015, Int., n. 6). For a further list of
limitations imposed on women during pregnancy see Kendal (2015, Int.). Kendal also argues that if the pregnant
woman has cancer the possibility of transferring the fetus to an artificial womb would greatly benefit the mother,
who would be able to receive treatment for her condition without limitations imposed by the presence of the fetus.
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away.9 Womb transplants10 also offer a window of hope, with around 15 babies having al
ready been born, at the time of writing, through this technique.11

Neither the bioengineered womb nor womb transplants, however, would replace the
artificial uterus in terms of the radical change it would mean, from women having to be the
sole generators to being able to choose the ectogenetic solution. It is indeed this possibility
of choice between these alternatives that will be the main push factor to achieving longlast
ing societal change.

One of the most compelling arguments against the development of an artificial womb
is that it would be unable to mimic the entire maternal uterine environment, with the re
sulting harmful consequences for the baby’s overall health. As developmental psychologist
Janet DiPietro states, “The fetal environment is more than just hormones”.12 As she further
notes: “You can’t simply add titrates of this or that hormone or protein and recreate the
womb”. For DiPietro, an embryo gestated outside its mother’s womb “will wind up being dif
ferent than that same embryo [would be] had it developed the natural way”.13 The question
then is: would the babies “born” from artificial wombs be psychologically damaged in some
way? Will they have different psychological and emotional characteristics as a result of not
having the intrauterine experience? Could such a child not feel resentment or other negative
feelings, fearing that s/he will not be loved as much as the child of a mother who went
through pregnancy on her/his behalf?14 It is of course impossible to know, with only educated
guesses being offered.

Reproductive parity
The incontrovertible fact that only women can be gestational mothers has been a deci

sive factor shaping their lives. Their role as the only sex that can carry the fetus inside their
womb has often been viewed as a source of “power” but also as the basis for discrimination
at home and in the work place, as well as the foundation for patriarchal subjugation, fre
quently with recourse to fallacious arguments invoking protection and honour to keep the
woman at home and under wraps.15 As Anna Smadjor, an advocate of ectogenesis, puts it:
“Pregnancy is a condition that causes pain and suffering, and that affects only women. The
fact that men do not have to go through pregnancy to have a genetically related child,
whereas women do, is a natural inequality” (2012, p. 90).

9 See Don (2015).
10 As Woessner, Bale & Arora (2015) argue, uterus transplantation can provide a treatment for uterine factor infer

tility.
11 See Johannesson & Jarvhölm (2016).
12 Quoted in Gretchen Reynolds (2005, p. 78).
13 Quoted in Gretchen Reynolds (2005, p. 78).
14 In related vein, the importance of the intrauterine bond between mother and baby and its relevance for the

mother is also stressed by Helen Watt who states: “for women to make use of artificial wombs electively
throughout gestation, simply in preference to gestating their own children . . . would be for them to deprive
themselves and the child of a bond of nontrivial importance to their later relationship and to the child’s self
esteem and social identity” (2016, p. 129).

15 According to Evie Kendal: “This is not to say there are no concomitant social benefits that may be specific to ges
tational mothers, but rather that where there is social disadvantage accompanying the birth of a child this dis
proportionately affects the mother” (2015, p. 14).
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The pronatalist view prevalent in most cultures, which recurrently romanticizes and
glamorizes motherhood, often puts undue pressure on women to become mothers, pressure
that can be detrimental on many levels. As Evie Kendal asserts, “pronatalistic social coercion”
(2015, p. 10) leaves women “vulnerable to exploitation, by promoting the idea that women’s
fulfilment is inextricably bound to their childbearing capacity” (p. 10).16

Bioethicist Anna Smajdor cogently argues for the development of artificial wombs since
“only by thus remedying the natural or physical injustices involved in the unequal gender
roles of reproduction can we alleviate the social injustices that arise from them” (2007, p.
337). Evie Kendal, in related vein, also defends that gestation and childbirth may be seen as
constituting an unfair burden for women in physical, social and financial terms (2015, p. 2),
an injustice deriving from an “unequal distribution of the risks and benefits”, concluding that
ectogenesis is an essential prerequisite to achieve sexual equality in reproductive terms and
supporting state sponsored ectogenesis. Much like Smajdor, Evie Kendal also believes that
the “option of ectogenesis is a necessary requirement for sexual equality in reproductive en
deavours” (p. 1).

For Tuija Takala gender role expectations are still very powerful and operative even in
the more enlightened circles where women’s “role and place is, if not determined, definitely
informed by the fact that they could be, or could become, mothers” (2009, p. 187). Takala
nevertheless argues that women “collectively and individually, should welcome the possibility
of nurturing the embryo and foetus outside the womb for the length of the entire gestation
period” (p. 187) as a “road to true equality” (p. 194). Dien Ho (2006), who appeals to the
principle of allowing people to choose when “no just reasons are given to limit their auton
omy” (p. 146), argues that ectogenesis should be permitted, and believes that it “might per
mit the traditionally nongestating partner to share the responsibility of fetal development
in a more equitable fashion” (p. 145), thus usefully extending current Western thinking about
shared parenting.

Abortion
With artificial wombs many of the fetuses not brought to term in abortions would be

allowed to survive there. Many women, however, would be very uncomfortable and unhappy
knowing their embryos developed in incubators and given for adoption without their consent.
The crucial question here, then, has to do with the choice of the individual woman, who
would have to give specific indications about the fate of her embryo.

This is of course a highly contentious issue. Sarah Langford claims that the “philosophic
position that ectogenesis provides a viable alternative to pregnancy termination is flawed,
and premised upon a misconception about the concept and purpose of abortion” (2008, p.
263). According to Langford “an ‘ectogenetic solution’ to abortion is nonfeminist because it
prioritises the life of the foetus at the expense of women’s right to refuse to become a
mother” (p. 263) and “merely serves to perpetuate patriarchal society”. For Langford, women
who “make the challenging decision to have an abortion do not choose to undergo the pro

16 As Evie Kendal observes: “In the long term, ectogenesis has the potential to challenge the very foundation of
pronatalism, by providing an image of the future in which population growth is not solely dependent on enticing,
manipulating, or coercing women to be pregnant “ (2015, p. 13).
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cedure simply because they do not want to be pregnant, but also because they do not want
to be mothers”. I believe Langford fails to consider the scenario where women indeed choose
to have an abortion in order not to become mothers but do not object to the possibility of
having their fetus transplanted to an artificial womb to be subsequently adopted and be ges
tated to viability.

This is precisely what Christine Overall defends in her closely argued essay (2015). Over
all supports the pregnant woman’s autonomy to decide what to do with her fetus should
she choose to have an abortion, given the possibility of having the embryo transferred to an
artificial uterus. Indeed, while some women might be relieved to know that they are saving
a life, even though they do not wish to have further responsibility over it, others may prefer
to have a clean break, as they would with traditional abortion, in the knowledge that their
future child will not be born and given to other parents.

For Vernellia Randall & Tshaka Randall “developing neonatal technology including arti
ficial wombs makes it inevitable that the fetal termination decision will be separated from
the fetal extraction decision” (2008, p. 302). Thus, in the future, “the law will be able to allow
a woman to choose early in the pregnancy not to carry to term while making it illegal to ter
minate the life of a fetus. A change that will have significant consequences for all parties in
volved: women, men and the state” (p. 291).17

Surrogacy
Significantly, artificial wombs would eliminate the need for surrogacy, a source of nu

merous ethical problems and the exploitation of women, both financially and in terms of
their legal status. Indeed, as Evie Kendal observes, surrogacy is not a viable or desirable al
ternative since it just “shifts the burdens to other women rather than eliminating them”
(2015, p. 2). Meaningfully, it is mostly women in developing countries whose bodies are ex
ploited to carry the babies from wealthier individuals or couples. Recently, in Sweden, Justice
Eva Wendel Rosberg authored a report to the government about surrogacy where she argues
that both commercial and altruistic surrogacy should not be allowed due to the “risk of
women facing pressure to become surrogate mothers. It is a big commitment and it involves
the risks of becoming pregnant and giving birth.”18

Gay parenting
With the advent of artificial wombs homosexual couples could use in vitro fertilization

with a donor’s egg and their sperm thus eliminating the use of a surrogate womb, a situation
fraught with potential legal, psychological and ethical problems. While this would be a wel
come solution to many gay couples, a potential objection and ramification of ectogenesis

17 Vernellia Randall & Tshaka Randall observe: “While the development of the artificial womb has focused on the
health of mother and child, there is no reason an artificial womb could not be used to bring a child to term in
cases where a woman wants to terminate her pregnancy and the father (or the state) wants the infant born
alive” (2008, p. 303). This is highly ambiguous: are the authors suggesting that the woman might not have a
voice here in terms of the fate of her aborted but alive fetus? 

18 See Cook (2016).
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would be its application in the pursuit of a masculinist agenda, with a view to creating a
mostly male society. Indeed, the yearning for complete independence from woman on the
part of some men who believe manhood and masculinity should not be “stained” by birth
from woman could potentially come about through recourse to artificial wombs and labora
tory development of ovarian tissue that could be grown into eggs.19 Now men would domi
nate the whole process of reproduction, creating in the process a world of, predictably, mostly
men, where women, in this dystopian vision, might become even more subordinated to
men’s wishes.

A representative fictional example of this vision is Lois McMaster Bujold’s Ethan of Athos
(1986), which portrays a planet inhabited by only men, indoctrinated to shun the allegedly
corrupting influence of women, where fetuses are gestated in artificial wombs, called uterine
replicators.20

Uterine Replicators, Pods and Amnio Tanks
Fiction and film, in particular the latter, have played a fundamental role in molding pop

ular perceptions about ectogenesis, with Aldous Huxley’s negative portrayal of “babies in
bottles”21 in Brave New World (1932) one of the earliest and more popular depictions. Neg
ative representations and misconceptions about artificial wombs abound in film, where the
beings gestated in podlike incubators are usually grotesque, with some deformity or judged
to be lesser humans, created to be exploited for their organs as in Michael Bay’s The Island
(2005), starring Scarlett Johansson and Ewan McGregor. In Invasion of the Body Snatchers
(Philip Kaufman, 1978) the pods, located in a big warehouse by the docks and also on board
a cargo ship, are used to create pod people, aliens who are exact duplicates of people, passing
for human. The Matrix (The Wachowski Brothers, 1999) also utilizes podlike technology to
breed and keep human beings.  Yet another example is Avatar (James Cameron, 2009) where
the Avatars are gestated in amnio tanks during the long space expedition to Pandora.

Contemporary (science) fiction, in turn, mostly takes for granted the predominance of
the ectogenetic technology in the future, although often with a negative undertone as in
Jeanette Winterson’s The Stone Gods (2005) and Joanna Kavenna’s The Birth of Love (2010).
On the other hand, a highly positive portrayal of ectogenesis occurs in Marge Piercy’s Woman
on the Edge of Time (1976). As scientist and novelist David Brin, the author of Glory Season
(1993), a feminist utopia premised on cloning technology, argues: “With uterus/womb trans
plants in the works, the “’ectogenesis’ dilemmas long gestated in science fiction will pour
forth into the real world”.22

19 As Beauvoir writes: “Horrified by needlessness and death, man feels horror at having been engendered” (1977,
p. 246).

20 The scenario of a masculine takeover of reproduction, although highly dystopian and improbable, is a recurring
argument against investing in the development of artificial wombs.

21 Huxley (2000, p. 283).
22 http://davidbrin.blogspot.pt/2015/10/backtofutureandbacktomoon.html. Accessed 11/5/2016.
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Conclusion
As this brief survey seems to indicate, there is a wide range of opinions regarding the

artificial womb, often dependent on sex, ethnic background and religion. I believe there are
many good arguments for the development and future use of ectogenesis, with therapeutic
reasons probably providing the initial impetus for its implementation, while the value of ec
togenesis in creating greater gender equality across the institutions of society should be em
phasized. This does not mean that, when that technology is implemented, every woman has
to choose it, which would amount to reproductive totalitarianism. Each woman will ideally
have the choice of whether and how to become a mother, without undue pressure from
partner or state policies, effectively a form of biopower over the female population. 

Indeed, a key question centers on the paradoxical notion of the freedom of reproductive
choice women are said to have when in reality their only choice is whether to have children
or not. The possibility of choosing not only whether to have children23 but also if they want
to gestate them inside their bodies would provide women with a greater range of options,
without for that reason becoming less maternal after their babies are removed from the in
cubators. Until the implementation of the artificial womb women’s socalled reproductive
freedom of choice is effectively only partial and illusory, with women having to accept their
fate as childbearers. I thus agree with Evie Kendal when she argues that ectogenesis “repre
sents a muchneeded option for those women who wish to have children without submitting
to the physical burdens of gestation and childbirth” (2015, 7; emphasis in the original)24 and
also with Anna Smadjor’s insistence on “prioritizing research into ectogenesis as an alterna
tive to pregnancy” (2012, p. 90).

Many technical hurdles, however, will have to be taken.25 Even after they are built, it
will have to be established whether artificial wombs can achieve similar results in terms of
the babies’ health and psychological wellbeing as gestation inside the maternal body, a task
which will be very difficult to assess. In the meantime, for those women who were born with
out a womb or have a diseased uterus, womb transplants and the bioengineered uterus hold
some promise, although the latter is still a long way off. 

I would like to finish with a probing question articulated by Smadjor: “if you did not
know whether you would be a man or a woman, would you prefer to be born into Society A,
in which women bear all the burdens and risks of pregnancy, or Society B, in which ectoge
nesis has been perfected?” (2012, p. 90). Smadjor’s query goes to the heart of the issues at
stake in this essay.
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Úteros artificiais e o Futuro da Reprodução1 
 

Aline Ferreira2 
 
 

Resumo:  
 
Neste trabalho argumenta-se que o desenvolvimento de úteros artificiais será uma 
mais valia muito significativa no contexto das tecnologias reprodutivas, não só em 
termos terapêuticos, mas também como uma contribuição para um maior 
igualitarismo de género tanto no trabalho como em casa, uma vez que reforça  a 
paridade reprodutiva. As repercussões da ectogénese em relação à maternidade de 
substituição, aborto e parentalidade gay também serão abordadas.  
 
Palavras-chave: úteros artificiais; ectogénese; paridade reprodutiva; maternidade de 
substituição; aborto 
 
 

O principal argumento deste trabalho  é que os úteros artificiais podem ser 

considerados como uma técnica de reprodução fundamental que irá contribuir de 

forma decisiva para o desenvolvimento de todo o potencial das mulheres.3 De facto, 

depois da introdução da pílula e da fertilização in vitro, a ectogénese, o 

desenvolvimento de um feto totalmente fora do útero, desde a concepção ao 

nascimento,  ou através da transferência do embrião do útero de uma mulher para 

um útero artificial, será provavelmente o factor mais significativo e importante na 

obtenção da paridade social e pessoal entre os sexos.4 

 

 

O crescente interesse nas novas tecnologias reprodutivas, incidindo particularmente 

na questão do útero artificial, tal como comprovado pelo número cada vez maior de 

publicações em que o tema é debatido, algumas das quais são revistas aqui, é um 

indicativo da crescente conscientização da evolução das tecnologias médicas e da 

ambição por parte de muitas mulheres de beneficiarem da possibilidade de usufruir 

de um leque mais vasto de opções.  

 

																																																								
1  Trabalho apresentado no V Congresso Internacional em Estudos Culturais – Género, Direitos 
Humanos e Ativismos 
2 Professora do Programa Doutoral em Estudos Culturais, Universidades de Aveiro e Minho, e-mail: 
aline@ua.pt				
3 A tecnologia necessária para o desenvolvimento de um útero artificial está a desenvolver-se muito 
lentamente, de modo que as estimativas para a sua implementação variam entre 50 e 100 anos. Veja-se 
Atlan (2005) e Bulletti (2011). Escusado será dizer que muito terá de ser trabalhado em termos práticos 
e legais, questões que no entanto não se enquadram dentro do âmbito deste ensaio. 
4 A perspectiva do parceiro não-gestante, que geralmente também tem um forte interesse pessoal e 
emocional na forma como a criança é concebida, gerada e nascida  não é abordada aqui devido à falta de 
espaço. 



O fato indiscutível de que até agora todos os seres humanos nascem da mulher (até 

mesmo Macduff em Macbeth de Shakespeare, apesar de “desde o ventre de sua 

mãe/prematuramente rasgado” [Act V, Cena 8] através de uma cesariana, nasceu de 

uma mulher) deixa de ser verdadeiro após a implementação de úteros artificiais.  

Tem sido muitas vezes observado que, com o desenvolvimento da ectogénese, a 

mulher deixa de ter como prerrogativa o facto de ser a única reprodutora e isso pode 

diminuir a sua importância como a exclusiva provedora de gestação, especialmente 

em sociedades patriarcais extremas, agravando a sua posição de subalterna. O papel 

da mulher como mãe, no entanto, permaneceria inalterado, mas mais em pé de 

igualdade com o pai, de modo a que as repercussões da tecnologia ectogenética, 

enquadradas com as decisões da mulher, das quais esta beneficiaria, seriam 

previsivelmente favoráveis a uma maior paridade no local de trabalho e como 

consequência directa, também em casa. O corpo que dá à luz pode, a longo prazo, 

num cenário onde a ectogénese é segura, generalizada e acessível, com importantes 

consequências não só para a vida das mulheres, mas para toda a estrutura da 

sociedade, transformar-se na excepção que não se encontra em desvantagem em 

termos sociais, uma vez que a gravidez passa a ser uma questão de escolha por parte 

da mulher.  

 
Christine Battersby propõe que “as metafísicas dominantes do Ocidente têm sido 

desenvolvidas a partir do ponto de vista de uma identidade que não pode dar à luz " 

(1998, p. 4) e é crucial desenvolver uma "metafísica feminista que inclua uma ênfase 

no nascimento" (4); a bioeticista Anna Smajdor, por sua vez,  considera que não é 

nada menos do que um "imperativo moral"  no que se refere à ectogénese ((2007, p. 

336). Estas duas filosofias feministas, aparentemente antagónicas, podem, do meu 

ponto de vista, coexistir de forma produtiva, com os benefícios médicos para as 

mulheres e fetos em casos de doença e de prematuridade pesando fortemente em 

favor do desenvolvimento da ectogénese. Para além disso, como se verá, existem 

também implicações sociais pertinentes que beneficiariam substancialmente as 

mulheres. No que se segue, vou tentar fornecer uma visão geral e uma reflexão sobre 

os principais argumentos a favor e contra esta tecnologia. 

 

Argumentos terapêuticos  
 
Existe uma panóplia de condições clínicas que impedem as mulheres de levar uma 

gravidez a termo, sendo a mais radical a ausência de um útero. Um útero artificial 

fornece tecnologicamente uma matriz segura que permite que um feto se desenvolva, 



depois de ter sido transferido do ventre comprometido da sua mãe, incapaz de 

sustentar a sua vida. Estando a viabilidade do feto situada agora em cerca de 24 

semanas, é provável que com os avanços da medicina este período de tempo seja 

reduzido,5 apesar dos ainda numerosos obstáculos técnicos.6  

 

Além disso, a gravidez carrega sempre consigo um grande número de potenciais 

riscos que por vezes podem ser fatais, ameaças que se aplicam somente à saúde da 

mulher7, criando, assim, uma assimetria inevitável com os homens, e o parto também 

acarreta os seus próprios desafios.8     

 

Outro desenvolvimento científico que ainda se encontra na fase inicial, mas que 

parece muito promissor é o útero da bioengenharia, embora o aperfeiçoamento desta 

tecnologia esteja provavelmente ainda a décadas de distância.9  Transplantes de 

útero 10 oferecem também alguma esperança, com cerca de 15 bebés já nascidos 

através desta técnica, à data deste trabalho.11 

 

No entanto, nem o útero da bioengenharia nem o transplante de útero substituiriam 

os úteros artificiais nos termos daquilo que significa a radical mudança das mulheres 

como únicas geradoras terem a capacidade de poder escolher a solução ectogenética. 

Na verdade, essa possibilidade de escolha entre estas alternativas é que será o grande 

motor para conseguir uma mudança social duradoura.      

 

																																																								
5 De acordo com Carlo Bulletti um útero artificial "pode servir como uma incubadora para recém-
nascidos prematuros, especialmente aqueles que são assistidos antes de aproximadamente 24 semanas 
de gestação, o mínimo para viabilidade com incubadoras atuais. O desenvolvimento de uma tal 
incubadora poderia proporcionar um avanço para a redução da mortalidade e morbilidade fetal que 
deriva da prematuridade "(2011, p. 124; tradução minha). Excepto indicação em contrário todas as 
traduções são minhas. 
6 Como Vernellia Randall & Tshaka Randall observam: "Há muitos usos potenciais para um útero 
artificial incluindo a disponibilidade de um ambiente livre de drogas / álcool durante a gestação; 
transformando múltiplas gravidezes de tratamento de fertilidade numa única gravidez; como uma 
alternativa de substituição do humano e, é claro, como uma alternativa ao aborto"(2008, p. 5; tradução 
minha). 
7 Frida Simonstein & Michal Masciach-Eizenberg observam que, apesar dos riscos associados à gravidez, 
esta não é descrita como uma doença, provavelmente devido ao fato de que "os riscos reprodutivos têm 
sido tradicionalmente vistos como o destino das mulheres e, portanto, um dado adquirido" (2009 , p. 
88; tradução minha).	
8 De acordo com a Organização Mundial de Saúde cerca de 15% de todas as mulheres grávidas irá 
experienciar uma "complicação potencialmente fatal" directamente associada com a gravidez. Veja-se 
(Kendal, 2015, Int., N. 6). Para uma nova lista de limitações impostas às mulheres durante a gravidez ver 
Kendal (2015, Int.). Kendal também argumenta que, se a mulher grávida tem cancro, a possibilidade de 
transferir o feto para um útero artificial beneficiaria muito a mãe, que seria capaz de receber tratamento 
para a sua condição, sem limitações impostas pela presença do feto. 
9 Veja-se Don (2015) 
10 Como Woessner, Bale & Arora (2015) argumentam, o transplante de útero pode proporcionar um 
tratamento para a infertilidade.  
11 Veja-se Johannesson & Jarvhölm (2016). 



Um dos argumentos mais convincentes contra o desenvolvimento dos úteros 

artificiais é que estes seriam incapazes de imitar todo o ambiente do útero materno, o 

que poderá levar a consequências nefastas para a saúde geral do bebé. Como afirma a 

psicóloga do desenvolvimento, Janet DiPietro: "O ambiente fetal é mais do que 

apenas hormonas".12 E prossegue afirmando: “Não se pode simplesmente adicionar 

constituintes desta ou daquela hormona ou proteína e recriar o ventre”. Para 

DiPietro, uma gestação de embrião fora do útero da sua mãe "vai acabar sendo 

diferente do que aquele mesmo embrião [seria] se tivesse sido desenvolvido de forma 

natural".13  A questão, então, é: será que os bebés que "nascem" de úteros artificiais 

podem, de algum modo, sofrer de danos psicológicos? Será que possuem 

características psicológicas e emocionais diferentes, como resultado de não terem a 

experiência intra-uterina? Poderia tal criança não sentir ressentimento ou outros 

sentimentos negativos, temendo não ser amada tanto quanto uma criança de uma 

mãe que passou pela gravidez em seu nome?14 É claro que é impossível saber com as 

poucas suposições que temos ao nosso alcance.  

 

 
Paridade reprodutiva  
 
O facto incontestável de que apenas as mulheres podem ser mães gestantes tem sido 

um factor decisivo para moldar as suas vidas. O seu papel como o único sexo que 

pode transportar o feto dentro do seu ventre tem sido muitas vezes visto como uma 

fonte de "poder", mas também como base para a discriminação em casa e no local de 

trabalho, bem como o suporte para a submissão patriarcal, frequentemente com 

recurso a argumentos falaciosos que invocam a protecção e a honra para manter a 

mulher em casa e invisível.15 Como Anna Smajdor, uma defensora da ectogénese, 

refere: "A gravidez é uma condição que causa dor e sofrimento, e que afecta apenas as 

mulheres. O fato dos homens não terem que passar pela gravidez para terem um filho 

genético, enquanto as mulheres têm que passar, é uma desigualdade natural " (2012, 

p. 90). 

 

																																																								
12 Citado em Gretchen Reynolds (2005, p. 78).	
13 Citado em Gretchen Reynolds (2005, p. 78). 
14 A importância da ligação intra-uterina entre mãe e bebé e a sua relevância para a mãe também é 
ressaltada por Helen Watt que afirma: "para as mulheres que usam úteros artificiais selectivamente ao 
longo da gestação, simplesmente, preferindo não gerar os seus próprios filhos . . . seria privá-las a elas 
mesmas e à criança de uma ligação importante para o relacionamento posterior entre elas e para a auto-
estima e identidade social da criança "(2016, p. 129; tradução minha). 
15 De acordo com Evie Kendal: "Isto não quer dizer que não existam benefícios sociais concomitantes 
que podem ser específicos para as mães gestantes, mas sim que onde há desvantagem social que 
acompanha o nascimento de uma criança esta afecta desproporcionalmente a mãe" (2015, p. 14). 



A visão pró-natalista que prevalece na maioria das culturas recorrentemente 

romantiza e dá glamour à maternidade, colocando muitas vezes uma pressão 

inconveniente sobre as mulheres para que estas se tornem mães,	 pressão que pode 

ser prejudicial a muitos níveis. Como Evie Kendal afirma, a "coerção social pró-

natalista" (2015, p. 10) deixa as mulheres “vulneráveis à exploração, promovendo a 

ideia de que a realização das mulheres está intrinsecamente ligada à sua capacidade 

fértil ” (p. 10).16 

 

Anna Smajdor, por seu turno, defende o desenvolvimento de úteros artificiais, já que 

"apenas ao remediar as injustiças naturais ou físicas envolvidas nos papéis de género 

desiguais na reprodução podemos atenuar as injustiças sociais que surgem a partir 

deles" (2007, p.337). Evie Kendal, no mesmo registo, também argumenta que a 

gestação e o parto podem ser vistos como constituindo um fardo injusto para as 

mulheres em termos físicos, sociais e financeiros (2015, p. 2), uma injustiça que 

decorre da "distribuição desigual dos riscos e benefícios", concluindo que a 

ectogénese é um pré-requisito essencial para adquirir a igualdade sexual em termos 

reprodutivos e que por isso o estado deve apoiar a ectogénese. Como Smajdor, Evie 

Kendal também acredita que a “opção da ectogénese é um requisito necessário para a 

igualdade sexual nas diligências reprodutivas (esforços reprodutivos)” (p.1).  

 

Para Tuija Takala as expectativas dos papéis de género ainda são muito poderosas e 

eficazes até mesmo nos círculos mais esclarecidos, onde para as mulheres o "papel e o 

lugar é, se não determinado, definitivamente informado pelo facto de que elas 

poderiam ser, ou poderiam tornar-se mães" (2009, p . 187). Takala, no entanto, 

argumenta que as mulheres “colectivamente e individualmente, devem acolher a 

possibilidade de nutrir (criar) o embrião e o feto fora do útero durante todo o período 

de gestação" (p. 187) como um "caminho para a verdadeira igualdade" (p. 194) . Dien 

Ho (2006), que apela ao princípio de permitir às pessoas que escolham quando não 

são dadas “razões justas para limitar a sua autonomia" (p. 146), argumenta que a 

ectogénese deve ser possibilitada, e acredita que "pode permitir que o parceiro 

tradicionalmente não-gestante possa compartilhar a responsabilidade do 

																																																								
16 Como Evie Kendal observa: "A longo prazo, a ectogénese tem o potencial de desafiar o principal 

fundamento da pró-natalidade,  ao providenciar uma imagem do futuro na qual o crescimento da 

população não depende somente de atrair, manipular ou coagir as mulheres a ficarem grávidas" (2015, 

p. 13). 

	



desenvolvimento fetal de uma forma mais equitativa" (p. 145), estendendo, assim, o 

pensamento ocidental actual sobre parentalidade partilhada. 

 

Aborto 
 

Com úteros artificiais muitos dos fetos não levados a termo e que foram abortados 

poderiam ter sobrevivido. Muitas mulheres, no entanto, sentir-se-iam muito 

desconfortáveis sabendo que os seus embriões seriam desenvolvidos em incubadoras 

e dados para adopção sem o seu consentimento. A questão primordial aqui, então, 

tem a ver com a escolha de cada mulher, que teria de dar indicações específicas sobre 

o destino do seu embrião. 

 

Esta é, naturalmente, uma questão altamente controversa. Sarah Langford afirma 

que a "posição filosófica de que a ectogénese fornece uma alternativa viável para a 

interrupção da gravidez é imperfeita e tem como premissa um equívoco sobre o 

conceito e a finalidade do aborto" (2008, p. 263). De acordo com Langford "uma 

‘solução ectogenética’ para o aborto é não feminista porque dá prioridade à vida do 

feto em detrimento do direito das mulheres de se recusarem a ser mães "(p. 263) e 

"serve apenas para perpetuar a sociedade patriarcal". Para Langford, as mulheres que 

"tomam a difícil decisão de fazer um aborto não escolhem submeter-se ao 

procedimento, simplesmente porque elas não querem estar grávidas, mas também 

porque não querem ser mães ". Creio que Langford não considera o cenário em que 

as mulheres de facto optam por fazer um aborto para não se tornarem mães, mas não 

se opõem à possibilidade de transplantar o seu feto para um útero artificial para ser 

gestado e posteriormente adoptado.  

Isto é precisamente o que Christie Overall defende, apoiando a autonomia da mulher 

grávida para decidir o que fazer com o seu feto, incluindo fazer um aborto, mesmo 

com a possibilidade de ter o embrião transferido para um útero artificial. De facto, 

enquanto algumas mulheres podem sentir alívio ao saber que estão a salvar uma 

vida, mesmo que elas não desejem ter responsabilidade sobre ela, outras podem 

preferir ter uma ruptura clara, como fariam com o aborto tradicional, tendo a 

percepção de que o seu futuro filho não nascerá e não será dado a outros pais. 

 

Para Vernellia Randall e Tshaka Randall o "desenvolvimento da tecnologia neonatal 

incluindo os úteros artificiais torna inevitável que a decisão de colocar termo ao feto 

será separada da decisão de extracção do feto " (2008, p. 302). Assim, no futuro, "a 

lei será capaz de permitir que uma mulher possa escolher não levar uma gravidez a 



termo atempadamente, enquanto tornará ilegal acabar com a vida de um feto. Uma 

mudança que terá consequências significativas para todas as partes envolvidas: 

mulheres, homens e o Estado "(p 291).17 

 
Barriga de aluguer 

 
Significativamente, os úteros artificiais eliminariam a necessidade de barrigas de 

aluguer, uma fonte de inúmeros problemas éticos e de exploração das mulheres, 

tanto financeiramente como em termos do seu estatuto jurídico. De facto, como Evie 

Kendal observa, a barriga de aluguer não é uma alternativa viável ou desejável, uma 

vez que apenas "muda os fardos para outras mulheres, em vez de eliminá-los" (2015, 

p. 2). Na sua grande maioria, são principalmente as mulheres dos países em 

desenvolvimento cujos corpos são explorados para transportar os bebés de 

indivíduos ou casais ricos. Recentemente, na Suécia, a juíza Eva Wendel Rosberg, 

autora de um relatório do governo sobre maternidade de substituição, argumenta que 

tanto a barriga de aluguer comercial como a altruísta não devem ser permitidas 

devido ao "risco das mulheres poderem enfrentar pressão para se tornarem mães de 

aluguer. É um grande compromisso que envolve os riscos de engravidar e dar à luz".18 

 

Parentalidade Gay 
 

Com o advento dos úteros artificiais os casais homossexuais podem usar a fertilização 

in vitro com um óvulo e o seu esperma eliminando, assim, o uso de um útero de 

aluguer, uma situação susceptível de criar problemas legais, psicológicos e éticos. 

Enquanto esta seria uma solução bem recebida por muitos casais homossexuais, uma 

potencial objecção e ramificação da ectogénese seria a sua aplicação na perseguição 

de uma agenda masculinista, tendo em vista a criação de uma sociedade 

predominantemente masculina. Na verdade, o anseio pela independência completa 

da mulher por parte de alguns homens que acreditam que a virilidade e 

masculinidade não devem ser "manchadas" pelo nascimento através da mulher 

poderia ser satisfeito através do recurso a úteros artificiais e desenvolvimento 
																																																								
17 Vernellia Randall e Tshaka Randall observam: "Embora o desenvolvimento do útero artificial se centre 

sobre a saúde da mãe e da criança, não há razão para um útero artificial não poder ser usado para trazer 

uma criança a termo nos casos em que uma mulher quer terminar a sua gravidez e o pai (ou o estado) 

quer a criança nascida viva "(2008, p. 303). Isto é altamente ambíguo: são os autores sugerindo que a 

mulher pode não ter uma voz aqui em termos do destino de seu feto abortado, mas vivo? 

	
18 Veja-se Cook (2016).  



laboratorial de tecido ovárico  que poderia ser transformado em ovos.19 De acordo 

com este cenário os homens dominariam todo o processo de reprodução, podendo 

potencialmente criar  um mundo maioritariamente masculino, onde as mulheres, 

nesta visão distópica, podem tornar-se ainda mais subordinadas aos desejos dos 

homens. Um exemplo fictício que representa esta visão é Ethan of Athos (1986) de 

Lois McMaster Bujold, que retrata um planeta habitado por apenas homens, levados 

a evitar a influência supostamente corruptora das mulheres, em que os fetos são 

gerados em úteros artificiais, chamados replicadores uterinos.20 

 

Replicadores uterinos, Casulos  e Tanques amnióticos  
 
Ficção e filmes, principalmente recentemente, têm desempenhado um papel 

fundamental em moldar as percepções populares sobre ectogénese, com o retrato 

negativo de Aldous Huxley de "bebés em garrafas"21 em Brave New World (1932), 

uma das representações mais antigas e mais populares. Figurações negativas e ideias 

erradas sobre úteros artificiais são abundantes no cinema, onde os seres gestados em 

incubadoras-casulo são geralmente grotescos, com alguma deformidade ou julgados 

como seres humanos inferiores, criados para serem explorados pelos seus órgãos 

como no filme The Island (2005) de Michael Bay, que teve como protagonistas 

Scarlett Johansson e Ewan McGregor. Em Invasion of the Body Snatchers (Philip 

Kaufman, 1978), os casulos, localizados num grande armazém nas docas e também a 

bordo de um navio de carga, são usados para criar pessoas-casulo, aliens que são 

cópias exactas de pessoas, passando por seres humanos. The Matrix (The Wachowski 

Brothers, 1999), também utiliza a tecnologia do casulo para reproduzir e manter os 

seres humanos. Ainda outro exemplo é Avatar (James Cameron, 2009), onde os 

avatares são gerados em tanques amnióticos durante a longa expedição espacial para 

Pandora. 

 

A ficção científica contemporânea, por sua vez, apresenta como adquirida a 

predominância da tecnologia ectogenética no futuro, embora muitas vezes com um 

tom negativo como em The Stone Gods (2005) de Jeanette Winterson ou em The 

Birth of Love (2010) de Joanna Kavenna. Por outro lado, um retrato profundamente 

																																																								
19 Como Beauvoir escreve: "Horrorizado com a inutilidade e a morte, o homem sente horror por ter sido 

engendrado" (1977, p 246). 
20 O cenário de um controlo masculino da reprodução, embora altamente distópico e improvável, é um 

argumento recorrente contra o investimento no desenvolvimento de úteros artificiais. 
21 Huxley (2000, p. 283). 



positivo da ectogénese ocorre em Woman on the Edge of Time (1976) de Marge 

Piercy.  Como cientista e escritor David Brin, o autor de Glory Season (1993), uma 

utopia feminista que tem como premissa a tecnologia de clonagem, argumenta: "Com 

o advento de transplantes de útero, os dilemas da 'ectogénese' longamente  gestados 

na ficção científica serão disseminados no mundo real ".22 

 

Conclusão 
 
Como esta breve pesquisa parece indicar, há uma ampla gama de opiniões a respeito 

do útero artificial, muitas vezes dependentes do sexo, origem étnica e da religião. 

Creio que há bons argumentos para o desenvolvimento e uso da ectogénese no futuro, 

provavelmente com as razões terapêuticas a liderar o ímpeto inicial para a sua 

implementação, muito embora o seu valor na concepção de uma maior igualdade de 

género em todas as instituições da sociedade deva ser enfatizado. Isto não significa 

que, quando esta tecnologia for implementada, todas as mulheres têm que a escolher, 

o que equivaleria a totalitarismo reprodutivo. Cada mulher terá idealmente a opção 

de ser e como ser mãe, sem pressões indevidas dos parceiros ou das políticas 

governamentais, que é efectivamente uma forma de biopoder sobre a população 

feminina. 

De facto, a questão central tem a ver com a noção paradoxal da liberdade de escolha 

reprodutiva da mulher, quando na realidade a sua única opção é se quer ter filhos ou 

não. A faculdade de escolher não só a possibilidade de ter filhos,23 mas também se os 

querem gerar dentro dos seus corpos iria proporcionar às mulheres uma maior gama 

de opções, sem se tornarem menos maternais depois dos seus bebés serem retirados 

das incubadoras. Antes da implementação dos úteros artificiais, aquilo a que 

chamamos liberdade de escolha reprodutiva das mulheres é efectivamente apenas 

parcial e ilusória, com as mulheres a terem que aceitar o seu destino biológico. Assim, 

concordo com Evie Kendal quando ela argumenta que a ectogénese "representa uma 

opção muito necessária para aquelas mulheres que desejam ter filhos sem se 

submeter às sobrecargas físicas de gestação e do parto" (2015, 7; enfâse no original)24 

e também com a insistência de Anna Smajdor em "priorizar pesquisas em ectogénese 

como uma alternativa para a gravidez" (2012, p. 90). 

 

																																																								
22 http://davidbrin.blogspot.pt/2015/10/back-to-future-and-back-to-moon.html. Acesso 11/5/2016. 
23 Para uma discussão aprofundada desta questão, ver Overall (2012). 
24 Esta matéria foi amplamente descrita em Beauvoir (1977). 



No entanto, muitas dificuldades técnicas terão de ser ultrapassadas25. Mesmo depois 

de construídos, terá que se determinar se estes úteros artificiais conseguem 

resultados semelhantes em termos de saúde e bem-estar psicológico dos bebés como 

a gestação no interior do corpo materno, questão esta que será muito difícil de 

avaliar. Entretanto, para aquelas mulheres que nasceram sem útero ou que têm um 

útero enfermo, os transplantes de útero e o útero da bioengenharia trazem alguma 

esperança, embora este último ainda tenha um longo caminho a percorrer.  

 

Gostaria de terminar com uma questão colocada por Smajdor: "se não soubesses se 

ias ser um homem ou uma mulher, preferirias ter nascido na Sociedade A, em que as 

mulheres arcam com todos os fardos e riscos da gravidez ou na Sociedade B, em que a 

ectogénese foi aperfeiçoada? "(2012, p. 90). Esta pergunta de Smajdor vai ao cerne 

das questões tratadas neste ensaio.  
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