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RESUMO 

O nascimento é uma construção cultural revestida de significados, sendo através dele 

que a sociedade se renova e perpetua. O nascimento de gémeos na raça humana é um 

acontecimento biologicamente raro, o que lhe valeu um fascínio universal. Ao longo dos 

tempos, em diferentes regiões e grupos sociais, significados distintos e até atributos 

opostos têm vindo a ser dados aos gémeos.  

Nota-se o interesse com que a comunidade científica aborda a gravidez múltipla desde 

Hipócrates. Terá sido Aristóteles o primeiro a lançar as raízes para a discussão da 

problemática dos gémeos integrada numa concepção de Mundo Natural em que as 

ocorrências raras e fora do normal constituíam monstros. Durante séculos, os estudos 

dos gémeos foram integrados no debate científico alargado sobre monstros. Com a 

evolução do pensamento médico também o conhecimento sobre a gestação gemelar se 

foi aprimorando, constituindo, ainda, na actualidade, um desafio em torno dos cuidados 

obstétricos e da medicina fetal. 

Os gémeos são símbolo de dualidade que surge, geralmente, no sentido de unidade de 

dois núcleos em cooperação, podendo, contrariamente, significar desunião ou divisão de 

pólos opostos do mesmo núcleo. 

Os mitos que permeiam o fenómeno do nascimento múltiplo encontram-se em todas as 

culturas do mundo e partilham uma marcada ambivalência, manifestando sentimentos 

antagónicos face aos gémeos. É reconhecida a universalidade das superstições e 

tradições sobre gémeos. Lendas, rituais e comportamentos particulares representam uma 

elaborada e fantasiosa noção dos gémeos, reflectindo as crenças daqueles que viveram 

em tempos remotos e dos que vivem sobe os desígnios de culturas diferentes. A 

compreensão destas será uma forma importante de superar as estreitezas do 

etnocentrismo que nos caracteriza. 
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INTRODUÇÃO 

O nascimento de uma criança transcende a sua inquestionável dimensão biológica, 

sendo, também, um acontecimento rodeado de conhecimentos, crenças, valores e 

comportamentos característicos da sociedade. Assim, pode dizer-se que o nascimento é, 

acima de tudo, uma construção cultural. A vinda ao mundo de um novo ser é revestida de 

significados, representa a ritualização da obra de criação e é através dela que a 

sociedade se perpetua (Beek, 2002; Bernardi 2007). 

A divergência cultural na atribuição de um significado ao nascimento entre diferentes 

colectividades que o mundo conhece, é ainda mais marcada quando se trata de uma 

gravidez múltipla. É reconhecido o fascínio que, ao longo dos tempos, diferentes grupos 

sociais cultivam pelo insólito nascimento dos gémeos. Significados diversos e até 

atributos opostos têm vindo a ser dados aos gémeos desde os grupos tribais de África, 

até aos indígenas americanos, passando pela Europa Católica Medieval. De realçar, o 

interesse com que a comunidade científica aborda este tema desde Hipócrates, 

constituindo, ainda na actualidade, um desafio em torno dos cuidados obstétricos e da 

medicina fetal. 

É inegável a atitude particular que o público em geral dirige a um par de gémeos; a 

imagem das duas crianças juntas é, realmente, apelativa, embora individualmente 

possam passar despercebidos. Mais do que a empatia criada em desconhecidos, a 

solicitação visual dos gémeos é sentida pelos pais, considerando-se um elemento 

importante na motivação do tratamento afectivo (Piontelli, 2008). Segundo a mesma 

autora, é um reforço positivo que ajuda a ultrapassar as dificuldades envolvidas na sua 

educação. Uma intensa contradição é sentida pela mãe durante a gestação gemelar e as 

complicações da gravidez ajudam na flutuação de sentimentos, desde a idealização, ao 

medo e aversão até à culpabilização (Piontelli, 2008). Além disso, os gémeos são um 

factor destabilizador para toda a família pelo custo financeiro adicional e também pela 

duplicidade de solicitações a que os pais são submetidos (Scheinfeld, 1967).  

Também noutras culturas do mundo, do passado e do presente, se nota um sentimento 

de contradição aliado a inúmeros mitos que permeiam o nascimento múltiplo. Se há 

lugares em que os gémeos são considerados dádivas divinas, honrados através de rituais 

predefinidos e venerados durante a vida, noutros, o medo do diferente e do inesperado 

persistem. Portanto, as faculdades divinas dos gémeos são vistas com temor e 

apreensão, como se fossem um perigo potencial. Assim se nota a referida ambivalência: 

se por um lado os gémeos carregam uma bênção, também uma maldição os persegue. 
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Um tema transversal quando se trata de gravidez múltipla é a sexualidade da progenitora, 

que suscita a questão da paternalidade. Muitas culturas acreditam que gémeos são fruto 

da relação com dois homens, outras há que atribuem à intervenção de um homem e um 

deus ou uma entidade espiritual. Neste sentido os gémeos são, invariavelmente, 

considerados crianças anormais, frutos de transgressão. 

Existem colectividades primitivas cuja estrutura social assenta nas relações de 

parentesco, na idade ou no género dos seus constituintes. A continuidade dessa 

estrutura é mantida pela integração de novos indivíduos segundo a sua ordem de 

nascimento, que determina o papel que o indivíduo desempenha na sociedade (Beek, 

2002). Quando duas ou mais crianças nascem em simultâneo pode achar-se que houve 

desfragmentação da mesma identidade social, pela noção de partilha dos mesmos, 

espaço e tempo, sociais. A entropia gerada por este fenómeno desconcertante pode 

suscitar uma certa vulnerabilidade no grupo e, assim, obrigar os actores sociais a criar 

rituais de normalização (Bernardi, 2007). Perante vários fenómenos ameaçadores à 

identidade social dos indivíduos, à estrutura organizacional, à pureza e à decência das 

sociedades, estas tentam proteger-se lançando mão de estratégias que podem passar 

pela separação dos irmãos, pela desintegração da progenitora, pela necessidade de 

rituais de purificação ou de sacrifício. 

De notar, ainda, a importante conotação de fertilidade dada às famílias com gémeos. Em 

algumas colectividades os gémeos são chamados a eventos relacionados com as 

culturas agrícolas com a esperança de que os seus poderes místicos concedam colheitas 

de sucesso. As famílias são reverenciadas, ocupando um lugar privilegiado, para que 

possam transmitir, aos seus semelhantes, sucesso de fertilização. 

A inquietação suscitada pela gemelaridade, pode não se esgotar nas sociedades 

primitivas, nem tão pouco no passado remoto da sociedade ocidental. Desenvolvimentos 

científicos relativamente recentes trouxeram à discussão pública e científica algumas 

questões relacionadas com gémeos. O primeiro ser vivo clonado, a famosa ovelha Dolly, 

levou a um cenário de partenogénese. Entre a população em geral, poder-se-ia imaginar, 

a possibilidade de criação de uma réplica humana que, no entanto, se revelou um sonho 

falacioso. O mais próximo possível de clones humanos são os gémeos monozigóticos, 

sendo permitido, a este grupo de privilegiados, imaginar o que significa viver com um 

duplo de si próprio (Piontelli, 2008). Por outro lado, os movimentos e argumentos 

levantados contra as experiências de engenharia genética e reprodutiva como a 

clonagem, podem sugerir que a humanidade não aceita com facilidade a duplicação. Por 
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detrás de tais objecções, para além das questões éticas, poderá estar o receio da perda 

de identidade. 
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OBJECTIVOS 

A presente dissertação explora as inúmeras abordagens, acima sumariadas, que poderão 

fazer-se sobre gémeos e a sua relação com a evolução do pensamento e a variabilidade 

cultural no mundo. 

O ponto em que os gémeos se colocam da actualidade reúne e clarifica vários conceitos 

referentes à gestação gemelar, fazendo-se referência à sua incidência no mundo. 

Na História da Medicina percebe-se a evolução levada a cabo pela comunidade científica 

e médica sobre a gravidez múltipla, não ignorando as influências que os movimentos 

religiosos e os acontecimentos históricos poderão ter exercido sobre o conhecimentos 

acerca dos gémeos ao longo dos séculos. 

Por fim, uma abordagem da Mitologia e Etnografia é essencial para perceber as 

atribuições simbólicas que diferentes culturas dão aos nascimentos múltiplos e o modo 

como os povos interagem com os gémeos que vivem no seu seio, condicionando o futuro 

destas crianças e das suas famílias. 
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OS GÉMEOS NA ACTUALIDADE 

A prevalência de partos múltiplos espontâneos acredita-se que seja cerca de 1% dos 

nascimentos, existindo consideráveis variações. Na Ásia ocorrem 6 em cada 1000 

nascimentos, 10 a 20 na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA) e 40 em 1000 

nascimentos em África (Hall, 2003). Akinboro et al. (2008) afirmam que o sudoeste da 

Nigéria é a região do mundo com maior taxa de gemelaridade que atribuem à dieta, a 

história materna de gestações múltiplas e a factores socio-económicas. A média de 

quatro hospitais de cidades da área foi 40,2 em cada 1000 nascimentos em que o valor 

máximo de 46,5:1000 foi registado em Ilesa (Akinboro et al., 2008).  

Estudos há que falam de aumento de incidência de gémeos nas últimas décadas, como 

resultado de técnicas de reprodução medicamente assistida (RMA) capazes de provocar 

superovulações ou pela implantação artificial no útero de diversos embriões fertilizados in 

vitro, condição praticada para incrementar a percentagem de sucesso (Siddiqui & 

McEwan, 2007). Entre 20 a 30% dos partos que seguem RMA nos EUA e na Europa são 

de gémeos, comparados com 1% de concepção espontânea (Hansen et al., 2009). Os 

mesmos autores alertam para adicionais riscos perinatais e hospitalizações nos primeiros 

três anos de vida envolvendo os gémeos concebidos por RMA. Outros factores que pode 

estar a contribuir para esta elevação de incidência são o aumento de gestações tri e 

tetra-gemelares e a crescente idade média materna (Rodrigues et al., 2005). 

Cerca de um terço dos gémeos originam-se de um único óvulo fertilizado que se divide 

em dois até ao 13º dia após a fertilização. Estes constituem os gémeos monozigóticos ou 

“verdadeiros” como são popularmente chamados, ou, ainda, uniovulares, monovitelinos 

ou idênticos. Existe quem os considere “clones naturais” por possuírem guarnição 

genética idêntica, no entanto, sabe-se que durante o desenvolvimento de qualquer 

organismo multicelular, as células poderão sofrer mutações e um controle epigenético 

distinto, gerando gémeos monozigóticos geneticamente diferentes (Hall, 2003). 

Contrapondo ao conceito de poliembrionia associada aos gémeos monozigóticos, surge a 

poliovulação que está na origem dos gémeos dizigóticos. Estes constituem cerca de dois 

terços dos casos de gemelaridade e resultam do desprendimento de dois oócitos em 

simultâneo, fertilizados por espermatozóides diferentes. Como tal, a sua composição 

genética é tão semelhante quanto a de dois irmãos de gestações distintas (Sadler, 2004). 

Gémeos dizigóticos podem também ser conhecidos por biovulares, bivitelinos, fraternos 

ou, popularmente, “falsos”. Acrescente-se que em ambos os processos pode ocorrer a 

formação de um número maior de fetos – trigémeos, quadrigémeos, etc. 
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Para além da zigotia, é importante conhecer a corionicidade dos gémeos, principalmente 

pelo facto dos monocoriónicos apresentarem risco aumentado de complicações, para 

além de mortalidade perinatal cinco vezes maior (Taylor, 2006). Os gémeos dizigóticos 

têm placentas e membranas separadas (bicoriónicos e biamnióticos), apesar de haver 

possibilidade de conexões vasculares parciais. Dependendo do momento da clivagem 

embrionária dos gémeos monozigóticos, várias possibilidades se afiguram. Podem ser 

bicoriónicos e biamnióticos se a clivagem ocorreu entre o primeiro e o terceiro dia 

(correspondem a cerca de 25 – 30%); se aconteceu entre o terceiro e oitavo dia, são 

monocoriónicos e biamnióticos (aproximadamente 70 – 75%) e uma pequena 

percentagem (cerca de 1 – 2%) pode sofrer clivagem entre o nono e o 12º dia, sendo 

monocoriónicos, monoamnióticos, tendo estes maior risco de compromisso vascular 

(Hall, 2003; Siddiqui & McEwan, 2007). 

Apesar do grande progresso da medicina nos países desenvolvidos, as gestações 

múltiplas continuam permeadas de riscos, tanto maternos como fetais. A comprova-lo, 

sabe-se que a mortalidade materna permanece alta, sendo cerca de três vezes superior 

numa gravidez múltipla em relação à simples. As complicações reconhecidas para 

qualquer gestação tornam-se mais frequentes e de maior risco: pré-eclâmpsia, diabetes 

gestacional e infecções têm risco de ocorrência duas a três vezes maior e anemia grave 

até 8 vezes superior. Estes e outros problemas não citados, quando não tratados podem 

produzir graves consequências (Siddiqui & McEwan, 2007; Piontelli, 2008). 

Relativamente às crianças, o grande risco da gestação múltipla é a prematuridade, 

representando 43,6% das gestações gemelares e 5,6% das simples (Dodd & Crowther, 

2005). A restrição de crescimento intra-uterino é mais frequente nas gestações 

gemelares, comprometendo o peso ao nascer que é, em média, menor (Hall, 2003). 

Estima-se que 25 a 33% dos gémeos sejam leves para a idade gestacional, portanto, 

com risco acrescido de morbilidade e mortalidade perinatais (Dodd & Crowther, 2005). 

A gravidez múltipla associa-se a maior taxa de morbilidade neonatal e mortalidade 

perinatal relativamente à gestação simples e difere, ainda, segundo o mecanismo de 

placentação (Taylor, 2006). Na monocorionicidade, a presença de anastomoses e 

conexões vasculares condicionam maior prevalência de prematuridade, baixo peso e 

complicações obstétricas que aumentam a mortalidade fetal destes gémeos (Ferreira et 

al., 2005). O desequilíbrio hemodinâmico é, também, uma consequência assídua das 

anastomoses placentárias, cuja expressão crónica é a síndrome de transfusão feto-fetal 

que complica 10 a 15% das gestações gemelares monocoriónicas (Taylor, 2006). 



OS GÉMEOS – HISTÓRIA E CIÊNCIA 

10 

 

Manifesta-se pela discordância entre o tamanho dos fetos e o volume de líquido 

amniótico (Dodd & Crowther, 2005). O feto “dador”, oligúrico, com restrição de 

crescimento aparece amortalhado na membrana amniótica e contrasta com o “receptor”, 

poliúrico, com polidrâmnio e risco de disfunção cardíaca, hidrópsia e hipertensão 

neonatal (Taylor, 2006). A mortalidade desta condição, quando não tratada, excede os 

80% e mesmo com tentativas de tratamento o risco de consequências negativas 

permanece alto (Siddiqui & McEwan, 2007). 

Um exemplo extremo de anormalidade hemodinâmica em gestação gemelar 

monocoriónica corresponde à sequência TRAP (Twin Reversed Arterial Perfusion). Esta 

complicação, conhecida como gémeo acárdico (1% das gestações monozigóticas), 

caracteriza-se pela falha no desenvolvimento ou atrofia cardíaca de um dos gémeos 

(Taylor, 2006; Siddiqui & McEwan, 2007). A sua circulação é, frustradamente, 

assegurada pelo desvio de sangue do outro gémeo, através de uma anastomose arterio-

arterial. A circulação reversa, de baixas pressão e oxigenação, suporta apenas as 

estruturas caudais do feto condicionando, frequentemente, a ausência de membros 

superiores e cabeça – gémeo acárdico-acéfalo (Siddiqui & McEwan, 2007). Esta 

grosseira deformidade mereceu descrições em momentos distantes da História, como na 

Antiguidade em que se imaginaram lugares místicos habitados por adultos idênticos e na 

Idade Média em que era entendida com supersticiosidade, consequência da fúria de 

Deus e, por isso, proibidos de receber baptismo (Oblaben, 2010). Este parasita (cuja 

mortalidade é 100%) ameaça de sobremaneira o bem-estar do seu provedor, sendo a 

taxa de mortalidade perinatal, aproximadamente, 50% (Dodd & Crowther, 2005). 

De realçar uma importante complicação característica, unicamente, da gestação gemelar 

– os gémeos conjugados. A falência na completa separação dos embriões do 15º ao 17º 

dia de vida parece ser a explicação para esta rara ocorrência (1:50 000 gestações) 

(Taylor, 2006). No passado 40 a 60% destes gémeos nasciam mortos; actualmente, o 

diagnóstico precoce e os cuidados pré-natais proporcionam uma discussão 

multidisciplinar sobre o prognóstico e as possibilidades cirúrgicas, melhorando estas 

taxas (Hall, 2003; Dodd & Crowther, 2005). 

As malformações congénitas são, reconhecidamente, mais frequentes nas gestações 

gemelares comparativamente às simples; Brizot et al. (2000) indicam o valor de 2% para 

malformações maiores e 4% para menores em gestações gemelares. Algumas anomalias 

frequentes em gémeos são: defeitos no encerramento do tubo neural, hidrocefalia, 
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malformações cardíacas, alterações cromossómicas e patologia funicular (Britzol et al., 

2000; Hall, 2003).  

O risco de interrupção da gravidez em gémeos no primeiro trimestre é, indubitavelmente, 

maior. Dados de risco de abortamento entre as 11 e 23 semanas apontam valores de 1%, 

2% e 10% para gravidez única, gemelar bicoriónica e monocoriónica, respectivamente 

(Siddiqui & McEwan, 2007). Admite-se que a concepção de gémeos ocorra mais do que o 

nascimento devido à possibilidade de paragem de desenvolvimento e subsequente 

reabsorção de um dos fetos identificados previamente (Dodd & Crowther, 2005). Esta 

situação ilustra a síndrome “vanishing twin” (23% das gestações gemelares 

diagnosticadas no primeiro trimestre) (Siddiqui & McEwan, 2007). Contrariamente, a 

morte fetal de um dos gémeos, no final do segundo e no terceiro trimestres, não é tão 

comum e pode resultar naquilo que se chama “feto papiráceo”, um feto morto cujo líquido 

amniótico foi reabsorvido, comprimido entre o homólogo sobrevivente e a parede uterina 

(Siddiqui & McEwan, 2007). 

Reflectindo sobre os factos acima enunciados, deve enfatizar-se o risco aumentado que a 

gravidez múltipla enfrenta assim como a necessidade de especializada e continuada 

abordagem associada a educação pré-natal intensiva (Dodd & Crowther, 2005; Taylor, 

2006). 
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OS GÉMEOS NA HISTÓRIA DA MEDICINA 

Muito antes do desenvolvimento da medicina como verdadeira ciência, já médicos, 

naturalistas e outros homens estudiosos dissertaram explicações sobre a raridade 

biológica que é o nascimento de gémeos. 

HHiippóóccrraatteess de Cós (460 a.C. – 370 a.C.), médico mais proeminente na maior contribuição 

clássica para a História da Medicina, desenvolveu uma teoria, documentada na obra 

Corpus Hippocraticum, que pretendia explicar a origem dos gémeos. Ele demonstra a 

associação de nascimentos múltiplos com o formato do útero da mulher. O número de 

descendência estaria directamente relacionado com diversas divisões 

(receptacula/cellulae) do útero e o seu preenchimento por sémen masculino, emitido em 

sucessivos pulsos (o termo sémen foi usado na Antiguidade para designar aquilo que 

actualmente se chama de gâmetas e não a secreção masculina) (Thijssen, 1987). 

Não obstante, considera-se que foi AArriissttóótteelleess (384 a.C. – 322 a.C.), através das obras 

Historia animalium e De generatione animalium, aquele que mais contribuiu para a 

problemática da concepção dos gémeos, incluindo-a numa ampla discussão científica 

sobre monstros (Tubino e Alves 2009). A ideia fundamental da sua teoria de geração de 

gémeos é a superfecundação. Este foi um conceito, transversalmente, aceite na 

Antiguidade que implica que o nascimento de dois indivíduos em simultâneo resulte, 

também, de uma formação dupla (Gedda, 1961). Esta ideia é facilmente ilustrada pela 

lenda do nascimento de Hércules e Ifícles. De acordo com a mitologia, Zeus apareceu um 

dia na terra para seduzir Alcmena, assumindo o corpo de Anfitrião, seu marido, que se 

encontrava ausente. No dia seguinte Anfitrião regressa a casa e à intimidade da sua 

esposa. Ambas as “visitas” de homens diferentes resultaram em concepção que, algum 

tempo depois, deu origem a duas crianças: Hércules, filho de Zeus e Ifícles, filho de 

Anfitrião. Esta lenda é, pois, um exemplo de superfecundação bem sucedida, o mesmo é 

dizer que a mulher poderia conceber mais do que uma vez no mesmo ciclo. Aristóteles 

tenta, ainda, legitimar este conceito referiu-se às mulheres adúlteras que acreditava 

gerarem gémeos: um deles semelhante ao legítimo marido e outro parecido com o seu 

amante. A condição para o sucesso da superfecundação era a proximidade temporal dos 

dois momentos de concepção, se distanciados no tempo o segundo embrião não 

sobreviveria (Thijssen, 1987). 

As teorias desenvolvidas por Aristóteles não se cingiram ao conceito de 

superfecundação. Ele foi inovador ao centrar grande parte da teoria sobre a concepção 

dos gémeos na descrição de poliembrionia, um conceito moderno para a época. Com 
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este, Aristóteles aceita que dois fetos possam ser gerados em simultâneo a partir da 

relação da mulher com um parceiro e até durante um único momento. 

Como extraordinário experimentalista do seu tempo, Aristóteles, procurou demonstrar as 

bases para a compreensão dos fenómenos naturais através de investigações empíricas. 

Foi desta maneira que estudou atentamente o fenómeno da reprodução e entendeu que 

toda a geração natural envolvia dois conceitos: forma (eidos) e matéria (Baldner, 2007). A 

forma específica que cada ser apresentasse ao nascer seria derivada da contribuição 

masculina, portanto, o homem actuaria como a causa formal no processo de geração. A 

mulher, por seu turno, facultaria o material em bruto, ela seria a causa material. Entendia-

se que as contribuições, masculina e feminina, para a concepção seriam feitas sob a 

forma de sémen e sangue menstrual ou katamenia (menstrua), respectivamente. O 

sémen, resíduo do sangue masculino, actuava como mediador com a capacidade de 

moldar a matéria feminina. Para uma melhor clarificação desta teoria, mais uma vez, 

Aristóteles lançou mão de uma analogia. Segundo ele, a geração de um novo ser 

humano podia comparar-se à produção de uma obra artesanal; o papel do homem na 

reprodução seria o mesmo do carpinteiro que, com a ajuda das suas ferramentas, vai 

dando forma à matéria em bruto até à composição do produto final (Thijssen, 1987). 

Posto isto, o embrião seria concebido como resultado da interacção entre a matéria 

feminina e a forma masculina, no entanto, ambas as contribuições deveriam estar 

presentes em proporções convenientes. A carência ou o excesso de um ou de ambos os 

líquidos germinativos impedia o sucesso da concepção. Além disso, existia também uma 

qualidade do sémen, o “componente activo”, que seria indivisível e plenamente presente 

em cada parcela de sémen. Estas duas premissas retiradas dos estudos de Aristóteles 

sobre a reprodução permitiam explicar o fenómeno da geração de gémeos em vez de 

descendentes únicos. Por um lado admitia-se que, para a concepção de dois seres, seria 

necessário uma abundância de sémen masculino e de matéria feminina. Não menos 

importante seria a capacidade de divisão física do sémen em porções que mantinham a 

sua qualidade e o referido “componente activo” plenamente presente. Em resumo, a 

abundância e a divisão do sémen seriam os factores determinantes para a concepção de 

gémeos. 

Esta teoria da concepção gemelar desenvolvida por Aristóteles torna-se mais 

surpreendente quando integrada no contexto sobre a geração de monstros (monstra). 

Efectivamente, em De generatione animalium, Aristóteles foi claro ao incluir os gémeos 

numa categoria de monstros. Note-se que monstro não era necessariamente sinónimo de 
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criatura com algum tipo de processo patológico ou deformidade. Um monstro seria 

qualquer ser diferente, fora da normalidade no sentido de que não resultou do curso 

habitual da Natureza. Assim, Aristóteles considerava os gémeos monstros porque o seu 

nascimento era uma rara ocorrência, um fenómeno não previsto pelas conhecidas leis da 

natureza (Gedda, 1961). Ainda, usando linguagem medieval, monstra são criaturas que 

estão para além do âmbito da Natureza (praeter naturam); são frutos dos enganos da 

Natureza (peccata naturae) (Thijssen, 1987). 

Esta noção de monstrum pode ser contextualizada na teleologia aristotélica. Segundo 

esta, nada do que acontece na Natureza é em vão, ela actua sempre com uma finalidade 

– causa finalis. Pode acontecer, porém, que a persecução de tais objectivos pela 

Natureza seja imperfeita, resultando no insucesso da causa finalis e produzindo um 

monstro. Com a análise regular da Natureza percebeu-se, também, que este processo 

corrompido é um acontecimento raro, contrariamente às ocorrências regidas pelos 

princípios naturais que sucedem com frequência (Thijssen, 1987). 

Em resumo, os gémeos, inseridos no devido contexto, eram considerados e estudados 

como monstros. O nascimento de gémeos é, com efeito, uma ocorrência excepcional, um 

prodígio! 

GGaalleennoo (131 a.C. – 201 a.C.), considerado herdeiro espiritual e filosófico de Hipócrates, 

foi mais uma das autoridades da Antiguidade Clássica a dedicar-se à embriologia (Mayer, 

2002; Tubino & Alves, 2009). Assim como Hipócrates, também ele atribuiu os 

nascimentos múltiplos à estrutura da cavidade uterina. Menos misógino que os 

antecessores, Galeno diz que a contribuição para a concepção seria tanto da 

responsabilidade do homem quanto da mulher pois ambos contribuíam com o seu sémen 

imprimindo características na descendência. Além disso, explicou que o útero da mulher 

se encontraria dividido em sete compartimentos: três células quentes à direita onde 

seriam gerados os descendentes masculinos, três células frias localizadas à esquerda 

que dariam origem à descendência feminina e uma única central que poderia originar um 

hermafrodita (Mayer, 2002). 

Continuando sob o tópico da História da Medicina, não pode deixar de se referir aquele 

que foi considerado o primeiro grande obstetra da História – SSoorraannooss  de Éfeso (98 d.C. – 

138 d.C.) (Tubino & Alves, 2009). Numa tentativa de perceber o contexto em que 

Sonaros surgiu, recorde-se que desde tempos imemoriais as mulheres, durante o parto, 

eram assistidas por mulheres da família ou parteiras, mulheres com experiência na 

comunidade local. A primeira referência no meio médico ao parto e às suas 
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particularidades porderá ter sido de Hipócrates que se interessou vivamente e, por vezes, 

com malícia pelas doenças da mulher. De facto, existem referências não só de obras 

suas estritamente profissionais, nomeadamente sobre recomendações dadas a parteiras, 

mas também de histórias provocativas sobre as doenças femininas que documentam o 

ambiente social e mundano da época. Em jeito de curiosidade, conta-se, a propósito, a 

história de Agnodiceia, uma jovem ateniense contemporânea de Hipócrates que, 

rejeitando a discriminação de não poder exercer a arte médica devido à sua condição 

feminina, se disfarçou de homem para poder descobrir os segredos da ginecologia e da 

obstetrícia. À medida que ficava mais popular entre as mulheres enfermas, os seus 

congéneres de profissão tornaram-se inquietos tendo mesmo chegando a acusa-la de 

atentar ao pudor das doentes. Em tribunal ela revelou o seu sexo dando origem a um 

escândalo que valeu a revogação da iníqua lei (Namora, 1977; Mayer, 2002). 

Muito embora não se encontrem referências aos gémeos associadas à obra de Soranos, 

é de referir o seu trabalho na descrição do aparelho genital feminino, da menstruação, da 

concepção, da amenorreia e da contracepção. Citou, ainda, diferentes técnicas de parto e 

dificuldades que, durante este, poderiam ocorrer; treinou parteiras e deu-lhes 

ensinamentos sobre o atendimento à mãe. Por fim, foi inovador pela atenção prestada 

aos cuidados do recém-nascido e às suas necessidades alimentares (Sournia, 1995). 

AAvviicceennnnaa (980 – 1037), ou Ibu-e-Sina, seu nome original no mundo árabe, foi o mais 

famoso de uma série de médico-filósofos islâmicos que preservaram a sabedoria e o 

conhecimento Greco-Romanos durante o obscurantismo que envolveu o mundo científico 

após a queda do Império Romano (Dunn, 1997). Sistematizou e reinterpretou a medicina 

galénica e a filosofia natural aristotélica, apreciadas durante cerca de cinco séculos mais 

tarde no Mundo Ocidental (Sournia, 1995). Sobre a concepção e os gémeos as teorias 

por ele defendidas concordam em muitos pontos com a teoria dos monstra de Aristóteles; 

Avicenna atribuía as gestações múltiplas à super-abundância e à divisão do sémen 

(Dunn, 1997). 

Ironicamente, enquanto a medicina das Arábias reiterava as teorias clássicas mantendo 

vivo o método científico, na Europa, os trabalhos racionalmente orientados, sucumbiam 

dando lugar à idolatria e irracionalidade do misticismo da Idade Média, quando as 

doenças da mulher eram tratadas, frequentemente, com exorcismo (Mayer, 2002). 

Houve, no entanto, um monge Dominicano, AAllbbeerrttuuss  MMaaggnnuuss (1200 – 1280) que se 

distinguiu como eminente naturalista e filósofo do século XIII. Na sua obra De Animalibus, 

apresentou uma explicação para a procriação de gémeos expressando influências dos 
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ensinamentos aristotélicos integrados no pensamento cristão (Tihjssen, 1987). Tal como 

Aristóteles, acreditava que os monstros tinham uma explicação natural e os gémeos se 

deviam à abundância (superfluitas) e à divisão (divisio) da matéria. A materia generationis 

representava a mistura das contribuições, feminina e masculina, para o produto de 

concepção e foi nomeada, pelo próprio, por esperma (termo que significa produto da 

concepção – zigoto – ou contribuições de cada progenitor). Relativamente às causas que 

estavam na base do fenómeno de clivagem, Albertus distinguiu uma causa masculina e 

três de origem feminina. A primeira referia-se à emissão de esperma pelo homem que, 

em vez de um desejável fluxo contínuo, era feita em sucessivos impulsos que diminuíam 

a sua força atingindo partes diferentes do útero. Estes impulsos seriam atribuídos a 

interrupções do espírito que deveria estar íntegro para dar vida ao embrião.  

A segunda causa era análogo àquela primeiramente enunciada, desta vez, porém, era o 

líquido feminino ou sperma mulieris a ser emitido em sucessivas parcelas. A terceira 

razão era a forma como o esperma masculino era “aspirado” pelo útero que, se fosse em 

cursos interrompidos, mais uma vez parcelas de esperma atingiriam partes diferentes do 

útero. Finalmente, a matéria (aqui no sentido de zigoto) podia sofrer divisão pela 

movimentação do útero produzida em consequência do prazer sentido pela mulher 

durante a relação sexual. Albertus Magnus informou que o mecanismo de prazer sexual 

da mulher obedecia a três causas: a secreção do esperma feminino (projectio), a 

absorção do sémen masculino (gluttitio) e aos movimentos do útero. De notar que os 

fenómenos projectio e gluttitio tinham sido já enunciados como causas para a divisão da 

materia generationis, assim, sumariando, os gémeos formam-se devido à divisão do 

esperma (zigoto) essencialmente provocada pelos movimentos de deleite da mulher. Esta 

ideia corresponde à teoria do mecanismo de prazer sexual da mulher, explorada pelo 

autor em De animalibus (Thijssen, 1987). 

Os anos que se seguiram foram marcados pelo Renascimento, a época da observação e 

experimentação empíricas. Nesta época, o estudo dos gémeos passou a ser abordado 

através da observação obstétrica directa; muitos trabalhos de investigação nesta área 

demonstram particularidades da gestação e do parto gemelares que poderiam ajudar na 

compreensão dos de um único feto (Gedda, 1961).  
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Neste contexto histórico é importante citar a 

obra de um médico alemão, EEuucchhaarriiuuss  

RRooeesssslliinn (1470 – 1526), autor do famoso 

tratado de obstetrícia Der Swangern 

Frauwen und Hebammen Rossgarden (1513) 

que reúne os textos e ilustrações da sua 

época, absorvendo as influências da 

Antiguidade Clássica. Foi importante crítico 

das insalubres condições das práticas 

obstétricas permeadas de ignorância, falta 

de cuidado e superstições, apontando o dedo, veementemente, à alta taxa de 

mortalidade infantil, segundo ele, evitável. Mais que tudo, o seu trabalho distingue-se por 

ter reunido as 16 figuras das posições intrauterinas do feto (semelhantes às de Soranos 

de Éfeso) e, neste âmbito, por ter criado, pela primeira vez na história, imagens de 

gémeos in utero (Figura 1; Gedda, 1961). 

Pouco tempo depois, surgiu em Zurique o médico e cirurgião JJaaccoobb  RRuueeffff (1500 – 1558), 

também ele um dos mais notáveis pela contribuição para a prática obstétrica. A sua obra, 

De conceptu et generation hominis (1554) surgiu após um período em que o corpo e as 

doenças femininas constituíam preocupações apenas das próprias, geridas no seio do 

conhecimento doméstico. Esta, assim como Rossgarden de Eucharius Roesslin, 

marcaram a transição de manuscritos medievais sobre os “segredos femininos”, para 

novos textos, com descrições práticas, focados 

na função reprodutiva da mulher e que 

começaram a ser impressos, destinando-se a 

uma audiência alargada. De conceptu publicou as 

mais recentes representações anatómicas da 

mulher, bem como uma imagem do cenário da 

tradicional sala de parto, detalhando os papéis 

destinados a parteiras e médicos (Fugura 2). 

Efectivamente, Rueff explorou os cuidados pré-

natais, descreveu com precisão o parto, 

demarcou as acções dos intervenientes, ilustrou 

instrumentos obstétricos, decidiu a abordagem 

das apresentações fetais. Foi a obra de maior 

informação clínica prática durante mais de um Figura 2: Cena da sala de parto posterior e 

semelhante à de Jacob Rueff (Dunn, 2001). 

Figura 1: Gémeos (diferentes apresentações intra-

uterinas) (Roesslin, 1513). 



OS GÉMEOS – HISTÓRIA E CIÊNCIA 

18 

 

século para parteiras e obstetras. Em suma, Jacob Rueff constituiu um ensaio para a 

abordagem mais científica que viria a ocorrer (Dunn, 2001). 

A Filosofia Naturalista da Renascença debruçou-se, também, em questões filosóficas 

como a existência de consciência e acção intencional na força da Natureza e se esta era 

independente de Deus. Estas questões levantaram-se numa época de crescente contacto 

com mundos distantes, países e continentes desconhecidos que suscitaram nos filósofos 

naturalistas um interesse progressivo pelo estudo da natureza menos comum, pelos 

fenómenos fantásticos. Os prodígios, assim chamados pela rara ocorrência e estranheza 

aos olhos dos cronistas, foram fonte de um dilúvio de literatura que lhes atribuía 

diferentes explicações. Para tal, geralmente duas premissas eram justapostas – a causa 

natural (alusão a Aristóteles) e a responsabilidade divina (referência a Santo Agostinho e 

a ideia de Natureza seguidora dos desígnios de Deus) (Piontelli, 2008). 

Neste contexto, não pode deixar de se mencionar o famoso cirurgião francês AAmmbbrrooiissee  

PPaarréé (1517 – 1590) considerado, por alguns, um dos fundadores da obstetrícia moderna. 

Entre muitos trabalhos e dissertações, escreveu um tratado sobre monstra – Des 

Monstres et Prodiges – uma brilhante síntese da teratogénese, não só pela reunião da 

informação científica e do pensamento de então, mas também pela inclusão de histórias 

de monstros e animais marinhos e pela descrição das mais variadas criações e prodígios 

com um evidente encantamento. É 

sabido que, em diferentes períodos da 

história, os gémeos foram entendidos 

também como prodígios e o seu estudo 

incluído naquele dos monstros. 

Ambroise Paré, em Des Monstres et 

Prodiges descreveu em particular os 

gémeos siameses, identificando a 

maioria dos tipos e apresentando várias 

ilustrações dos mesmos (Figura 3). Ele 

organizou as causas das 

monstruosidades em quatro categorias: 

a vontade directa de Deus, a acção de 

demónios; desejos humanos (como 

estratagemas de ódio profundo) e a 

Figura 3: Tipos de gémeos conjugados (Ambroise Paré, 
1573) 
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imperfeição da Natureza (Namora, 1977; Teixeira, 2003). 

Apesar do tema dos gémeos ser uma preocupação mais ou menos presente nas 

sucessivas épocas da História da Medicina, não foi antes da segunda metade do século 

XIX que a sua geração deixou de ser vista como um capricho biológico que, dependendo 

das circunstâncias, causava inquietação ou indolente curiosidade. Havia já válidas 

observações científicas, como a identificação dos tipos de gémeos, as particularidades e 

defeitos da gestação gemelar, bem como a observação de DDuunnccaann, médico escocês que 

em 1865 relacionou a ocorrência de gestação múltipla com a idade materna. No entanto, 

foi FFrraanncciiss  GGaallttoonn (1822-1911), eminente cientista britânico e primo de Charles Darwin, 

que reconheceu o largo espectro de possibilidades do estudo dos gémeos (Scheinfeld, 

1967). Muito embora fosse reconhecida a gravidez múltipla, com sintomas específicos, 

requerendo técnicas de parto especiais que conduziam ao nascimento de indivíduos com 

necessidades e cuidados particulares, após Galton, eles tornaram-se também um 

instrumento à disposição da ciência e do qual podiam ser retiradas diversas conquistas 

científicas (Gedda, 1961). 

Em History of Twins, Fancis Galton garantiu que a singularidade dos gémeos residia no 

facto da sua história fornecer meios de distinguir entre os efeitos das tendências 

adquiridas no nascimento e os impostos por diferentes circunstâncias ao longo das vidas 

(Galton, 1875). Ou seja, o estudo dos gémeos permite identificar as respectivas 

contribuições de Nature e Nurture (que poderá chamar-se de Genética e Ambiente) na 

determinação das características individuais. Ele foi, pois, pioneiro nos Estudos de 

Gémeos, uma metodologia que foi, posteriormente desenvolvida, aperfeiçoada e usada 

para investigação em inúmeras áreas. A metodologia que Galton usou para desenvolver 

o seu estudo baseou-se na reunião de informação detalhada sobre as semelhanças e 

diferenças de um número elevado de gémeos à nascença e a percepção das alterações 

que se iam dando ao longo das vidas. Galton reconheceu uma descontinuidade nos seus 

resultados que atribui ao facto de se entender por gémeos duas condições que, apesar 

de homónimas, são distintas. Reflectiu e, embora não houvesse evidência suficiente, 

deduziu que os pares muito semelhantes no nascimento vinham de um ovo que se 

desenvolveu em dois “pontos germinativos”, tendo um factor hereditário comum, e que os 

gémeos diferentes inicialmente tinham distintos componentes hereditários, sendo 

provenientes cada um de um ovo diferente. Assim, reiterou que o espectro de gémeos 

poderia ir desde pares idênticos nos detalhes (ao ponto de suscitarem histórias de trocas 

e enganos entre eles) até aos gémeos de sexo oposto que, segundo Galton, nunca 

poderiam derivar de um só ovo (Galton, 1875). 
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Ao esforço inicial de Galton no estabelecimento dos Estudos de Gémeos, seguiram-se 

muitos outros com suporte científico cada vez maior, permitindo conclusões mais 

precisas sobre a contribuição da hereditariedade e do ambiente para as tendências 

individuais. Para isso contribuíram, em grande escala, as teorias de Mendel sobre a 

hereditariedade (Scheinfeld, 1967). Os estudos envolvendo gémeos estenderam-se, 

durante o século XX e em vários países e continentes, por várias áreas de conhecimento: 

genética, embriologia, imunologia, psicologia e estudos comportamentais, antropologia, 

sociologia, entre outras (Piontelli, 2008). 



OS GÉMEOS – HISTÓRIA E CIÊNCIA 

21 

 

OS GÉMEOS NO MUNDO – MITOLOGIA E ETNOGRAFIA 

O nascimento de gémeos, como fenómeno insólito que é, deixou uma impressionante 

marca no imaginário humano. Para um entendimento alargado deste mundo, é 

necessário ir além da História e da Ciência e percorrer os meandros da Mitologia, da 

Etnologia e até da fantasia e da ficção. Acredita-se que possa residir nessas esferas (do 

passado e do presente, entre povos primitivos ou evoluídos) a origem e a explicação de 

muitas atitudes e crenças relacionados com gémeos que persistem na actualidade. 

É possível que o interesse e a curiosidade despertados pelos gémeos tenha as suas 

fundações mais remotas na Mitologia onde as Divindades Gémeas são citadas com 

assiduidade. Genericamente, elas representam princípios opostos: luz e escuridão, dia e 

noite, Céu e Terra, Sol e Lua (Müller, 2007). São, por excelência, símbolo de dualidade; a 

representação mágica e mitológica da duplicidade harmoniosa e inclusiva ou, pelo 

contrário, conflituosa e desintegradora. Este é o ponto de partida de inúmeras lendas que 

evoluíram com aparências díspares mas raízes semelhantes (Müller, 2007). 

Já a Civilização Babilónica e Assíria tinha consciência dos gémeos, introduziram-nos na 

astrologia pela identificação de sete constelações gémeas, entre elas Lugalgirra e 

Maslamtara – os Gémeos Maiores. Esta corresponde à constelação, hoje vulgarmente 

conhecida por constelação Gémeos, que domina a abóbada celeste no mês de Maio 

(Gedda, 1961). 

Entre a Mitologia Indiana também existe lugar a divindades celestiais gemelares, 

destacando-se os jovens Asvin, dois irmãos inseparáveis, fortes e de bela aparência mas 

não menos sensíveis aos problemas alheios. A eles se atribuem variados actos de 

compaixão e milagres dirigidos aos mais pobres e aos que mais sofrem (Gedda, 1961). 

Em contradição, mitos escandinavos contam uma lenda em que a dualidade gemelar dá 

lugar à desunião e à discórdia. Hoder, irmão cego de Balder, acabou por ser assassinado 

por este após uma desavença relacionada com uma deusa (Scheinfeld, 1967). 

A remota Civilização Maya prestava culto à deusa da fertilidade – Xochiquetzal – 

reverenciada por ser a primeira mãe a gerar gémeos. Outro povo pré-colombiano, os 

Inkas no Peru, consideravam os gémeos os sacrifícios ideias para dedicar aos deuses 

protectores da fome e da peste (Scheinfeld, 1967). 

Na Mitologia Egípcia, a origem do Cosmos é indissociável do nascimento de sucessivas 

gerações de gémeos. Destacam-se Ísis (deusa da fertilidade e da maternidade) e Néftis 

(representante das terras áridas e secas do deserto e da morte), que alguns acreditam 
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serem irmãs gémeas. Para outros, porém, Ísis e Osíris (proclamado “Senhor Universal”), 

que acabaram por casar, eram também gémeos (Scheinfeld, 1967). 

Também os gregos representaram os gémeos na Mitologia, sendo os irmãos Dióscoros – 

Castor e Pólux – os mais famosos. O seu místico nascimento não oferece consenso. 

Para alguns nasceram de um ovo gerado por Leda, mulher de Tindareu, que ficou 

grávida pela sedução de Zeus que adquiriu a forma de cisne para dela se aproximar 

(Gedda, 1961). Outra versão dá conta da produção de dois ovos por parte de Leda, um 

deles daria origem a Helena e outro aos gémeos Castor e Pólux (Müller, 2007). Por 

último, existe a variante de Leda ter gerado um ovo de onde sairiam Helena e Pólux e 

outro que criaria Castor e Clitemnestra; o primeiro par seria filho de Zeus enquanto que o 

segundo descenderia de Tindareu (Gedda, 1961). Se por um lado esta lenda está 

impregnada de fantasia mitológica pela união metamórfica e a criação ovípara, note-se, 

por outro, a sugestão de superfecundação, conceito inerente à gestação gemelar aceite 

pela Medicina da Antiguidade (Gedda, 1961). Associados a inúmeros episódios épicos, 

os irmãos Dióscoros foram um exemplo de união e lealdade que comoveu Zeus na hora 

da morte de Castor (o mortal dos irmãos), concedendo-lhes a eternidade num lugar entre 

as estrelas da constelação Gemini (Scheinfeld, 1967). 

Apolo e Artemis (Diana para os romanos) são outro par de gémeos da Mitologia Greco-

romana, fruto de mais uma relação infiel de Zeus, desta vez com a mortal Latona. Esta 

provocou a ira de Hera, mulher de Zeus, que proibiu Ilítia, a deusa do parto, de lhe 

prestar qualquer cuidado durante os agonizantes dias que o parto dos gémeos durou 

(Gedda, 1961). 

Melanipa é a protagonista de mais um mito grego envolvendo gémeos, eternizado por 

Eurípides na tragédia Melanipa, a Sábia. Filha de Ébolo (Rei de Tesália) e Hipo (filha do 

centauro Quiron), Melanipa foi violada por Poseidon, durante um período de ausência de 

seu pai, e assim engravidou dando origem a gémeos. Temendo o regresso do pai, 

escondeu as crianças no estábulo e, quando descobertas pelo Rei, os vaqueiros 

explicaram que estas haviam sido encontradas enquanto uma vaca as amamentava e um 

boi as protegia. Ébolo concluiu que as crianças, filhas de animais, eram monstros e como 

maus presságios que constituíam, ordenou a sua morte. Foi, então, que a mãe dos 

gémeos intercedeu com impressionante argumentação, desacreditando a crença nos 

monstruosos presságios, valendo-lhe a fama de maior prodígio intelectual feminino da 

Antiguidade (Cuandra, 2008). 
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A Mitologia Latina herdou a essência dos mitos gregos, sendo o mais famoso dos contos, 

o dos gémeos Rómulo e Remo, filhos de Marte (deus da guerra) e de uma das virgens 

Vestais que foram criados por lobos. Estas famosas crianças são tidas como os lendários 

fundadores da cidade de Roma. Após a fundação a rivalidade entre os gémeos conduziu 

Rómulo a assassinar o irmão para se tornar o primeiro Rei de Roma (Segall, 2008). 

A Bíblia é mais um testemunho do pretérito interesse pelos gémeos. É permeada de 

histórias sobre gémeos, sendo Jacob e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca, a passagem mais 

marcante. A profecia ditava que os filhos de Rebeca teriam distintas qualidades e que 

iriam rivalizar desde a partilha do espaço dentro do útero. A sua primeira grande batalha 

deu-se durante o parto pela urgência mútua de conhecer o mundo antes do homólogo. 

Por fim, Jacob cedeu a Esaú a primazia de nascer antes sob a ameaça de que este 

mataria a Mãe se necessário. Desagradado, Jacob, não descansou enquanto não 

recuperou para si o direito de ser o primogénito. Com a conivência de sua mãe, 

conseguiu enganar o velho e cego Isaac, fazendo-se passar pelo irmão e, assim, recebeu 

a bênção e o legado da família. Jacob continua ligado ao hebraícismo que conta que teve 

11 filhos, 10 dos quais foram acompanhados no nascimento por uma irmã gémea com 

quem casaram. Estes 10 filhos de Jacob fundaram as Dez Tribos de Israel. 

Igualmente os povos primitivos, do passado e do presente, expressam inúmeros mitos, 

superstições e rituais relacionados com gémeos. 

O povo Yoruba é um importante grupo étnico que se estende, maioritariamente, pela 

região do sudoeste da Nigéria. Ela apresenta, actualmente, a maior taxa de gémeos 

dizigóticos no mundo (4,4% de todos os nascimentos). Devido à elevada taxa de 

prematuridade, falta de cuidados e de infra-estruturas adequadas, também a taxa de 

mortalidade perinatal relacionada com as gestações gemelares, foi, desde sempre, 

elevada (Leroy et al., 2002). Tornou-se, assim, um terreno fértil para a geração e 

perpetuação de crenças sobre gémeos. A religião animista Yoruba baseia-se na 

imortalidade da alma e na sua reencarnação – premissas essenciais para a crença Ibeji 

(crença dos gémeos). 

Tal como noutras sociedades africanas, a origem sobrenatural dos gémeos suscita, nos 

Yoruba, reacções emocionais que oscilam do medo e repugnância à esperança e júbilo. 

Acredita-se que no passado, o paradoxo de um nascimento e duas crianças, para além 

de inexplicável, era associado a mau presságio e calamidade eminente. Como tal 

precisava de uma solução: os Yoruba, instintivamente, reagiam pela negação social 

desse facto biológico, com a morte ritualizada ou o abandono de um ou de ambos os 
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gémeos (Oruene, 1985; Renne, 2001). Na sociedade de então, a crença de alma única e 

imortal era levada ao extremo pela transformação, literal, de dois em um. Com excepção 

de algumas regiões, onde o infanticídio se perpetuou até meados do século XX, acredita-

se que a partir do século XVIII essa prática tenha sido progressivamente abandonada, 

enquanto a adoração pelos gémeos prosperava. A fé numa alma única em corpo duplo 

era agora abordada harmoniosamente, os gémeos passaram a ser tratados como únicos 

e unidos espiritualmente (Renne, 2001). O nascimento é uma ocasião de alegria efusiva; 

transforma-se, invariavelmente, numa festa comunitária de reconhecimento da 

superioridade dos gémeos. Os pais são particularmente calorosos nesta felicitação. No 

ritual o pai, ajoelhado durante o nascimento, rasga as suas vestes em dois oferecendo-as 

à mãe para embrulhar os novos seres (Renne, 2001). Estes merecem tal veneração por 

concederem alegria e prosperidade à família, mas também pela possibilidade de 

causarem dano e morte, se tratados com desrespeito e hostilidade (Leroy et al., 2002). 

Ao terceiro dia, os gémeos são levados perante Babalawo, sacerdote e consultor 

espiritual da comunidade, que expulsa espíritos negativos ameaçadores enquanto 

consagra os gémeos a Orisha Ibeji (deus dos gémeos). Outro ritual de passagem é a 

cerimónia de nomeação que ocorre no sétimo dia de vida dos gémeos. 

Independentemente do sexo, o primeiro a nascer é sempre chamado Taiwa, que significa 

“ter o primeiro gosto do mundo”, e o segundo é 

Kehinde que equivale a “chegar depois do outro”. 

Contrariamente ao entendimento habitual, 

Kehinde é o mais velho, inteligente e sensato dos 

irmãos, que ordena a Taiwa, curioso e negligente, 

a conhecer primeiro o mundo exterior (Leroy et al., 

2002). 

Embora empiricamente duplos, os gémeos estão 

misticamente unidos e por isso, quando um morre, 

a vida do homólogo fica seriamente comprometida 

pela disrupção da sua alma. Para ultrapassar esta 

ameaça, Babalawo concede o poder a um artesão 

de esculpir uma pequena figura de madeira como 

substituto alegórico da alma do gémeo morto. 

Estas virtuosas esfinges ou Ibeji hospedam a 

alma imortal do que parte, tão poderosa como a 

do que vive (Leroy et al., 2002). Os Ibeji devem 

Figura X: Par de Ibeji da região Shaki dos 

finais do século XIX ou início do século XX. 

Estátuas de madeira com 26 e 28 cm de 

altura que representam a forma adulta dos 

gémeos (Zemaneck, 2002). 
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acompanhar sempre os pais ou o irmão sobrevivente, bem como devem ser, 

simbolicamente, lavados, alimentados e vestidos. Permanecem nas famílias em 

santuários para que possam ser venerados por toda a descendência (Scheinfeld, 1967). 

Com este costume a mãe que perde gémeos exibe os Ibeji continuando a disfrutar da 

mesma aura positiva. Do ponto de vista antropológico, eles proporcionam um mecanismo 

de ajuste emocional para ultrapassar o infortúnio (Leroy et al., 2002). 

Tal como no século XVIII o Cristianismo foi um dos responsáveis pela interrupção do 

infanticídio Yoruba, na actualidade, a evolução civilizacional, os hábitos cosmopolitas e a 

mudança de mentalidades, poderão estar na base da desmistificação dos gémeos, 

passando a ser vistos, finalmente, como duas pessoas independentes e não mais que 

ordinárias (Renne, 2001). 

O culto animista Voodoo (que significa deus ou espírito) sobrepõe-se em alguns pontos à 

religião Yoruba, pela origem comum e proximidade geográfica. Este culto expande-se 

pelas regiões do Benin e Togo que, curiosamente, representam na sua moeda oficial 

actual duas estátuas ligadas entre si. A glorificação dos gémeos prende-se com a origem 

da humanidade. Mawu, o supremo e omnipotente criador, e Lissa, sua irmã gémea, 

tiveram dois filhos gémeos que, por sua vez, perfilharam toda a humanidade. Gémeos 

simbolizam os ancestrais originais, são capazes de infringir o destino do homem e de 

comunicar com entidades divinas. Estes poderes conferem-lhes, além da superioridade 

mística, importância política; segundo Piontelli (2008) são consultados pelas autoridades 

actuais para prever negócios e tomar decisões politico-financeiras. 

Sendo os gémeos divindades simbólicas de fertilidade, os Voodoo dedicam-lhes preces e 

homenagens, como a marcante cerimónia de Ano Novo, onde são renovados laços com 

gémeos que abençoam a comunidade e as colheitas (Scheinfeld, 1967; Matalon, 2004). 

As cerimónias e rituais de dança acompanhados de sacrifícios são parte central do 

Voodoo. Nestas, a desejada comunicação com deuses faz-se através dos gémeos, cujo 

corpo fica temporariamente possuído por espíritos divinos. O reforço desta preciosa 

conexão faz-se com várias oferendas, sendo a mais apreciada, o sacrifício de animais 

como a degolação de bois com derramamento de sangue sobre locais sagrados 

(Piontelli, 2008). Nas cavernas ensanguentadas onde acontecem tais rituais, jazem 

inúmeros vasos que contêm as almas dos gémeos nascidos na comunidade. Sempre que 

eles nascem, uma mulher pós-menopáusica, como compensação da sua fertilidade 

perdida, deposita na caverna um vaso, símbolo dos gémeos e do útero que os carrega. 
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Outro ritual Voodoo é a inumação das placentas das gestações gemelares, símbolo 

sagrado da forma pré-natal dos irmãos, são sepultadas à sombra de uma árvore sagrada 

(Piontelli, 2008). 

A união mística dos gémeos deve ser dignamente lembrada, aquando do 

desaparecimento de um; de outro modo, essa aliança torna-se maligna, o falecido exerce 

uma força tal que precipita o sobrevivente para a morte. Também os gémeos Voodoo 

falecidos são representados por figuras de madeira inseparáveis dos irmãos que os 

tratam com afecto e máximo respeito (Matalon, 2004). 

Para os Mawri, comunidade Hausa do Níger, os gémeos são, antes de tudo, o elemento 

cosmológico básico do mito da origem da humanidade. Adama e Hawa, os primeiros 

humanos criados, geraram 50 pares de gémeos. Desconfiado das intenções de Deus, 

que pediu para ver os novos seres, Hawa escondeu o mais belo dos irmãos de cada par. 

Omnisciente, Deus descobriu o intento e condenou à eterna invisibilidade aqueles que 

estavam escondidos ao mesmo tempo que infligiu aos visíveis a obrigação de apaziguar 

os ilusórios homólogos com regulares ofertas de sangue. Cada homem passou a ser 

entendido como cópia palpável e imperfeita do espírito, capaz de o perturbar e magoar, 

mas também, proteger e assegurar prosperidade (Masquelier, 2001). 

O nascimento gemelar Mawri é sinónimo de fertilidade, de casamento de sucesso mas, 

simultaneamente, constitui um notável desafio para os pais pela dificuldade em assegurar 

a sobrevivência de duas crianças vulneráveis (frequentemente prematuras e de baixo 

peso) e pelo custo financeiro adicional. Assim, criaram dois importantes rituais: o biki, 

cerimónia de nascimento onde a comunidade acode com ofertas monetárias, e o ritual de 

dramatização pública da mãe, implorando ajuda para mitigar a sua pobreza (Masquelier, 

2001; Pector, 2002). Completa-se a ambivalência desta comunidade: os gémeos são 

uma bênção mas também um constrangimento. Paradoxalmente à aparência frágil, os 

gémeos Mawri são crianças perigosas devendo ser abordadas com respeito, precaução e 

até medo. Nascem com poderes que, quando canalizados sabiamente, produzem 

transformações positivas e curam males alheios mas possuem, também, capacidades 

potencialmente maléficas, causadoras de doença e morte (Masquelier, 2001). 

Adicionalmente, os pais sentem a pressão de oferecer cuidados especiais a realidades 

duplas como se de uma entidade única se tratasse. O mesmo é dizer que os gémeos 

Mawri exigem um tratamento rigorosamente idêntico evitando-se uma competição que 

exteriorize a excessiva inveja que partilham, ao ponto de causar graves danos 

mutuamente. Na idade adulta estas exigências mantêm-se; como exemplo, o casamento 
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e os rituais envolvidos, são momentos particularmente delicados. Idealmente as raparigas 

gémeas casam-se no mesmo dia, assim, o término da sua ligação, coincide com a 

criação dos novos pares. Acreditando-se na unidade espiritual dos gémeos, a cada irmã 

noiva pertence metade do espírito e, por isso, é realizado o kashin kwarya, um peculiar 

ritual onde, cada uma irá adquirir uma essência única que lhe permitirá gerar 

descendência. As gémeas, devidamente embrulhadas em cobertas protectoras contra o 

perigoso antagonismo com que nasceram, seguram entre mãos e forçam em sentidos 

opostos uma cabaça (símbolo do útero onde foram geradas). Quando esta se desintegra 

em dois, alegoricamente, as jovens libertam-se, e para completar a desunião insultam-se 

violentamente; assim se tornam potencialidades individuais, futuras esposas e mães 

(Masquelier, 2001). 

Nas últimas décadas, com a rápida propagação do Islamismo pelo território Mawri e, em 

particular da facção Izala (defensora de reformas conservadoras e purificadoras), as 

práticas pagãs e rituais espíritas foram desencorajados e abandonados. Nascimentos 

duplos implicam gastos conspícuos e preocupações fúteis; constituem prova do declínio 

moral e influência do Ocidente e da secularização. Tal como há milénios, os gémeos são 

aqui vistos como aberração, incontestável consequência do pecado, evidente resultado 

de relações adúlteras (Masquelier, 2001). 

Ainda no oeste africano, os Camarões são outro país com religiosidade tradicional bem 

viva. Aqui os gémeos usufruem dum estatuto mais elevado que em qualquer outra região, 

são verdadeiros deuses venerados por toda a comunidade em troca de protecção. O 

nascimento de tais divindades é anunciado com sons de instrumentos musicais 

indígenas. Segue-se a procissão até ao local onde um altar é improvisado para que a 

colectividade entregue ofertas e adore os deuses nascidos e a sua mãe, que os 

amamenta como uma deusa de fertilidade. Como consequência de tal idolatria os 

gémeos são isolados do contacto terreno, ausentes de qualquer grupo social, carecidos 

de estímulos físicos e mentais, desprovidos de afecto e compreensão maternos. Piontelli 

(2008) observou nestas crianças o encobrimento das emoções, a inibição da 

comunicação e acção espontâneas, chamou-lhes “Ídolos de Pedra”, tal era a privação 

emocional de que sofriam. 

Na mesma área reside uma comunidade muçulmana que aparentemente considera os 

gémeos crianças normais. Um olhar mais próximo descobre que, não sendo divinas, têm 

também um destino de marginalização e privação emocional. Acredita-se que a causa de 

tal desapego emocional por parte das mães seja o ritual de mutilação genital a que são 
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submetidas. Os gémeos, involuntariamente, são, assim, a causa de agonia física e 

enorme revolta mental (Piontelli, 2008). 

Dos povos primitivos africanos para as tribos indígenas americanas, variadas referências 

aos gémeos são encontradas. Nativos da tribo Mohave, que ocupam uma região do 

estado americano Arizona, admiram a origem sobrenatural dos gémeos e os seus 

poderes de clarividência. Acreditam tratarem-se da personificação de um sábio ancião 

que desce à terra, sendo-lhe devido um sublime respeito (Scheinfeld, 1967). Gedda 

(1961) acrescenta a imperiosa igualdade de tratamento entre irmãos que se estende até 

à morte, quando um irmão parte, o outro segue-o ainda que não haja outra razão 

evidente para tal (Pector, 2002). Para os Mohave, bem como para os vizinhos Yuma, os 

criadores do mundo são deuses gémeos, daí a grande consideração pelo nascimentos 

duplos que os Yuma acreditam tratar-se de reencarnação de um espírito especial que 

exige respeito e primazia, caso contrário, regressa para a sua “cidade espiritual” (Pector, 

2002). Também aqui a união sagrada não permite que um gémeo morra sem que o outro 

o siga (Gedda, 1961). 

Grow, Kiowa e Shosshoneau são povos autóctones americanos que têm em comum 

histórias mitológicas de rapazes individuais que se dividem através de poderes mágicos, 

renovando-se sob a forma de divindades gémeas. Os Navaho e Zunis têm lendas 

semelhantes que se relacionam, mais uma vez, com a origem da humanidade. 

Paradoxalmente tratam os gémeos mortais com desprezo e hostilidade por nascerem em 

“ninhadas” como os seres inferiores (Scheinfeld, 1967). 

Tribos da Califórnia são conhecidos pela extrema hostilidade para com os gémeos. 

Abundantes superstições justificam as várias formas de infanticídio. Entre os povos Pomo 

uma maldição inimiga precipita nascimentos de gémeos que devem de imediato ser 

eliminados, para que não se prejudiquem mutuamente, durante a vida. Os Yurok 

apaziguam a inquietação de ver duas crianças nascer simultaneamente sufocando uma 

delas, principalmente a rapariga, se forem gémeos de sexos opostos, pela possibilidade 

de terem cometido incesto dentro do útero. Outra tribo californiana, os Tolowa, fazem a 

distinção entre o primeiro gémeo que é bom, um herói e o segundo, mau e feiticeiro, que, 

por não ser real, não deve viver (Gedda, 1961). 

A prática de infanticídio dirigida contra um ou ambos os gémeos estende-se a muitos 

povos primitivos do mundo: esquimós, Ainus no Japão, aborígenes australianos, para 

além dos povos africanos a nativos americanos já abordados. Esta condenável conduta 

poderá ter na base a extrema dificuldade em sustentar duas crianças em simultâneo que 
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constituem uma carga adicional para aqueles se debatem diariamente pela existência 

(Scheinfeld, 1967). 
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CONCLUSÃO 

Os gémeos são um insólito e fascinante acontecimento que se relaciona com um impulso 

universal em relação à gemelaridade. A fantasia de ter um duplo de si próprio é ubíqua e 

pode basear-se na intrínseca necessidade do homem de se relacionar, como ser social 

que é. A ligação entre gémeos seria a relação ideal, a mais desejada de todas por 

simbolizar a relação com o outro eu. Platonicamente, ela liberta o indivíduo da solidão e 

oferece um amor incondicional. Assim, a singularidade com que a humanidade olha para 

a relação entre gémeos poderá vir de um desejo narcísico do homem de ser totalmente 

compreendido. 

Acima de tudo, os gémeos, são um reconhecido símbolo de dualidade que surge, 

geralmente, no sentido de unidade de dois núcleos em cooperação, podendo, 

contrariamente, significar desunião ou divisão de pólos opostos do mesmo núcleo. 

Gémeos são representação do contraditório – bem e mal, doença e saúde, felicidade e 

tristeza. 

A paixão pela procura de explicações racionais por detrás dos fenómenos da Natureza foi 

o impulso para as impressionantes conquistas levadas a cabo pelos cientistas empíricos 

da Antiguidade Clássica. Sobre a concepção, e em particular sobre a geração dos 

gémeos, médicos e filósofos, revelaram a supremacia da análise e da lógica sobre a 

superstição. Muito embora, muitas das suas teorias marcadamente misóginas sejam, 

actualmente, óbvias falsas doutrinas, elas foram as fundações para o desenvolvimento de 

um método racional e científico de tratamento da saúde da mulher, da gravidez e dos 

gémeos. 

Os gémeos e o debate sobre a origem dos nascimentos múltiplos foram durante séculos 

abordados e incluídos em discussões científicas sobre monstra, fenómenos do mundo 

natural. O nascimento gemelar é, com efeito, uma ocorrência excepcional, uma raridade 

biológica em humanos e, por isso, um gémeo é um prodígio! 

As lendas e os seus intrincados detalhes, representam uma elaborada e fantasiosa noção 

dos gémeos, reflectindo as crenças daqueles que viveram em tempos remotos. É 

reconhecida a universalidade das superstições e tradições sobre gémeos que partilham, 

muitas vezes, características culturais sem que haja relações, geográfica ou temporal, 

entre elas, o que denota uma possível origem ancestral desta crença religiosa que se 

espalhou e diversificou pelo mundo. 
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Esta revisão pretende proporcionar um meio de aprendizagem e compreensão de 

culturas “exóticas e alheias”, não por simples curiosidade mas sim numa tentativa de 

superar a aparente convicção de que as crenças, tradições e valores das sociedades 

ocidentais são o modelo a que tudo se deve referir. A escassez de visão a que esse 

etnocentrismo nos remete é fonte de preconceitos e limitações. Por exemplo, parece 

legítimo, censurar os rituais Voodoo de sacrifício animal, por poderem ser consideradas 

práticas bárbaras, incivis e rudes. No entanto, não deve ser esquecido que os 

comportamentos, ditados pela cultura, estão adequados e são praticados de acordo com 

a educação que cada um recebeu. 

Aqui reside a importância das experiências etno-antropológicas e do conhecimento da 

diversidade cultural: libertam-nos de restrições ideológicas, inspiram o desenvolvimento 

de mente crítica, ajudam na aceitação mútua e constroem o respeito e a tolerância pela 

diversidade. 
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