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Mesa redonda: Medicalização da vida, tecnologias e biopolítica

“Meio quilo de gente!” A biopolítica das imagens ultrassonográficas fetais
Lilian Krakowski Chazan (Médica, Psicanalista SBPRJ)
Verifica-se na atualidade um fenômeno em torno das imagens ultra-sonográficas fetais. O que era a
princípio e em princípio uma tecnologia de imagem médica transformou-se em objeto de consumo e
‘lazer’. Investiguei esse fenômeno em uma etnografia desenvolvida em três clínicas de ultrasonografia no Rio de Janeiro. Discuto de que modo o consumo de imagens fetais é constitutivo de
novas subjetividades, fetais e maternas, e ao mesmo tempo contribui para o reforço de uma visão
medicalizada da gravidez. A produção do prazer de ver o feto é a pedra de toque que une o útil ao
agradável, e o consumo de imagens é um ponto de articulação de diversas questões. No campo
observado, as grávidas buscam ativamente obter imagens fetais. No decorrer do exame, os
profissionais produzem narrativas visuais e discursivas. Constrói-se uma subjetivação que engloba
indistintamente as imagens, a gestante e o feto, ao mesmo tempo em que é produzida uma
estetização das imagens, uma exteriorização do feto e uma ‘con-fusão’ da imagem com o feto
propriamente dito. Desse modo, ocorre uma reconfiguração de vivências da gravidez mediada pela
tecnologia de imageamento. Os vídeos com imagens fetais tornam-se um entretenimento de caráter
similar ao proporcionado por documentários. Entendo esta situação como parte de um panopticismo
que devassa corpos femininos e fetais, ao mesmo tempo normatizando-os e construindo novos
sujeitos calcados em corporalidades virtuais.

Políticas de saúde da mulher no Brasil - História e evolução
Jane Maria de Souza Philippi (UFSC)
Trata-se da história da saúde da mulher no Brasil e sua evolução desde a criação do Programa
Materno-Infantil, que proporcionava à mulher uma saúde fragmentada e focada somente na
gestação e na maternidade até dos dias de hoje, com a Política Nacional de Saúde da Mulher, com
uma visão integral sobre a saúde da mulher.
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