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humanos para inventar formas culturais conforme 
o contexto em que vivem. 
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RESUMO 

 

Ao longo das últimas décadas a diversidade de arranjos familiares tem se tornado cada 
vez mais visível, eclipsando a ideia de um modelo único e imutável de família. Entre as 
que compõem tal diversidade estão as famílias formadas por casais de gays e lésbicas, 
que se utilizam de diferentes estratégias para superar a interdição de filhos/as que a 
simetria do aparato biológico lhes impõe. Umas das estratégias utilizadas por esses 
casais são as técnicas de reprodução assistida. Neste contexto, a família homoparental 
originada a partir de um par lésbico nos incita a pensar sobre a intensa valorização da 
maternidade biológica como um componente importante para a construção da 
identidade feminina. Percebe-se que também para as lésbicas o desejo de ser mãe 
permanece como uma característica definidora do que é ser mulher. No entanto, devido 
à orientação sexual do casal, este desejo e a realização do mesmo são experimentados 
junto com algumas questões que não se aplicam aos casais heterossexuais. O presente 
trabalho resulta de algumas reflexões sobre a parentalidade em famílias formadas por 
lésbicas cujos/as filhos/as foram gerados a partir de técnicas de reprodução assistida, na 
cidade de Aracaju (Sergipe). Assim sendo, busco entender quais os mecanismos 
utilizados para a construção da maternidade e em que medida esta se distingue daquela 
experimentada por um casal heterossexual. Além dos vínculos consanguíneos, outros 
são construídos e valorizados com vistas a cimentar a relação de parentesco entre as 
mães e a criança, demonstrando que não apenas as substâncias corporais são os 
ingredientes para construção do parentesco e da família.  
 
Palavras-chave: família – lésbicas – maternidade – reprodução assistida 

 

RESUMÉ 

Au cours des dernières décennies, la diversité des groupes familiaux est devenue plus 
visible, éclipsant l´idée d´un modèle unique et immuable de famille. Les familles 
formées par des couples de gays ou de lesbiennes qui utilisent différentes stratégies pour 
passer outre l´interdiction d´avoir des enfants imposée par la symétrie biologique, 
participent de cette diversité. Une des stratégies utilisées par ces couples est le recours à 
la reproduction assistée. Dans ce contexte, la famille homoparentale construite à partir 
d´un couple de lesbiennes nous incite à penser à l´intense valorisation de la maternité 
biologique comme une composante essentielle de la structuration de l´identité féminine. 
On observe que pour les lesbiennes aussi le désir d´être mère est une caractéristique qui 
définit ce qu´est être une femme. Toutefois, étant donnée l´orientation sexuelle du 
couple, ce désir et sa réalisation vont de pair avec des questions qui ne s´appliquent pas 
aux couples hétérosexuels. Le présent travail résulte de réflexions sur la parentalité dans 
des familles formées par des lesbiennes dont les enfants sont nés à partir de techniques 
de reproduction assistée dans la ville d´Aracaju (Sergipe). Je tente de comprendre quels 
sont les mécanismes utilisés par ces femmes pour construire leur maternité et dans 
quelle mesure ils se différencient de ceux observés pour les couples hétérosexuels. En 
dehors des liens consanguins, d´autres sont construits et valorisés afin de cimenter la 
relation de parenté entre les mères et l´enfant, démontrant ainsi que les substances 
corporelles ne sont pas les seuls ingrédients pour fabriquer la parenté et la famille. 

Mots clés: familles – lesbiennes – maternité – reproduction assistée 
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INTRODUÇÃO  

A FECUNDAÇÃO DO TRABALHO 

 

No filme A Excêntrica Família de Antônia (1995), assiste-se à história de 

Antônia (protagonista) e a família que ela constitui numa pequena cidade da Holanda, 

após a Segunda Guerra Mundial. Além de sua filha Danielle (que opta por ter um filho 

mantendo-se solteira e mais tarde se apaixona pela professora de sua filha), a família de 

Antônia é composta por diversos personagens que, de maneira inusitada, passam a 

configurar uma família extensa (independente do vínculo consanguíneo), baseada em 

sentimentos e situações diferentes do que estamos acostumados a relacionar à família, 

conferindo a excentricidade que aparece no título do filme. 

A excentricidade da família de Antônia está na ficção, mas na vida real temos 

nos deparado com arranjos familiares igualmente excêntricos se tomamos como 

referência o modelo de família percebido como legítimo e desejável por nossa 

sociedade. Estabelecendo um modelo de família, obscurecemos outras organizações 

familiares que coexistiram ao longo da nossa história, mas que nem sempre foram 

reconhecidas. Em meio a esta diversidade, que por si mesma já é um tema bastante 

fértil, penso que a família homoparental – exemplo de excentricidade para muitos – 

articula questões cujas reflexões extrapolam o seio familiar, questões que permitem 

repensar os termos sobre os quais a antropologia se desenvolve, pressupostos do 

parentesco ocidental, conjugalidade, filiação etc.  

Nas páginas iniciais de A Mulher no Corpo (2006), a antropóloga norte-

americana Emily Martin refere-se à época em que os “antropólogos viam com 

desconfiança a tarefa de compreender suas próprias sociedades”, época esta em que o 

trabalho de campo antropológico consistia em visitar uma sociedade exótica e distante, 

compreender sua língua, seus costumes, suas práticas, através da imersão total – ao 

modo malinowskiano – no cotidiano daquelas sociedades, contando com a “empatia” 

como elemento definidor do sucesso da empreitada antropológica. Nestes moldes foi 

realizado o seu trabalho de campo durante a pós-graduação, quando esteve em aldeias 

chinesas, em Taiwan. Durante aquele período, o “exótico” lhe fez despertar para sua 

própria sociedade, para aspectos que lhe sendo tão familiares, não eram percebidos 

como passíveis de questionamentos, até que os habitantes daquelas aldeias os 

assinalassem: por que colocar os pais em asilos? Por que aos vinte e cinco anos ainda 
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não tinha filhos? Por que, mais tarde, a sua filha seria a única mesmo sendo uma 

menina, não um menino? Os questionamentos foram plantados pela curiosidade dos 

nativos chineses, que vislumbravam naquela mulher americana costumes que eram, aos 

seus olhos, exóticos. Exotismos tantas vezes imputados às sociedades longínquas, 

primitivas, tradicionais ou como quer que as tenham chamado os antropólogos ao 

demarcar a diferença entre nós e os outros.  

Passado algum tempo, eis que chegamos à época em que a antropologia, por 

uma conjunção de fatores, se volta para as sociedades ocidentais. Não é mais o kula 

trobriandês, a bruxaria zande ou os rituais de iniciação de qualquer sociedade além-mar 

que são tomados como objetos de estudo. Os holofotes antropológicos foram 

direcionados para costumes e questões de sociedades das quais os antropólogos faziam 

parte como nativos. Desta mudança de objeto, muitas contribuições e perspectivas 

floresceram (é bem verdade que não tão pacificamente, mas floresceram). 

A partir dos anos 1970, as sociedades ocidentais passaram a lançar seus olhares, 

de maneira mais acurada, para outras formas familiares que emergiam com a chamada 

crise do casamento, a procriação medicalmente assistida e a adoção: famílias 

monoparentais, famílias recompostas, famílias adotivas, famílias homoparentais. Esta 

nova conjuntura pode ser atribuída, em certa medida, à emancipação feminina lograda 

pelo movimento feminista e ao “novo lugar da vontade individual na criação do 

parentesco” (Fine, 2001). A vontade individual teria surgido com mais força, passando a 

determinar se ou quando ter filhos/as, com quem tê-los/las, quando formar ou desfazer 

um laço conjugal etc.  

A possibilidade de escolha vai além: a adoção e a procriação medicalmente 

assistida, outrora pensadas e utilizadas como “remédio” para a esterilidade de casais 

heterossexuais, passam a contemplar indivíduos fora de relações conjugais, facultando-

lhes a escolha inclusive das características físicas dos seus descendentes. Deste modo, é 

impossível continuar pensando a família como antes. No contexto atual, todo o 

desenvolvimento pelo qual passa a medicina, a biologia e todas as ciências que se 

dedicam à questão da reprodução, influencia profundamente a maneira de conceber 

filhos/as e nos obriga a repensar os termos sobre os quais construímos nossas noções de 

descendência, filiação, paternidade e maternidade, família, parentesco.  Isto assume uma 

proporção ainda maior quando os casais de gays e lésbicas reivindicam o direito à 

paternidade e à maternidade, se apropriando das técnicas de reprodução assistida, 

buscando a procriação desvinculada da sexualidade. 
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No caso das lésbicas, que é o foco do nosso interesse, são mulheres 

estereotipadas pelo senso comum como mulheres masculinizadas (exemplo disso são os 

termos utilizados para denominá-las: sapatão, machorra, machadão etc.). Então, na 

sociedade ocidental heteronormativa, como assimilar que estas mulheres pudessem 

querer ser mães, se a maternidade é praticamente sinônimo de delicadeza e doçura, 

características, por sua vez, da feminilidade? Feminilidade esta que essas mesmas 

mulheres parecem negar visto que negaram relações sexuais e afetivas com homens, 

desobedecendo ao scritp das relações prescritas pela sociedade, optando por uma 

sexualidade não necessariamente reprodutiva. 

Assim sendo, é possível refletir sobre a maternidade entre lésbicas, sobre como, 

dentro de uma relação homoafetiva lésbica, a maternidade pode ser vivenciada, 

considerando que existem alguns elementos instigantes cujas raízes estão presas ao solo 

da heterossexualidade, da família nuclear, da procriação naturalmente realizada. Refletir 

sobre duas mulheres em uma relação afetiva e sexual estável, uma delas concebendo 

descendente(s) biológico(s), sem que tivesse que recorrer a um homem para tanto, tendo 

em vista que uma relação sexual procriativa poderia ser contornada pelas técnicas de 

reprodução assistida. Duas mulheres, um par, um casal constituindo uma família sem a 

participação de um homem para exercer o papel de pai. Mulheres estas que dão à 

maternidade outras cores ao romper com a referência de organização familiar vigente na 

sociedade contemporânea, que se centra no casal composto por um homem e uma 

mulher como ponto de partida para a família. 

A maternidade, pensada como atributo essencial à identidade feminina, na nossa 

sociedade, assumiria outra conotação quando atribuída a mulheres estigmatizadas1 pela 

orientação sexual? Como conciliar um atributo essencialmente feminino a mulheres 

que, de acordo com o senso comum, são “masculinizadas” e buscaram o exercício de 

uma sexualidade que lhes nega a inclusão no idílico mundo das mães?  Conforme 

coloca Descoutures (2010), dentro de uma ordem social fundada sobre a dominação 

masculina e a injunção das mulheres à reprodução, é a maternidade que faz as 

“verdadeiras” mulheres. Isto posto, segundo tal lógica, uma “verdadeira” mulher é uma 

mulher heterossexual. Nesse sentido, assinala a autora acima citada, as mães lésbicas 

nos põem a repensar mulheres, mães e as próprias lésbicas. 

                                                           
1
 Quando utilizo expressões que remetem a estigma, tomo como referência Erving Goffman (1988), 

percebendo indivíduos estigmatizados como sendo detentores de características não desejáveis, por 

não corresponder à expectativa social.  
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Dentro das suas possibilidades, são estabelecidas estratégias para gays e lésbicas 

terem acesso à parentalidade. Os pais gays que optassem pelas novas tecnologias 

reprodutivas, necessariamente precisariam do gameta feminino (óvulo) e do útero de 

uma mulher. Assim sendo, a doadora do útero, ainda que não fizesse parte de um 

esquema de coparentalidade2, não teria sua participação facilmente apagada, visto que 

abrigaria o bebê durante nove meses, inserindo-se como uma terceira pessoa, no projeto 

parental, mesmo que temporariamente. No caso de lésbicas, as duas buscariam apenas o 

gameta masculino, pois o ventre seria escolhido entre as duas. O sêmen poderia vir de 

um doador anônimo3, que por sua condição anônima não seria um personagem atuante 

na relação da criança com as mães. Isto facilita a gestação de um bebê no seio do casal e 

ao mesmo tempo exige que escolhas sejam feitas desde o início do projeto parental. A 

propósito, seriam as duas mães? Querem as duas ser mães? Como “fazer” duas mães 

para uma mesma criança? Dispondo de dois aparelhos reprodutores idênticos e 

saudáveis (supostamente), qual será o escolhido? 

Como revelam estas interrogações, os casais de lésbicas que decidem ter filhos 

estão sujeitos a enfrentar obstáculos que não cabem aos casais heterossexuais. Os dois 

primeiros são as impossibilidades biológica e jurídica (Desjeux, 2006). Uma vem da 

simetria anatômica, outra do não reconhecimento de duas pessoas do mesmo sexo como 

pais ou mães de uma mesma criança, respeitando o modelo genealógico de parentesco 

ocidental, que prevê apenas um pai e uma mãe para um indivíduo. Diante destes 

entraves, é preciso se dedicar à busca de possibilidades que contornem estes 

impedimentos e concretizem a formação da família para estes pares. Isto posto, o 

presente trabalho visa investigar como se constrói a maternidade para casais de lésbicas 

cujos/as filhos/as nasceram através das técnicas de reprodução assistida, as chamadas 

novas tecnologias reprodutivas (NTRs)  

A família homoparental pode ser composta por, pelo menos, quatro maneiras: 1. 

ela pode se originar de uma recomposição familiar com um/a parceiro/a do mesmo sexo, 

após uma união heterossexual; 2. pode ser estabelecida através de um sistema de 

coparentalidade dentro do qual dois casais – um de gay e outro de lésbicas – 

estabelecem um acordo para ter uma criança que pertencerá e transitará entre dois lares; 

                                                           
2
 A coparentalidade é uma das formas utilizadas por casais de gays e lésbicas que acordam entre si para 

ter filhos/as, estabelecendo formas de conceberem os pais e as mães. 
3
 De acordo com a Resolução n° 1.957/10 do Conselho Federal de Medicina, que rege as questões 

elativasà à ep oduçãoàassistidaà oàB asil,à doado esà ãoàdeve à o he e àaàide tidadeàdosà e epto esàeà
vice-ve sa . 
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3. através da adoção e 4. por meio das chamadas novas tecnologias reprodutivas. Entre 

tais possibilidades, excluímos a primeira, por considerarmos que, neste caso, o 

parentesco foi estabelecido antes da assunção da orientação sexual (Cadoret, 2000); o 

esquema de coparentalidade inclui mais um casal (no caso, gay) com o qual é preciso 

dividir a parentalidade e o vínculo genético. Além do mais, a criança estaria transitando 

entre dois lares. Em se tratando de adoção, não há um vínculo genético entre uma das 

mães e a criança adotada, a gestação não é experienciada, não são experimentadas todas 

as fases da maternidade, ainda que seja por apenas uma das mães. 

Novas tecnologias reprodutivas, novas tecnologias conceptivas, reprodução 

assistida, novas tecnologias reprodutivas conceptivas. As expressões podem ser 

diferentes e utilizadas conforme se adequem à linguagem utilizada por autores que 

trabalhem sobre elas ou o contexto no qual são debatidas. Porém, de maneira geral, elas 

contemplam as técnicas desenvolvidas e utilizadas pela medicina para “dar” filhos a 

casais heterossexuais que, por diversos motivos médicos, não poderiam atender aos 

apelos de reprodução da sociedade. Dependendo das causas de infertilidade, escolhe-se 

a técnica mais adequada para contorná-la. 

No estudo aqui empreendido, ter um filho através das novas tecnologias 

reprodutivas, significa que o projeto parental foi concebido no seio do casal e que, tendo 

as parceiras escolhido de que forma o bebê chegaria, seguem outras escolhas: quem vai 

gestar; apenas uma poderá ser reconhecida na certidão de nascimento como mãe; uma 

exibirá sua maternidade por meio do ventre crescido, mas as duas se dedicarão a cuidar 

e educar a criança que nasce do afeto entre elas. 

Diante da escolha que o aparato biológico impõe ao casal, a decisão por elas 

tomada a fim de ter um/a herdeiro/a da sua carne e de seu sangue implica em outras 

providências e decisões igualmente importantes a partir do momento em que se idealiza 

o projeto parental. As ações do casal são executadas no sentido de estabelecer vínculos 

entre a criança e a parceira (co-mãe) que ficou fora do vínculo biológico, sobre o qual é 

mais “fácil” e aceitável socialmente assentar a construção da maternidade. Ou seja, a 

bifurcação que está no início do caminho para a maternidade lésbica (quem gestará a 

criança?) é apenas a primeira de uma série, visto que a construção de uma mãe social 

exige cuidados e recursos minuciosos quando se rompe com o esquema convencional 

mãe-pai-filho/a. 

Neste sentido, o estudo sobre a maternidade lésbica que se constrói a partir das 

técnicas de reprodução assistida não só permite abordar as consequências da 
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reordenação dos termos do parentesco, como também ilustra o que ocorre quando o 

“casal parental” coincide com o “casal conjugal”, ou seja, quando o projeto de conceber 

e criar filhos/as é elaborado no seio da conjugalidade, quando os/as pais/mães estão 

circunscritos ao par conjugal. A homoparentalidade4 é, deste modo, construída a partir 

da conjugalidade e do ponto de vista de casais que tiveram um ou mais filhos dentro de 

um quadro de vida homossexual, sem se remeter a uma relação heterossexual anterior, 

como ocorre nos casos de famílias recompostas, por exemplo.  

 As reflexões deste trabalho se constroem no sentido de entender quais os 

mecanismos utilizados para a construção da maternidade lésbica, desde a decisão de ter 

filhos/as até a educação que lhes é dispensada. Considerando as especificidades do casal 

lésbico, passa-se a questionar que situações se apresentam para estes pares durante a 

elaboração do projeto parental e sua execução, que inclui a concepção do/a filho/a e o 

estabelecimento de vínculos entre as mães (sobretudo a parceira da mãe biológica) e a 

criança. 

 Dentro do quadro dos estudos sobre homoparentalidade, inspiro-me na 

perspectiva de Claudia Fonseca (2007a), percebendo que a homoparentalidade, assim 

como outras práticas que estão no centro de discussões públicas, “nos obriga a repensar 

as categorias básicas do nosso parentesco” (p.01). Tal como sugere a referida autora, a 

contribuição dos estudos nesse campo são importantes, já que: 

 

Colocar demasiada ênfase nas invariantes simbólicas de algum universo 
cultural, ou até mesmo apostar demais em normas hegemônicas, é seguir 
pistas pouco promissoras. Propomos, ao invés, sublinhar a “mudança”, 
procurando explorar os meandros - embates políticos, ambiguidades culturais 
- dos novos rumos. Os casos vistos até agora mostram claramente que as 
práticas de parentalidade são consequência de muito mais do que os valores 
do casal. (Fonseca, 2007a: 06) 

  

O casal aqui tematizado se situa em um grupo que dispõe de pouca visibilidade 

(lésbicas) e que se mistura a um outro grupo que também se invisibiliza sob o véu do 

segredo (casais inférteis). A respeito dos casais inférteis, escreve Naara Luna (2004): 

 

há uma “dinâmica da diferença vergonhosa”, envolvendo avaliação negativa 
tanto por parte dos considerados estéreis como pelo grupo externo, uma vez 
que os primeiros, por falha biológica, não cumprem a norma social da 
procriação no momento estabelecido. A prática de segredo sobre a 

                                                           
4
 Derivação do neologismo francês homoparentalité criado em 1996 pela APGL (Associação de Pais e 

Futuros Pais Gays e Lésbicas). Há autores que já contestam tal denominação por se referir à orientação 

sexual dos pais, favorecendo o preconceito vigente.   
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infertilidade ou sobre o tipo de tratamento médico necessário para superar 
suas consequências (ausência de filhos) é sinal da tentativa de se ocultar essa 
condição estigmatizante. (p. 82) 

 

Esta invisibilização foi um dos obstáculos encontrados, durante a feitura do 

trabalho de campo. Assim sendo, direcionei meu trabalho para um estudo de caso, tendo 

em vista que, apesar do considerável número de mulheres lésbicas que estavam se 

submetendo aos tratamentos ofertados pelas clínicas de reprodução humana (segundo 

pessoas destes estabelecimentos), não me foi possível chegar até elas. Analisar os 

personagens, as trajetórias, as situações, no detalhe de sua singularidade, revela os 

processos pelos quais esta singularidade se constrói. Ao mesmo tempo, cada caso é o 

cruzamento de múltiplas histórias coletivas, cujas comparações oferecem pistas para 

análises mais gerais, como sugere Weber (2005). O contato com tais clínicas foi 

pensado como uma forma de me permitir conhecer a realidade destes espaços dedicados 

às novas tecnologias reprodutivas e me servir de ponte para os casais de lésbicas que 

utilizavam seus serviços. De fato, através deste contato preliminar pude conhecer o 

casal cuja residência passei a visitar desde o quinto mês de gestação até quatro meses 

depois do nascimento do bebê. A partir de então, as visitas se tornaram mais 

esporádicas e ocorreram principalmente por telefone e via internet (e-mails e 

Facebook). 

As notícias sobre o tema veiculadas na internet foram importantes para que eu 

estivesse a par do debate público referente às questões homoafetivas. Através destas 

notícias, foi possível dimensionar o lugar destes casais na sociedade e a relação desta 

com os eventos que lhe dizem respeito. Além disso, elas abordam diversos temas: 

homofobia, reivindicações dos casais gays e lésbicos, discussões legislativas, direitos 

conquistados etc. Deste modo, permitem, inclusive, observar os eventos no âmbito da 

jurisprudência que abrem precedentes para o alcance de direitos de fato. 

Somadas às entrevistas gravadas, utilizo as conversas informais, as fotos do 

álbum da família, e a observação dos perfis de ambas no Facebook. Penso que a análise 

dos perfis e das interações de Paula e Nadine nesta rede social fornece elementos que 

podem escapar ao contato face a face, pode somar à definição do perfil não virtual 

destas mulheres, revelar outros dados como preferências musicais ou culinárias, circuito 

de amizades, posturas em relação a assuntos diversos, enfim, informações que atribuem 

mais carne e sangue ao esqueleto, se me é permitido parafrasear Malinowski (1975).  
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Reconheço que é uma fonte de dados de uma ordem diferente da que estamos 

acostumados a lidar na antropologia e que os sujeitos que criam seus perfis selecionam 

o que vão revelar, camuflar ou realçar em suas características ou trajetórias – assim 

como o fazem nos relatos orais. Porém, a relação que estabeleci com as pessoas em 

questão não se baseia apenas na virtualidade.  As cores da vida real conferem um 

complemento e uma referência que quebram a frieza ou a possível “fraude” que estejam 

por trás dos dados das redes sociais. Nesse sentido, penso em Erving Goffman (1975), 

quando este compara a vida social a uma representação teatral, devendo ser considerada 

a maneira segundo a qual os indivíduos apresentam a si mesmos e suas atividades a 

outras pessoas, as maneiras como dirigem e regulam as impressões formadas a seu 

respeito, assim como o que pode ou não ser feito diante dos outros. 

Devo explicitar que há certa escassez de estudos sobre homoparentalidades 

lésbicas no Brasil, o que me fez recorrer a um considerável número de textos da França, 

país onde têm sido desenvolvidos inúmeros trabalhos sobre as famílias formadas por 

gays e lésbicas. Apesar das peculiaridades e diferenças que os contextos culturais das 

discussões suscitam, considero que o intenso debate francês lança luz a reflexões que se 

iniciam no Brasil, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para o debate brasileiro. 

No primeiro capítulo deste trabalho, dedico algumas linhas à demonstração da 

importância dos estudos sobre o parentesco e família para a antropologia e como, neste 

contexto, a pesquisa sobre a homoparentalidade acaba por reacender questões que de 

alguma maneira alimentaram o debate sobre o tema, revisitando os nós feitos e desfeitos 

ao longo do desenvolvimento da antropologia e das sociedades por ela estudadas.  

O segundo capítulo apresenta a aventura antropológica da chegada ao campo de 

trabalho, a experiência de estudar indivíduos que fazem parte da nossa própria 

sociedade e cujos véus de silêncio e segredo precisam ser desvendados: lésbicas que 

recorrem às técnicas de reprodução assistida para ter filhos/as. Apresento um pouco das 

clínicas de reprodução humana de Aracaju, minha experiência ao visitá-las e a 

experiência das informantes na escolha de uma delas para concretizar o projeto parental. 

 Considerando que defini as famílias formadas por casais de lésbicas que 

recorrem às técnicas de reprodução assistida como alvo da pesquisa, no terceiro capítulo 

apresento o universo destas tecnologias reprodutivas e os seus efeitos no plano social. 

Tanto para os casais heterossexuais que desejam superar a ausência de filhos, quanto 

para os casais homossexuais, as técnicas de reprodução assistida se apresentam como 

uma chance de conceber filhos biológicos. Embora homens e mulheres desejem filhos, 
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as mulheres arcam com um ônus maior em face da ausência de filhos, considerando que 

na atribuição do seu lugar na sociedade sua função reprodutiva é um dos aspectos de 

maior relevância. Deste modo, neste capítulo associo maternidade e novas tecnologias 

reprodutivas e a maneira como estes elementos se configuram para um casal de lésbicas. 

No quarto capítulo, proponho uma análise sobre a experiência da maternidade 

para o casal estudado, considerando a história conjugal, a chegada do bebê, a relação 

com as famílias de origem, o cotidiano desta família homoparental e quais os 

personagens que se agregam ao casal e ao seu filho. 

Em entrevista concedida aos professores Eduardo Viveiros de Castro e Carlos 

Fausto, quando de sua passagem pelo Brasil, a antropóloga Marilyn Strathern (1999) 

afirma que “(...) todos nós temos dúvidas quanto à utilidade de nosso próprio trabalho, 

quanto ao público a que ele se dirige; todos nos perguntamos se o que fazemos vale 

alguma coisa” (p.159). Não estive isenta a esta dúvida durante a feitura deste trabalho. 

Talvez estas dúvidas estejam sempre a nos rondar, mas não devem imobilizar nossa 

capacidade de interrogar, de investigar e propor reflexões sobre os temas que 

consideramos relevantes. Assim sendo, o presente trabalho foi gestado e nutrido por 

dúvidas e busca por respostas para algumas das interrogações que me fizeram olhar em 

um “outro” próximo, o que até então me parecia familiar: uniões afetivas, filhos, mãe, 

mulher etc. Ocorre que a junção destes elementos pode acontecer de diferentes 

maneiras, atestando que a família é plural e dinâmica, e que está em diálogo constante 

com a realidade da qual faz parte.  

Para finalizar esta apresentação, utilizo as palavras de Luiz Fernando Dias 

Duarte:  

A mais alta exigência de uma obra em nossa tradição científica não é a de 
apresentar as soluções para as dúvidas e dilemas que se nos perseguem na 
interpretação do mundo social humano; é sim a de fornecer instrumentos para 
poder pensar à frente, mais adiante com uma renovada inquietação”. (Duarte, 
2004:10). 
 

Assim sendo, eis aqui a minha contribuição. 
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CAPÍTULO 1 

 

NOVAS LUZES PARA A ANTROPOLOGIA: PARENTESCO E FAMÍLIA 

 

“L’étude de la parenté deviendrait comme la lumiére que 
continuent à nous envoyer des étoiles mortes depuis plusieurs 
millions d’années, un trompe-l’oeil et un trompe-l’esprit”.  
(Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté) 
 

 

Ao somar lésbicas, novas tecnologias reprodutivas, maternidade e filiação em 

um mesmo tema de pesquisa, me vi adentrar, inevitavelmente, no campo do parentesco, 

tema clássico nos estudos antropológicos e que esteve adormecido durante algum 

tempo. Ao reanimá-lo, no entanto, como coloca Claudia Fonseca (2003), eis que “não se 

trata de uma Bela Adormecida disciplinar, resgatada intacta pelo beijo de um príncipe” 

(p.09). Entre o arrefecimento e a emergência, após cerca de vinte anos de letargia, ele já 

não se apresenta como outrora, mas continua igualmente importante para a análise e a 

compreensão de alguns aspectos da sociedade.  As famílias homoparentais, formadas 

por lésbicas que recorreram às novas tecnologias reprodutivas, são exemplos da 

importância que o parentesco representa na atualidade. Considerando que ele faz parte 

da sociedade, conjugado a outros aspectos desta, não resta isento às mudanças que 

incidem sobre o contexto no qual está inserido, visto que há uma porosidade e 

comunicação entre eventos sociais mais abrangentes e ações mais cotidianas (Rohden, 

1998). 

Durante muito tempo a antropologia não só se voltou para o estudo das 

sociedades não ocidentais como um dos seus elementos era tema privilegiado para 

estudo, até mesmo conferindo identidade à disciplina: o parentesco. Claude Lévi-

Strauss foi, talvez, um dos maiores expoentes do interesse antropológico pelo 

parentesco, a ele dedicando uma obra de grande envergadura (As Estruturas 

Elementares do Parentesco, livro publicado em 1949) e através dele elaborando sua 

teoria para explicar as relações sociais, conjugando troca de mulheres, proibição do 

incesto e reciprocidade. Também o memorável estruturalista se propôs a definir algo 

que atualmente escapa a uma definição exata, a família. Afirmando que os antropólogos 

complicam até as coisas mais familiares, através de um estudo comparativo, propunha a 

caracterização da família baseada nas invariantes encontradas durante seu estudo: 
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1.A família tem sua origem no casamento; 2. Ela inclui o marido, a mulher, 
os filhos nascidos da sua união formando um núcleo em torno do qual outros 
parentes se podem, eventualmente, agregar; 3. Os membros da família estão 
unidos entre si por: a) Laços jurídicos; b) Direitos e obrigações de natureza 
econômica, religiosa, ou outra; c) Uma rede precisa de direito e proibições 
sexuais e um conjunto variável e diversificado de sentimentos, como o amor, 
o afeto, o respeito, o medo, etc. (Lévi-Strauss, 1966:75) 

 

Alguns dos elementos presentes na sistematização acima, já não são pré-

requisitos para a formação da família contemporânea. Não há, necessariamente, 

casamento para que se configure uma família e nem sempre ela se restringe ao marido, à 

mulher, a filhos e parentes que podem a eles se agregar.  A configuração familiar rejeita 

a fixidez e tudo o que lhe possa conferir um aspecto estático. Através da dinâmica na 

qual ela está imersa, constituída por variações sociais e culturais que permitem deslocar 

ou substituir os seus componentes, ela pode assumir diferentes configurações. 

Estes diversos tipos de famílias que vemos hoje, nos levam a refletir sobre o 

fundamento implícito na nossa concepção de família tanto individualmente – visto que 

cada um de nós está ligado a um pai e/ou uma mãe (pelo menos biologicamente), 

eventualmente em uma relação de aliança com um parceiro ou uma parceira – quanto 

coletivamente, já que diversos personagens políticos estão a definir que tipo de 

organização familiar aceitamos ou não (Anne Cadoret, 2002), tomando como referência 

as noções de parentesco. 

O parentesco, aquele que foi a força motriz da antropologia em tempos idos, 

pode ter mudado seu foco de análise, pode ter ficado adormecido durante algum período 

ou ter suas bases abaladas por severas críticas, mas volta a tomar fôlego e emerge no 

circuito antropológico, renovado, lançando sua luz sobre questões que embora 

familiares, não são corriqueiras. A homoparentalidade pode ser tomada como exemplo 

de construção que traz família e parentesco conjugados e torna-se lugar privilegiado 

para a efervescência dos estudos antropológicos e multidisciplinares, reacendendo a 

importância de se discutir e refletir sobre temas que não repercutem isoladamente em 

nichos próprios da antropologia ou do seio familiar, apenas. 

Confesso que o parentesco foi um dos temas que me causou arrepios durante as 

aulas de antropologia social, na graduação, e que eu achava que tinha ficado para trás. 

Eis que aqui o reencontro, assim como a própria antropologia o fez, há poucas décadas. 

Digo reencontro porque o parentesco foi a alma dos estudos antropológicos, gozou de 

um período áureo no seio da disciplina, figurando como objeto por excelência dos 

antropólogos pioneiros, tendo sido questionado e submetido ao status de não objeto aos 
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olhos de alguns, enquanto era fio condutor para explicar as sociedades, segundo análises 

de outros.  

Inicialmente, quando na aurora de sua existência, a antropologia voltava seus 

olhares para as sociedades além-mar, submetendo-as ao escrutínio do interesse ocidental 

e privilegiando as relações de parentesco como matéria-prima privilegiada para 

“decifrar” tais sociedades. Porém, passadas algumas décadas, a disciplina reavaliou seus 

métodos, suas teorias e mesmo seus objetos de estudo. Nesta guinada permitida pela 

autocrítica, as sociedades ocidentais passaram a compor o quadro de interesses das 

investigações antropológicas, cujos temas são os mais variados. Atualmente, assim 

como a antropologia não é a mesma, o parentesco também não o é. A diversidade de 

configurações familiares vem a nos lembrar e reafirmar tal fato. Dentro desta 

diversidade, as famílias homoparentais, como veremos adiante, encarnam um bom 

exemplo das metamorfoses pelas quais passou o parentesco e os elementos que o 

compõem. 

Maurice Godelier (2004) retrata muito bem o desabrochar dos estudos de 

parentesco, as várias faces que ele assumiu ao longo do desenvolvimento da 

antropologia, das sociedades de onde falam os pesquisadores e sobre as quais eles 

falam. Esta retrospectiva pode ser iniciada através do norte-americano Lewis Morgan, 

um dos precursores da aventura antropológica nesta seara.  

Amigo e estudioso dos iroqueses, Morgan se dedica a demonstrar que este povo 

possui relações de parentesco que dispõem de lógica própria e se apresenta de maneira 

muito diferente do sistema de parentesco euroamericano. Entre as diferenças 

constatadas, os iroqueses apresentavam um sistema de parentesco classificatório, 

segundo o qual o casamento entre primos paralelos era proscrito, tal como o casamento 

entre irmãos, enquanto o casamento entre primos cruzados era possível. Coletando 

informações através da distribuição de questionários a pessoas que tinham acesso direto 

aos nativos, comparando sociedades, Morgan obteve uma vasta quantidade de dados 

sobre o parentesco entre os iroqueses. Com sua dedicação ao estudo das relações de 

parentesco, ele conferiu um método e um objeto à antropologia, rompendo com a 

prática etnográfica dos missionários e representantes do Ocidente (Godelier, 2004).  

O “pecado” do mencionado autor foi ter utilizado os dados obtidos para 

obedecer ao paradigma vigente na sua época – a teoria evolucionista de Darwin – com 

vistas a reconstituir a evolução da humanidade que, segundo sua propositura, 

compreendia as fases de selvageria, barbárie e civilização.  



14 

 

 Outro expoente dos estudos antropológicos sobre as relações de parentesco, foi 

o francês Claude Lévi-Strauss, para quem o parentesco era a ideia central que permitiria 

compreender o funcionamento das sociedades. A leitura levistraussiana do parentesco se 

ateve à proibição do incesto, isto que permitia a passagem da natureza para a cultura e 

alimentava a troca de mulheres entre grupos exogâmicos, instaurando a reciprocidade e 

fundamentando a sociedade. Deste modo, Lévi-Strauss, propunha uma teoria do 

parentesco que se pretendia universal. 

Seguindo a linearidade explicativa, que a necessidade didática contida nesta 

retrospectiva nos propõe, podemos incluir Edmund Leach, um dos críticos da teoria 

levistraussiana. Para Leach, havia realidades sociais que eram mais importantes que o 

parentesco e das quais este era apenas uma expressão: as relações de terra e de 

propriedade, por exemplo. Com isto, atraiu a admiração de outros colegas – 

especialmente os marxistas – e encarregou Robert Needham de levar adiante a bandeira 

contra os estudos de parentesco, instaurando o que Godelier (2004) percebe como a 

primeira grande onda de críticas aos estudos de parentesco. Para os que se posicionaram 

nesta onda, o “calcanhar de Aquiles” da proposta de Lévi-Strauss foi a tentação pela 

generalização. Considerando que um mesmo termo não teria o mesmo sentido para 

sociedades distintas, ficava claro que não era possível generalizar tal teoria. 

A segunda onda de contestação ao tema do parentesco surgiu com a publicação 

do livro de David Schneider, A Critique of the Study of Kinship, em 1984. Segundo 

Godelier (2004), “ce livre apparut pour beaucoup comme l’estocade finale portée au 

majestueuse édifice des écrits consacrés à ce thème” (p. 28). O parentesco, conforme a 

perspectiva de Schneider, é um pressuposto da sociedade europeia que se baseia na 

procriação e na reprodução biológica dos seres humanos, elegendo os vínculos 

genealógicos a partir dos vínculos de sangue (biológico). Com esta teoria, Schneider 

parece implodir os fundamentos da antropologia e planta a dúvida quanto à legitimidade 

dos estudos do parentesco, visto que, aparentemente, acabara de anunciar a sua morte. 

Apesar do grande impacto que sua publicação causou, temos assistido a eventos que nos 

dão prova de que isto não ocorreu. Ou de que o parentesco renasceu, tal Fênix, das 

cinzas. 

As famílias homoparentais, as famílias recompostas e outras diferentes 

configurações familiares ilustram as mudanças pelas quais passaram e têm passado as 

práticas imbrincadas nas relações de parentesco – e os ingredientes que os sustentam –, 

nas sociedades ocidentais contemporâneas. O tema não aparece como nos estudos 
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clássicos, em primeiro plano, mas como elemento fundamental para a construção de 

questões e a compreensão de aspectos relevantes das sociedades, do ponto de vista 

antropológico, a exemplo da formação das famílias acima mencionadas, que envolve 

relações de gênero, a construção da noção de pessoa, reprodução social etc. 

Para Claudia Fonseca (2003), os estudos feministas na antropologia foram um 

dos grandes responsáveis pelo novo fôlego dado aos estudos de parentesco, seja através 

de trabalhos produzidos por autoras declaradamente feministas ou daqueles cujas 

autoras são percebidas como inspiradas por esse movimento, quando se acreditava que o 

tema que deu vida à antropologia tinha adormecido. Na apresentação de um dossiê 

sobre família publicado nos Cadernos Pagu, Fonseca (2007b) assinala: 

 

É como se, depois da obra seminal de Schneider (1984), “o parentesco” – 
essa mola mestre da disciplina – tivesse expirado de vez. Somente no final 
dos anos 90 – e com problemática radicalmente transformada em função de 
críticas advindas da pesquisa feminista, pós-colonialista, gay e lésbica, etc. – 
testemunhamos o retorno de estudos com enfoque remanescente do antigo 
campo de “família e parentesco”. (p. 09-10) 
 
 

A propositura de Schneider parecia ter danificado severamente os fundamentos 

dos estudos antropológicos sobre o parentesco. Fonseca (2003) lembra, porém, que 

apesar do “gênio truculento”5 ter anunciado o fim do parentesco, nem tudo estava 

perdido, considerando que as feministas estavam a seguir um caminho parecido, na 

medida em que também estavam lutando contra a ideia de mulher universal, que 

naturalizava a subordinação desta. Ou seja, por vias distintas, o que estava a emergir era 

a desnaturalização de modelos hegemônicos que prejudicavam o conhecimento de 

realidades diferentes daquela que a “natureza” encobria. 

Schneider, que esteve ausente da coletânea sobre parentesco organizada por Jack 

Goody (década de 1970, seguindo a tradição de Meyer Fortes), era bem recebido entre 

algumas feministas que dialogavam suas ideias, na Conferência de Wenner-Gren, em 

1982. Do diálogo que se estabeleceu entre Schneider, Sylvia Yanagisako e Marilyn 

Strathern, surgiu, segundo Fonseca (op.cit), “uma coalizão estratégica que resultou num 

dos grandes movimentos teóricos da disciplina: a ‘transpolinização’ de ideias entre os 

campos de gênero e parentesco” (p.17). 

                                                           
5
 “t athe à 999 àassi alaà ueà “ h eide àe aàa soluta e teàexe ado.àEleàe aàdesp ezado;àe aàoà

exemplo de tudo o que havia de errado co àaàa t opologiaàa e i a a à p.à 6 . 
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Em que pesem as posições diferenciadas, oriundas desta transpolinização, vale a 

pena lembrar que ela levou adiante um tema que parecia fenecer, após a desconstrução 

empreendida por Schneider. Ademais, as contribuições geradas a partir de então, vão 

além da agenda feminista. A retomada do tema o traz emaranhado a uma realidade mais 

ampla e complexa, contendo dinâmicas que outrora eram atribuídas a outras esferas 

como política, religião, economia etc. Como aduz Fonseca: “a nova agenda de pesquisas 

não abre mão do estudo de significados, redes e relações que interessavam os 

antropólogos clássicos, mas traz novas indagações que exigem a ampliação do enfoque 

para as variadas formas de conexão, conforme as visões nativas” (Fonseca, 2003:23). 

Nesta renovação da agenda de pesquisas é possível também vislumbrar um movimento 

da própria antropologia que repensa seu lugar, o alvo de seus estudos, que migra das 

chamadas sociedades tradicionais, sendo obrigada a repensar seu arsenal teórico e 

metodológico. Nesse sentido, volto a Godelier (2004): 

 

L’anthropologie ne saurait exister comme discipline scientifique qu’en 
soumettant en permanence à la critique et à l’autocritique ses concepts, ses 
méthodes et ses résultats et en replaçant toujours cette réflexion sur soi dans 
l’histoire, pas seulement l’histoire de l’anthropologie et des sciences 
sociales, mais l’histoire des societés au sein desquelles les anthropologues se 
sont formés à leur métier, comme celle des sociétés au sein desquelles ils ont 
exercé concrètement ce métier . (p.32) 
 

Com este movimento de repensar seu métier e seu contexto de atuação, a 

antropologia desloca os estudos de parentesco para a sociedade contemporânea 

ocidental, cujos ingredientes sugerem uma nova conformação para tais investigações. O 

contexto brasileiro não restou isento a esta dinâmica, mas contribuiu com outros matizes 

ao desenvolvimento das pesquisas no campo relativo ao parentesco. Neste ponto, 

gostaria de enfatizar que nas várias faces assumidas pelo parentesco, a família aparece 

como extensão do mesmo ou como sua alma. Para a sociedade ocidental 

contemporânea, aliança, filiação e residência são estruturas elementares na construção 

da família. Na atual conjuntura, o vínculo de aliança aparece fragilizado6, enquanto a 

filiação continua solidamente plantada. No entanto, o desenvolvimento da biologia e das 

tecnologias a ela atreladas – a exemplo das novas tecnologias reprodutivas – torna 

menos simples sua definição. Conjugada ao tema do parentesco, a família assumiu 

                                                           
6
 As relações conjugais são feitas e desfeitas com relativa facilidade, realçando o verso do poeta que se 

to ouà li h :à ueàsejaài fi itoàe ua toàdu e . 
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várias formas, conforme os diferentes contextos temporais e culturais, como pretendo 

deixar claro nas linhas seguintes. 

 

1.1. Famílias: do singular ao plural 

 

É inegável a importância dos estudos sobre o parentesco para o desenvolvimento 

da antropologia. Vários aspectos destes estudos fomentaram debates enriquecedores 

para a disciplina, apesar do impacto que algumas proposituras causaram. Família e 

parentesco, conceitos que constituem os “alicerces históricos da antropologia”, como 

coloca Claudia Fonseca (2010), após um período à sombra de questões outras, passaram 

a incorporar as discussões antropológicas, tendo como combustível as mudanças nas 

relações familiares que testemunhamos há algumas décadas. 

A homoparentalidade surge como uma construção que traz família e parentesco 

conectados e como lugar privilegiado para a ebulição dos estudos antropológicos, 

conclamando uma discussão multivocal com outras disciplinas, coroando uma 

diversidade de arranjos familiares que foi escamoteada em diversas épocas e lugares, 

atribuindo um tom monolítico e uma estrutura inabalável à família brasileira. 

Talvez um dos melhores exemplos disso seja a chamada família patriarcal 

brasileira, a família que Gilberto Freyre tornou célebre e foi pintada como o único 

quadro a ilustrar a história da família brasileira. A família patriarcal assumiu um papel 

central em se tratando de família brasileira, ofuscando outros tipos de arranjos 

familiares que se formavam e existiam, “apesar dele”. Definida como um grupo extenso 

formado pelo núcleo conjugal e a prole legítima somando agregados, parentes, afilhados 

e escravos, a família patriarcal tinha o pai como o centro da autoridade, subjugando a 

esposa e os demais personagens que a compunham. Eleita como modelo dominante, o 

que estava fora do seu jugo era considerado uma massa amorfa que não poderia ser 

denominada família, com isso excluindo os arranjos formados pelos artesãos, pequenos 

proprietários e funcionários da Coroa portuguesa, assim como outros personagens que 

povoavam a colônia.  

Mariza Corrêa (1994) propõe uma leitura crítica deste tipo de história, 

relativizando a importância e o papel desta família, questionando a associação mecânica 

feita por alguns autores entre o desenvolvimento econômico e social de uma dada região 

e a percepção da família patriarcal como sendo a grande responsável pela formação da 

sociedade brasileira, eleita como um modelo dominante. Com a tessitura de seus 
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argumentos Corrêa nos alerta para o fato de que “a família patriarcal pode ter existido e 

seu papel ter sido extremamente importante, apenas não existiu sozinha nem comandou 

do alto da varanda da casa grande o processo total de formação da sociedade brasileira” 

(Corrêa, 1994:27). A autora adverte que assim como houve a marginalização prática de 

outras formas familiares através da família patriarcal, esta marginalização vem também 

se instaurando no aspecto teórico, quando alguns autores que fazem a história da família 

brasileira atribuem formas familiares alternativas à marginalidade. 

Este modo de pensar uma configuração familiar como um tipo central ao qual 

subjazem organizações diversas, é também utilizado quando se trata da família nuclear. 

Esta é apontada como o modelo por excelência, resultado do processo de 

industrialização e urbanização, não deixando espaço para que os demais arranjos 

familiares sejam reconhecidos ou percebidos como outras possibilidades legítimas. Este 

olhar monolítico sobre a família acaba por eclipsar a diversidade, tingindo com esta 

única cor o contexto social e as relações de parentesco da sociedade brasileira na 

atualidade, que apresentam uma multiplicidade de arranjos domésticos contemplando 

diferentes formas de relações.  

Heloísa Almeida (2004) seleciona elementos como geração e classe para ilustrar 

possíveis fontes de diferença que afetam a construção dos arranjos domésticos. Não se 

enquadrando no ideal normativo da família nuclear, os arranjos domésticos populares 

são classificados como famílias desestruturadas, responsabilizados mais incidentemente 

pela chamada “crise da família”. Tal perspectiva pode ser, em certa medida, atribuída a 

uma leitura equivocada de dados quantitativos. A possibilidade de diversidade é 

sobrepujada pela ideia de desestruturação que caracteriza, segundo este tipo de leitura, a 

família “pobre e favelada”. A autora supracitada alerta para este tipo de lapso ao 

enfatizar a diversidade cultural inscrita nas organizações familiares: 

 

Há variações e especificidades culturais dentro da sociedade moderna urbana. 
Sem observarmos a variação social e cultural, não entenderemos a sociedade 
brasileira e estaremos nos definindo unicamente pelo que “falta” ou pelo que 
está “errado” – quando, na verdade, trata-se de entender como há arranjos e 
formas de relações diversas de um ideal normativo. (Almeida, 2004:07) 

 

Esta maneira de abordar a família (idealizando um único modelo) é o que 

favorece também a divulgação de uma suposta crise da mesma. Deste modo, os casos de 

mulheres que assumem a chefia da casa, a coabitação de várias pessoas na mesma 

residência, seja como uma maneira de obter cuidados – avós que cuidam de netos, filhos 
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que cuidam dos pais – ou de superar a falta de dinheiro para ter seu próprio lar, como 

exemplifica a autora acima, são acomodações que atestam a pluralidade de arranjos 

familiares nas classes populares, mas não apenas nelas. As classes mais abastadas 

almejam, também, um modelo de família que nem sempre corresponde à realidade. Os 

divórcios e separações que modificam as camadas populares também se fazem presentes 

nos lares de classe média. Com isso, as mães que gerem um lar sem o pai são 

personagens presentes nos domicílios das camadas médias da sociedade, assim como o 

são os atores que experienciam recasamentos, formando as famílias recompostas ou 

abrigando diferentes gerações sob um mesmo teto. As condições de vida – tanto 

material quanto social e afetiva – diferem, mas a flexibilidade da estrutura familiar é 

compartilhada tanto pela classe média quanto pelas classes populares. 

Leituras tendenciosas das modificações dos arranjos familiares somadas à 

perspectiva de um modelo hegemônico da família levam à construção da imagem de 

uma desestruturação ou desaparecimento da mesma. Deste modo, a família patriarcal e a 

família nuclear, vista como sua substituta, são estereótipos de famílias sobres os quais 

os holofotes incidem e deixam as demais organizações familiares à sombra, alimentando 

uma visão negativa da família. Ana Maria Goldani (1993), ao tratar da família no Brasil 

contemporâneo, adiciona a esta questão a ausência de ações do Estado no sentido de 

prestar serviços sociais básicos às famílias carentes e aos seus dependentes – idosos e 

jovens – a fim de atenuar as pressões econômicas sobre estas, a estrutura etária e 

longevidade da população como fatores que influenciam as transformações familiares. 

O que corrobora com a perspectiva de Almeida (2004), citada acima, quando esta 

delineia a formação dos diferentes tipos de arranjos familiares em camadas populares 

apontando para alguns destes elementos. 

Ao contrário de uma “crise” da família, Goldani vislumbra, nestes casos, o 

fortalecimento dos laços familiares e de parentesco, visto que com o aumento da 

expectativa de vida “nós brasileiros, hoje, temos maiores chances de passarmos mais 

tempo como membros de uma ou mais famílias, quer no papel de pai, mãe, filhos, 

esposos, avós, etc.” (Goldani, 1993:71). Disto resulta a superposição de papéis e a 

convivência de diferentes gerações, atuando no sentido de uma reestruturação da 

família. Porém, segundo a autora, isto só é visível quando as famílias são percebidas 

não como estruturas fixas no tempo e sim como processos.  

É o que também sugere Cristina Bruschini (1993), ao propalar que a família é 

uma construção, não algo natural. Assim sendo, tem como característica a mutabilidade. 
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As suas diferentes dimensões são mostradas de acordo com as disciplinas que a 

estudam. Nesse sentido, em se tratando das ciências sociais, as ideias sobre família 

difundidas pela teoria funcionalista, que teve como expoente Talcott Parsons, 

predominaram na sociedade norte-americana durante os anos 1950 e respingaram 

também na sociologia brasileira, engessando a análise feita in loco e enaltecendo o ideal 

de família nuclear. 

A perspectiva de Parsons atribui à família uma função básica de socialização 

primeira das crianças e de formação da personalidade adulta. Neste núcleo, onde os 

filhos precisam de cuidados e atenção especial da mãe, os adultos têm seus papéis 

assimétricos e complementares, possibilitando a clara diferenciação dos modelos 

feminino e masculino, sendo a mulher dedicada ao interior do lar – visto que a criança 

necessita de seus cuidados para se desenvolver bem psicologicamente – e o homem 

como provedor desta família, voltado para o público. Esta família nuclear estaria em 

equilíbrio e integrada ao resto da estrutura social, o que inclui o aspecto econômico, 

uma  

construção ideológica, uma abstração, um domínio desencarnado que supõe 
uma total ausência de variedade dos modelos familiares. Enquanto a 
interrogação global se refere às relações entre organização familiar e 
mudança social, esta última era equiparada aos conceitos fluidos de 
industrialização e de urbanização (Segalen, 1999:27). 
 

 Como foi dito acima, a teoria de Parsons e sua influência não se restringiu à 

sociedade norte-americana. As ciências sociais no Brasil também beberam desta fonte. 

Talvez por isso seja tão fácil falar de uma “crise” da família, visto que o suposto 

equilíbrio e a integração, defendidos pela perspectiva parsoniana não resistiriam às 

mudanças lançadas pela dinâmica do sistema no qual a família está inserida. Dito de 

outra maneira, para um sistema em equilíbrio, qualquer elemento novo que se insere, 

causa desequilíbrio. Havendo desequilíbrio, há crise, segundo tal percepção. Isto valeria 

também para as questões relativas à família. 

Voltando à família na sociedade brasileira, existem estudos que podemos utilizar 

para ilustrar a pluralidade de percepções sobre a família e as interpretações feitas sobre 

elas pelos personagens que a compõem, assim como as perspectivas anunciadas pelos 

autores da análise. Se elegermos o matrimônio como foco de análise, por exemplo, são 

vastas as possibilidades de leituras sobre a família. Em especial porque se define a 

amostra a ser analisada obedecendo a outros critérios definidos (classe social, 

comunidade rural ou urbana, recorte temporal). Tome-se como exemplo o estudo 
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comparativo sobre uniões consensuais entre camadas médias e populares, realizado por 

Maria Quinteiro (1990). Esta afirma que a nupcialidade aparece imbrincada nas 

mudanças da sociedade, mudanças estas que revelam uma nova relação entre os 

indivíduos e sua organização, bem como uma nova concepção de matrimônio.  

Segundo Quinteiro, cada segmento social possui certo grau de especificidade na 

forma de vivenciar e representar a união conjugal, visto que as condições materiais de 

existência e a história individual são mediações para o modo de vida e percepção da 

sociedade. Disto segue, também, que há uma especificidade relacionada ao papel da 

família, conforme muda o estrato social. Nas camadas populares, a família desempenha 

importante papel para a consolidação e legitimação da união. Seu controle é mais atento 

que sobre os casados legalmente, “(...) a família faz o papel da lei ausente” (Quinteiro, 

1990:18). No que diz respeito às camadas médias, observa-se que prevalece a 

autonomia do casal perante a família. Há a valorização do indivíduo e, nesse sentido, a 

autonomia individual é fundamental. A relação entre os cônjuges é de igualdade entre os 

parceiros, não havendo predominância do masculino, como ocorre na relação 

tradicional, e tem como característica o afastamento da família refletindo em uma 

valorização do grupo de amigos. Isto posto, torna-se visível que, ao eleger um dos 

componentes da família para observação, é possível que se tenha a dimensão de 

flexibilidade que ela possui, transformando e sendo transformada por mudanças internas 

que dialogam com as mudanças externas que a emolduram. 

Considerando que não se trata apenas de uma questão privada e íntima, as 

famílias são produtoras e produtos de transformações econômicas, sociais e 

demográficas. Deste modo, as mudanças que ocorrem no mundo externo chamam os 

membros familiares a redefinir seus papéis. A reestruturação dos modos de produção, a 

participação da mulher no mercado de trabalho, o aumento na expectativa de vida, 

queda na taxa de fecundidade, são elementos que se articulam configurando novos 

estilos de vida para os quais a família não está blindada. Como observa Claudia 

Fonseca, “(...) entre outras verdades que vieram se impor no pensamento acadêmico foi 

a da vida familiar como um espaço poroso, perpassado por forças (...) e relações que 

(...) que se estendem muito além da unidade doméstica” (Fonseca, 2007b:30) 

Assim sendo, os personagens e seus papéis, outrora definidos clara e 

hierarquicamente, são revistos, à medida que as transformações no nível macro os 

impele a tomar outras posições. Veja-se como exemplo o papel da mulher. Sua entrada 

no mercado de trabalho trouxe consequências que extrapolaram a esfera doméstica, 
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incidem sobre as relações trabalhistas, o aspecto econômico etc. Constatando-se que o 

crescimento da atividade profissional feminina não alterou a divisão dos papéis e que as 

atividades relacionadas ao lar e aos filhos permaneciam sob a responsabilidade das 

mulheres, que se dividiam entre a casa e o trabalho fora dela, novas questões foram 

postas. Passou-se a perceber o binômio atividade feminina/vida familiar como uma 

questão social, ao mesmo tempo em que trabalho, lazer e família são percebidos como 

partes complementares de um todo. Os olhares se voltaram para a mudança que ocorre 

no espaço conjugal, tendo em vista que é o comportamento feminino que transforma 

acentuadamente a maneira de viver a conjugalidade. Esta mudança não se restringe à 

esfera privada. Uma análise da interação familiar é legítima e possível porque “a 

atividade profissional das mulheres que são mães interpela a sociedade, seja a nível das 

empresas e das administrações de saúde, seja a nível da escola e da habitação” (Segalen, 

1999: 243-244). 

A mencionada autora lembra que o trabalho da mulher não é algo recente, mas o 

que o distingue na sociedade contemporânea é que em outras épocas não havia 

incompatibilidades entre tarefas domésticas e maternas com as atividades produtivas, 

como ocorre na sociedade agrária. Apesar de existir um equilíbrio entre homem e 

mulher, a autoridade, que é fundamental, está nas mãos do homem tanto no público 

quanto no privado, que é sua reprodução. Nesta sociedade, há complementaridade do 

trabalho do homem e da mulher, que produz uma continuidade das relações na casa e na 

aldeia. 

Muda-se o contexto, porém, a posição da mulher permanece como propulsora e 

termômetro de mudanças nas esferas pública e privada. Remeto-me, então, a François 

de Singly (2007), quando este se dedica a tratar da desestabilização da família como 

resultado da emancipação do indivíduo. De Singly associa a família a duas 

modernidades: a primeira diz respeito à primeira metade do século XIX e a segunda ao 

início dos anos 1960. O principal evento que marca a segunda modernidade é o 

movimento das mulheres: aumento do grau de instrução, acesso à contracepção, 

reconhecimento do estupro e do assédio sexual etc. Tal movimento reflete nos filhos. 

Tem-se, então, a individualização da criança, obrigando o Estado a criar condições de 

maneira a assegurar o bem-estar e pleno desenvolvimento desta.  

A partir do momento em que o Estado se imiscui nas relações familiares, conta 

com a assistência de peritos e autoridades morais personificados em médicos e 

psicólogos, que passam a oferecer subsídios para construir discursos e políticas que 
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interferem sobremaneira na conjugalidade e nas relações parentais, visto que lhe permite 

controlar as famílias através da criança, que até certo período da história era ignorada. 

O que as diferenças na composição de diversos arranjos familiares revelam, não 

é o fim da família ou sua desestabilização, mas transformações possíveis, desde que se 

tenha claro que “‘família’, longe de ser uma unidade natural, representa o agregado de 

diversas relações, é perpassada por diversas forças institucionais e envolve a 

participação mais ou menos íntima de diferentes personagens”. (Fonseca, 2008: 773). 

Seria preciso tirar a família da singularidade e da estática para atribuir-lhe o “S” que a 

sua dinamicidade e diversidade atestam, fugindo à ortopedia a que foi lançada por 

teorias e ideologias que privilegiavam um modelo hegemônico em detrimento de outras 

possibilidades existentes e resistentes.  

Em meio à diversidade e transformações que questionam ou reelaboram os 

papéis desenvolvidos na unidade familiar, está a parentalidade a redefinir as trajetórias 

familiares. Segundo Claude Martin (2004), se tomarmos família nuclear como 

referência de legitimidade, as noções vigentes de parentesco, maternidade e paternidade, 

os papéis de pai e mãe parecem ser suficientes, mas com as transformações das 

estruturas familiares: 

cette famille bi-parentale simple est interrogée de toute part e de nouveaux 
acteurs prennent place dans le décor familial et peuvent être amenés à jouer 
un rôle dans la socialisation des enfants, alors que d’autres, hier légitimes et 
institués, voient au contraire leur rôle s’estomper, voire disparaître. À la 
complexité des trajectoires familiales correspondraient donc une 
complexification des places et des rôles. (Martin, 2003: 44). 

 

O recasamento já havia sido experimentado em outro período e com isto a 

possibilidade de um pai ou uma mãe substituta (padrastos e madrastas) se instaurou. A 

mortalidade, uma causa natural, construía viúvos e por demandas várias, se permitia que 

outro indivíduo substituísse o papel parental do falecido ou falecida, embora uma aura 

pejorativa acompanhasse estas figuras (vide os contos de fadas que retratam a madrasta 

má e o padrasto como principal agressor e violentador de crianças). O divórcio 

recorrente não cria então uma novidade, se consideramos o recasamento. Entretanto, se 

conjugarmos a expectativa de vida, a vontade do indivíduo e o modelo genealógico de 

filiação, o resultado é diferente. 

A viuvez de um dos cônjuges era frequente, devido às altas taxas de mortalidade, 

e um fato a ser suportado, algo que independia da vontade dos casais. A chegada de 

outra pessoa para exercer o papel parental satisfazia a uma demanda criada social e, 
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muitas vezes, economicamente. À medida que a expectativa de vida aumenta, a 

tendência é que os casais passem mais tempo juntos, sem que o estado civil de viúvo ou 

viúva seja experimentado facilmente. Com o advento do divórcio e a individualização 

do sujeito, no entanto, o rompimento do vínculo conjugal aparece como uma 

possibilidade de escolha.  

Os motivos para a ruptura não são legitimados apenas por delitos unilaterais dos 

cônjuges, mas por necessidades outras, que tem a ver muitas vezes com a realização 

pessoal (ou a ausência dela no âmbito matrimonial) ou consenso quanto ao fim da 

harmonia no seio conjugal. Tem-se, pois, a separação entre o casal conjugal e o casal 

parental. Permito-me eximir da questão da guarda dos filhos, maiores índices de 

homens ou mulheres que ficam com eles, os dados que comprovam ou descartam tais 

índices etc., visto que meu interesse é chegar à entrada de outras pessoas que vão 

desenvolver o papel parental, assumindo-o mais ou menos intensamente, sem que isto 

signifique necessariamente a ausência de um dos genitores (pai ou mãe biológico), ou 

seja, na configuração de situações em que a pluriparentalidade é a palavra de ordem. 

Embora o padrasto e a madrasta não gozem de estatuto jurídico que lhes atribui 

direitos e deveres relacionados aos “filhos do divórcio”, eles compartilham o cotidiano 

com os pais biológicos, que são reconhecidos jurídica e socialmente. Tal situação 

remete mais de perto à questão da pluriparentalidade em uma sociedade que molda suas 

relações a partir de uma modelo de filiação genealógico. Tal modelo preconiza a ideia 

de que o indivíduo é gerado por dois outros indivíduos de uma geração ascendente e de 

sexos diferentes, que são seu pai e sua mãe, e tem como norma a exclusividade, isto é, a 

posição de filho é dada por apenas um homem e uma mulher. Ao mesmo tempo em que 

podem ocorrer conflitos de diferentes ordens – conjugais, emocionais, psicológicos – 

esta situação de pluriparentalidade não se configura nos planos jurídico e social, se 

considerarmos que os padrastos e as madrastas não têm vínculos jurídicos ou biológicos 

com os/as filhos/as dos seus cônjuges. Assim sendo, não ocupam a posição de pais ou 

mães adicionais, “apenas” substituem aqueles ou aquelas que estão ausentes na nova 

arquitetura familiar que se construiu, cotidianamente. 

Pode-se dizer que as famílias recompostas, nestes moldes, interrogam a bi-

parentalidade e complexificam os papéis parentais e trajetórias familiares, como posto 

por Martin (2004), mas apagados juridicamente e não reconhecidos socialmente, eles se 

acomodam em um modelo substitutivo – respeitando a norma da exclusividade –, muito 

embora o trabalho parental por eles desempenhado não possa ser apagado de fato, assim 
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como o vínculo criado através deste mesmo trabalho e do convívio, não deixando, pois, 

de questionar a norma familiar ideal que tem o modelo nuclear como metonímia. 

Dentro do movimento de transformações das estruturas familiares há, porém, 

outro arranjo familiar que interroga incisivamente a bi-parentalidade, abalando 

consideravelmente os pressupostos expressos no modelo genealógico, que preconizam 

não apenas a exclusividade da filiação, mas também o par heterossexual, são as famílias 

constituídas por casais de gays e casais de lésbicas, as chamadas famílias 

homoparentais. 

 

1.2. Quando o par é ímpar 

 

As famílias formadas por casais homossexuais ilustram a dinâmica na qual o 

parentesco está imerso, cujo movimento, segundo as épocas e os lugares, permite 

elaborar o que é permitido ou não, obedecendo aos parâmetros de cada cultura, 

(re)ordenando a trindade do parentesco: aliança, filiação, residência. No contexto atual, 

as famílias homoparentais se configuram como exemplo do que é interdito, visto que 

não pode corresponder à montagem fundada no aspecto natural que necessita de um pai 

e uma mãe, escapando ao princípio genealógico. Na contramão do que indica e deseja a 

norma heterossexual, a família homoparental vem adquirindo visibilidade ao longo das 

últimas décadas. Independente dos meios utilizados para ser constituída, ela rompe com 

o modelo de família pai - mãe - criança, questiona a ligação entre sexualidade, família, 

casamento e filiação. Mais ainda: a diferença sexual não é mais considerada como uma 

diferença constitutiva ou incontornável da reprodução, como afirma Mailfert (2002, 

p.09). 

A morte da cantora Cássia Eller, em 2001, já havia despertado a atenção para as 

famílias construídas por mães lésbicas, considerando que na ocasião, a opinião pública 

questionava se a companheira da cantora tinha o direito de ficar com a guarda da 

criança – filho biológico da cantora – ou esta deveria ficar sob os cuidados do pai de 

Cássia. Anos depois, em São Paulo, um casal tornava pública a dupla maternidade de 

gêmeos concebidos através de reprodução assistida. O caso foi bastante divulgado pela 

mídia impressa e televisionada (o parto foi inclusive veiculado em programa da Rede 

Globo). Adriana e Munira tinham pouco tempo juntas e quando decidiram ter filhos 

através de sêmen de doador anônimo, descobriram que uma endometriose que já tinha 

tirado o ovário direito de Adriana, comprometera também o esquerdo, impossibilitando 
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a produção de óvulos. Assim sendo, sua parceira, Munira, doou os óvulos que seriam 

fecundados com sêmen cujas características genéticas buscavam a semelhança física 

com Adriana, que vivenciou os nove meses de gestação de um casal de gêmeos. Com o 

nascimento dos bebês (um menino e uma menina), passaram às questões burocráticas 

para reconhecer juridicamente as duas mães. Após ter o pedido de dupla maternidade 

negado por cinco vezes, as duas finalmente conseguiram registrar as crianças com o 

nome das duas, mediante os esforços da advogada Maria Berenice Dias, especialista em 

direito homoafetivo. 

Estes dois casos citados são exemplos da visibilidade que as famílias 

homoparentais vêm adquirindo ao longo dos anos, assim como os demais arranjos 

familiares que foram ofuscados, ora pela família patriarcal, ora pela família nuclear 

heterossexual. São exemplos também de que, apesar dos entraves biológicos e jurídicos, 

embora não sejam reconhecidas social e juridicamente, são famílias que existem e que 

interpelam a sociedade a reconhecer sua existência. 

A despeito de leis que assegurem os vínculos entre os indivíduos que compõem 

famílias homoparentais, estas organizações familiares têm sido cada vez mais notadas. 

Antes de tratar deste ponto, exatamente, gostaria de dedicar algumas linhas à formação 

dos casais que são ponto de partida para estas famílias e a busca por reconhecimento 

jurídico e político como tais. 

Tomo como representativo do debate e luta por reconhecimento legal, a 

discussão do PACS (Pacto Civil de Solidariedade), na França. Tal discussão deu 

mostras de que a conjugalidade homossexual não é um dado recente e que há um forte 

movimento no sentido de institucionalizar a relação existente, a fim de assegurar 

direitos e deveres aos cônjuges. Esta discussão sacudiu não só as estruturas do mundo 

hetero como também os segmentos gays e lésbicos. Entre estes últimos, alguns 

defendiam que a união legitimada pelo PACS era um passo dado no sentido de 

sucumbir à ordem imposta pela norma heterossexual (que valoriza a família nuclear), 

que oprimiu gays e lésbicas durante anos, em contraposição aos que percebem este tipo 

casamento como uma maneira de subverter a ordem patriarcal, ressignificar amor, 

família, sexualidade e até mesmo poder (Castro, 2007). Outro ponto que se analisa é o 

receio de que a permissão do casamento a gays e lésbicas favoreça uma estigmatização 

daqueles que não desejam viver uma parceria estável, criando “uma distinção entre 

‘gays de primeira’ (casados) e ‘gays de segunda’ (não casados e acusados de 
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promiscuidade)”, como sugere Vale de Almeida (2007, p.159). Neste sentido, 

estaríamos diante de uma “dádiva ambivalente”, como sugere Butler (2003, p. 226). 

O fato é que antes e durante (e até mesmo se um dia chegarmos a um consenso, 

depois) o debate sobre conjugalidade homoerótica, casais de gays e lésbicas se formam 

todos os dias, em todas as partes, e isto ficou visível com a emergência do modelo 

individualista moderno e com o advento da AIDS, quando se buscou a conjugalidade 

como forma de se proteger da epidemia e buscar amparo legal devido às perdas de 

companheiros vítimas da doença (Grossi, 2003). Assim, tais sujeitos continuam 

investindo neste tipo de união com ou sem o amparo de leis, arcando com as 

consequências que o preconceito instaura, experimentando os dissabores de atuar fora 

do script heterossexual. Se eles são capazes de viver e compartilhar alegrias e 

problemas semelhantes aos casais heterossexuais, ao mesmo tempo têm que lidar com 

obstáculos advindos “do preconceito da sociedade e dos efeitos particulares da 

socialização de papel de gênero em indivíduos homossexuais” (Mc Goldrick [1989] 

1995 apud Nunan, 2007, p. 48). Reside aí uma das peculiaridades a ser considerada, por 

exemplo, ao se pretender explorar a maternidade lésbica. 

O debate brasileiro ganhou notoriedade a partir do Projeto de Lei 1151/95, 

proposto pela então deputada federal Marta Suplicy, que visa instituir a parceria civil 

entre pessoas do mesmo sexo. O referido Projeto de Lei foi debatido no âmbito 

legislativo, gerando propostas de alterações, assim como propostas de vetos. Os 

impasses, preconceitos e tensões nele imbricados, se estenderam à sociedade mais 

ampla, que então impediu a votação do projeto. No último ano, entretanto, assistimos a 

um evento histórico: o Superior Tribunal de Justiça aprovou a união entre pessoas do 

mesmo sexo.   

Pela decisão do Supremo, os homossexuais passam a ter reconhecido o direito de 

receber pensão alimentícia em caso de separação, declaração conjunta de Imposto de 

Renda, ter acesso à herança de seu/sua companheiro/a em caso de morte, podem ser 

incluídos como dependentes nos planos de saúde e poderão transformar a união em 

casamento. Ou seja, os casais homoafetivos passam a ter quase os mesmos direitos que 

são concedidos aos casais heterossexuais, sendo que as questões sobre filiação não 

foram tematizadas. A decisão do Supremo dizia respeito ao pleito de um casal de 

gaúchas que viviam em união estável e não cria regra para casos semelhantes. No 

entanto, abre precedentes para que situações semelhantes sejam julgadas de acordo com 

esta decisão e novos horizontes continuam a se abrir, pois no dia vinte e quatro de maio 
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do ano corrente, a senadora Marta Suplicy teve aprovado pela Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa do Senado, o projeto de lei do Senado 612/2011, 

que altera os artigos 1.723 e 1726 do Código Civil, para reconhecer como entidade 

familiar a união estável entre pessoas do mesmo sexo e a conversão desta união em 

casamento. Deste modo, tem-se a adequação do Código Civil à decisão do Supremo 

Tribunal Federal.  

Embora a legalização da união de pessoas de orientação homossexual seja um 

grande avanço no reconhecimento de direitos a uma população extremamente 

marginalizada, ela só foi possível porque ficou de fora da discussão o direito de filiação 

a estes casais, assim como o debate sobre o PACS na França. Isto não quer dizer, 

porém, que estes não consigam constituir famílias com filhos. Como foi posto 

anteriormente, existem estratégias elaboradas pelo casal que os permitem ser pais e 

mães, embora não seja possível ainda o nome do casal na certidão de nascimento da 

criança7. 

As maneiras de conceber filhos através de uma díade homossexual são 

escolhidas de acordo com as trajetórias individuais e conjugais dos sujeitos e suas 

possibilidades materiais. A família homoparental configurada através de recomposição 

familiar é bastante recorrente. Durante a realização do trabalho de campo, tive algumas 

indicações de famílias assim construídas, o que me faz supor que elas são mais 

recorrentes e mais visíveis, considerando que o projeto parental não foi concebido pelo 

par conjugal atual. Ademais, em se tratando dos casais de lésbicas, o pai da criança pode 

continuar a fazer parte da trajetória dos filhos – tal como nas famílias recompostas 

heterossexuais em que a guarda das crianças são concedidas à mãe – favorecendo o 

transito das crianças entre dois lares, conforme sua disponibilidade e vontade.  

A parceira da mãe pode exercer o trabalho parental e com isso estabelecer 

vínculos emocionais e psicológicos, entretanto, assim como o padrasto ou a madrasta, 

ela é apagada pelo modelo genealógico de filiação. A depender da idade do/da filho/a e 

da relação da mãe biológica com o pai, o nível de aceitação da parceira varia. Possíveis 

litígios com o cônjuge anterior podem se desdobrar em penalizações para relação da 

mãe lésbica com a criança e/ou desta com a parceira da mãe. 

No que diz respeito à coparentalidade, casais de gays e lésbicas entram em 

acordo para juntos conquistar a condição de pais e mães. A complementaridade do sexo 

                                                           
7
 Exceto em alguns casos resultantes de pleitos judiciais. 
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(aparato biológico), desejável para a reprodução, permite articulações entre os 

envolvidos no projeto parental, de maneira a tecer vínculos entre eles e a criança a ser 

gestada desde o início a concepção. Da mistura entre pai de intenção, pai biológico, mãe 

biológica, gestacional e mãe social, resultará para a criança, apenas uma mãe e um pai 

na certidão de nascimento, enquanto na vida prática, figurarão duas mães e dois pais, 

além de dois lares entre os quais dividirá seus dias de vida. 

A adoção é também uma possibilidade que as lésbicas podem acolher. Nesta 

situação, há um projeto parental comum que não inclui ligações biológicas entre uma 

das mães, deixando a outra de fora. Há, no entanto, que decidir qual das duas terá o 

vínculo jurídico, visto que apenas uma delas pode adotar. A adoção é permitida, desde 

que apenas uma pessoa seja eleita como apta a adotar, excluindo a outra mulher da 

parentalidade jurídica. 

De acordo com o capital material disponível para o casal de lésbicas, as técnicas 

de reprodução assistida podem ser as facilitadoras da maternidade. Trata-se de um 

procedimento custoso, cujo preço varia conforme a técnica empregada para a 

concepção. Optando por esta maneira de ter filho/filha, as decisões a ela referentes são 

várias. É preciso definir de onde virão os gametas, quem gestará, como lidar 

juridicamente com a questão da filiação etc., como pretendo demonstrar no presente 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

CAPÍTULO 2 

 

O ANTROPÓLOGO DIANTE DO ESPELHO: A EXPERIÊNCIA DE 

TRABALHO DE CAMPO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

“(...) a antropologia procura criar dúvidas, levantando 
hipóteses sobre os hiatos e assimetrias que existem 
entre nossa maneira de ver as coisas e a dos outros. 
Trata-se de um viés que ora pode nos levar a dar com 
os burros na água, ora pode abrir o caminho para 
descobertas inovadoras”. 
Claudia Fonseca (1999) 
 
 

A consolidação dos estudos antropológicos da  e na nossa própria sociedade, não 

nos exime dos percalços enfrentados na execução do trabalho de campo. Não nos 

desvencilhamos do “controle de impressões” (Berreman, 1975), da busca pela empatia, 

dos obstáculos galgados até a inserção bem sucedida no campo de estudo, afinal 

mudamos de cultura (a ser estudada), mas a cultura é ainda apanágio exclusivo da 

humanidade. 

Aprender a transformar o familiar em exótico é um movimento igualmente 

difícil ao primeiro movimento da antropologia de transformar o exótico em familiar, 

este movimento que segundo DaMatta (2010) equivale ao momento atual: 

 

quando a disciplina se volta para a nossa própria sociedade, num movimento 
semelhante a um autoexorcismo, pois já não se trata mais de depositar no 
selvagem africano ou melanésico o mundo de práticas primitivas que se 
deseja objetificar e inventariar, mas de descobri-las em nós, nas nossas 
instituições, na nossa prática política e religiosa. O problema é, então, o de 
tirar a capa de membro de uma classe e de um grupo social específico para 
poder - como etnólogo - estranhar alguma regra social familiar e assim 
descobrir (ou recolocar, como fazem as crianças quando perguntam os 
"porquês") o exótico no que está petrificado dentro de nós pela reificação e 
pelos mecanismos de legitimação. (DaMatta, 2010: 181) 
 
 

Esta transformação do familiar em exótico, de acordo com o autor, se assemelha 

à viagem do xamã, “um movimento drástico onde, paradoxalmente, não se sai do 

lugar”, uma viagem vertical. Este movimento, em se tratando do meu objeto de estudo, 

se mostrou um procedimento igualmente desafiador. Antes do trabalho empírico com 

famílias formadas por lésbicas, foi preciso conhecer os pressupostos do que se entende 

por família, submetendo à investigação antropológica algo que está reificado nas 

práticas cotidianas da qual faço parte e na qual estou inserida como antropóloga, filha, 
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irmã, mãe... Devo dizer que a percepção sobre a minha própria família, sobre a minha 

própria maternidade, sobre a mulher que sou, não seguiu incólume a este exercício que 

definitivamente não se exime do encontro de subjetividades. 

Estando claro que não é preciso o deslocamento geográfico para se deparar com 

uma diferença passível de estudo, a escolha deste objeto pode ter resultados nem sempre 

previsíveis. Observado mais de perto com a lupa da antropologia, o objeto pode revelar 

encantos e agruras, uma infinidade de sentimentos e fatos inesperados. Estava eu a ouvir 

os anthropological blues (DaMatta, 2010) durante o desenvolvimento desta pesquisa.  

Foi assim que esta antropóloga aprendeu que nem sempre o que é familiar é acolhedor. 

O desafio de estudar “família” foi temperado pela escolha daquelas que estão no centro 

da família escolhida: mulheres lésbicas. O tempero, neste caso, foi uma dificuldade que 

se revelou não apenas na procura por estas mulheres – que eu sabia, existiam! – mas 

também na disponibilidade destas em compartilhar experiências, um espectro de 

segredo que figurava, tentando ocultar o que não é possível ser ocultado, visto que a 

maternidade, lésbica ou não, é “denunciada” em algum momento.  

Neste trajeto experimentei o dissabor de ter como sujeitos de pesquisa outsiders. 

De acordo com Howard Becker (2008), o termo outsiders se aplica a pessoas que são 

consideradas desviantes por outras, situando-se, então, fora do círculo dos integrantes 

“normais” do grupo. Ou, do ponto de vista da pessoa rotulada como desviante, outsiders 

são aqueles que fazem as regras de cuja violação ela foi considerada culpada. No caso 

aqui em questão, pode-se dizer, em linhas gerais, que pelo menos duas supostas 

“regras” foram violadas: a heterossexualidade, estabelecida como padrão ideal de 

comportamento sexual, e a procriação como ato exclusivo daqueles que “respeitam” 

esta primeira regra, os heterossexuais. 

Diante desta especificidade do tema e dos sujeitos estudados, sabia que não 

haveria uma palavra mágica, um “abre-te sésamo” para a intimidade destas pessoas. 

Deste modo, iniciei a busca pelo caminho que pudesse ser mais fértil para a jornada que 

se iniciava, sabendo que a configuração da história privada destas mulheres (suas 

relações familiares e conjugais) tinha a ver com suas relações estabelecidas na esfera 

pública (o contato com indivíduos que podem não aceitar sua orientação homossexual e 

mesmo discriminá-las por isso), daí o empenho em resguardar a intimidade, visto que o 

preconceito é um dos fantasmas que circundam estas relações. 

 A pesquisa aqui apresentada, pelo tema proposto, revisita as análises sobre 

parentesco e família, na medida em que aliança, reprodução e filiação, se conjugam de 
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modo inusitado, estimulando reflexões acerca dos pressupostos básicos destas análises, 

contribuindo para lançar luzes sobre o debate há muito instaurado neste campo. 

Tendo estabelecido os personagens que compõem o tema a ser investigado, 

passei à escolha do cenário onde elas atuam e transitam. Assim sendo, a necessidade de 

encontrar lésbicas com o perfil desejado me fez recorrer a várias pessoas e configurou 

um mapa de ação com tonalidades próprias que foi se desenhando, não independente da 

minha vontade, mas através de adequações impostas pelas dificuldades encontradas no 

campo. 

 O trabalho foi desenvolvido na cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe, 

situada na região litorânea do mesmo e que tem sua população estimada em 570.937 

pessoas, segundo o censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). No período de realização da pesquisa, constatei a existência de duas clínicas 

especializadas em reprodução humana. Tal constatação é um elemento importante a se 

considerar, visto que se constitui como forte indício das possibilidades de acesso aos 

seus serviços por mulheres lésbicas que residem nesta cidade. Soma-se a isto, o fato de 

que as clínicas de reprodução humana acabaram se tornando o caminho através do qual 

cheguei até minhas informantes, sendo também o lugar onde se inicia a concretização 

do projeto parental para as mesmas. Assim sendo, é um palco privilegiado para o 

desenvolvimento da pesquisa em questão. 

Uma das clínicas, que designo a partir de agora como Clínica A, funciona nas 

dependências físicas de um renomado hospital e maternidade, tendo à frente médicos 

locais que agregaram outros colegas à sua equipe. A outra, que passo a designar como 

Clínica B, funciona em prédio anexo a um conhecido centro de exames e diagnósticos, 

tem como diretores médicos vindos de outras cidades e que antes de fundarem a referida 

clínica, atuavam em conjunto com outros profissionais, em outro centro médico. 

CLÍNICA FUNDAÇÃO CONTATO 

A 2001 Jéssica 

B 2009 Flávia 

 

 Tais clínicas estão localizadas em bairros diferentes, mas não muito distantes. 

Com isso, a divulgação, quer através do aparato midiático ou dos comentários de 

usuários sobre seus serviços pode ser algo que, somado a outros importantes requisitos 

(competência e empatia com o corpo médico, custo financeiro, atendimento etc.) vai 
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definir a escolha por uma das duas. Daí um recente investimento das clínicas em 

propagandas veiculadas em emissoras de televisão, durante o horário nobre, 

principalmente próximo ao dia das mães; bus-doors, placas sinalizadoras com seus 

logotipos; out-doors etc8. 

 Foi através de uma funcionária da Clínica B, como relatarei adiante, que tive 

acesso ao casal aqui estudado e que caracterizo abaixo, a fim de situar melhor o leitor 

no que diz respeito ao perfil das mulheres investigadas. 

 

 

Informante Idade Profissão Religião Escolaridade Naturalidade  Rel. 

conjugal 

Irmãos 

Nadine 

 

43 Gerente de 

companhia 

de 

cosméticos 

Simpatiza 

com o 

espiritismo 

Superior 

completo 

Baiana Segunda Alex
9
, 

Jorge, 

Saulo 

Paula 

(mãe 

biológica) 

34 Personal 

trainer 

Simpatiza 

com o 

espiritismo 

Superior 

completo 

Sergipana Primeira Wilson, 

Márcio 

 

 As características acima expostas, além de identificar os sujeitos da pesquisa, 

são também variáveis a ser consideradas, na medida em que influenciam na trajetória 

destas mulheres ou mesmo a define, conforme o peso simbólico ou prático que 

adquirem. A diferença de idade, por exemplo, pode ser condição determinante para a 

questão da reprodução biológica; a religião pode interferir no processo de aceitação e 

assunção da orientação sexual etc. 

 

2.1. “Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma 

pedra”10 

 

Antes de ter acesso aos indicadores acima descritos, um árduo caminho foi 

percorrido, desde a escolha do objeto de pesquisa até a escrita da última linha deste 

texto. Estudar mulheres lésbicas que se tornaram mães por meio das técnicas de 

reprodução assistida em Aracaju se mostrou uma tarefa mais árdua do que eu esperava. 

Aparentemente, poderia não se tratar de um trabalho de campo penoso, árduo, no 

                                                           
8
 A preocupação de Jéssica com a minha capacidade de divulgar o nome da clínica evidencia isto. 

9
 Falecido 

10
 Versos do poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. 
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sentido daqueles experimentados pelos etnógrafos precursores da Antropologia. No 

entanto, as dificuldades enfrentadas são de outra ordem. O fato de estar na cidade onde 

resido, ser mulher com a pretensão de estudar mulheres , falar a mesma língua que as 

informantes, não deixam de ser pontos positivos. No entanto, a escolha de indivíduos 

que preferem descer um véu sobre sua identidade, edifica outros tipos de obstáculos, a 

exemplo da invisibilidade que caracteriza as lésbicas e as famílias por elas compostas. 

Houve uma dificuldade enfrentada para ter acesso a estas mulheres, como 

mencionado. Porém, mesmo antes de procurar por elas no plano concreto, busquei-as na 

literatura a fim de conhecer um pouco as personagens sociais com as quais estaria 

lidando. Intrigou-me o fato de que mesmo no plano teórico, o que se tem produzido 

sobre homossexualidade feminina é um material escasso composto essencialmente pela 

literatura feminista da década de 1970 e pelos estudos queer que ganham força 

recentemente. Especialmente no Brasil, esta supressão do que se refere às lésbicas é 

perturbadora. 

Em estudo sobre conjugalidade na classe média do Rio de Janeiro, Maria Luiza 

Heilborn (2004) procura enfatizar os diferentes arranjos conjugais ou padrões de 

conjugalidade presentes na amostra selecionada, incluindo heterossexuais e 

homossexuais. No caso dos pares formados por lésbicas, ela tangencia também a 

questão da invisibilidade que marca estas mulheres. Baseando-se em outros autores, 

Heilborn assinala a escassa produção da literatura nacional a respeito da 

homossexualidade feminina e afirma que a linguagem do lesbianismo é caracterizada 

por: invisibilidade, intraduzibilidade, sensibilidade particular e excessiva, tendo no 

amor o símbolo da sua distinção. A invisibilidade das mulheres lésbicas está, para a 

mencionada autora, relacionada a uma menor cultura pública e a intraduzibilidade 

associada a uma dificuldade em colocar em palavras a experiência lésbica. 

Em se tratando de uma sociedade que elege como norma a heterossexualidade, 

de antemão já não deixa espaço para comportamentos divergentes. Porém, nos 

interstícios desta norma, outras práticas resistem e são desempenhadas. Deste modo, as 

práticas homossexuais, os amores que não ousam falar, embora existentes, são 

silenciadas. Dentro destas práticas, as que dizem respeito às lésbicas parecem ser não 

apenas silenciadas, mas invisibilizadas. As lésbicas são mulheres e todos sabemos quão 

pesado foi e é o jugo da dominação masculina sobre nós. Além disso, são 

homossexuais. Ou seja, elas escapam a duas regras que foram erguidas como pilares de 

uma sociedade “normal” pela tríplice aliança formada pela Igreja, pela ciência e pela 
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psiquiatria. Nesta equação composta por masculino e feminino, de um lado, e práticas 

heterossexuais e reprodução de outro, qual o lugar que cabe às lésbicas senão o 

indizível, o invisível? 

Tânia Navarro-Swain (2004) narra os vários casos históricos de relações 

amorosas entre mulheres, inclusive vários nomes conhecidos. Segundo a autora, são 

fartos os casos de mulheres, casadas e mães, que mantinham relações com outras 

mulheres sem abdicar do casamento e dos filhos. Deste modo, elas não ameaçavam a 

capacidade de reprodução da sociedade e não “interferiam na organização simbólica e 

material” da mesma: 

 

Neste caso, as experiências múltiplas das mulheres entre si, de toque, de 
paixão e de sexo, não apareciam como transgressões: estas relações parecem 
inseri-las em um mundo de outra categorização binária: a das emoções/prazer 
e das práticas institucionais/dever. Não estando nas margens, no border line, 
mas integradas às configurações culturais de relacionamento e aos limites do 
corpo sexuado, do afeto e da sensualidade, esses apaixonados e sólidos laços 
entre mulheres desaparecem no discurso monótono das relações binárias 
(Navarro-Swain, 2004: 50). 

 

Para a autora supracitada, ignorar ou ocultar a homossexualidade das mulheres 

funciona como uma tática para estabelecer uma única possibilidade de sexualidade. O 

que não se fala, não existe e o que não existe não pode ser problematizado. Resulta, em 

parte, desta estratégia o pouco conhecimento e a pouca produção sobre as lésbicas, ao 

contrário do que ocorre com a homossexualidade masculina. Há que se lembrar que as 

mulheres foram alvo de opressão, especulação e teorias que buscaram domar uma 

periculosidade que lhe era atribuída. Sendo mulher, a lésbica não só não está a salvo 

deste tipo de negligência, como experimenta também o ônus de não obedecer à ordem 

de uma heterossexualidade compulsória, experimentando um duplo preconceito. 

Outra pista que podemos seguir para refletir sobre a invisibilidade destas 

mulheres vem da dificuldade em definir o que é uma lésbica, conforme colocam 

Gomide (2007) e Navarro-Swain (2004). Houve, ao longo da história, um problema 

sobre como definir uma lésbica. Em diferentes períodos observou-se a existência de 

mulheres que se dedicavam a “amizades românticas” com outras mulheres, a relações 

íntimas que envolviam o toque e tinham conotação sexual. Porém, a noção de relação 

sexual era construída a partir da penetração e para que ela houvesse, era necessário o 

falo que não só permitia a penetração como a ejaculação. Mesmo quando se considerou 

que havia o pecado nefando entre mulheres, não havia um nome para lhe atribuir. Deste 
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modo, tomou-se emprestado aquele que dava nome às práticas pederásticas, sodomia. 

Da mesma maneira que o conhecimento sobre a mulher era pífio e deixava espaço para 

especulações e fantasias, as lésbicas, como mulheres que são, padeceram sob esta 

ignorância tanto do ponto de vista do aparato sexual, quanto no que diz respeito às suas 

práticas. 

Para Navarro-Swain (1999) a indefinição sobre quem é a lésbica, permanece: 

 

assim como os estudos feministas se debruçavam sobre “o que é uma 
mulher? podemos indagar: o que é uma lésbica?” Mulheres que amam 
mulheres? Que fazem sexo com outras mulheres? Que se sentem atraídas mas 
não ousam o sexo? Que amam outras mulheres e fazem sexo com homens? A 
própria bissexualidade que hoje se desvela torna irrelevante as definições em 
torno de práticas. (Navarro-Swain, op. cit., p. 111) 

 

A autora acima se recusa a tomar definições que se baseiam no essencialismo, 

advogando que não se pode restringir as vastas possibilidades de atuação do sujeito a 

uma definição que se baseia na leitura binária dos sexos. Deve-se, segundo a sua 

perspectiva, considerar que “as posições de sujeito pontuais e locais serão palco de 

configurações identitárias na criação de estratégias de dissolução e resistência à 

violência da norma” (Navarro-Swain, 1999:120). Percebo o cuidado da referida autora 

como uma maneira de preservar a atuação do indivíduo em diferentes contextos e sua 

interação com diferentes autores, não podendo engessá-lo em uma identidade 

monolítica ou coroá-lo com qualquer rótulo que tenha como base práticas realizadas na 

intimidade ou representações filtradas pela norma heterossexual. Por outro lado, há 

risco em deixar interrogações invisibilizando estas mulheres. Como garantir a existência 

e a dignidade ao que não é passível de definição? 

Para além da invisibilidade marcante que assinalei, as lésbicas vêm, gradativa e 

incisivamente, demarcando seu lugar ao sol. Exemplo disto é a assunção de relações 

conjugais que resultam em filhos. Não é propriamente uma novidade, mas vêm 

interpelando a sociedade de uma maneira não vista antes. 

Qualquer que fosse a razão para esta recusa em aparecer ou em contribuir para a 

pesquisa, o que se tornou desagradavelmente visível foi o acesso a estas pessoas. Assim 

sendo, não precisava aprender uma língua diferente, mas era preciso conhecer e saber 

utilizar os códigos culturais vigentes, sabendo que: 

 
o antropólogo trabalha a base da premissa de que o processo comunicativo 
não é tão simples assim – que em muitas situações, por causa de uma 
diferença de faixa etária, classe, grupo étnico, sexo ou outro fator, existe uma 
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diferença significativa entre os dois significados simbólicos capaz de jogar 
areia no diálogo. (Fonseca: 1998, p. 59) 
 
 

Em determinados momentos da minha saga antropológica estas situações foram 

experienciadas. Havia a necessidade de um desbravamento pessoal e acadêmico, sendo 

que, algumas vezes, não foi possível desvincular um do outro. A possibilidade 

imediatamente vislumbrada para ter acesso às “mães lésbicas” foi a indicação feita por 

conhecidos. Às primeiras pessoas conhecidas na Universidade Federal de Sergipe 

perguntava se conheciam alguma mulher que se encaixava no perfil desejado para a 

pesquisa. Ouvi muitas negativas, mas também a possibilidade de acesso a mães lésbicas 

em famílias recompostas. Foi tentador enveredar por esta alternativa, inclusive porque 

estas mulheres eram mais receptivas, mas resolvi insistir na ideia inicial e evitei 

descartar os contatos obtidos. 

Considerando informações preliminares que me asseguravam a existência de 

lésbicas que engravidaram através de técnicas de reprodução assistida, saí em busca 

destas pessoas. A partir da indicação de uma amiga, em janeiro de 2011 cheguei a uma 

pessoa vinculada a uma das duas clínicas existentes em Aracaju. Após contato 

telefônico, ela sugeriu que nos encontrássemos na clínica onde trabalha (Clínica A). 

Fui, munida da esperança de finalmente encontrar pessoas que pudessem colaborar. O 

encontro parecia promissor pela conversa que tive com a pessoa que a indicou. 

Lembrando das aulas iniciais de antropologia, segundo as quais dependendo da pessoa 

que o insere no campo, você pode obter êxito ou ser hostilizado, me sentia muito bem 

apresentada, visto que a intermediária entre mim e a representante da clínica era 

bastante querida. No entanto, ao chegar à clínica, teria que “enfrentar” mais uma 

possível intermediária, pois era ela quem poderia, de fato, me favorecer com o acesso às 

pacientes. 

Durante a espera, pude observar o espaço físico, um pouco da movimentação das 

funcionárias e do atendimento a um casal. A clínica funciona como anexo de um 

hospital e maternidade. Para chegar até ela é preciso entrar no hospital e acessar uma 

porta de vidro que se abria na recepção da clínica. A recepção é pequena, bem 

iluminada, sossegada e decorada de uma maneira simples, porém elegante.  

A primeira porta de madeira, à direita da entrada, pertencia a uma sala de espera 

mais reservada, com um grande televisor e sofás confortáveis. Estava fechada, mas não 

havia ninguém lá dentro. Uma segunda porta, ao lado da primeira, anunciava o acesso 
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restrito aos funcionários. Passando por ela, chegava-se a uma antessala onde havia uma 

mesa de escritório, com cadeiras, um relógio de parede e alguns equipamentos que 

lembravam um consultório. Não tive acesso ao que estava além daquele espaço. Após a 

porta desta antessala havia um balcão, que funcionava como uma barreira ou seletor 

para o acesso a outra porta de vidro que guardava a entrada para a parte do hospital 

onde eram realizados os procedimentos oferecidos pela clínica. Utilizei repetidamente a 

palavra porta porque me chamou a atenção o fato de estarem sempre fechadas, 

conferindo uma aura de segredo e dando um ar claustrofóbico ao ambiente que com elas 

parecia ainda menor. 

Ao chegar, fui recebida por Bergônia, secretária e recepcionista, que avisou da 

minha chegada, por telefone. Fui informada que Jéssica (embriologista e diretora da 

clínica) iria se atrasar um pouco, pois estava no centro cirúrgico do hospital, auxiliando 

em questão relativa a um procedimento que estava sendo realizado. Fiquei aguardando 

durante algum tempo nas cadeiras dispostas na recepção, até ser informada de que 

Jéssica iria demorar mais que o estimado. Fui, então, conduzida à sala de espera acima 

descrita. Durante a permanência na recepção pude perceber a presença de uma 

biomédica que transitava intensamente entre a recepção, a porta que dava acesso ao 

centro cirúrgico e a porta que levava à antessala aonde eu iria após a chegada da minha 

anfitriã. Tanto a biomédica quanto a recepcionista atendiam a telefonemas de pacientes, 

passando instruções acerca dos procedimentos aos quais seriam submetidos/as, e de 

possíveis pacientes, informando sobre os procedimentos realizados e a localização da 

clínica. 

Antes que eu fosse atendida, chegou um casal. Ele vivia a segunda núpcia e ela 

aparentava mais de 35 anos. Estavam lá para fazer uma Inseminação Intrauterina 

agendada anteriormente. Impossível não perceber a ansiedade no olhar da mulher, na 

sua expressão coroada por um sorriso constante que ora se assumia como reflexo de 

felicidade, ora como indício de nervosismo. O marido se mostrava solidário, mas havia 

tensão nos seus trejeitos. Esta tensão ficou mais evidente quando, por alguma falha de 

comunicação a equipe da clínica só soube um pouco antes da inseminação, que ele era 

vasectomizado. Isto significava que seu espermatozoide deveria ser aspirado 

diretamente do testículo, por um procedimento médico, e o especialista responsável por 

tal procedimento não estava escalado para a ocasião. Houve uma rápida movimentação 

para informar os médicos envolvidos sobre o imprevisto e contatar o especialista 

naquela manobra. Para a sorte do casal, ele estava próximo à clínica. Após um curto 
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tempo de espera, o casal atravessou a porta do vidro, de mãos dadas, rumo ao centro 

cirúrgico. 

Minutos depois, eu era convidada a esperar na sala onde eles estiveram. A 

recepcionista me acompanhou, ligou o aparelho televisor, disse para ficar à vontade, 

saiu e fechou a porta. Mais alguns minutos de espera e fui chamada. Jéssica me 

esperava na recepção e nos dirigimos para a antessala mencionada anteriormente. 

Ao longo da conversa, expus os meus objetivos, expliquei do que tratava a 

minha pesquisa e solicitei sua ajuda no sentido de intermediar o contato com alguma(s) 

de sua(s) paciente(s) que se enquadrassem no perfil que me interessava. Previamente, eu 

havia sido informada, pela amiga que temos em comum, de que havia, sim, casais de 

lésbicas que estavam “em tratamento11”. Devo enfatizar que a orientação sexual não é 

levada em consideração quando se procura os serviços de reprodução humana, mas em 

algum momento deste processo, ela vem à tona12. Jéssica confirmou a informação 

prévia, relatando que havia de três a quatro casais de lésbicas em tratamento naquele 

período e se dispôs a auxiliar. Concordamos que seria útil uma cópia do projeto de 

pesquisa para que as possíveis informantes conhecessem melhor o trabalho e que se 

tratava de algo sério. 

Fui acometida por uma espécie de deslumbramento por estar tão perto de algo 

que só conhecia das leituras iniciais. Estava ávida por entender como funcionava a 

clínica, quais eram as etapas que se seguiam até que se chegasse à gestação e quais os 

procedimentos possíveis. Jéssica cordialmente passou a me explicar como tudo ocorria, 

mas as informações eram muitas e explicadas na linguagem médico-científica. Parecia-

me que ela pressupunha, devido ao meu objeto de estudo, que eu saberia um pouco mais 

sobre o assunto do que outras pessoas fora do circuito médico. De qualquer maneira, o 

que estava claro é que eu teria um universo a desvendar. 

Em outro momento da conversa, percebi que o espírito da “dádiva maussiana” 

estava a nos rondar. Não se tratava de ofertar produtos manufaturados do Velho Mundo 

para conquistar a confiança dos ameríndios, como outrora. O contexto era outro, mas 

uma situação irmã daquela, pois naquele instante as colocações da Jéssica indicavam 

que ela esperava algo em troca daquele auxílio: a divulgação da clínica. Isto poderia ser 

feito à medida que o meu trabalho evoluísse e fosse apresentado nos congressos 
                                                           
11

 Expressão utilizada para designar o período em que são submetidas a procedimentos médicos como 

exames e injeções hormonais a fim de facilitar a gestação. 
12

 A resolução do Conselho Federal de Medicina que normatiza a utilização das técnicas de reprodução 

assistida refere-seàaà todasàasàpessoasà apazes à ua doài di aàoàpossívelàusu ioàdessasàt i as. 
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acadêmicos dos quais eu participaria. No entanto, este não era o tipo de divulgação que 

ela esperava, deveria ser algo mais comercial ou abrangente. Eis a prova de que uma 

incursão na nossa própria sociedade não requer o aprendizado de outro idioma, mas é 

preciso dominar os códigos culturais e a linguagem corrente. Primeiro a linguagem 

técnica na explicação dos procedimentos relacionados às novas tecnologias 

reprodutivas, depois eu precisava fazê-la entender que um trabalho de cunho 

antropológico não corresponderia às suas expectativas de divulgação. Não da maneira 

como ela esperava. 

Antes da despedida me comprometi a levar a cópia do projeto para que ela 

levasse às pacientes que pudessem colaborar com a pesquisa. Ela, de sua parte, se 

comprometeu a fazer o contato com as mesmas e pediu que eu aguardasse um 

telefonema seu. O deslumbramento que me tomou no início cedeu à dúvida e à 

insegurança quanto ao sucesso daquela tentativa, visto que a combinação de palavras e 

expressões corporais não me transmitia segurança. Outras ligações foram feitas ao 

constatar a ausência de contato de sua parte, antes que eu percebesse que o “campo 

estava fechado”. Havia, então, uma pedra no meio do caminho. 

Alguns dias se passaram e outras tentativas frustradas de indicações por amigos 

ocorreram, quando eu decidi, então, procurar a outra clínica de reprodução assistida 

(Clínica B). Não me parecia a maneira mais indicada para se chegar às informantes, 

pois corria o risco de esbarrar na ética médica, no sigilo que ela salvaguarda. Sigilo era 

uma palavra que não estava restrita apenas ao meio médico, mas a quase tudo 

relacionado ao tema pesquisado. O que eu percebia durante a busca por informantes, 

autores como Becker (2008) já haviam constatado: 

 

Não é fácil estudar desviantes. Como são considerados outsiders pelos 
demais membros da sociedade, e como eles próprios tendem a considerar os 
demais integrantes da sociedade outsiders, o estudioso que deseja descobrir 
os fatos acerca do desvio tem uma substancial barreira a transpor antes que 
lhe seja permitido ver o que precisa. (p.171) 

 
 

Assim sendo, segui na minha busca, tentando transpor as barreiras, esperançosa 

de que, após experienciar tentativas inférteis, poderia obter sucesso na incursão à outra 

clínica da cidade (Clínica B).  

A segunda clínica visitada funciona em um espaço físico anexo a um centro 

médico, mas dispõe de uma entrada independente e é localizada em bairro diferente da 

primeira. Desta vez não havia um contato anterior ou alguém que intermediasse a minha 



41 

 

chegada, fui disposta a abrir um caminho produtivo. Cheguei por volta das dez horas da 

manhã. Na entrada há um interfone com câmera. Basta acioná-lo e a porta é aberta, sem 

que precise de uma identificação.  

Havia uma intensa movimentação de pacientes, funcionários e médicos. 

Posteriormente, fiquei sabendo que as manhãs são sempre mais movimentadas porque é 

o período de atendimento dos dois médicos proprietários da clínica. Este movimento é 

justificado também pelo fluxo de pessoas que não buscam propriamente tratamento para 

a infertilidade, mas consultas ginecológicas, assim como exames mais sofisticados 

relacionados à saúde da mulher. 

Subindo dois lances de escadas, em um corredor cuja única decoração são 

espelhos redondos entre o primeiro e o segundo lance, chega-se à clínica, de fato. O 

espaço físico é maior que o da clínica A e os ambientes permitem uma circulação mais 

livre, sem ares claustrofóbicos. Os espaços que expressam maior reserva são os 

consultórios médicos, cerrados por portas de madeira. Na recepção há poucas cadeiras e 

são destinadas a atendimentos mais rápidos como um encaminhamento, solicitação de 

autorização do convênio médico, marcação de consulta, exame etc. Para esperas mais 

longas, há uma ampla sala, com sofás, cadeiras de apoio, um grande aparelho televisor, 

uma mesa de centro com revistas e objetos de decoração, folders informativos e de 

divulgação. Além destes materiais, há encadernações com relatos de pacientes que 

obtiveram sucesso na jornada em busca de filhos/as biológicos/as, exaltando a 

competência dos médicos e incentivando os/as pacientes a não desistir facilmente do 

sonho de ter seus bebês. Dão graças a Deus e aos médicos. 

Antes de chegar à mesa onde as atendentes realizam seus trabalhos, há uma sala 

com porta de vidro no lado direito. Ela é ocupada por Flávia, funcionária que foi 

fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Nesta sala tem outra porta de vidro 

que dá acesso a um laboratório. Defronte à sala de Flávia, há um espaço com dois leitos. 

É o lugar utilizado para pacientes que se submeteram a algum procedimento sob efeito 

de sedação e aguardam a recuperação, mantendo repouso. 

Após estes espaços, há um pequeno corredor que leva à administração da clínica 

para onde fui encaminhada após me identificar como pesquisadora na recepção, 

solicitando atendimento por alguém que respondesse pelo estabelecimento. Uma ligação 

foi feita e um tempo de espera antecedeu o atendimento. 

Enquanto esperava, entre um cafezinho e outro, pude contemplar várias 

expressões nas pessoas que lá estavam. Algumas com semblante tranquilo, como se 
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estar ali fosse algo rotineiro. Outras com uma certa tensão escapando por entre sorrisos 

simpáticos, mulheres radiantes com suas gestações avançando e aquelas cujas 

gravidezes acabaram de ser confirmadas. Uma delas estava no início da gestação – cerca 

de três meses – e chegou compartilhando o sucesso do tratamento com as funcionárias 

como uma grande vitória, falando inclusive da alegria do marido. Ela exibia e acariciava 

a barriga dizendo que já se notava o crescimento quando, na verdade, os indícios de 

uma gestação eram imperceptíveis aos olhos alheios.  

Após cerca de vinte minutos de espera, fui atendida por Clara, identificada como 

coordenadora do estabelecimento. Identifiquei-me como aluna do mestrado em 

Antropologia e expliquei do que tratava minha pesquisa. Ela, imediatamente, alegou que 

não seria possível ajudar porque o sigilo médico deveria ser respeitado. Penso que o 

movimento intenso e os telefones a tocar impediam de entender o que eu solicitava. 

Argumentei que respeitaria o sigilo e por isso pedia que alguém da clínica sondasse as 

pacientes para uma possível colaboração com a pesquisa. Ela, mais do que rápido, me 

encaminhou para Flávia. 

Flávia é uma funcionária que transita bem por todos os espaços da clínica, desde 

os consultórios aos ambientes burocráticos. Sua principal função é fazer os orçamentos 

e contratos para os casais que buscam os procedimentos ofertados pela clínica. O 

contato entre ela e os pacientes acaba se estreitando, visto que intermedia a relação entre 

pacientes e médicos para sanar dúvidas quanto às medicações utilizadas e 

procedimentos burocráticos, reforçando as orientações médicas referentes às fases do 

ciclo ao qual estarão se submetendo, acompanhando-os até o final do processo para a 

concepção de bebês. Apesar de estar um tanto ocupada, ela me recebeu muito bem. 

Após minha explicação sobre o que me levava ali e a apresentação de uma credencial 

emitida pelo coordenador do programa de pós-graduação (Núcleo de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Antropologia), ela se dispôs a explicar, calma e didaticamente – assim 

como o faz com os pacientes –, como tudo funcionava: quem eram os médicos, quais os 

procedimentos realizados por eles, como e para quê cada procedimento era realizado, 

como era a rotina da clínica etc. A esta altura minhas leituras já tinham evoluído, 

ficando mais fácil entender as explicações e elaborar as perguntas. Percebendo que a 

tensão inicial de ambas as partes tinha se dissipado um pouco – embora o controle de 

impressões, tal como descrito por Berreman (1975), se mantivesse – e que havia muita 

informação a ser registrada, perguntei se eu poderia gravar a nossa conversa. 
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Flávia não se opôs ao uso do gravador. No entanto, quando acionei o play, 

acionei também uma perceptível mudança na sua postura. Antes relaxada, atrás da mesa 

que nos separava, ela se pôs ereta, antebraços sobre a mesa, dedos entrelaçados, olhar 

elevado e um pigarrear que antecedeu sua primeira fala a ser gravada. Percebi, então, 

que ela estava se sentindo importante, por estar sendo entrevistada. Neste momento 

Mauss voltou a me rondar. A contrapartida ao auxílio que ela me prestava, era a 

importância que eu havia atribuído à sua fala, ao seu papel naquele contexto onde os 

médicos são as “estrelas” e os pacientes os focos de atenção. 

Em outras experiências de pesquisa por mim vivenciadas, o gravador se 

apresentava como instrumento de tensão, de inibição. Neste caso, ele se mostrou um 

facilitador, pois Flávia demonstrava certo prazer em ter suas palavras gravadas e se 

dedicava mais e mais a falar e explicar detalhadamente tudo o que era perguntado, 

lançando algumas vezes o olhar sobre o gravador. Chegou um funcionário a perguntar 

algo e ela alertou que ele fosse breve, pois ela estava gravando uma entrevista. 

A conversa foi muito proveitosa. Além de informações claras sobre as técnicas 

de reprodução assistida, casos de homossexuais que procuraram a clínica e as 

possibilidades para eles, ela me forneceu uma lista de doadores do banco de sêmen e se 

comprometeu a pedir autorização para me passar outros formulários utilizados pela 

clínica. Seu número de telefone me foi dado para que mantivéssemos contato direto. A 

conversa foi encerrada com o compromisso de entrar em contato com um casal de 

lésbicas que ela julgava acessível para a pesquisa. Segundo Flávia, elas não se 

preocupavam em esconder sua orientação homossexual e a gestação possibilitada pelas 

novas tecnologias reprodutivas. Simpáticas e extrovertidas como eram, certamente 

aceitariam participar da pesquisa. 

Mais uma vez a espera, mais um obstáculo a superar, mais uma vez a dúvida a se 

impor. No meio do caminho ainda tinha uma pedra. 

 

2.2. O pote de ouro no fim do arco-íris 

 

Entre ligações e esperas, finalmente consegui o primeiro encontro com o casal 

que Flávia havia indicado. Falei a primeira vez com Nadine, por telefone. Desde então 

ela se mostrou muito solícita e receptiva à ideia de contribuir para uma pesquisa de 

mestrado que abordasse o tema apresentado. Durante a ligação, ouvia Paula fazendo 

perguntas e sugestões, de modo a auxiliar o nosso encontro. Por fim, Nadine sugeriu um 
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dia e perguntou se Paula também poderia, ao que ela respondeu afirmativamente e 

deixamos marcada a minha visita. Nosso primeiro contato face a face ocorreu em sua 

residência13. Após um desencontro quanto causado por uma confusão sobre o local do 

encontro, Nadine me encontrou e me levou ao apartamento delas, que fica  em um 

pequeno prédio em bairro próximo à praia. Tem três quartos, uma ampla sala em “L” – 

dividida em salas de jantar e estar – uma varanda, um banheiro social, cozinha e área de 

serviço. Um dos quartos estava destinado a ser o quarto do bebê, o outro pertencia ao 

casal e o terceiro era o quarto de hóspedes. O ambiente é decorado sobriamente, com 

quadros e fotografias. Há fotos de Paula pela sala (com o irmão, com um casal de 

amigos), foto dos seus pais e apenas uma dela com Nadine. Paula diz que é porque ela 

não gosta de foto, o que Nadine confirma. Na última visita que fiz ao casal, observei 

que havia novos porta-retratos com fotos dos pais de Nadine ao lado de fotos dos pais 

de Paula. 

Por ser um contato inicial, considerei que seria dispensável uma situação de 

entrevista formal, com uso de gravador, deixando predominar um clima de 

informalidade. Ademais, como coloca Cyril Desjeux (2006): 

 
l’un des intérêts majeurs de ces conversations est justement leur côté 
informel. Elles laissent la personne dans son environnement, entourée de ses 
repères, tels que de personnes qu’elle connaît qui peuvent la mettre en 
confiance. Cela peut minimiser le statut de sociologue du chercheur et 
renforcer son statut d’être humain en donnant à ses questions la forme d’une 
conversation plus que d’un entretien. Bien que ces questions soient en lien 
direct avec l’objet d’etude (et ne se sont donc pas une simple conversation au 
sens commun du terme). (p. 23-24) 

 
Assim sendo, embora em tom informal, a conversa girava em torno do casal, de 

sua história e expectativas com a chegada do bebê, bem como a relação de ambas com 

as respectivas famílias de origem e a relação de cada uma delas com a família da 

parceira. Foi também uma oportunidade para apresentar-nos, explicar os objetivos da 

pesquisa, saber um pouco da história das duas e confirmar o interesse de ambas em 

contribuir. Aquela tarde de sábado, além de muito tranquila, tinha um certo sabor de 

vitória por finalmente estar diante de um casal de lésbicas que gestavam – uma com o 

ventre, ambas com sentimentos – um bebê com o auxílio das novas tecnologias  

reprodutivas. Havia também uma satisfação delas em lembrar os momentos de 

planejamento e efetivação da gestação. Elas sorriam e contavam – em tom anedótico, 

por vezes – os acontecimentos que protagonizaram desde que decidiram ter filho e 
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 Nadine foi me buscar de carro no ponto de ônibus, para facilitar minha chegada até sua casa.  
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buscaram o tratamento para Paula engravidar: as injeções hormonais, a transferência de 

embriões, a espera ansiosa para fazer o teste de gravidez, o exame de ultrassom 

realizado para confirmar a gestação, o outro que mostraria o sexo do bebê, a 

sensibilidade da Paula, que chorava facilmente no início da gestação etc. 

Enquanto o bebê não chegava, quem centralizava as atenções e cuidados do 

casal era uma cadela, que era tratada como uma filha, possuindo inclusive nome de 

pessoa, Maria14. Tanto Nadine quanto Paula gostam muito de cachorro. Inclusive a 

primeira se ressente por ter deixado cinco cachorros na casa da sua ex-companheira, 

Violeta. Entre eles ficou o cachorro que ela mais gosta – por ter sido o primeiro – e cujo 

nome (Pedro) foi escolhido para o filho do casal, por sugestão de Paula, considerando o 

afeto que Nadine nutria pelo cachorro do qual se afastou. Maria transita pelo 

apartamento todo o tempo e é tratada com cuidados e carinhos extremos. O casal 

demonstrou, inclusive, preocupação com a chegada do bebê, pois a cachorra poderia 

sentir ciúmes dele. Desde então, quando estavam fazendo carinhos na barriga, 

chamavam Maria para compartilhar destes momentos. 

Nossa conversa fluiu com tranquilidade. Embora as questões pululassem na 

minha cabeça, não havia sistematizado um roteiro com as questões a serem postas. 

Acreditava que precisava deixá-las livres naquele primeiro momento, procurava 

minimizar os efeitos de uma estranha se imiscuindo na intimidade de um casal. Não se 

tratava apenas de respeito pelas informantes, mas também de um certo receio, resquício 

de dificuldades enfrentadas não só nesta pesquisa, mas também na época da graduação, 

quando desenvolvia uma pesquisa sobre prostituição feminina em Campina Grande 

(Paraíba), mais um “tema tabu”. 

Na situação atual sentia que o fato de ser mulher e a experiência de ser mãe 

interferiam de modo positivo na interação com Paula e Nadine. Lembrei, então, de 

Grossi (1992) e Martin (2006) como exemplo de pesquisadoras que consideram a 

biografia do/a pesquisador/a como elemento influenciador no trabalho de campo. A 

primeira aponta para a identidade de gênero como algo que interfere na inserção e 

desenvolvimento do trabalho etnográfico. A segunda, durante a realização de uma 

pesquisa nos Estados Unidos sobre o corpo feminino, selecionou suas auxiliares (todas 

mulheres) de modo a compatibilizar fatores como idade e cor, por exemplo, com os de 

suas entrevistadas. Desta maneira, buscava uma melhor aceitação entre as mulheres e 
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 Sempre que se referem à família, Maria é incluída. 
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maior empatia para o desenvolvimento da pesquisa. Para não estabelecer um 

antropológico “clube da luluzinha”, cito aqui as palavras de Edward Evans-Pritchard, a 

tradução perfeita para o que desejo fazer saber: 

 
(...) desde que o nosso objeto de estudo são os seres humanos, tal estudo 
envolve toda a nossa personalidade – cabeça e coração; e que, assim, tudo 
aquilo que moldou essa personalidade está envolvido, não só a formação 
acadêmica: sexo, idade, classe social, nacionalidade, família, escola, igreja, 
amizades e assim por diante. Sublinho com isso que o que se traz de um 
estudo de campo depende muito daquilo que se levou para ele.  
(Evans-Pritchard, 2005:244) 
 

 
Considerando o conteúdo da citação acima, era Lídia inteira que estava ali a 

tentar estabelecer uma relação em uma situação especial que é esta de contato com as 

pessoas das quais depende o desenvolvimento da pesquisa. Assim sendo, o fato de ser 

antropóloga, mulher e mãe, fez emergir experiências adormecidas que me permitiram 

chegar mais perto daquele casal. Embora, como assinalei acima, não se tratasse de uma 

entrevista formal, os olhos de antropóloga estavam a analisar os olhares, os gestos das 

informantes e o ambiente no qual interagíamos, considerando que poderiam ser 

reveladores do que as palavras nem sempre dizem. A mãe amealhara experiências e 

sensações que facilitavam a partilha de percepções que elas experimentavam agora – as 

físicas e as emocionais – favorecendo a fluidez da conversa, a interação. 

Ali pude me fazer conhecer um pouco e começar a conhecer Paula, Nadine, o 

dia em que seus caminhos se cruzaram e como a relação progrediu de modo a alimentar 

o desejo de ter um filho, que não tardou, a partir do momento em que foi concebido tal 

desejo. 

 

2.3. Dores de amores 

 

Nadine tem 43 anos, nasceu no interior da Bahia, tem curso superior completo, 

atualmente faz uma pós-graduação em Administração e trabalha como gerente de uma 

grande empresa de cosméticos. Tem dois irmãos – além de um falecido – que assim 

como seus pais, moram na Bahia. Ela diz que não tem religião, mas que gosta de 

leituras relacionadas ao espiritismo, gosta de estudar a doutrina, lê bastante, embora não 

frequente nenhum centro espírita e tenha sido batizada na Igreja Católica. Seus relatos 

estão sempre imbuídos de mística e frases de efeito. 
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Sua família de origem sabe que ela é casada com Paula, a conhecem – ela já os 

visitou em sua cidade e eles já vieram a Aracaju –, mas não falam sobre sua orientação 

sexual. Mais uma vez a discrição impera. Exemplo disto é que, quando a mãe de Nadine 

veio visitar Pedro pela primeira vez, elas foram assistir ao vídeo do parto e, antes, Paula 

ligou para Wilson15 – que já tinha assistido –, para saber se tinha alguma cena 

“comprometedora16”. Nadine afirma que tem uma relação tranquila com sua família – 

pais e irmãos, sendo que a orientação homossexual não é algo mencionado. Todos 

sabem a respeito, porém ignoram, não tocam no assunto, fingem não saber. Durante as 

entrevistas e nos contatos mais formais, ela se mostra sempre muito reservada. Não há 

só introspecção, mas cautela sobre o que dizer ou fazer, de maneira a garantir seu 

espaço e sua integridade sem que a orientação homossexual se torne a medida para 

todas as coisas. Quando se descobriu lésbica, ainda morava na Bahia com os pais e 

manteve segredo, com receio da repercussão que teria na família: 

 
Primeiro porque eu tinha de 16 pra 17 anos, na época, você imagine, há 20 
anos atrás...  Há 20 anos? Conheço Bela já tem 27 anos! Há 27 anos atrás, 
você assumir uma relação, duas mulheres, com uma família que vem do 
interior, com os pais... com a mãe, né? que eu tinha... porque meu pai nunca 
interferia em nada disso! Mas, imagine! (Nadine) 
 
 

 Nas suas falas há uma preocupação constante com o respeito, seja com relação à 

família de origem que não está preparada para falar abertamente sobre o assunto, ou na 

relação com os vizinhos que a respeitam porque ela é discreta e adepta da máxima “meu 

limite acaba quando começa o do outro”. Ela fez questão de enfatizar, em várias 

ocasiões, que tem boa relação com os vizinhos, que elas não fazem bagunça, não fazem 

festas que favoreçam algazarras etc. Pelos relatos, percebo que ela evita situações que 

cabem no estereótipo de homossexuais alimentado pelo senso comum.  

Paula está com 34 anos, nasceu em Aracaju, é formada em Educação Física e 

atua como personal trainer. Também se diz simpatizante do espiritismo, embora 

batizada na Igreja Católica e não frequente nenhum centro. Ela é mais extrovertida que 

Nadine, o que facilitou bastante as conversas e entrevistas. Talvez isto fique perceptível 

na quantidade de extratos de suas falas ao longo deste texto. Ela possui dois irmãos, o 

pai (descendente de chinês) é falecido e a mãe mora em Aracaju. Embora ambos os 

irmãos tenham assumido a orientação homossexual antes dela, isto não significou que 

                                                           
15

 Irmão mais velho de Paula. 
16

 Leia-se demonstrações de afeto entre o casal, como beijo, por exemplo. 
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ela estivesse isenta da reação negativa de sua mãe quando também se assumiu 

homossexual17: 

 

A partir daí minha vida se tornou um lindo inferno! (Risos) Foi, porque 
minha mãe, apesar de Wilson já ter se assumido gay, mas comigo o negócio 
ficou feio. Porque eu era mais rebelde do que Wilson! Wilson se assumiu gay 
e ficou quieto! E eu não! Eu assumi, batia no peito e num queria ficar ali, era 
uma coisa que eu disse... eu não... nasci, eu nasci assim, eu não virei gay, eu 
nasci assim, minha mãe, tá no meu DNA! Eu não posso fazer nada! Porque 
muita gente acha assim: ah, isso é safadeza, num sei que lá...! (...) Mas eu 
não ia fazer isso comigo! Não ia me bloquear... Quando eu ficava brigando 
com minha mãe, era uma briga eterna com ela porque eu não queria bloquear 
isso em mim! É porque ela tinha vergonha dos vizinhos, tinha vergonha de 
não sei quem, da família... Eu fiz, eu não tô nem aí pra ninguém! Ninguém 
paga minhas contas! Quem paga é a senhora, na verdade. Mas enfim! Eu 
travei uma batalha assim... grande com minha mãe! 

 

Quando fala sobre o assunto, Paula enfatiza o impacto que ela e o irmão mais 

velho (Wilson) causaram quando se revelaram homossexuais, enquanto que o outro 

irmão (Márcio), segundo ela, não trouxe muitos problemas quando se assumiu gay. 

Percebe-se aqui, a importância de cada um dos filhos, segundo o lugar que ocupam na 

família, de acordo com a ordem de nascimento. Sendo Wilson o mais velho, as 

expectativas de continuidade da família recaem sobre ele. Na medida em que assume a 

orientação homossexual, aos olhos da família, ele esta rejeitando o papel que lhe cabe 

enquanto primogênito, sendo alvo da reação negativa dos parentes, especialmente da 

mãe (que neste caso é a detentora da autoridade familiar). Paula, que é a mais nova, é a 

última chance de que a família se perpetue e eis que também se assume homossexual. 

Para além da maneira como ela se coloca, enfrentando a mãe, criando uma instabilidade 

familiar, a responsabilidade que lhe foi atribuída tem grande peso em função de ser a 

única mulher e a última filha. A expectativa de que ela concebesse netos e continuidade 

à família, foi ameaçada pela sua orientação sexual, trazendo novamente o conflito para 

o núcleo familiar.  

Algumas características do perfil e da trajetória de Paula e Nadine as 

diferenciam bastante, mas há também muita semelhança entre elas. Uma das principais 

diferenças é a de idade. O pertencimento a gerações diferentes repercute em suas 

trajetórias, somando à diferença de origem. Como vimos acima, ao contrário de Nadine, 
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 A experiência com a homossexualidade na família foi tão difícil que quando perguntei se poderia 

entrevistar a sua mãe, Paula falou que talvez ela concordasse, desde que não falasse sobre a orientação 

sexual, apenas da experiência de ser avó. Este encontro, no entanto não ocorreu, devido a outras 

questões. 
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que deixou subentendida, Paula anunciou a sua orientação homossexual e enfrentou a 

mãe, que perdia, naquela ocasião, a esperança de ter netos através da única filha mulher, 

desejando tê-la visto morta a ter mais um filho gay, como me contou Paula. Para 

Nadine, o fato de ter uma família com valores conservadores, oriunda do interior da 

Bahia, pesou para que ela não assumisse imediatamente a sua homossexualidade. 

Inclusive porque isso aconteceu há muito tempo, quando não se permitia falar com 

liberdade sobre o assunto, que era tratado como “aberração”. 

Há que se considerar que a experiência de ter dois filhos assumidamente gays, 

antes de Paula, não fez com que a mãe dela tivesse uma reação diferente da família de 

Nadine. Por outro lado, os irmãos, que já tinham passado pela experiência, não tiveram 

reação negativa quando ela revelou sua orientação homossexual, mas de apoio, 

enquanto que a mãe chegou a se perguntar o que havia feito de errado para merecer três 

filhos gays. Ela só se conformou ao perceber que se não os aceitasse ficaria sozinha, já 

que era viúva e os filhos se afastariam. 

Nos relatos de ambas sobre a infância, embora os pais sejam mencionados, são 

as mães que estão presentes nos eventos importantes e no cotidiano delas, na infância e 

na adolescência, sendo inclusive a figura que centraliza a autoridade. No caso de Nadine 

a ausência do pai se justificava pelo trabalho (torneiro mecânico) que o fazia viajar e 

estar em casa apenas a cada quinze dias, incumbindo, deste modo, sua mãe dos cuidados 

com os filhos. Depois, por volta dos dezoito anos, a própria Nadine saiu de casa.  O pai 

de Paula morava com a família, mas era dono de um bar e bebia com frequência, então 

ela diz que a mãe criou seus filhos praticamente só, mesmo trabalhando o dia inteiro. 

Ela se refere à agressividade do pai (sob efeito do álcool) com a mãe e quando fala de 

uma relação que teve com um rapaz, diz que rompeu porque ele passou a beber muito e 

ela não queria passar  pelo que a mãe passou. Além da mãe, para Nadine a avó materna 

foi a outra pessoa citada como referência quando falou da infância, enquanto Paula fala 

de Tita, que foi babá dos irmãos e acabou ficando como uma madrinha para os três, 

estando presente enquanto a mãe trabalhava fora. 

Nadine, ao conhecer Paula havia saído de uma relação de quase sete anos com 

outra mulher. Embora já se conhecessem, elas se aproximaram através de um acidente 

de moto sofrido por Paula. Naquela ocasião, uma amiga que as duas tinham em comum 

chamou Nadine para ir socorrer Paula, cujo acidente sofrido foi o ápice de um momento 

difícil que ela passava, entre outras coisas por ter saído do emprego devido a um 

incidente com uma aluna. Nadine, por sua vez, vivia as dificuldades de um fim de 
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relacionamento e a dor de ter perdido alguém de sua família (um irmão que se suicidou). 

A dificuldade inerente ao rompimento de uma relação amorosa era, naquele caso, 

potencializada pelas questões práticas, que incluía a necessidade de uma nova 

residência, visto que a relação tinha acabado, mas ela continuava a morar com Violeta. 

A solidariedade que surgiu daquele encontro alimentou uma amizade que pouco 

tempo depois se transformou em namoro. Cinco meses após a mudança de Nadine para 

o apartamento que Paula ajudou a procurar e escolher, as duas passaram a morar juntas, 

estabelecendo uma partilha de cotidiano que começou com visitas durante os finais de 

semana, finais de semana que adentravam a semana e, finalmente, a mudança definitiva.  

 Para Celine Costechareire (2012), as formas de conjugalidade assumidas pelas 

lésbicas são formatadas segundo o posicionamento identitário relacionado à 

homossexualidade, a adesão ou não ao comunitarismo homossexual e a aceitação ou 

rejeição da homossexualidade pela família, se desdobrando em uniões mais ou menos 

frágeis, uniões oficializadas ou clandestinas. A conjunção dessas variáveis com os tipos 

de uniões conjugais permite a consolidação de duas categorias de lésbicas: jovens que 

não ultrapassam 25 anos, frequentadoras de boates e lugares gays, investimento em 

associações gays e rede de amizades intermediada pela sociabilidade homossexual, 

configurando uma espécie de comunidade que se associa à expressão da identidade 

lesbiana. Elas vivem juntas, mas sem integração.  O segundo grupo seria composto por 

mulheres de idade um pouco mais avançada e nível de instrução superior que se 

distingue pela ausência de pertencimento comunitário e pela inexistência da expressão 

de uma identidade lésbica. Elas agem de maneira a não pronunciar explicitamente sua 

orientação homossexual, comportando-se de maneira que foge aos estereótipos, 

facilitando sua inserção e aceitação em outros meios que não os exclusivamente 

homossexuais. 

Segundo a distinção feita pela autora acima, as lésbicas desta segunda categoria 

se caracterizam por suas relações distanciadas dos meios exclusivamente voltados para 

os homossexuais e pela mistura homo/hetero dos seus círculos de amizade. Tal mistura, 

desde a afirmação da homossexualidade, parece se associar ao nível de instrução, 

pertencimento social e à tolerância da homossexualidade nas esferas familiares e 

estudantil que elas frequentam. Esta mistura relega a orientação sexual a um lugar 

secundário e é para elas fundamental. A homossexualidade não se apresenta como 

componente essencial para a definição de si, mas como uma orientação sexual de caráter 

íntimo e privado. A profissão exercida, a idade, ou o grau de instrução ocupam os 
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primeiros lugares na apresentação de si aos outros. Penso que Nadine e Paula 

apresentam o perfil que se encaixa nesta segunda categoria de lésbicas delimitada por 

Costechareire e que repercute sobre a conjugalidade engendrada pelo casal: morar 

juntas e a estabilidade conjugal desempenham um papel importante nesta dinâmica de 

normalização, que me parece ser buscada e reafirmada em todos os momentos por este 

casal. 

Antes da chegada do bebê, Nadine e Paula já não eram frequentadoras assíduas 

de lugares voltados para o público gay (em Aracaju as opções são poucas). Elas 

costumavam ir a dois bares que têm um público heterogêneo, mas a maior parte dos 

clientes é de gays e lésbicas. As duas afirmam que a rotina de trabalho já as cansava e 

deixava pouco tempo para ficarem juntas. Soma-se a isso o fato de Paula cantar em uma 

banda nos finais de semana. Assim sendo, o tempo que tinham livre, preferiam 

descansar juntas, ir à casa de amigos – ou recebê-los em casa – saindo poucas vezes 

para a “balada”. 

Percebi, também, uma ausência de engajamento nas questões relativas à política 

do movimento LGBT, seja de uma maneira incisiva ou velada. O casal manifesta 

interesse em saber sobre as reivindicações, sobre os direitos que lhes cabem, mas não 

erguem a bandeira. Em uma das primeiras visitas, perguntei sobre a união estável e elas 

disseram que tinham interesse, mas iriam esperar até que se tornasse um direito 

estendido aos pares homossexuais (e assim o fizeram). Da mesma maneira, quando 

indaguei sobre a dupla maternidade, se elas iriam pleitear na justiça o direito de registrar 

o bebê como filho das duas, elas também revelaram que preferem se abster de uma 

batalha judicial e aguardar os resultados do pleito que tem outras pessoas à frente. Nesse 

sentido, o referido casal ilustra o que propõe Camila Medeiros (2006). Em trabalho 

etnográfico realizado com casais de lésbicas na periferia de São Paulo, a mencionada 

autora relata que a maneira como as lésbicas vivem pode estar relacionada a um 

envolvimento com a militância política. Visto que, para lutar por seus direitos elas 

julgam necessário assumir sua identidade, assim o fazem, no sentido também de 

“levantar a bandeira” e conseguir adeptas para o movimento a fim de trabalhar questões 

como saúde, empregos, autoestima etc. Medeiros relata que as informantes que não 

estavam engajadas na política LGBT preferiam manter-se no anonimato a fim de se 

proteger do preconceito e da violência homofóbica. É o que acontece com Nadine e 

Paula. 
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Considero esta discrição quanto ao comportamento social e a inércia referente às 

questões jurídicas, como estratégias de mimetismo que reforçam a ideia de 

Costechareire (2012) de uma dinâmica de normalização do casal, cuja orientação 

sexual, não é o principal elemento a ser exaltado em suas trajetórias. 

As lésbicas dessa segunda categoria – na qual incluo o casal aqui estudado – 

afirmam e vivem sua homossexualidade através da perenidade da relação amorosa. A 

estabilidade da vida conjugal, por sua vez, favorece, em alguns casos, a aceitação da 

homossexualidade pela família, fortalecendo, assim, a união do casal e possibilitando o 

reconhecimento social. Além disso, alimenta a perspectiva de uma construção familiar 

(Costechareire, 2012). 

A decisão de ter um filho ocorreu cerca de três anos após a vida em comum. 

Embora as duas estivessem propensas, a ideia partiu de Nadine, que não pensou em ter 

filhos com a companheira anterior, enquanto Paula sempre nutriu o desejo de ter uma 

“família feliz”, com filhos. Desde os primeiros contatos, elas afirmavam que a decisão 

foi tomada sem muitas reflexões ou conversas, que subitamente, emergiu a vontade, 

enquanto assistiam uma série de TV voltada para lésbicas. Porém, aos poucos, percebe-

se que este desejo de ter filho/a já estava a rondar o casal. Tanto que, antes de 

conceberem o projeto com este fim, através das novas tecnologias reprodutivas, elas se 

inscreveram em um programa de “apadrinhamento” de crianças em um abrigo. Tal 

apadrinhamento permite, por meio desta inscrição e entrevista com a pessoa 

responsável, que a criança escolhida frequente a sua casa, de acordo com sua 

disponibilidade de tempo e agendamento prévio para recebê-la. Elas já tinham escolhido 

um menino com o qual passaria um final de semana, mas antes que isto ocorresse o avô 

chegou ao abrigo e o levou. Diante desta frustração, Paula conta que resolveram ter 

seu/sua próprio/a filho/a. 

Ter filhos, no entanto, até pouco tempo, não era uma possibilidade para casais 

homossexuais, fossem eles adotados ou biológicos (com o auxílio das novas tecnologias 

reprodutivas, por exemplo). Ao mesmo tempo, são os filhos que conferem a um casal o 

estatuto de família. Assim sendo, estamos diante de uma das configurações familiares 

que desvela a concepção plural da palavra família, reafirmando seu caráter abrangente, 

fugindo à ortopedia de um modelo ideal estabelecido pela sociedade ao longo de sua 

história. Ademais, o caso em questão demonstra que a família, a filiação, o parentesco 

se instauram não apenas pelo viés biológico. Embora seja esta a principal referência, 

atributos culturais são a ela conjugados, filtrados por normas morais e sociais. 
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No capítulo que segue, me dedico à questão da maternidade: como, ao longo da 

história, a maternidade foi pensada e vivida, como o desejo de ser mãe é alimentado e 

como as novas tecnologias reprodutivas participam da construção desta necessidade 

com a exaltação da biologia, ao ofertar, por diferentes técnicas, a possibilidade de 

realização do sonho de ter descendentes biológicos. 
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CAPÍTULO 3 

 

FILHOS...  FILHOS? MELHOR NÃO TÊ-LOS! MAS SE NÃO OS 

TEMOS COMO SABÊ-LO?18 

 

Mãe não tem limite, 
 é tempo sem hora, 
 luz que não apaga 

 quando sopra o vento 
 E chuva desaba. 

Para Sempre –  
Carlos Drummond de Andrade. 

 

Mãe é uma só, ser mãe é padecer no paraíso, mãe é tudo igual, mãe desnaturada, 

avó é mãe duas vezes... Vários são os adágios populares que evocam a maternidade, 

apontando para a singularidade e importância desta que é o exemplo de abnegação e 

amor incondicional. As canções aprendidas na fase escolar fazem, quase sempre, 

referência à figura materna, símbolo de amor e cuidado constante. O sucesso das 

clínicas de reprodução assistida - ainda que a eficácia dos serviços ofertados para 

superar a infertilidade não seja garantida, apesar dos esforços e tecnologias 

empreendidos nesse sentido – pode ser percebido como indício do fascínio e do poder 

que a maternidade exerce sobre as mulheres, quer para realizar o seu desejo de ser mãe, 

quer para satisfazer a vontade do marido de ter filho/a. Sem também esquecer o 

“instinto materno”, que ressalta algo de animal nas mulheres. Estes exemplos são 

suficientes para dar uma ideia da importância atribuída à maternidade em nossa 

sociedade. Mas nem sempre foi assim... 

A função maternal é uma construção social definida e organizada conforme as 

necessidades de cada sociedade e a cada época. Deste modo, a mãe que se conhece nas 

sociedades rurais, por exemplo, não é a mesma que é exaltada no século das luzes, 

assim como a mãe numa sociedade indígena não exerce as mesmas atividades que 

aquela da sociedade pós-revolução industrial. As diferentes construções e 

representações da maternidade são perceptíveis desde a ideia de concepção, passando 

pelos cuidados durante a gestação, as variadas maneiras de dar à luz e de nutrir a 

criança. Estas variações expressam não apenas o aspecto construído da maternidade 

como também a interface pública que ela assume. Não se trata de uma escolha 
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exclusivamente individual, a própria escolha é marcada por matizes políticos, 

econômicos, ideológicos, culturais. 

Elizabeth Badinter (1985) é uma das autoras que mostram de maneira muito 

eficiente que o amor materno não está inscrito na natureza da mulher, é algo adquirido, 

um sentimento que foi construído socialmente. Assim como é possível observar as 

mudanças assumidas pelas mulheres no curso da história e nas diferentes sociedades, 

também a figura materna foi e é passível de modificações: “É em função das 

necessidades e dos valores dominantes de uma dada sociedade que se determinam os 

papéis respectivos de pai, da mãe e do filho” (Badinter, 1985: 25). Deste modo, ao 

longo dos anos, em diferentes sociedades, a figura da mãe aparece envolta aos matizes 

que definem o contexto histórico-cultural no qual a mulher está inserida. Se hoje há uma 

aura sagrada sobre a figura da mãe nas sociedades ocidentais, nem sempre foi assim. 

Segundo Yvonne Knibiehler (2004), a palavra maternitas foi inventada no 

século XII, pelos clérigos para designar uma função da igreja, esposa de Cristo. Era, 

portanto, um conceito religioso, não relacionado às mulheres comuns. Ao longo do 

século XV é gradualmente secularizado por cirurgiões – que passaram a se interessar 

pela gestação e a intervir nos partos, enfatizando a maternidade como um fenômeno 

fisiológico – e juristas, para os quais a maternidade era um assunto de direito privado. A 

partir das ideias disseminadas pelo Iluminismo, a maternidade é associada à identidade 

feminina. 

O Iluminismo, com a secularização das ideias e dos costumes, exalta o modelo 

da boa mãe que se baseia no amor desta para com o filho, atribuindo-lhe a função social 

de guardiã da vida privada. O desenvolvimento de saberes e conhecimentos científicos 

que seguem este período levam os profissionais – psicólogos, médicos, educadores – a 

intervir em assuntos que eram restritos às mulheres e aos seus lares. Os psicólogos 

construiriam o perfil da mãe considerada perigosa, os médicos prescreveriam os 

cuidados com a saúde da mãe e das crianças e os educadores indicariam as melhores 

formas para educar as crianças e transmitir-lhes o conhecimento. 

Diversas descobertas, progressos científicos e tecnológicos permitiram o 

controle da mortalidade infantil e a diminuição do espaço ocupado pela gestação e 

amamentação no ciclo de vida feminino. Tais progressos se concretizaram na invenção 

e comercialização de métodos contraceptivos que estariam sob o controle da mulher e 

tecnologias da alimentação que a libertaram da tarefa exclusiva de alimentar os recém-

nascidos, a exemplo da mamadeira. Este aparato técnico-científico possibilitou duas 
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importantes dissociações que interferem sobremaneira na vida feminina e na 

representação sobre a maternidade: sexualidade desvinculada da reprodução – o seio 

feminino percebido como fonte de nutrição, ao mesmo tempo em que era fonte de 

erotismo, causava um certo mal estar – e gestação desvinculada da nutrição.  

Se a maternidade já vinha sendo desnaturalizada ao longo da história, a pílula 

veio a causar uma revolução na vida das mulheres. Até então, a maternidade, que era 

uma imposição da natureza, passa a ser uma escolha que pode fazê-las sair do reduto 

doméstico ao qual a sua função reprodutora as confinava. A mulher pode escolher o 

número de filhos e até mesmo se e quando tê-los. Para algumas feministas, a pílula pode 

ser comparada a uma carta de alforria para as mulheres, visto que o trabalho doméstico 

e a maternidade eram percebidos como reminiscências da escravidão, como exploração 

das mulheres pelos homens. A emancipação feminina, propiciada pela revolução 

contraceptiva, permitiu-lhes o acesso ao universo público, predominantemente 

masculino, e à disputa por um espaço no mundo do trabalho remunerado, o que 

aprofundou a diferente percepção que se tinha sobre o exercício da maternidade. 

Os progressos das técnicas médicas são, no entanto, facas de dois gumes. 

Trazem consigo a medicalização e dominação dos corpos, mas também meios de 

viabilizar a autonomia da mulher. Ameaçam seu domínio sobre a maternidade, mas 

permitem a outras pessoas desempenhar atividades antes exclusivamente destinadas a 

elas.  

Ressalte-se, no entanto, que os tipos de inovações descritas acima, não foram 

implementadas sem qualquer tipo de resistência.  O aleitamento materno, por exemplo, 

junto com a gestação e o parto, eram símbolos da função maternal. O advento da 

mamadeira permite que outras pessoas se ocupem da nutrição, da alimentação da 

criança. Durante algum tempo esta função foi atribuída às amas de leite, mas estas 

também eram mulheres. Com a utilização da mamadeira, não apenas as mulheres ou 

mães desempenham estas atividades, outras pessoas podem fazê-lo, inclusive os 

homens, o que suscitou resistências e protestos de algumas feministas para as quais a 

maternidade é uma espécie de trunfo que pertence às mulheres e as diferenciam dos 

homens. 

Em que pesem as disputas feministas, a mamadeira pode ser percebida tanto 

como uma perda de vínculo para a mãe, como um instrumento de aproximação para 

outras pessoas que se dedicam ou podem se dedicar a cuidar de uma criança. No caso de 

Pedro, a mãe biológica não teve muito leite, o período de aleitamento no seio durou 
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cerca de vinte dias. Assim sendo, a mamadeira foi um dos elos estabelecidos entre o 

bebê e Nadine. 

A incursão das mulheres no mercado de trabalho demanda também um apoio no 

cuidado com a prole. Este apoio pode vir dos familiares, que se propõem a cuidar das 

crianças, ou do Estado, que intervém buscando maneiras de oferecer um suporte nesse 

sentido, cuja contribuição pode ser ilustrada pelas creches ou benefícios como a licença 

maternidade. O que fica explícito, tanto num caso como no outro, é que atribuições 

outrora designadas como maternais passam a ser desempenhadas por outros. A figura do 

pai aparece mais frequentemente como umas das pessoas capacitadas a compartilhar os 

cuidados. São então cuidados parentais. 

Chegando-se a essa aproximação da paternidade com a maternidade, instaura-se 

um temor de que as diferenças entre homens e mulheres sejam ofuscadas, devido à 

superação dessa fronteira simbólica da maternidade. Contudo, é a mulher que continua a 

gestar os bebês, são as mulheres que experimentam as dores do parto ou as marcas que 

ele deixa. Como afirma Knibiehler (2001), as inquietações a respeito só estariam 

findadas se houvesse a renúncia a ter filhos. 

A interferência dos saberes médicos sobre os aspectos biológicos da maternidade 

já anunciava sua publicização. Porém, com as feministas, a maternidade se consolida 

como assunto público. As reivindicações dos movimentos feministas estabelecem 

interlocutores nos diversos setores da sociedade e, principalmente, com o Estado. Os 

feminismos tiveram importância fundamental para as alterações na configuração da 

maternidade. Ao longo dos movimentos feministas, diferentes interpretações foram 

elaboradas sobre o assunto. Como referimos algumas linhas acima, algumas feministas 

percebiam a maternidade como uma forma de opressão sobre as mulheres. Outras se 

dedicavam apenas à escolha de ter ou não filha/os, voltando-se para os debates em torno 

da contracepção e do aborto. De acordo com Thébaud (2001), há uma pluralidade de 

feminismos, suas posições em torno da maternidade mudaram ao longo do século XX 

porque o movimento em si mudou, mas também porque o contexto mudou, 

especialmente o papel do Estado evoluiu. 

A busca, muitas vezes frenética, pela maternidade, pelo desejo de gestar filha/os, 

por exercer o papel parental, nos leva a refletir sobre esta função que confere ora a 

emancipação, ora o enclausuramento das mulheres. Pensada como um assunto privado, 

por estar inicialmente circunscrita à esfera doméstica, a maternidade tem uma 

importante interface pública. Para além de ser um fato meramente biológico, ela é uma 
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construção que tem sua matéria prima diferenciada segundo épocas, lugares. Isto posto, 

a percepção da maternidade muda não só para as sociedades de uma maneira geral como 

para as próprias mulheres. 

Pinos (2003) relata como as mitologias atribuem à mulher o símbolo da 

fertilidade e como ao longo da história foram utilizadas manobras para atribuir à mulher 

um lugar na sociedade de modo que sua presença não oferecesse um perigo, como em 

outros momentos e contextos, quando a falta do conhecimento sobre aquele ser 

ambíguo, indefinido, causava receio.  Definir a identidade feminina era primordial para 

viver com tais seres em segurança. A maternidade parece ter se tornado uma maneira de 

“domesticar” a figura feminina, como sugere a classificação que põe de um lado a boa 

mulher e a mulher má. A primeira, desprovida de feminilidade e sensualidade, coroada 

pela qualidade de rainha do lar, esposa amantíssima. Aquela que exalava feminilidade, 

erotismo, paixão, não cabia nos lares imaculados. 

Somadas a estas questões, ao tratar de maternidade estaria lidando com uma 

função da mulher que a enclausurou no âmbito doméstico, atribuindo-lhe o papel de 

rainha do lar, aquela que zela pelo bem-estar do marido e da prole. Ser mãe é o que faz 

da mulher uma mulher, é um dos atributos que a empodera, é uma função revestida de 

uma aura sagrada, pois no pensamento cristão remete a Maria, mãe de Jesus. O que 

ocorre quando mulheres que, segundo o senso comum, nem parecem mulheres “de 

verdade” porque “não gostam de homem” – as lésbicas – e cuja relação inicialmente 

fadada à esterilidade resulta em maternidade? Mais: o que ocorre quando estas 

mulheres, invisibilizadas ao longo da história, se apropriam de um aparato 

biotecnológico pensado para salvar os casais heterossexuais do opróbio advindo da 

ausência de filhos? 

Diante da mercantilização que se formou em torno da procriação medicalmente 

assistida, é possível que para aqueles que realizam tais procedimentos não faça muita 

diferença os fato de serem lésbicas, pois, antes de tudo, são consumidoras em potencial.  

Desde que não ocorram desdobramentos que impliquem em sanções judiciais (para os 

médicos ou estabelecimentos onde são realizados os procedimentos) ou que não 

infrinjam a resolução do CFM19, a orientação sexual não é uma questão relevante. 

Tome-se como exemplo o casal de lésbicas que queria o óvulo de uma, implantado no 

útero da outra. Flávia afirmou que não era permitido porque feria um dos princípios da 
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resolução do CFM. Quando questionei se eles não poderiam fazer tal manobra, sem que 

os conselhos (regional e federal) de medicina soubessem, já que não há uma fiscalização 

rígida, ela respondeu que agindo desta forma, se houvesse litígio entre as mães, o nome 

da clínica viria à tona, então não era realmente aconselhável. 

 

3.1. Milagres in vitro 

 

Reza a mitologia romana que Semele esperava um filho de Júpiter – nome 

romano dado a Zeus – mas, antes de trazê-lo ao mundo, ela faleceu. Para salvar a 

criança, Júpiter abriu o ventre da mulher, retirou o bebê e o colocou na sua coxa. Ao fim 

da “gestação”, ele abre sua coxa e tira Dionísio (deus do vinho). Sendo um relato 

mítico, esta estratégia ou outras igualmente inusitadas, não causaria espanto. Porém, isto 

nos inspira a pensar, como o fez Françoise Héritier (2000), sobre os artifícios que temos 

utilizado para garantir a reprodução de nossa sociedade, que passa pela perpetuação da 

mesma através da reprodução biológica. Héritier enfatiza como diferentes sociedades 

buscam e buscaram paliativos para a esterilidade, construindo arranjos que não 

necessariamente tinham como justificativa ou fundamento ou aspecto biológico. 

A lacuna representada pela incapacidade de gerar descendentes, na sociedade 

atual, acabou se tornando uma grande fonte de investimentos e lucros para médicos e 

para a indústria farmacêutica, que se tornaram “semideuses” aos olhos de um público 

que sofre com a ausência involuntária de filhos, na medida em que prometem preencher 

o vazio e eliminar a vergonha que ela causa. Um dos indicativos da importância que o 

milagre das novas tecnologias assumiu é o espaço que o debate a respeito das suas 

aplicações conquistou na televisão, especialmente através das telenovelas. 

No Brasil, as telenovelas desempenham uma importante função como opção de 

entretenimento, principalmente aquelas produzidas pela Rede Globo, que exporta seus 

produtos para outras audiências. A telenovela é, como coloca Heloísa Almeida (2008): 

  

um dos programas mais importantes do Brasil – tanto pelo seu domínio no 
horário nobre das emissoras, sua grande capacidade comercial de gerar lucro 
às emissoras e de promover uma série de produtos, como pela presença 
constante na vida cotidiana dos brasileiros de todas as camadas sociais, 
fazendo parte das conversas e de um conjunto de referências nacionais. (p.07) 
 
 

Através das telenovelas, um público vasto teve acesso a informações sobre 

biotecnologias que já eram utilizadas por pessoas famosas no cenário brasileiro, como 
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Pelé e o casal William Bonner e Fátima Bernardes, apresentadores do Jornal Nacional 

(TV Globo). A primeira a tematizar o uso das tecnologias médicas para contornar a 

ausência involuntária de filhos foi “Barriga de Aluguel” (1990), escrita por Glória 

Perez, mesma autora de “O Clone” (2001). Na primeira trama, fala-se em inseminação 

artificial, bebê de proveta, barriga de aluguel, a partir de um casal cuja mulher não pode 

engravidar e busca outra mulher para gestar seu filho. Na segunda, um médico é 

inebriado pela saudade do afilhado morto em um acidente e pela possibilidade de 

sucesso que alcançaria quando revelasse que havia concebido um clone. Deste modo, 

utiliza a célula do irmão gêmeo do morto e cria o clone. Além dessas duas produções, 

cujas tramas centrais envolvem o uso de tecnologias reprodutivas, outras telenovelas 

trazem casos polêmicos sobre o assunto, em tramas periféricas, como “A Vida da 

Gente” (2011) e “Fina Estampa” (2011). 

Ao mesmo tempo em que problematizam as consequências do uso das novas 

tecnologias reprodutivas, as telenovelas ajudam a divulgá-las, aproximando-as de um 

número considerável de pessoas. Deste modo, inseminação artificial, fertilização in 

vitro, barriga de aluguel, se integram ao universo cultural do público leigo. Mas além 

destas tecnologias, os avanços biotecnológicos permitiram também o desenvolvimento 

de exames e seleção de gametas que preveem um alto nível de eficácia do tratamento 

culminando na gestação e evitando os possíveis problemas no desenvolvimento do 

embrião: assisted hatching, transferência de óvulos e espermatozoides diretamente para 

as trompas (GIFT), biópsia do embrião (PGD), congelamento de óvulos e embriões, 

fabricação de óvulos etc. Toda uma parafernália para garantir a realização do sonho de 

um bebê. 

Afora o fato de proporcionar a casais ou mulheres a reprodução que de outro 

modo não ocorreria, as novas tecnologias reprodutivas suscitam dúvidas e debates sobre 

o que se deve ou não fazer ao lidar com gametas, com a produção de vidas em 

laboratório. Trata-se de um debate ético que envolve especialistas atuantes na área de 

reprodução humana e questionam as práticas de seus colegas, apontando até mesmo 

para o desejo de sucesso e dinheiro como estimulantes de uma ciência desenfreada, 

conforme demonstra Ramirez-Galvéz (2003) ao traçar a emergência e consolidação das 

novas tecnologias reprodutivas no Brasil. 

No Brasil, assim como em outros países, as façanhas das denominadas novas 

tecnologias reprodutivas não ficaram restritas às clinicas de fertilização, na discussão da 

ética médica. Elas provocaram uma reação multivocal que congrega juristas, psicólogos, 
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representantes da Igreja e das ciências sociais, para citar alguns dos interlocutores. 

Despertaram, ainda, a curiosidade da população em geral, principalmente pela 

midiatização que a envolveu.  Luna (2004) e Ramirez-Galvéz (2006) referem-se ao 

importante papel que as telenovelas da TV Globo “Barriga de Aluguel” e “O Clone” 

tiveram nesta familiarização da população brasileira com as técnicas de reprodução 

assistida de modo a promover uma aceitação das mesmas ao apelar para os sentimentos 

de família. Nesse sentido, o “milagre da vida in vitro” se propagou aos olhos da 

audiência geralmente com um invólucro positivo. 

Para além da ficção, no mundo real, o advento das novas tecnologias 

reprodutivas traz consigo a possibilidade de “dar filhos a pais”, enquanto a adoção dá 

“pais a filhos”, como coloca Uziel (2002). Ou seja, não se atende às necessidades da 

criança, mas às necessidades dos pais. Esta inversão traz importantes elementos para 

serem pensados e se estabelece de modo a estremecer os alicerces que estavam para nós 

aparentemente consolidados e em certa medida “naturalizados”. Com estas novas 

técnicas outros sentidos são atribuídos à concepção, sexualidade, maternidade etc. As 

consequências da ruptura entre procriação e intercurso sexual atingem sobremaneira as 

relações de gênero e parentesco. Como sugere Martha Ramirez-Galvéz (2003): 

 

No deslocamento da reprodução da alcova para o laboratório, a concepção 
deixa de ser um ato privado, de práticas erótico/amorosas, para se constituir 
em um evento público com a participação de terceiros (equipe, clínica, 
doador/a) e com mediações profissionais e econômicas. (p. IX).  

 

Neste deslocamento, buscam-se diversas formas de assistência médico-

tecnológica para que ocorram concepções que não se concretizariam espontaneamente. 

A autora supracitada empreende uma discussão, mostrando que os diversos 

atores encontram seus lugares neste cenário e desenvolvem seus papéis de modo a 

construir um mercado de consumo para as técnicas postas à disposição de indivíduos 

que sofrem com a ausência involuntária de filhos. Sofrimento este que tem origem na 

necessidade de filha/o criado pela própria sociedade e alimentado pela indústria 

farmacêutica, pela mídia e pelas clínicas de fertilização. Em nome da necessidade de 

conferir às mulheres a experiência não apenas da maternidade, mas da gestação, a fim 

de permitirem que estas possam ser “mulheres completas”, tem-se hoje diversos 

empreendimentos científicos que não se contentam apenas com as técnicas mais simples 
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como FIV e IA20. São procedimentos que põem em jogo ética médica, um 

recrudescimento da família biológica e questões que vão além das provetas. 

Como mostra Alejandra Rotania (2003), as novas tecnologias reprodutivas 

conceptivas fazem parte da tecnociência. Assim sendo, correspondem a uma ideia de 

que: 

 

cada estágio posterior é superior ao precedente conforme o critério da própria 
técnica e este processo se realiza a partir da criação de necessidades das quais 
resultam novas necessidades. A observação do processo tecnológico histórico 
das novas tecnologias reprodutivas conceptivas, desde a inseminação 
artificial até as complexas tecnologias genéticas, permite constatar que as 
mesmas respondem a esta dinâmica no contexto da tecnociência. (p. 16) 
 
 

Rotania chama a atenção para o desenvolvimento frenético das tecnologias que 

intervém no corpo humano e obedece a uma lógica própria da biotecnologia que está 

atrelada ao modelo econômico e político na contemporaneidade cujo desenvolvimento 

se dá no sentido de preconizar a ideia de que “aos objetos de desejos e necessidades 

agregam-se incessantemente novos e até inéditos objetos de desejos e possibilidades, 

multiplicando suas próprias perspectivas e possibilidades” (Rotania, 2003:16), 

assumindo contornos de empresas que seguem normas próprias, dispensando a ética que 

exigem os procedimentos voltados para os seres humanos. Deste modo, há que se temer 

o que é feito nos laboratórios quando se tem manipulações de gametas, embriões e fetos 

sob os auspícios de uma fábrica de tecnologias e necessidades de consumo. 

Para além da falta de conhecimento (ou divulgação) do “lado B” das novas 

técnicas de reprodução assistida, o que vemos é a exaltação dos seus benefícios e a 

intensa procura pelos “milagres” que elas proporcionam, sem ao menos ter certeza dos 

seus resultados a longo prazo, sem nem mesmo ter uma legislação a respeito. 

Apesar de criar não apenas novas maneiras de conceber crianças, mas 

principalmente novas relações sociais, não há lei no Brasil que regulamente as práticas 

da reprodução assistida. O Conselho Federal de Medicina, considerando a legitimidade 

de superar a infertilidade humana, o avanço da tecnologia nesse sentido e a 

possibilidade de procriação em situações que antes não eram possíveis, resolveu 

estabelecer normas para a utilização das novas técnicas de reprodução assistida, através 

da Resolução n° 1.358, de 1992, passando a referida a vigorar a partir da sua publicação 

no Diário Oficial da União, em 1992. 

                                                           
20

 Siglas para Fertilização in vitro e Inseminação Artificial, respectivamente. 
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Segundo os princípios gerais da Resolução acima: 

 

As técnicas de Reprodução Assistida (RA) têm o papel de auxiliar na 
resolução dos problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de 
procriação quando outras terapêuticas tenham sido ineficazes ou ineficientes 
para a solução da situação atual de infertilidade. 

 

Os fatores que configuram a infertilidade humana são variados. Alguns dizem 

respeito a problemas de ordem fisiológica, outros resultam do uso de cirurgias pensadas 

como método contraceptivo definitivo, mas que, devido a segundas núpcias, passam a 

ser obstáculo a um novo projeto parental.  

Além destes casos, há uma população que se apropriou destas técnicas sem que 

outras terapêuticas tenham sido empregadas ou se mostrado ineficazes, visto que a 

infertilidade nem sempre resulta de fatores apenas biológicos ou por falha do sistema 

reprodutor de um dos cônjuges, mas de constrangimentos sociais. Fazem parte desta 

população, por exemplo, as mulheres que desejam ter filhos sem marido (produção 

independente) e os casais de gays e lésbicas. 

Somados a uma nova demanda que surge pleiteando o auxílio das técnicas de 

reprodução assistida, os avanços científicos tornaram obsoletas as normas contidas na 

resolução de 1992. Assim sendo, após dezoito anos: 

 

O Conselho Federal de Medicina decidiu, junto com representantes da 
Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, da Federação Brasileira das 
Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de 
Reprodução Humana, sob a coordenação do conselheiro federal José Hiran 
da Silva Gallo, revisar a resolução em comento, adaptando-a à evolução 
tecnológica e modificações de comportamento social (grifo meu). 
 
 

Desta adequação surgiu a Resolução n° 1.957/10, que revoga a anterior. Uma 

das primeiras diferenças que aparece, diz respeito aos usuários da reprodução assistida. 

Na resolução de 1992 tais técnicas podem ser utilizadas: 

 

Por toda mulher capaz (grifo meu) nos termos da lei, que tenha solicitado e 
cuja indicação não se afaste dos limites desta Resolução, pode ser receptora 
das técnicas de RA, desde que tenha concordado de maneira livre e conciente 
(sic) em documento de consentimento informado. (Resolução do CFM n° 
1.358/92) 
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O texto segue, indicando que, no caso da mulher estar casada ou em união 

estável, é necessária a aprovação e o consentimento informado do cônjuge ou do 

marido. Segundo a resolução atual, os termos são outros: 

 

Todas as pessoas (grifo meu) capazes que tenham solicitado o procedimento 
e cuja indicação não se afaste dos limites desta resolução, podem ser 
receptoras das técnicas de RA desde que os participantes (grifo meu) estejam 
de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o mesmo, de acordo com 
a legislação vigente. (Resolução do CFM n° 1.957/10) 

 

Somada a esta modificação, que passa a permitir a apropriação das técnicas por 

outras pessoas, na resolução atual figura um item que diz respeito à reprodução assistida 

post mortem. Reza a norma que não constitui ilícito ético neste procedimento, desde que 

haja autorização prévia específica da pessoa falecida para a utilização de seu material 

genético criopreservado. 

Percebo que a atualização da resolução em pauta reconhece as modificações do 

comportamento social, ampliando o público a ser beneficiado pelas técnicas de 

reprodução assistida e incluindo uma situação que já foi seriamente debatida em outros 

países, o uso de material biológico post mortem. Embora não haja restrição explícita 

quanto a quem pode ter acesso a esses métodos, há questões importantes que devem ser 

trazidas à baila. Uma delas foi apontada por Simone Novaes e Tânia Salem (1995) ao 

tratarem da recontextualização do embrião e das decisões que o cercam. Segundo as 

autoras, existe uma complexificação da rede que envolve o embrião e nela está presente: 

 

membros que representam uma esfera social diferente da família, qual seja: a 
instituição médica. A complexidade resulta do fato de esses protagonistas – 
biólogos e em especial médicos – introduzirem na esfera procriativa normas e 
valores próprios à sua atividade institucional, os quais não necessariamente 
coincidem com os da família. É bem verdade que os médicos não são 
membros novatos na rede, eles vêm se imiscuindo em – e também 
redefinindo – o curso de questões procriativas sexuais e familiares há pelo 
menos dois séculos (Novaes & Salem, 1995, p 70-71) 

 

Novaes e Salem assinalam, porém, que não se deve ignorar que com o advento 

das tecnologias reprodutivas, o envolvimento dos médicos na concepção e transferência 

de embriões é direto.  Segundo as referidas autoras, a “medicalização da fecundação” 

está afetando as formas sociais da participação médica, ao mesmo tempo em que cria 

uma nova hierarquia na responsabilidade quanto às tomadas de decisões relativas à 

procriação. 
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Não existindo uma legislação específica que tenha sido debatida e elaborada 

com a participação de equipes multidisciplinares, as decisões quanto às possibilidades 

de constituir uma família a partir dos laboratórios, se concentram nas mãos de uma 

categoria que historicamente utiliza seus conhecimentos para construir realidades 

hierárquicas, principalmente no que diz respeito às questões de gênero. 

Para além das restrições contidas nas novas tecnologias reprodutivas, o que está 

dentro de suas possibilidades já é suficiente para transformar as relações familiares e 

sociais, abalando estruturas e convocando juristas, psicólogos e cientistas sociais para 

averiguar e cimentar as novas construções resultantes destas mudanças. Os avanços da 

medicina e das técnicas por ela utilizadas para ter filhos são possíveis em grande medida 

porque há um mercado criado e estimulado a recebê-las. Não me refiro apenas ao 

mercado econômico, apenas, mas principalmente à população que alimenta e é 

alimentada por uma necessidade ou desejo de ter filhos/as.  

Vimos alhures um pouco das transformações pelas quais a família passou e vem 

passando. Em meio a estas mudanças que atingem em cheio a conjugalidade é possível 

visualizar como fator constante nos diferentes arranjos familiares a figura da criança. 

Ou seja, mudaram as formas de união e de família, instaurando novas relações, mas ao 

longo da história, não conseguiram alterar um dos atributos da família, a filiação. As 

maneiras de ter uma criança podem variar - adoção, diferentes técnicas da reprodução 

assistida – mas são elas que continuam a atribuir o estatuto de pai e mãe. Já que o 

casamento não atende à segurança necessária para a família é a criança que atua nesse 

sentido. 

Ter uma criança pode ser lido como uma maneira de reafirmar o sentimento que 

une o casal, tornando a criança uma extensão do mesmo. Como sugere Françoise 

Héritier o papel da criança na sociedade, nas relações familiares: 

 

Parece tratar-se mais de um desejo de descendência e de um desejo de 
realização do que um desejo de filho, e mais da necessidade de cumprir um 
dever para consigo mesmo e com a coletividade do que da reinvindicação de 
um direito de possuir. Desejo e dever de descendência. Não transmitir a vida 
é romper uma cadeia na qual ninguém é o fim último e é, por outro lado, 
interditar a si mesmo o status de ancestral. (Héritier, 2000, p.103) 

 

Porém, pô-las no mundo é um ato cujas consequências vão além do desejo de 

ancestralidade ou satisfação à sociedade, quer seja pelas vias naturais, quer com a ajuda 

das novas tecnologias reprodutivas. De acordo com Marylin Strathern (1991), ter filhos 
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não afeta apenas o ato de ter filhos e as pessoas que estão interessadas em resolver os 

problemas desta ordem. As novas tecnologias reprodutivas extrapolam limites (ou nem 

os enxergam), trazem a necessidade de reflexão sobre como “considerar outros aspectos 

das questões humanas – por exemplo, os deveres de parentesco, o dever de cuidar das 

crianças e alimentá-las, a amizade etc.” (Strathern, 1991:1012). A autora ultrapassa a 

ideia corrente no debate para avaliação destas tecnologias pela Comissão Europeia, pois 

para ela, a repercussão de suas aplicações se dá ao nível da cultura. Assim sendo, “(...) 

todos os artefactos que produzimos, assim como as relações que estabelecemos têm 

consequências ‘culturais’, pois dão forma à maneira como pensamos sobre outros 

artefactos, outras relações” (p. 1013). Incluo aqui, a apropriação das novas tecnologias 

reprodutivas pelos casais de lésbicas. 

O referido debate enfatiza a liberdade que as novas tecnologias propiciam, uma 

perspectiva da biologia sob controle e a possibilidade de escolhermos as formas de 

famílias que queremos. Há questões a serem refletidas a partir do momento em que o 

biológico enquanto algo imutável, como algo absoluto, assegurando estabilidade e 

segurança às relações de parentesco que o tomavam como substrato passa a ser 

encarnado pela ideia de desejo, de opção. Segundo Strathern: 

 

Se até agora o parentesco foi um símbolo de tudo aquilo que não se pode 
alterar nas questões sociais, se a biologia foi um símbolo dos parâmetros 
fundamentais da existência humana, o que irá significar para a forma como 
interpretamos qualquer das nossas relações com os outros o facto de 
pensarmos que a procriação é a concretização de uma opção e a constituição 
genética um resultado de uma preferência cultural? Como iremos pensar 
naquilo que é inevitável e, efectivamente, imutável nas relações — uma 
questão que tem implicações para a forma como as pessoas vêem as suas 
obrigações e responsabilidades recíprocas? (1991: 1014) 

 

 Somadas a estas interrogações, a “fertilidade e o consumo prescritivos” 

embutidos nas técnicas de reprodução assistida são dimensões a considerar, não 

esquecendo, que elas não aparecem como solução para fecundidade em si, mas para o 

problema de não ter filhos, conforme adverte Strathern (op. cit.). No curso de uma de 

nossas conversas, Nadine e Paula disseram algo que vai justamente nesse sentido: se 

existia esta possibilidade, por que não aproveitá-la? Penso que é uma escolha que é 

incentivada pelo contexto da fabricação de desejos e necessidades, mas não apenas isto. 

Ele se conjuga a outra ideia tão forte quanto, principalmente se considerarmos o quê de 

transgressão que há nos casais de orientação homossexual que têm filhos por essas vias: 

a ideologia do sangue, o natural como base para o parentesco. 
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Além de se basear na filiação como um fato natural, tal modelo de reprodução se 

pauta no princípio da exclusividade da filiação segundo o qual o indivíduo é filho de um 

só pai e uma só mãe. Assim sendo, a magia exaltada das novas tecnologias reprodutivas 

sugere não apenas a resolução do problema da infertilidade (ou de não ter filhos), mas 

também problematização das possibilidades de filiação não previstas pelos nossos 

códigos culturais. Assim sendo, bagunça algumas das mais importantes noções nos 

planos cultural e biológico. 

Para Rosely Costa (2003), as novas tecnologias reprodutivas deslocam as noções 

sobre o que é natural ou não. Este deslocamento opera, segundo a autora, em pelo 

menos três níveis: nos fatos naturais de procriação, no desejo naturalizado desta e na 

atribuição da maternidade e da paternidade. Deste modo:  

 

[...] ao mesmo tempo em que se recorre a um modelo reprodutivo 
considerado natural e se busca estar o mais próximo possível deste, as 
atribuições de paternidade e maternidade alternam a recorrência ora a 
parâmetros sociais, ora a parâmetros biológicos, em sua justificativa. (Costa, 
2003:69) 

 

Tal assertiva é bem ilustrada por Nadine e Paula. Há a força do biológico, como 

no momento em que escolhem as NTRs como a maneira para ter o filho e quando Paula 

assegura à família que Pedro não deixará de ser seu filho porque o óvulo é seu. Em 

outros momentos, o biológico é relativizado para que Nadine estabeleça seu elo com a 

criança. 

Desta instrumentalização do aspecto biológico e da fragmentação da procriação 

decorre que a certeza e a dúvida expressas no latim “materna semper certa est, pater 

nunquan” que até pouco tempo era incontestáveis, foram fortemente abalados. Em se 

tratando dos progressos biotecnológicos, o adjetivo que realça a inovação tecnológica da 

reprodução humana pode, deve e tem sido atribuído às relações que elas concebem. Se a 

certeza da maternidade era atestada pelas mudanças no corpo da mulher, por exemplo, e 

a suspeita sobre quem é o pai biológico era fonte de tensão, no contexto atual a equação 

pode ser invertida e até mesmo questionada.  

A fragmentação da procriação insere outras pessoas em uma relação antes 

restrita a um casal – um homem e uma mulher – no seu leito conjugal, assim como o 

exame de DNA pode atestar quem é o pai biológico. Porém, a precisão prevista na 

esfera do biológico não é possível nas relações familiares e sociais. Assim como o 

biológico não é suficiente para construir um pai, não é também suficiente para definir 
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uma mãe. Dito de outra maneira: as relações familiares e/ou parentais, assim como o 

parentesco não são construídas no plano do biológico, apenas. 

Se outrora bastava ver uma mulher grávida para saber que era mãe, hoje a 

barriga que acolhe um bebê pode ser um lugar que permite a troca de substâncias e 

sensações, mas não de sentimentos e cuidados pós-parto, por ser uma “barriga de 

aluguel” (surrogacy mother). O pai “denunciado” pelo DNA pode não assumir a 

paternidade afetiva e/ou socialmente, como sugere Cláudia Fonseca (2004). Ou, por 

outra, como propala Florence Weber a respeito da força da ideologia do sangue: “não 

basta o sangue para fazer um pai (...). Por outro lado, a ausência de sangue é o bastante 

para desfazer a paternidade” (Florence Weber, 2006:485).  

Os relatos de mulheres que buscam a reprodução assistida como meio de acesso 

à maternidade em detrimento da adoção, pode ser tomada como exemplo. O discurso 

que elas defendem enfatiza o aspecto biológico da maternidade como definidor da 

identidade feminina. Tornar-se uma mulher completa, para muitos, é necessariamente 

experimentar a gestação, a nutrição e os cuidados com a prole na vida extrauterina. Para 

Fine (2001) ainda hoje a maternidade é vivenciada como uma etapa necessária à 

construção da identidade feminina, enquanto que a paternidade não desempenha esta 

função para a construção da masculinidade. 

A maternidade, segundo se propala, é um elemento chave da construção 

identitária feminina, a esterilidade, por seu turno, é percebida como uma falha 

identitária pelas mulheres que buscam as técnicas de reprodução assistida. A verdadeira 

maternidade seria viver as etapas físicas da gravidez, do parto, do aleitamento. Se uma 

destas etapas não é experimentada, instaura-se uma lacuna e com ela uma culpa advinda 

da amputação de um traço identitário feminino afirmado pela representação da 

maternidade que remonta a outros séculos. 

Eliane Vargas (1999), empreendeu um estudo sobre mulheres pertencentes às 

camadas populares que recorrem ao serviço público de saúde à procura de tratamento 

médico para engravidar. Segundo sua perspectiva, a procura das mulheres por serviços 

médicos designados como “tratamento para engravidar” não está necessariamente ligada 

a doença, mas revela como a “ausência de filhos” pode ser tratada como uma patologia 

médica, além de ser uma falha para as pessoas da família e do círculo de amizade, que 

acabam por pressionar o casal, principalmente a mulher. É ela o alvo das expressões 

pejorativas como “figueira do inferno”, uma árvore que não dá frutos.  
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Este tipo de constrangimento, expondo atributos da identidade feminina com 

base em valores morais e sociais, que são experimentados pelas mulheres 

heterossexuais, não é direcionado da mesma maneira às lésbicas, visto que, não há uma 

expectativa de que elas possam ter filhos, considerando que não estão em uma relação 

heterossexual. Porém, a impossibilidade de reproduzir pode ser percebida como um dos 

motivos para que as lésbicas sejam estigmatizadas, tais quais as “figueiras do inferno”, 

tendo em vista que seriam, segundo o senso comum, menos mulheres ou mulheres 

masculinizadas. Assim sendo, quando ocorre o contrário e mulheres que, de antemão, 

são socialmente estéreis conseguem procriar, a reação da família e dos amigos pode ser 

muito positiva, como ocorreu com Nadine e Paula. 

Somando o imperativo de reprodução que a sociedade reclama, a maternidade 

como atributo essencial para a construção da identidade feminina e os “milagres” 

ofertados pelas novas tecnologias reprodutivas, torna-se quase impossível resistir aos 

seus apelos. 

Como afirmei anteriormente, Nadine e Paula já tinham pensado em outras 

possibilidades para ter um bebê. Mas, influenciadas por uma amiga que trabalhava em 

uma clínica de reprodução e outra que estava fazendo tratamento na mesma clínica, elas 

passaram a estudar o acesso a estas técnicas. Quando perguntei a Paula se elas não 

tinham pensado em outra maneira de ter o bebê, ela respondeu: 

 

Passou pela nossa cabeça. Só que aí Nadine disse... vamo tentar ter um filho, 
você parir a criança... se não der certo, a gente pensa numa adoção. Mas a 
gente tinha a ideia de ter um bebê, um filho. Independente, se fosse meu ou 
dela, ou adotado. A gente tinha tomado a decisão. Então a gente ia pro 
primeiro processo, que era eu tentar ter um filho, um bebê, Pedro. E aí deu 
certo. Que ela queria assim, que tivesse características minhas... Eu falei 
assim: É só a gente adotar em São Paulo! [risos] vai lá e adota um bebê em 
São Paulo, dos olhos puxados, é mais fácil! Mas aí não, ela preferiu tentar, e 
aí a gente tá aqui, grávida! Eu falo a gente porque ela também acaba estando 
grávida comigo. 

 

Nadine argumenta que, considerando a orientação sexual, ela achou mais 

“seguro” a técnica de fecundação in vitro, visto que era um projeto que envolvia apenas 

ela e sua parceira, que neste caso seria a mãe genética, gestacional e jurídica. 

Para além da segurança, ou da possibilidade do projeto parental se restringir ao 

núcleo conjugal, devemos considerar que por trás desta escolha há o efeito que a 

mercantilização da procriação alavanca, prescrevendo o desejo não apenas de ter filhos, 

mas de ter filhos experimentando a maternidade pelo viés biológico. De acordo com o 
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que sugere Marilyn Strathern (1991), no contexto atual, a procriação aparece como algo 

que está sujeito a preferências e opções pessoais de uma maneira que nunca foi possível, 

sendo a criança a encarnação do ato de optar. Além de lidar com uma prescrição da 

fertilidade, há também a prescrição do consumo, cuja ideia central é: “se temos uma 

oportunidade de nos valorizarmos, a devemos aproveitar” (Strathern, 1991:1016). A 

autora se remete ao contexto da cultura de iniciativa, onde o consumo prescritivo impõe 

como opção única a de fazer sempre uma opção. 

Claudia Fonseca (2008) corrobora da perspectiva acima, na medida em que 

atribui à filosofia individualista a sacralização do desejo de cada um: 

  

Pessoas não somente decidem quando e como vão ser pais, mas também 
encomendam exatamente o tipo de filho que querem ou pelo menos 
barganham para adquirir o melhor modelo possível – sem questionar as 
implicações éticas e políticas dos meios usados para realizar seu desejo. 
 (p.780) 

 

Fonseca enfatiza que a configuração deste contexto ocorre através de 

possibilidades institucionais que circundam a reprodução, visto que as leis que dizem 

respeito à adoção, políticas públicas, bancos de sêmen, são coprodutores das formas 

familiares e dos valores que permeiam a época atual em que a parentalidade figura 

como uma questão altamente política, envolvendo ainda leis, tecnologias e dinheiro. 

Para Martha Ramirez-Galvéz (2003), a medicalização da infertilidade faz parte 

de uma ampla medicalização social que, através do desenvolvimento tecnológico de seu 

aparato – diagnósticos, equipamentos, medicações – criou a necessidade de consumo de 

tudo que diz respeito às práticas médicas. Assim sendo, a infertilidade tratada como 

doença gera a necessidade de buscar os meios mais modernos e eficientes para “curá-

la”. Segundo a autora: 

 

A ideologia do consumo, que associa a ideia de inclusão, a sensação de 
“bem-estar” e “felicidade” ao ato de consumir, expande seus domínios na 
área de bens e serviços no campo da manutenção e/ou recuperação da saúde, 
no qual estes assumem o valor de “mercadorias” submetida às leis do 
mercado. (Ramirez-Galvéz, 2003:110). 

 

 Conjugando capital, ciência e tecnologia foi possível massificar os serviços 

relativos à reprodução assistida, ampliar o número de centros especializados e a 

“colonização do imaginário das pessoas que incluíram a RA como parte do repertório de 

possibilidades de escolha reprodutiva”, afirma a autora supramencionada (Ramirez-
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Galvéz, 2003:111).  Com a ampliação desse mercado consumidor, houve também 

investimento na divulgação das técnicas de reprodução assistida, sua eficácia e as 

maravilhas que elas são capazes de trazer para os casais que sofrem com a ausência de 

filhos. 

A conjunção desses componentes (capital-ciência-tecnologia) se concretiza e 

atua na construção do desejo de um filho biológico, que as clínicas de reprodução 

assistida – apoiadas pela indústria farmacêutica e de equipamentos médicos – divulgam, 

de modo a seduzir os/as pacientes para a realização de um sonho. Neste movimento de 

sedução tem-se, como demonstra Ramirez-Gálvez: 

 

A redução do ato reprodutivo ao momento da fecundação – realizada no 
laboratório e, em consequência, fora do corpo feminino –, e sua relação com 
uma fundação ou redefinição da natureza, modelada na cultura, refeita 
através da tecnologia e aliada à economia do capital. Nesse sentido, as 
reflexões indicam que a estimulação do sonho reprodutivo e a promessa de 
sua realização aparecem como um empreendimento de consumo 
biotecnológico literalmente incorporado (p.107). 
 
 

Assim sendo, o trinômio capital-ciência-tecnologia atua no sentido de atrair cada 

vez mais consumidores, apresentando as técnicas de reprodução assistida como o 

melhor caminho para a realização do desejo de ter filhos/as, desejo este também criado 

pela mercantilização da reprodução. Diante de todo esse investimento na valorização 

das novas tecnologias reprodutivas, fica difícil resistir às maravilhas que ela pode 

oferecer, embora não haja garantia de sucesso absoluto para todos os casos. Em uma das 

visitas à Clínica A, um casal que esperava para ser atendido por Flávia, comentou a 

longa conversa com o casal anterior. Então ela disse: “Tem que explicar tudo com 

calma, com detalhes, cuidado... para que não fiquem dúvidas... Como é que eu vou 

explicar que o sonho deles pode não se realizar?”. 
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CAPÍTULO 4 

 

ENTRE PROVETAS E GAMETAS: MÃE É UMA SÓ? 

 

Les lesbiennes retiendront la leçon implicite de l’aide 
médicale à la procréation: une femme s’accomplit 
dans l’enfantement, et l’enfant est issu de la volonté et 
de la capacité de ses parentes à se penser comme 
parents, à élaborer un projet parental. (Cadoret, 2001) 

 

 

No contexto das novas tecnologias reprodutivas, parece que voltamos a um 

cenário cujos personagens principais e falas são muito semelhantes aos que tivemos 

acesso em momentos anteriores da história – médicos, juristas, psicólogos atuando em 

relações que se pretendiam privadas, mas que repercutem sobremaneira na esfera 

pública –, adicionado de elementos inovadores que conferem uma aura controversa, no 

que diz respeito à maternidade. Antes das inovações tecnológicas na reprodução, a 

maternidade era razoavelmente fácil de definir considerando a gestação que 

pressupunha o óvulo da grávida, assim como o parto da mesma, seguido da 

amamentação. A partir das NTRs, além da fragmentação da procriação, há a 

fragmentação da maternidade: discute-se se a mãe é a dona do óvulo ou a que gestou, ou 

se a mãe é aquela que desejou o bebê e pagou pelo acesso a ele. Discute-se se o que tem 

mais força é o sangue ou o DNA, mas o afeto não fica fora da disputa. Os quatro 

elementos biológicos (óvulo, gestação, parto, aleitamento) relacionados à maternidade 

podem ser representados de maneira seccionada, suscitando a dúvida sobre quem é a 

mãe verdadeira. 

 A gestação tem um peso considerável, já que marca o corpo e torna pública a 

condição de mãe. Além do vínculo com a criança e a troca de substâncias e sensações, 

durante nove meses, a gestação permite que a mulher sinalize para a sociedade este 

período de transição para a maternidade e uma gestação paralela das expectativas e do 

amadurecimento da ideia de ser mãe, a cada mês que passa. Em se tratando de 

maternidade entre lésbicas, a gestação no seio do casal, viabilizada pelas novas 

tecnologias reprodutivas, permite que a mãe social participe do processo, ainda que não 

possa experimentar as sensações corporais da gestação. Não havendo a participação 

com substâncias corpóreas ou com o próprio corpo, são utilizadas estratégias informais 

para incluir a segunda mãe na relação maternal com a criança, confrontando a força do 
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sangue com o poder de outros vínculos que costuram as relações familiares. Embora não 

haja vínculo biológico entre Nadine e Pedro, por exemplo, a sua presença é constante 

desde o início, quando o casal aventou a possibilidade de ter um bebê que foi 

concretizada por uma via que permitiria uma aproximação com ele não através do DNA, 

mas das características físicas – impressas através do sêmen doado – que lembrem a 

mãe não biológica. Não havendo a segurança dos laços de sangue ou do DNA para uma 

delas, recorre-se às forças do nome, do cotidiano, da afeição. 

A possibilidade de adoção foi cogitada pelo casal aqui investigado. No entanto, 

o que percebo é que, além de uma aversão à burocracia, que se manifestou em alguns 

momentos, e movimentos que tenham que passar por ela – como ajuizar ação para obter 

a dupla maternidade ou ceder o bebê para que fosse adotado por Nadine e Wilson – 

havia também o desejo de ter um filho com as características físicas das mães. O desejo 

de descendência estava em questão conjugado à perpetuação de um vínculo genético. 

Neste ponto, Pedro Nascimento (2011) fornece alguns elementos que nos ajudam a 

perceber a estruturação deste projeto parental nos moldes em que foi construído e 

executado, na medida em que o autor citado relaciona a busca por filhos biológicos e a 

possibilidade de adoção entre casais de classes populares, em Porto Alegre. 

Para Nascimento (Op. Cit.), em que pese a preferência por filhos biológicos, ela 

não necessariamente se opõe à adoção. Ambas as vias de acesso a um/a filho/a são 

consideradas, a partir da experiência que os casais vivem. No caso das classes 

populares, não há um conhecimento profundo por parte daqueles casais a respeito do 

universo biotecnológico. Por outro lado, somada à ideia de que no sistema “oficial” de 

adoção, as pessoas pobres não serão contempladas, existe o receio de que, ao adotar 

informalmente uma criança, os pais biológicos voltem atrás e a peguem de volta, ou que 

ela mesma resolva abandonar os pais adotivos. Esta última possibilidade é cogitada 

revelando uma associação entre um tipo de comportamento e o fator biológico, 

hereditário, ou seja, o sangue levaria a criança de volta aos pais biológicos. Assim 

sendo, eles avaliam as opções e fazem suas escolhas de acordo com seu universo 

cultural, medindo e pesando as melhores saídas para a ausência involuntária de filhos. 

Na história do casal pesquisado, adoção, reprodução assistida e características 

biológicas se enlaçam de maneira diferente daquela estuda por Nascimento (2011), 

considerando as trajetórias de Nadine e Paula e o estrato social ao qual pertencem. A 

burocracia que desestimula os casais das classes populares, também repeliu a ideia de 

adoção para elas, mas a possibilidade de acesso aos serviços de reprodução assistida por 



74 

 

uma clínica particular atribui um peso diferente à escolha, ofuscando a possibilidade de 

adoção. Sendo possível ter um/a filho/a biológico, era possível também escolher quais 

as características que ele poderia ter, através da escolha do sêmen. Assim sendo, as 

futuras mães buscaram os doadores que apresentavam características físicas da mãe não 

biológica, aproximando Nadine da criança. 

Julgo importante notar que Nadine, mesmo estando em uma relação conjugal 

homossexual anterior, não manifestou desejo de ter filho/a naquela relação e diz que não 

sabe explicar a ausência desta vontade. Na relação atual, ela não só expressou este 

desejo como também a vontade de que a criança se parecesse com a parceira. Além do 

mais, houve também um investimento financeiro, feito por Nadine. Percebo este desejo 

e este investimento como expressão da necessidade de prolongamento de si, de 

“perenização simbólica do casal” (Desjeux, 2006) e ao mesmo tempo uma forma de 

envolvimento no projeto parental, visto que não foi possível o envolvimento do seu 

corpo, da sua substância na concepção do bebê. Penso ser também possível adicionar a 

estas questões o fato de que Violeta, após o rompimento com Nadine, entrou em uma 

relação conjugal com outra mulher e adotou uma menina. Assim sendo, Nadine pôde, 

com o projeto parental sinalizar a superação da relação anterior e a valorização da 

relação atual por meio do projeto de parentalidade. 

Durante nossos primeiros encontros, quando perguntava como foi feito o 

pagamento da fertilização, percebia um certo constrangimento e elas não respondiam 

claramente, mas deixavam subentendido que Nadine teria arcado com a maior parte do 

valor  – visto que sua renda era maior – e Paula teria contribuído em menor proporção. 

Porém, em um dos contatos por e-mail, Nadine afirmou enfaticamente que foi ela quem 

custeou o tratamento. Em conversa entre elas e de acordo com as explicações médicas, 

decidiram que Paula seria a mãe gestacional, considerando principalmente o fator idade. 

No entanto, durante um dos nossos encontros, em momento de descontração, elas 

brincavam e Paula dizia que não suportaria Nadine grávida. Esta, por sua vez, dizia que 

passou oito horas num centro cirúrgico para fazer uma plástica na barriga e não ia 

estragar “a barriguinha que conseguiu”. Analisando o material obtido durante a pesquisa 

não encontro menção de projeto familiar ou parental por parte de Nadine. Ao contrário, 

ela afirma não ter vontade de brincar de boneca, casinha – reproduzindo a função 

atribuída ao gênero feminino – ou mesmo o sonho recorrente a grande parte das 

meninas de formar uma família e ter filhos. Paula, por sua vez, não só expressou 
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explicitamente, através de palavras a vontade de ter a sua família, como também nas 

brincadeiras de infância e ao noivar com um rapaz no início da fase adulta.  

Se havia a partilha de um projeto fundamentado em um desejo comum, a 

reciprocidade fazia parte também do que o alicerçou. Estando Nadine fora do laço 

biológico, Paula arcaria com as dores e delícias de gestar o bebê: os enjoos, a 

sensibilidade aflorada se convertendo em choro fácil, azia, cólicas, assim como o bebê 

mexendo dentro de si, o aleitamento (ainda que por pouco tempo), os cuidados que 

recebia para que o bebê ficasse bem etc. A participação de Nadine como financiadora 

do tratamento pode ser lida como movimento constitutivo de um circuito de 

reciprocidade instaurado nos moldes “maussianos” de dar, receber e retribuir, 

configurando-se como uma possibilidade de inserção na maternidade que não se 

construirá geneticamente.  

Acrescento a isto, o papel importante que o dinheiro assumiu para Nadine ao 

longo de sua trajetória. Tendo experimentado os dissabores de uma infância regrada 

financeiramente – cujas lembranças se concretizam nas palavras que contam sua 

infância – ela relata, por exemplo, que desde que conseguiu ascender profissionalmente, 

passou a auxiliar os pais com recursos materiais: 

Porque hoje... eu me lembro da dificuldade que eles tinham quando eu era 
pequena pra criar a gente! Então eu não admito hoje eu poder dar alguma 
coisa melhor pra eles e não fazer. Minha mãe mesmo diz que eu sou a mãe 
dela! Que eu sou a mãe dela! 
 

A vinda para Aracaju justificada pela relação amorosa com Violeta, segundo ela, 

resultou em crescimento profissional que ela não tinha no estado de origem.  Deste 

modo, conseguiu uma estabilidade financeira e um conforto material que foi abalado 

pela partilha de bens que ocorreu com o rompimento desta mesma relação. No entanto, 

com o passar do tempo, ela conseguiu se estabilizar novamente. Assim, podendo dispor 

da parte material para concretizar o projeto parental, ela o fez, garantindo, através do 

dinheiro, um vínculo de reciprocidade com a parceira e um elo com o filho oriundo da 

relação. O dinheiro é, nesse sentido, fundamental. Como coloca Strathern (1995), no 

contexto das novas tecnologias reprodutivas, cria-se uma mercantilização da reprodução 

e permite-se que pessoas realizem desejos que não poderiam ser realizados sem a ajuda 

do dinheiro, o meio necessário para comprar as técnicas.  Assim sendo, Nadine 

viabilizou o acesso ao filho, já que era ela quem dispunha deste recurso, estabelecendo 

seu modo de participar da gestação. Com isso não se tem um investimento puramente 

monetário, mas, através do dinheiro, ela demonstra quão importante é a relação conjugal 
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e o filho que encarna esta relação, cimentando a construção da família, ao mesmo tempo 

em que tenta assegurar sua maternidade e converter o aspecto monetário em vínculos 

legais ao buscar respaldo legal para garantir que Pedro possa ser seu herdeiro, não 

bastando para tanto, o seu testamento. 

Compartilhando o projeto parental, as parceiras compartilham todas as fases do 

processo que as transformarão em mães, como é possível observar na trajetória de Paula 

e Nadine, desde a decisão de ter filho/a. 

Tendo decidido que era através das NTRs que o/a filho/a viria, elas marcaram a 

consulta com a médica especialista. A clínica de reprodução assistida A foi descartada 

porque elas já conheciam o médico e, segundo elas, não gostaram de sua postura 

profissional. Elas marcaram uma consulta com o médico especialista em medicina 

reprodutiva e a consulta atrasou, fazendo-as esperar durante muito tempo. O referido 

médico justificou seu atraso, contando que estava no centro cirúrgico daquele hospital, 

atendendo a um caso urgente. No entanto, Nadine o viu chegar de carro e entrar no 

hospital minutos antes de serem atendidas. 

Decidiram, então, procurar a clínica B. Quando marcaram um encaixe para a 

primeira consulta com a Dra. Ana, novamente espera21. Aguardaram de dez da manhã às 

duas da tarde, o que deixou Nadine furiosa, a ponto de não querer entrar no consultório 

e ficar na sala de espera. Segundo elas, as atendentes deveriam ter informado que quem 

está em tratamento pode passar na frente, pois tem medicação ou exame a ser realizado 

com hora marcada. As pacientes que vão para outros tipos de consulta ou passarão pela 

primeira consulta (caso delas), acabam esperando muito sem entender como funciona. 

Quando Paula entrou no consultório, a médica perguntou pelo parceiro e ela respondeu 

que é uma parceira que estava muito irritada com a demora, por isso não quis entrar. A 

médica disse, então, que da próxima vez, quando faltassem apenas duas pacientes para a 

vez da Paula, elas receberiam uma ligação para elas irem e não esperar tanto. 

Quando começou a acalentar a ideia de ter um bebê, o casal pensou em 

estabelecer uma relação de coparentalidade com o irmão mais velho de Paula, conforme 

ela mesma relata: 

 

                                                           
21

 Os longos períodos de espera nas referidas clínicas são justificadas pelas consultas de mulheres que 

estão fazendo tratamento para engravidar e precisam passar por procedimento com hora marcada, 

então têm preferência na ordem de atendimento. Com isso, as consultas de pacientes que vão a clínica 

pela primeira vez ou para consultas não relacionadas a fertilização, atrasam.  
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Que a gente já tinha pensado assim... na época que a gente pensou, pensou 
assim: pegar um óvulo de Nadine... porque quem ia engravidar era eu de 
qualquer jeito! Ver se tinha condições de pegar um óvulo de Nadine, 
fecundar com o sêmen do meu irmão mais velho, que é Wilson (...) e botar 
em mim... só que aí ia ser muito mais complicado e muito mais caro. Porque 
ia ter que fazer tratamento eu, Wilson e Nadine! Porque assim... Wilson eu 
acho que, não sei, era só botar o bichinho lá e cabou, né? Mas Nadine ia ter 
que tomar hormônio. Pra ela, os óvulos dela crescerem... tudo que eu tomei, 
ela ia ter que tomar e eu também ia ter que tomar. Porque eu também ia ter 
que tomar hormônio pra receber o óvulo, pra poder segurar, porque eu não 
tava preparada pra ter filhos... então eu ia ter que passar por todo o processo e 
ela também! Então ia ser dois preços diferentes. Além do que, Nadine é mais 
velha, o óvulo dela é mais velho também... (...) E a médica disse: olhe... eu 
até perguntei a medica no dia. Ela disse: olhe, possível é, mas a probabilidade 
de dar certo é mais complicado. Porque justamente pelos óvulos de Nadine 
serem mais velhos, você é mais nova do que ela... São quase, é... sou nove 
anos mais nova que ela... Então, é muito melhor fazer com o seu. Eu sei que a 
gente desistiu da ideia... meu irmão com certeza toparia... eu nem tinha 
conversado com meu irmão, mas meu irmão com certeza toparia, porque... 
É... ele já tinha até tentado ter um filho com uma mulher, uma amiga. 

 

A intenção de adicionar Wilson na relação de parentalidade pelo viés genético, 

assim como o óvulo de Nadine, representa a possibilidade de Paula retribuir o afeto e o 

apoio que o Wilson lhe deu ao longo de sua trajetória, principalmente quando da 

assunção de sua orientação homossexual, uma forma do bebê estar vinculado a um pai 

biológico conhecido e que estaria também presente como um pai jurídico e social. Pedro 

(o bebê) estaria duplamente atrelado à família de Paula. No entanto, de acordo com as 

normas do Conselho Federal de Medicina, este arranjo não seria possível, visto que o 

doador precisa ser anônimo e para que uma mulher geste um filho para outra, é preciso 

ser parente em primeiro grau e comprovar que a dona do óvulo é incapaz de gestar um 

bebê por problemas médicos. 

 

4.1. Fabricando um bebê 

 

O projeto parental se concentrou mesmo na díade conjugal. Como a decisão de 

Paula ser a mãe gestacional e a idade de Nadine comprometer a qualidade dos seus 

óvulos, dificultando com isso, o sucesso do tratamento, Paula teve o próprio óvulo 

fecundado com sêmen de doador anônimo. A escolha feita se baseou nas características 

que coincidissem com as de Nadine, visto que esta não gestaria nem daria seu óvulo.  

O primeiro doador de sêmen escolhido tinha quase um metro e noventa, cerca de 

oitenta quilos, era branco. Mas já não estava disponível. Nadine disse ser importante 

que não tivesse cabelo cacheado como o dela, porque não é nada prático, dá trabalho 

para arrumar, etc. Paula disse que gostaria que tivesse o cabelo como o da Nadine, 
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queria todas as características dela, mas neste quesito a opinião de Nadine prevaleceu. 

Um dos sêmens escolhidos tinha as características desejadas e era de um enfermeiro, 

mas não estava disponível. O sêmen escolhido e utilizado foi de um doador que gosta de 

esportes (porque elas também gostam!), branco (origem italiana), olhos castanhos, alto 

(cerca de um metro e oitenta e cinco), cerca de setenta quilos, cabelo liso e a religião 

elas não lembram, pois não era um atributo que tivesse relevância para elas. O mais 

importante eram as características físicas, pois estes seriam os atributos que 

assegurariam a aproximação entre a criança e mãe não biológica através de semelhanças 

fenotípicas. São características que tornariam pública a relação em questão. 

Na escolha do sêmen fica clara a importância que têm as características 

biológicas, não apenas porque atestam a filiação de um indivíduo, facilitando sua 

inscrição nas relações de parentesco, mas também porque deixam transparecer uma 

possível relação entre traços biológicos e comportamento. As tabelas de doadores de 

sêmen apresentam características que dizem respeito ao biótipo do doador e outras 

como religião, hobby e ocupação. Tais informações permitem que se saiba um tanto 

mais sobre o doador, porém, abrem possibilidade para pensar que esses atributos 

indicam uma propensão de herança comportamental através da genética, na medida em 

que figuram ao lado de características biológicas e podem definir a escolha do doador.  

O casal estudado, assim como casais heterossexuais, utiliza-se, pois da 

capacidade que as NTRs apresentam de mimetizar o parentesco natural, 

compatibilizando características físicas e sociais do doador com as do casal estéril 

(Luna, 2002). A escolha do doador representa também a força dos pressupostos do 

nosso sistema de filiação, dentre os quais está a ideologia do sangue, que confere a este 

a função de vetor de transmissão das características específicas físicas e morais de uma 

linhagem (Fine, 2001). 

As deliberações do casal, desde o momento em que resolveram ter uma criança, 

foram sempre discutidas e definidas conjuntamente. Em suas falas, Nadine e Paula 

enfatizam que são decisões que cabem a elas e a mais ninguém. Quando perguntei sobre 

a opinião das famílias sobre a decisão de ter um bebê, elas deixam claro que é um 

assunto que diz respeito ao casal, apenas. Elas resolveram tudo sozinhas e só depois de 

confirmada a gravidez contaram à família. Segundo Nadine: 

 
Quando eu e Paula, a gente decidiu ter o filho, a gente não procurou, não 
questionou nada com família, entendeu? Porque eu acho que cada um tem a 
sua vida, cada um seguiu o seu caminho... e não é porque eu sou 
homossexual que eu tenho que pedir opinião das pessoas para o que eu vou 
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fazer! Se fosse um casal de hetero que fosse ter um filho, todo mundo ia 
gostar, entendeu? Então eu decidi não entrar em detalhes, entendeu? 

 

Embora a relação com as respectivas famílias de origem seja amigável e nutrida 

frequentemente com visitas, contatos telefônicos – principalmente Nadine que tem os 

pais em outra cidade – almoços familiares, as decisões que são tomadas no âmbito 

conjugal são restritas ao próprio casal. Assim sendo, o casal em foco, independente de 

sua orientação homossexual, é formatado pelo ideal conjugal igualitário, conforme a 

definição posta por Tânia Salem, visto que há uma: 

 

valorização da díade em seus próprios termos; ou seja, noticia-se um código 
moral que se desloca do dispositivo da aliança para um outro centrado na 
segmentação e na privatização. Tal concepção implica o preceito de que os 
núcleos de proveniência não podem encompassar ou recobrir a díade. O laço 
conjugal é entendido como suficientemente forte e auto-referido a ponto de 
isolar a parceria no campo das relações familiares – o que necessariamente, 
remete para a suposição de que ela deve estar dotada de uma identidade 
interna mais forte do que aquela que vincula cada um de seus membros aos 
respectivos núcleos de origem. (Salem, 1989, p. 04) 

 

A suficiência do laço conjugal e a privatização da díade se impõem na 

constituição do par e em todas as decisões do casal, desde o início da relação, quando 

resolveram morar juntas. Não ignoro a orientação homossexual como fator que oferta 

outros matizes ao casal igualitário, mas me atenho aqui ao vínculo afetivo como 

propulsor da conjugalidade, deixando de fora, neste momento, o fato de termos duas 

lésbicas como constituintes dessa díade. Ademais, corroboro do que propõe Maria Luíza 

Heilborn, ao pesquisar a dinâmica do casal igualitário, quando esta afirma que é 

possível comparar casais homossexuais aos heterossexuais, considerando que os 

primeiros mantém o que há de estrutural no casamento (Heilborn, 2004). No entanto, o 

ideal de casal igualitário – que é facilitado, inclusive por se tratar de duas mulheres – 

pode ser abalado, se considerarmos o aspecto financeiro da relação e a diferença de 

idade entre as parceiras: Nadine foi o lado que tornou possível o filho através das NTRs, 

embora Paula tenha ofertado, em contrapartida, seu ventre. Os quase dez anos de 

diferença de idade que separam as duas, conferiram experiência a Nadine a ponto de dar 

conselhos a Paula que, segundo ela própria conta, a colocaram “no eixo”. Deste modo, 

embora as decisões sejam discutidas e avaliadas em conjunto, as opiniões de Nadine 

parecem definir o ponteiro da balança. 

A conjugalidade que outrora foi percebida como “estratégia” de prevenção, 

como uma maneira de evitar a promiscuidade que associava a comunidade gay à 
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epidemia da AIDS pode ser concebida, assim como o é quando diz respeito aos casais 

heterossexuais, como uma maneira de cimentar uma relação de afeto. Em que pese o 

caráter de normalização que ela contém, ela une indivíduos pelo sentimento amoroso, 

pouco importando a similitude do sexo (Costechareire, 2008). Nadine e Paula encarnam 

um exemplo, não só de um casal que supera as dificuldades decorrentes da orientação 

homossexual, mas de concretização de maternidade e parentalidade, configurando um 

arranjo familiar possível, apesar de não previsto pelas normas da heterossexualidade. 

Ao escolher as técnicas de reprodução assistida, situadas na sociedade contemporânea 

ocidental, elas configuraram uma expressão de família homoparental que bagunçou os 

termos fundadores da construção do parentesco, passando de casal socialmente estéril a 

mães.  

Françoise Héritier (2002) já assinalara que as novas tecnologias reprodutivas  

não criaram novas formas de filiação, apenas sofisticaram as formas de família, sendo 

que as situações atuais por elas geradas já se apresentam institucionalizadas em outras 

sociedades (não ocidentais). Porém, considerando o esquema cultural vigente, o adjetivo 

que atribui novidade a estas tecnologias pode ser atribuído também às situações que elas 

engendram, principalmente quando o par em questão é ímpar. 

 

4.2. Eu, tu, nós 
 

A novidade das situações engendradas pelas novas tecnologias reprodutivas 

repercute em várias esferas da nossa sociedade. O fato de casais homossexuais passarem 

à condição de pais e mães já é, de uma maneira geral, surpreendente, independente da 

maneira como isto ocorre. Porém, quando estes casais (cuja sexualidade não reprodutiva 

já acena a impossibilidade de procriar), contrariam esta impossibilidade, surpreendem 

amigos, família, sociedade ao conceber filhos/as biológicos/as. Surpreendem 

principalmente aqueles que pertencem a gerações que antecedem a nossa, a exemplo da 

mãe de Paula, que não compreendeu como teria um neto se a filha estava casada com 

outra mulher: 

 

Então... no começo ela ficou também, ela ficou meio assim, estática! Acho 
que ela ficou sem entender direito. Porque acho que ela, ela ficou: “como 
assim, você tá grávida?”, né? Falei “mãe a gente fez um processo”... Aí 
expliquei tudo a ela, fiz (inaudível), derêrê... Ela; “mas, quem é o pai?”, e eu 
fiz “e quem sabe?”... [risos de ambas] Eu disse “olhe”, aí dei as 
características, porque vem a tabela, você escolhe pelas características do pai. 
E aí eu disse, “olhe ele é isso, assim, assim e assim!”. Pronto! 
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Passada a surpresa inicial, ela acolheu a ideia de ter um neto, divulgando entre as 

amigas que ia ser avó, comprando presentes para o bebê e passando a visitar a casa da 

filha sempre que pode. A chegada de Pedro foi uma lufada de ar para quem já não 

esperava desempenhar os dotes avoengos. 

Wilson, como já deixei claro, desde o início manifestou a alegria de ter um 

sobrinho vindo da irmã – com quem sempre teve forte vínculo afetivo – para o qual 

direcionaria atenção e afeto como a um filho que não teve, compartilhando todos os 

momentos, desde a concepção. 

Márcio22, o irmão do meio de Paula, foi o único que não se aproximou e não 

participou intensamente do processo gestacional, voltando a se reaproximar da irmã no 

dia do parto, como relatarei mais adiante. Segundo os relatos de Paula, Márcio aparece 

como uma pessoa complicada de lidar, desde a adolescência. No que diz respeito a sua 

relação com Paula e Nadine, há uma tranquilidade que foi quebrada em pelo menos dois 

momentos: ao permitir que um ex-namorado de Paula, que estava bebendo em sua 

companhia, usasse seu telefone para ligar para ela, que atendeu pensando que era o 

irmão. Ao perceber quem era, Paula ficou desconcertada. Ela e Nadine não viram com 

bons olhos aquela situação e não sinalizaram que isto afastou Márcio do convívio com 

elas, mas sim o fato de ele ter questionado a ideia de Nadine adotar o bebê, como 

relatarei a seguir. 

Após a confirmação da gravidez, mais uma vez o casal – Paula e Nadine – 

estudou uma estratégia de unir Nadine a Pedro. Assim sendo, aventaram a ideia de 

Paula ceder o bebê para que Nadine o adotasse. Sabendo desta possibilidade, Márcio 

entendeu que isto ameaçaria a sua relação com a criança – chegando a afirmar que ele 

deixaria de ser seu sobrinho – e contestou a estratégia, tentando influenciar também sua 

mãe. A resposta de Paula à colocação do irmão manifesta a força e a certeza do 

biológico, embora em outras situações o casal tente atenuá-las (quando se trata de 

relação entre Nadine e Pedro, principalmente): “Ah, meu filho vai tá na minha barriga! 

Pelo amor de Deus! O óvulo é meu, não é um óvulo de Nadine, o óvulo é meu! O óvulo 

é meu!”. Esta estratégia foi deixada de lado porque requeria um processo burocrático e 

complexo, algo que as desestimula. 

                                                           
22

 Está mais afastado dos irmãos, embora tenha como companheiro um primo de José, marido de 

Wilson. 
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Embora Nadine tenha boa relação com a família de origem, o fato de estar 

distante geograficamente, torna as reações mais mornas. Como saiu da casa dos pais há 

muitos anos, ela já goza de uma autonomia maior, sem que isso implique na quebra dos 

laços afetivos, que são renovados através de visitas aos pais, telefonemas etc. A notícia 

do neto foi bem recebida, mas menos intensamente, considerando a distância que os 

separam e o fato de não ser o primeiro neto (o que ocorreu no caso da família de Paula, 

onde a possibilidade de ter um neto era praticamente nula, já que os três irmãos 

assumiram a orientação homossexual). Ainda assim, o fato de ter um neto vindo através 

de Nadine, vem coroado de bons sentimentos. 

Para os/as amigos/as dessas mães, a chegada do bebê foi bastante festejada e 

comentada. Isto fica perceptível nas fotos tiradas na maternidade – onde muitas pessoas 

foram visitá-las – e outras publicadas no Facebook. As fotos postadas na internet são 

sempre muito comentadas, tanto pelos parentes quanto pelos amigos/as virtuais e reais. 

Os comentários parabenizam as mães, falam que o bebê é lindo, pessoas que estão longe 

falam da vontade de conhecê-lo, outras – como Leila, “madrinha de consideração23” – 

falam da saudade e do desejo de voltar a estar com a família etc. Leila foi a primeira 

namorada de Nadine e, desde então (há mais de vinte anos), as duas são amigas. Devido 

a esta amizade, Nadine, com o consentimento da parceira, a escolheu como madrinha 

para Pedro, facultando a escolha do Padrinho a Paula, que elegeu José, já que Wilson já 

era tio. Embora falem de padrinho e madrinha, elas decidiram não batizar o bebê, já que 

não são católicas praticantes. O fato de nomeá-los como madrinha e padrinho é mais 

uma maneira de enfatizar a comunhão de sentimentos que os unem. 

Considerando a família, os/as amigos/as e o trabalho com principais instâncias 

de legitimação (ou não) do casal homossexual e da passagem deste à família 

homoparental, como sugere Desjeux (2006), de maneira geral, em que pese o impacto 

da relação e da gestação, estas instâncias contribuíram positivamente para que esta se 

consolidasse, nem que fosse pelo fato de não interferir diretamente nesta passagem. 

Aliás, passadas a tensões iniciais, quando da assunção da orientação homossexual, à 

medida que a relação amadurecia e se fortalecia, conquistavam a autonomia enquanto 

casal, blindando, sempre que possível, contra as influências externas, familiares ou do 

círculo de amizade. 

                                                           
23

 Elas utilizam tal expressão para assinalar o elo afetivo que une Leila à família que se forma e por se 

tratar de uma relação (madrinha/afilhado) que não será consagrada, de fato, no ritual religioso 

(católico). 
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4.3. Mães como as outras? 

 

Embora os modos como a maternidade foi e é experienciada possam variar, ela 

continua tendo como referência aspectos biológicos, dois dos quais, devido a sua 

visibilidade são menos questionados: a gestação e o parto . Assim sendo, ao tratar da 

ausência involuntária de filhos, as técnicas de reprodução assistida favorecem um 

recrudescimento da valorização destes aspectos – o filho/a biológico/a a qualquer preço 

–  e ao mesmo tempo os põem em dúvida, na medida em que possibilitam a 

fragmentação da concepção. Diante da fragmentação da concepção, como saber ou 

garantir em qual destes aspectos biológicos está realmente guardada a “autenticidade” 

da maternidade? 

A maternidade gestacional substituta, conhecida no Brasil como “barriga de 

aluguel”, é um dos recursos das novas tecnologias reprodutivas que fertilizam 

interrogações sobre a maternidade. Com o uso da fertilização in vitro (FIV), a 

transferência de um óvulo fertilizado de uma mulher para outra separa maternidade 

genética (conjunção de gametas) da maternidade gestacional (Luna, 2002).  Ainda que o 

procedimento fisiológico seja o mesmo – a fertilização do óvulo de uma mulher para 

implantação em outra –, dele resulta “pelo menos duas situações sociais díspares” 

(p.235). A mãe intencional, a que idealiza o projeto parental, pode coincidir com a mãe 

gestacional, utilizando o óvulo de uma doadora. No outro caso, uma mãe intencional 

tem seu óvulo fertilizado, mas o embrião resultante deste procedimento é gestado por 

outra mulher, que seria a mãe gestacional substituta. 

Se a maternidade se define pela fecundação do óvulo pelo gameta masculino, 

pela gestação, seguida do parto e do aleitamento, o que dizer ou fazer quando há 

fragmentação destas funções maternas? O mal estar é mais agudo no caso da “barriga de 

aluguel”. Embora ela se estenda por nove meses, no momento do parto, o corte do 

cordão umbilical tem um significado ainda maior, significa não apenas o rompimento 

do vínculo fisiológico, mas também o rompimento da relação dos pais intencionais com 

a mãe gestante e desta com o bebê. No caso do óvulo doado, as características genéticas 

estarão presentes por toda a vida e pelas gerações seguintes. Entretanto, a doadora 

destas características não estabeleceu nenhum tipo de relação com o bebê ou com os 

pais dele além da relação biológica.  
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Considerando a maternidade como experiência fundamental para a identidade 

feminina, se esta se estende por pelo menos quatro etapas, na medida em que uma delas 

deixa de ser experienciada, a mulher deve se perceber e ser vista como menos mãe, 

menos mulher? Se uma ou mais destas que são consideradas funções maternais são 

subtraídas ou substituídas pelas novas tecnologias reprodutivas conceptivas, por que não 

se utilizar da adoção? Seria ainda a ficção biologicamente elaborada mais convincente e 

mais fácil? 

Das formas possíveis a um casal homossexual ter filhos, afirma Cadoret (2001), 

a reprodução assistida é a mais complicada, pois a criança está sempre do lado 

biológico, mas um biológico amputado de um dos seus termos: o genitor é também o 

pai, mas a genetriz não é a mãe que gesta, ou a mãe é também genetriz, enquanto o 

genitor não se torna pai, no caso de lésbicas que recorrem a doador anônimo de sêmen. 

Como lidar com as lacunas desta biologização em relação à maternidade? 

Todas as interrogações supracitadas assumem outras proporções quando 

pensamos não em um homem e uma mulher na origem delas, mas duas mulheres, duas 

mães em potencial, que buscam diferentes fios para alinhavar os atributos maternais a 

uma mesma criança. Nadine, mãe intencional, está ligada à mãe biológica, Paula, tanto 

afetivamente quanto através do contrato de união estável. No entanto, apesar destes 

vínculos e do investimento financeiro no tratamento, isto não lhe assegura direitos sobre 

a criança nascida de tal investimento, embora ele seja também afetivo. 

Deslocam-se valores e conceitos de acordo com os interesses de quem reivindica 

direitos reprodutivos ou maternos? Se há esta plasticidade de valores e funções, por que 

a gritaria (parafraseando aqui Marilyn Strathern) diante de duas mulheres, duas mães de 

intenção, que utilizam a reprodução assistida para pôr suas crianças no mundo? Diante 

desta plasticidade, a maternidade pode ser experimentada de maneiras diferentes. 

Definitivamente, mãe não é uma só... 

Segundo Delaisi de Parseval & Collard (2007), “le corps n’est pas seulement un 

moyen parmi d’autres d’entrer en filiation mais bien un moyen privilégié” (p.41). Este 

privilégio atribuído ao corpo é, em grande medida, o que move a engrenagem das novas 

tecnologias reprodutivas, subsidiando o desejo de “sentir na pele” a construção da 

maternidade e da filiação, convergindo também para o “comércio do que faz o coração 

bater mais rápido” (Rifkin apud Ramirez-Galvéz, 2003:172). No entanto, as diversas 

sociedades – ocidentais ou não – dão mostras de que, além do corpo, outros artifícios 

são operacionalizáveis a fim de inserir pai, mãe e filho/a em relação uns com os outros, 
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algumas vezes clamando pelo sangue, outras pelo afeto, pelos cuidados. As lésbicas que 

chegaram à maternidade através das técnicas de reprodução assistida, ilustram esta 

relação que conjuga o biológico e o cultural. 

Nadine e Paula, ao optar por um filho que descendesse geneticamente do casal 

ou de pelo menos uma delas, dão provas da força que tem a ideologia do sangue e a 

importância do vinculo biológico encarnado no DNA. Por outro lado, são também 

exemplo da crença de que outros vínculos podem e devem ser gerados para amarrar a 

família que constroem. Estabelecida a maternidade de Paula com seu próprio óvulo e 

seu ventre, o casal se movimenta no sentido de assegurar que Nadine esteja firmemente 

agregada ao projeto de família. O primeiro passo, após a decisão de ter uma criança, foi 

o investimento financeiro que ela fez ao pagar a FIV. Não se trata de uma relação 

comercial, pura e simplesmente, como já afirmei, mas também de um ato simbólico 

manifesto por uma mãe intencional.  

Durante todo o processo, as duas mães estiveram juntas nas consultas e decisões, 

ambas gestando o bebê e providenciando o que seria necessário para recebê-lo. Alguns 

dos momentos são registrados no álbum da gestação, que Paula me mostrou. São 

fotografias tiradas por fotógrafo profissional – porque ela queria escolher uma para 

publicar no jornal24 – e outras não. Entre estas últimas, constam fotos em que o 

fotógrafo é Wilson. Enquanto me mostrava, Paula falava dos locais onde as fotos foram 

tiradas e contava como José – marido de Wilson – “produzia” as sessões de fotos, 

indicando os lugares, as posições e preparando o ambiente.  

No parto, os personagens principais desta história se encontram todos no mesmo 

cenário. As próprias mães dizem que foi o maior evento gay que o hospital já viu, 

devido à movimentação atípica. Embora estivesse prevista a cesárea, Paula sentiu 

cólicas e desconforto durante o dia, então José – cunhado e médico dela – a medicou e 

pediu que ela fosse para o hospital. Após examiná-la, ele decidiu fazer o parto naquela 

mesma noite. 

Havia dez pessoas na sala de cirurgia para o parto. Entre médicos – obstetra, 

anestesista, pediatra, dois ginecologistas – enfermeira e circulante, estavam Nadine, 

Wilson e Márcio, além do profissional que estava a filmar. A trilha sonora do parto foi 

composta por uma música cantada por Adriana Calcanhoto e pela música tema do filme 

“O Rei Leão”, escolha feita por Wilson, desde que soube da gravidez. Ao assistir à 

                                                           
24

 No Jornal da Cidade , coluna social de Thaís Bezerra, que foi aluna de Paula e já havia publicado uma 

foto dela, anunciando a gravidez. 
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filmagem do parto, percebo que nem as pessoas, nem a música amenizava o nervosismo 

de Nadine, cujo olhar inquieto percorria todo o lugar e denunciava sua ansiedade. 

Enquanto Wilson fotografava tudo, Márcio, com seus conhecimentos de enfermagem, 

revezava entre assegurar que tudo estivesse bem e segurar a mão da irmã. É interessante 

notar que Márcio esteve muito ausente desde quando soube da gravidez, mas foi o 

primeiro a chegar ao hospital quando foi informado que o bebê iria nascer e esteve com 

Paula durante muito tempo, enquanto o parto acontecia, segurando sua mão e 

confortando-a. 

Quando o bebê nasceu, tudo estava combinado para que Wilson segurasse o 

cordão umbilical e Nadine cortasse. Mais do que isso, os presentes apontavam para a 

importância de registrar o momento com uma fotografia, atestando a relação estreita e 

singular com o bebê. No meio da algazarra pós-parto, José não soube utilizar a câmera e 

a foto não registrou o momento exato, o que foi motivo de lamento na ocasião e depois, 

quando se comentava o parto. Wilson, que está sempre se colocando como um pai 

social em potencial, e Nadine, a outra mãe, protagonizam um momento de considerável 

peso simbólico, visto que é o momento em que se rompe o vínculo corporal com a mãe 

que gestou, ao mesmo tempo em que afirma a continuidade do vínculo por ser um corte 

realizado por pessoas que têm uma forte conexão emocional e social com o bebê e com 

a mãe dele. Este vínculo entre as mães, a criança, Wilson e José é cultivado e reforçado 

em várias situações: nas camisolas utilizas por Paula durante sua estada na maternidade, 

que foram presentes deles; na escolha e na compra dos móveis do quarto do bebê e das 

lembrancinhas que seriam entregues aos que visitassem o bebê, nos passeios feitos em 

família – registrados em fotos que são publicadas no Facebook –, nos almoços 

dominicais (mesmo quando Paula e Nadine não podem ou não querem ir à casa de 

Wilson e José, eles levam Pedro) que ocorrem em sua casa, durante o parto, etc. 

Os relatos de Paula sobre a gestação, mesmo quando ela falava de dor e 

desconforto durante a gestação, ressaltavam que tudo valia a pena por estar gestando o 

filho “com Nadine” – reiterando como ela foi e é importante na sua vida – e isso não foi 

diferente no que diz respeito ao parto. É interessante como ela fala da experiência de 

parir. Do medo da anestesia, das dores decorrentes dele, do empurrão que o médico dá 

para ajudar o bebê a nascer, da maneira como os médicos “mexem” no corpo, cortando, 

sugando, costurando...  Em seguida ela conta que está todo mundo festejando, 

admirando Pedro, enquanto dois médicos a costuram. Interessante notar como o corpo é 

dividido e divide o parto. Na hora do parto as atenções estão voltadas para a parte 
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inferior, que está sendo manipulada e contém o bebê. Quando ele vem ao mundo, 

centraliza a atenção e o foco é a parte superior do corpo da mãe, sua emoção, o encontro 

com o filho e a partilha desse encontro com a companheira e com os familiares. Em 

seguida, o bebê torna-se o centro das atenções. 

Após a gestação de afeto entre as mães e a gestação biológica, é chegada a hora 

de conceber, na prática, a família. Quando perguntei sobre o registro de nascimento do 

Pedro, Paula informou que elas chegaram a consultar um advogado sobre a 

possibilidade de Nadine e Wilson registrá-lo, mas exigiria burocracia e tempo, então 

desistiram. Quis saber sobre a dupla maternidade, se elas não tentariam, então, colocar 

as duas mães na certidão de nascimento. Ela, reiterando não só a aversão à burocracia, 

mas também a distância em relação a movimentos políticos e LGBT, contou que elas 

pretendem esperar que isso seja permitido para então implementar a mudança na 

certidão. 

Enquanto isso não é possível sem que haja intervenção jurídica, na certidão de 

nascimento de Pedro consta Paula como mãe, o espaço que cabe ao pai, em branco e, 

junto ao prenome Pedro está o sobrenome de Nadine. Embora o sobrenome no nome do 

filho não implique em direitos e deveres de filiação para com a criança, há que se 

considerar que atribui uma forte ligação, visto que o sobrenome de Nadine estará, em 

certa medida, perenizando o elo entre ele e suas mães e entre elas duas. Claudia Fonseca 

(2002) chama a atenção para o poder que o nome tem de inscrever o indivíduo a um 

grupo. Assim como o nome de Claudiana (mulher que ela analisa no estudo sobre 

circulação de crianças) que não mudará e é uma das maneiras de inscrevê-la em dada 

família, embora outros laços sejam levados em consideração ao traçar suas relações de 

parentesco, o nome de Pedro também não mudará. Mesmo que venha a ter irmão, que 

case e descase, o seu nome sempre o fará lembrar sua genealogia.  

A importância do nome nas relações sociais é abordada também por Bernard 

Vernier (1999). Através de um estudo comparativo de sistemas de parentesco, sua 

análise demonstra o papel que o nome desempenha como estruturante das relações 

sociais. Há uma relação entre o nome e a aparência das crianças, imprimindo sua marca 

na classificação das relações que as crianças terão com os parentes, priorizando os 

vínculos com uns em detrimento de outros. O autor enfatiza a influência que o nome 

tem na vida social e afetiva, servindo de ponto de partida para o tipo de relação que o 

indivíduo estabelecerá com os outros. As regras de nominação resistem às mudanças e 

são compatíveis com diferentes sistemas de parentesco, sendo uma forma segura de 
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afiliação e estabelecendo relações complexas com o princípio oficial de filiação. É nesse 

sentido que o sobrenome de Nadine atua na vida de Pedro. Ainda que não confira valor 

jurídico, o nome representa o reconhecimento público de dois aspectos do parentesco: 

aliança e filiação (Weber, 2005), daí o valor maior da atribuição do sobrenome de 

Nadine na criança. 

 No que diz respeito às questões formais de direitos, o sobrenome da mãe não 

biológica, incluído no registro, não gera por si mesmo, nenhum direito, mas pode servir 

de indício do relacionamento, no caso de pleitearem a dupla maternidade. Optando por 

formalizar juridicamente a condição de mãe de Nadine, um caminho possível seria 

tentar verificar se o cartório onde se encontra registrada a criança, admite que se 

acrescente o nome da outra genitora – como ato administrativo, levando o contrato de 

união estável do casal, alegando que ambas são mães. No caso do oficial de Registro 

Civil se recusar a fazer a inserção, elas poderiam ajuizar uma Ação Judicial, provando 

que os laços que unem a parceira da mãe à criança são de relação materno-filial, 

enfatizando que é tudo em nome do melhor interesse da criança, princípio fundamental 

do direito de família. 

Como não se dispuseram a esta reivindicação, atualmente elas estão, através de 

assistência jurídica, buscando uma forma de fazer o Pedro herdeiro da Nadine. Deste 

modo, a relação de Nadine e Pedro se encaixaria inteiramente na definição de 

parentesco de Florence Weber (2006), qual seja: “o conjunto de obrigações morais e 

legais – inclusive a obrigação de tomar conta e cuidar, mas também como conjunto de 

direitos econômicos e políticos para a transmissão simbólica e material” (p. 479). Veja-

se que tal definição enfatiza a existência de um parentesco, sem necessariamente 

interpelar a dimensão biológica deste. 

Voltemos aos aspectos biológicos que fazem uma mãe... Assim como o saber 

médico e o progresso de suas técnicas interviram em aspectos da maternidade como a 

concepção, a gestação e o parto, tal saber também atuou naquele aspecto que foi o 

símbolo maior da maternidade, o aleitamento. Este ato evoca a devoção da mãe e a 

relação de intimidade que ela tem com os filhos. Knibiehler (2001) toma como exemplo 

da exaltação a esta prática o fato de Maria (mãe de Jesus) ter sido eximida de todas as 

provações da reprodução, mas não ter deixado de dar o seio ao filho. Porém o aspecto 

ambíguo do seio, ao mesmo tempo fonte de nutrição e de erotização, habilitou o recurso 

a uma ama de leite. Em movimento parecido, a mamadeira, outrora percebida como 
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uma vilã, passou a símbolo da liberdade para as mulheres, visto que qualquer pessoa 

poderia nutrir o bebê.  

Além de símbolo da dedicação maternal, o aleitamento pode significar o poder 

da mulher, tendo como antagonista a mamadeira. Esta forma de pensar pressiona as 

mulheres a se dedicar a esta função de modo a se afirmar como mãe completa e se 

consumindo pela frustração de não poder amamentar seu filho. Isto é realçado ou não 

conforme o contexto cultural. No caso do Brasil, há um incentivo do Estado a esta 

prática, seguindo recomendação da Organização Mundial de Saúde de que o leite 

materno combate a mortalidade infantil e traz benefícios à saúde da criança. Esta 

orientação, oriunda dos saberes médicos, somada à ideia de identidade maternal que o 

aleitamento confere, implica na adesão incondicional a esta prática. Sua interface cruel, 

para algumas mulheres que sucumbem a esta pressão cultural e social, é a 

impossibilidade de pô-la em prática. Paula foi um pouco vítima desta pressão. Durante 

uma de nossas conversas ela revelou como foi angustiante não ter leite – Pedro teve o 

leite materno como alimento exclusivo apenas por vinte dias – e as pessoas em volta 

cobrando, insistindo para que ela amamentasse o bebê. A angústia não veio do fato de 

não ter leite propriamente, mas da cobrança externa sobre algo que para ela não era 

fundamental. “Se não tinha leite, era só comprar Nan25!”, afirma Paula. Isto não 

significava um drama para ela porque, assim como os irmãos, foi criada sem o leite 

materno e todos “cresceram fortes e saudáveis”, então “é besteira essa cobrança pelo 

leite materno”. Assim sendo, a tarefa de nutrir o bebê (um dos principais cuidados 

dispensados a um bebê) coube também a Nadine, permitindo que ela participasse de 

maneira mais intensa desta fase da maternidade, graças à mamadeira. 

Enquanto não consolidam os aspectos jurídicos e formais, as mães de Pedro se 

conformam ao exercício da maternidade nutrindo-o de afetos e cuidados. Tendo em 

vista que o cuidado é uma das dimensões da maternidade – ao lado do biológico –, 

conforme Weber (2006), o elo maternal de ambas está assegurado.  

Logo que Pedro nasceu, elas contaram com o apoio de profissionais para auxiliá-

las. O suporte inicial foi dado por uma enfermeira que dormia com ele no primeiro mês. 

Depois elas ressaltam que tentaram alternar os cuidados noturnos, mas as noites sem 

dormir estavam afetando as atividades laborais e a própria relação conjugal. Quem quer 

que ficasse acordada à noite teria que estar bem no dia seguinte para cuidar do bebê e/ou 

                                                           
25

 Leite em pó específico para recém-nascidos. 
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trabalhar, uma substituindo a outra, tentando respeitar os horários de trabalho. Mas nem 

sempre foi possível, o que somado ao cansaço, as deixava nervosas e interferia no bem-

estar das duas enquanto casal. Assim sendo, contrataram uma babá para auxiliar durante 

os dias da semana. 

Como contam com o auxílio de pessoas remuneradas nas atividades domésticas 

– babá e empregada doméstica – não há uma demarcação exata de tais atividades entre 

as duas, ou mesmo daquelas relacionadas ao bebê, visto que contrataram uma pessoa 

para auxiliar nos cuidados durante a semana. Ainda que tenham a ajuda dessas pessoas 

cotidianamente, elas seguem as diretrizes formuladas pelo casal de acordo com o que 

julgam ser essencial para o bem-estar do filho, de comum acordo, não as eximindo das 

preocupações práticas do cotidiano e da dedicação ao filho. Por exemplo: no final da 

tarde – quando a babá vai embora – uma das mães, a que não tiver compromisso de 

trabalho, desempenha atividades como dar banho, fazer e oferecer mamadeira, distrair e 

pôr para dormir, assim como ocorre nos finais de semana. Os horários de trabalho de 

Nadine são mais rígidos durante a semana, mas quando está em casa, faz questão de 

ficar com Pedro. No caso de Paula, durante os finais de semana trabalha à noite, então 

Nadine dá o suporte que precisa. 

Sendo a família de Nadine de outra cidade e a mãe de Paula já idosa, os avós não 

participam nem partilham dos cuidados diários da criança, como é recorrente em muitas 

famílias. Os contatos com as famílias de origem são mais esporádicos. A mãe de Nadine 

veio conhecer o neto, mas o pai não. Foi preciso esperar que Pedro recebesse as vacinas 

até os seis meses de idade para que pudesse viajar com as mães para a Bahia e ser 

apresentado ao lado distante da família. A mãe de Paula visita e é visitada pela filha, 

nora e neto. Conta Paula, que quando avisa que vai a sua casa ela, imediatamente, 

pergunta se o Pedro também vai porque se não for “não tem graça”.  

Presenças constantes são Wilson e José. Nas visitas que já são tradicionais para 

os dois casais e Pedro, misturam-se as descobertas deste e as dos tios e mães em relação 

a seu desenvolvimento. Além de receber Pedro e suas mães, José se preocupa em 

demonstrar sua habilidade na cozinha para agradar aos visitantes, inclusive a criança. 

Em uma das fotos que ilustram a interação entre eles, José alimenta Pedro, pondo a 

comida na boca e na legenda escreve: “É por isso que meu Pedrinho não quer sair da 

casa do tio: educado com consomê de manga, Vichyssoise, Papillote de Peixe, pan 

perdu, Cup Cake. O paladar do guri vai ser apurado”. 
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Wilson é uma das pessoas mais presentes na vida desta família. Como não pôde 

ser pai biológico e a ideia de registrar a criança em seu nome já havia sido descartada, o 

outro lugar que lhe caberia seria, além de tio, o de padrinho. No entanto, para não gerar 

ciúmes no outro irmão de Paula e, considerando que já existia o vínculo de tio, o lugar 

de padrinho foi destinado ao marido de Wilson, que foi também o médico que fez o 

parto. Os dois casais em questão não são adeptos de nenhuma religião, então não houve 

um ritual em igreja, apenas um apadrinhamento que é afirmado e reafirmado através dos 

cuidados com o Pedro, do afeto e dos presentes que lhe são ofertados e dos constantes 

encontros familiares na casa dos tios. 

Além disso, o vínculo afetivo de Wilson e seu marido, José, com Pedro, pode ser 

ilustrado pelas fotos que constam nos perfis de ambos no Facebook. São inúmeras as 

fotos deles com o Pedro e legendas que explicitam a importância da criança para os 

dois: “Primeiro banho de mar de Pedrinho”, “Carnaval de Pedrinho”, “Só um tio babão 

para fazer um vídeo assim...”, “Lindo, né, Fulana? Amo demais esse menino”. Os 

comentários (que são muitos!) feitos pela rede de amigos a respeito das fotos também 

reiteram a importância do sobrinho para Wilson e seu parceiro. Uma das fotos que 

reflete o orgulho dele é a que registra a primeira vez (de muitas, segundo ele) que ele 

ficou com o bebê no seu escritório. No comentário dizia que as mães foram trabalhar e o 

tio tinha ficado com ele, mas lamentava por ter sido apenas durante três horas.  

Nadine postou uma foto dele quando era bebê ao lado da de Pedro na mesma 

idade, mostrando quão parecidos eles são fisicamente. Esta interação via Facebook e os 

relatos de Nadine e Paula, enfatizam que o afeto e os vínculos estabelecidos entre 

Wilson, José e Pedro, são reafirmados a cada final de semana juntos, a cada visita deles 

à residência de Paula e Nadine e nas demonstrações de cuidado com o bem estar de 

Pedro, em todos os sentidos. Em uma foto que Paula postou, Pedro aparece tentando 

mexer em uma tomada elétrica que está protegida. Entre os vários comentários que 

exaltam a peraltice do bebê e sua graça, consta o comentário de Wilson: “Precisa colar 

as tomadas dessa casa com super bonder, URGENTE!”.  

Não foi preciso recorrer à burocracia para estabelecer vínculos jurídicos – para 

colocar Wilson como pai na certidão – ou ao advento das NTRs para assegurar laços 

genéticos, como cogitado inicialmente. O outro irmão de Paula, Márcio, apesar do 

vínculo biológico com o bebê, não interage com ele ou com as mães com a mesma 

intensidade. Embora tenha abrandado o mal estar de outrora, com sua presença e 
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dedicação durante o parto, não se reaproximou a ponto de frequentar a casa delas ou se 

fazer presente de outras maneiras. 

Isto posto, percebe-se que as estratégias informais para instaurar vínculos entre 

Pedro a outras pessoas, além da mãe biológica, ora recorrem ao biológico, ora ao afeto, 

ao cotidiano compartilhado, aos cuidados que lhes são dispensados (que passam, 

inclusive pelo aspecto material), configurando uma rede de relações baseada em outros 

pressupostos que não o exclusivamente biológico, embora este seja exaltado em várias 

ocasiões. Assim sendo, o diagrama abaixo representa as relações mais estreitas e 

constantes que tem Pedro como centro e as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, 

que a ele se ligam afetivamente, dispensando-lhe cuidados. 

 

 

 

 

O diagrama ilustra o que podemos chamar de parentesco cotidiano, conforme 

elaboração de Florence Weber (2005). Para Weber, o parentesco cotidiano é uma 

dimensão do parentesco que tem sido negligenciada do vínculo de filiação, na medida 

em que se preconizam os vínculos biológicos e jurídicos. O parentesco cotidiano se 

assenta sobre vínculos criados pela partilha da vida cotidiana e da economia doméstica, 

na sua dimensão material e afetiva, onde se efetua um trabalho de socialização. Deste 

modo, o cotidiano constitui uma terceira dimensão da filiação, composta também pelo 

sangue e pelo nome, sem que estejam, necessariamente, superpostas. Assim sendo, visto 

pelo prisma do parentesco cotidiano, até mesmo José (marido de Wilson) está vinculado 

a Pedro. Também por esta perspectiva, o vínculo de parentesco entre Nadine e Pedro é 

tecido e reafirmado: investimento material (tornando possível o tratamento), cuidados 

dispensados, o sobrenome adicionado, o cotidiano compartilhado etc. 
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Ainda que o biológico possibilite que apenas Paula seja a mãe reconhecida 

juridicamente, as duas se percebem como mães tanto nas atividades maternais quanto no 

vínculo afetivo com Pedro porque isto foi designado antes do nascimento do bebê, 

durante a construção do projeto parental. Como colocamos anteriormente, nem sempre a 

maternagem foi atributo das mães que pariam. Isto continua sendo verdade, apesar do 

valor que atribuímos às relações consanguíneas e genéticas, e os casais de lésbicas estão 

a nos dizer isto. O sangue ou DNA não são substratos únicos para estabelecer relações. 

Independente deles, as tarefas que dizem respeito à maternagem e à parentalidade 

podem seguir outros critérios e afirmar a sua importância no cotidiano da criança que é 

alvo destes cuidados e das mães que são transmissoras deste. Como sugere Virginie 

Descoutures (2010), é o trabalho parental que faz estas mães, sendo este definido como:  

 

ces actions innombrables – pédagogiques, domestiques, éducatives, de 
soins... – et charges mentales intériorisées que requiert la vie commune avec 
une enfant, mais aussi le contrat implicite du parent qui assure  ce ‘travail’ 
de socialisation. Être parente represente um travail permanent 
d’accompagnement et de proximité avec l’enfant qui demande une 
organisation régulée par les nécessités de la vie commune.  
(Descoutures, 2010: 35). 
 
 

Isto posto, o lugar que cabe a Nadine, é uma conquista dela ao longo do projeto 

parental e de sua execução, que resulta da intenção do casal e é possível de ser cativado 

porque conta também com a contribuição de Paula. Aqui reitero a notável diferença em 

ser uma mãe (lésbica) através das técnicas de reprodução assistida e as demais formas 

de construir famílias para os casais homossexuais. O fato de permitir que o projeto 

conjugal seja elaborado e vivido dentro do casal conjugal articula os elementos de modo 

a permitir que ele seja também um casal parental, amadurecendo e conformando o casal, 

paulatinamente, ao exercício do trabalho parental, apesar dos constrangimentos da 

sociedade que se pauta nas normas heterossexuais. 

Na vida cotidiana, as duas se referem a Pedro como filho e se denominam mães 

para ele, assim como se apresentam para ele. Nadine e Paula pretendem deixá-lo livre 

para escolher como chamá-las, mas ao se apresentar a ele já se designam como mães. É 

possível que à medida que a criança se desenvolva, passe a questionar o fato de ter duas 

mães, pois estará inserido em um contexto maior de socialização que faz parte de um 

quadro heterossexual, mas não se pode afirmar com certeza como isso ocorrerá e quais 

as consequências que isto terá para o núcleo familiar. No entanto, além de pesquisas 

executadas por profissionais da psicologia (Cf. Golombok,2000; Brewaeys, 
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Vanfraussen e Ponjaert-Kristoffersen, 2000), as crianças e adolescentes de gerações 

anteriores não revelam problemas de ordem psicológica que estejam relacionados ao 

fator de pertencer a uma família homoparental. 

Como Pedro é ainda um bebê, não foi possível observar a interação social, 

analisar a sua relação com as mães ou a reação de seus amigos e colegas diante do fato 

dele possuir duas mães. A escola parece ser um espaço privilegiado para isso e ao 

mesmo tempo fonte de preocupação para as mães lésbicas, incluindo Paula e Nadine, 

que já manifestam o receio do Pedro ser alvo de preconceito. 

Pelo que pude acompanhar através de conversas, entrevistas e fotos, são muitos 

os amigos que estão próximos ao casal. Desde as visitas na maternidade, os amigos 

hetero ou homossexuais estão sempre a visitar e parabenizar o casal pelo 

desenvolvimento saudável do bebê. Elas afirmam que ficou mais difícil estar com os 

amigos frequentemente por causa dos horários do Pedro, mas mesmo antes de sua 

chegada, elas já não eram muito afeitas a uma vida social agitada. O sossego que elas 

têm hoje parece a consolidação de uma calmaria que já fazia parte de suas vidas e que o 

filho veio a reiterar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O FIM DO COMEÇO 

 

A confecção deste trabalho foi um desafio desde o início. Desde a demarcação 

do campo, passando pela seleção de uma literatura que desse conta de um assunto 

tematizado ainda de forma tímida no Brasil e o acesso às informantes até a 

sistematização dos dados que foram encontrados por várias vias. O estudo de caso 

realizado, porém, permite reflexões que embora não ofereçam respostas para todas as 

questões relativas ao tema, lança luzes sobre possiblidades negadas ou pouco 

exploradas. 

Certamente a maternidade experienciada pelas lésbicas não é a mesma que 

aquela experienciada pelas mulheres heterossexuais, assim como entre estas últimas não 

vivem a mesma experiência dentro do quadro heterossexual. Seus corpos estão imersos 

em contextos que variam de acordo com a faixa etária, sua cor, religião ou classe social. 

Estas diferenças acerca de um fato que se pretendia natural, já anunciam que a 

maternidade é construída histórica e culturalmente. Deste modo, se há um esforço que 

extrapola o individual, pode-se incorporar a ela novos elementos, como sinalizou o 

contexto das novas tecnologias reprodutivas. No entanto, a conformação destes novos 

elementos ocorre de maneira gradativa e causando alguns desconfortos para os sujeitos 

envolvidos neste processo e para a sociedade da qual fazem parte, tal como observamos 

atualmente com as mães lésbicas. 

Como vimos, no segundo capítulo, as mudanças pelas quais a família tem 

passado estão relacionadas aos elementos que a compõem. No que diz respeito à 

procriação, se o casamento é um contrato, apoiado em algumas condições, na moderna 

família, no que diz respeito à filiação, como coloca Claudia Fonseca (2007ª): 

 

Hoje se é ou não filho. Ponto final. Na noção de família moderna, o primado 
do afeto tornou a separação conjugal algo natural: quando termina o amor, 
termina a relação. O mesmo primado, expresso em teorias de psicologia 
infantil, decretou a irrevogabilidade da relação filial. (p.03) 
 

Deste modo, as estratégias informais utilizadas por Paula e Nadine para incluir a 

mãe não biológica na relação, vêm a somar com o vínculo afetivo que é nutrido 

cotidianamente, confirmando a relação filial que foi concebida e estabelecida desde que 

planejaram ter o filho. Em um sistema jurídico que zela pelo bem-estar da criança, antes 
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de tudo, o primado do afeto pode comprovar uma relação materno-filial e favorecer a 

mãe não biológica, subsidiando seu argumento, ao pleitear a inclusão do seu nome na 

certidão de nascimento da criança como segunda mãe, por exemplo. Além disso, a 

institucionalização da relação de parentesco funciona, como indica Claudia Fonseca, 

como uma forma de assegurar a durabilidade deste laço. Com isso, quero dizer que, 

embora a consanguinidade seja um componente importante nas relações do parentesco, 

não é o único. Mesmo se tratando de maternidade. 

Embora haja uma preocupação com a formalização da relação entre Nadine e 

Pedro, ela se faz no sentindo de assegurar a transmissão material que a relação de 

parentesco oficializada assegura, pois desde que foi concebida a ideia de ter um bebê, 

Nadine já se colocava como co-mãe: “Eu já me sinto mãe, a diferença é que Paula gerou 

Pedro no ventre e eu no coração!”. 

As mulheres representadas aqui por Paula e Nadine reivindicam uma condição 

que foi atribuída a todas as mulheres como sua função por excelência. Após anos de 

lutas e subordinação, as mulheres se desvencilharam da maternidade compulsória. Vêm 

agora outras mulheres a chamar para si um direito que lhes foi negado devido à 

orientação homossexual que as tornavam estéreis e, em certa medida, as pintavam, 

diante do senso comum, menos mulheres. Eis que estas mulheres contornam a 

impossibilidade de reprodução devido à simetria do aparato sexual, se apropriando de 

recursos providenciados pela medicina para atender a outra população. Com isso, penso 

que as lésbicas não só transgrediram a ordem reprodutiva heterossexual, como se 

utilizam da maternidade para sair da inferioridade que o estigma de ser homossexual 

lhes atribuiu. 

Nadine e Paula já se posicionavam com muita discrição em relação à vizinhança 

e aos amigos do trabalho de modo a quebrar a imagem recorrente de homossexuais 

como promíscuos ou pessoas de uma ordem inferior. A chegada de um filho permitiu 

acentuar a imagem que vinha construindo de que são um casal como os outros, uma 

família como as outras. Para as famílias de origem, que já não contavam com a 

manutenção da descendência por parte delas, visto que para elas, duas mulheres, mesmo 

com amor não poderiam dar netos e sobrinhos, acabou se tornando uma grande 

novidade à qual parecem gradualmente se adaptar. Embora já mantivessem boas 

relações com as respectivas famílias, o filho que elas conceberam diminuiu a 

negatividade que portavam por serem homossexuais e, com isso, se inserir contra a 

ordem natural da reprodução, isto é, ser um casal estéril. 
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Apesar de ter que fazer escolhas desde o início do projeto parental devido à 

orientação homossexual, isso não enfraquece a determinação e os cuidados dispensados 

à família que conceberam. Neste sentido, esta orientação é um elemento secundário no 

exercício da parentalidade. Autoras como Cadoret e Descoutures revelam em seus 

estudos que a necessidade de um pai e uma mãe para a criança é suprida pelas pessoas 

que fazem parte do seu circuito de socialização mais amplo que inclui tios, parentes, 

amigos das mães. 

O debate sobre o nascimento virgem abordado por Marilyn Strathern(1995) 

revela que o problema na explicação dada está na percepção etnocêntrica dos 

antropólogos que empreendem suas análises do fenômeno tomando como referência o 

modelo duogenético de procriação vigente no ocidente (modelo hegemônico no 

ocidente e ignorado por ele). Se para os trobriandeses não existe a ideia de concepção 

tal qual a concebemos, não se pode explicar a ausência do pai como uma ignorância do 

papel dele. Trata-se de uma outra lógica de procriação. Na discussão sobre o nascimento 

virgem, fica bastante claro que o parentesco ou a procriação é uma construção cultural. 

Na construção ocidental deste ato, o natural assumiu um papel central. Com isso, fica 

difícil entender qualquer outra forma que não obedeça aos parâmetros por nós 

estabelecidos.  

Sendo a procriação e o parentesco elementos constituintes de uma construção 

cultural, por que não admiti-los em relações homoafetivas? Por que não admitir a 

homoparentalidade como algo possível, exequível? Porque é difícil abdicar da força que 

atribuímos ao biológico, ao natural, talvez. Se ousássemos, em um passo perigoso, olhar 

o nosso sistema procriativo e de parentesco pelas lentes de outra sociedade não-

ocidental, não haveria nada de chocante ou de nocivo no fato de duas mulheres ou dois 

homens como mães e pais de filhos que não são frutos de suas relações sexuais, mas do 

afeto que nutrem um pelo outro. 

Considerando que as lésbicas não são menos mulheres nem menos mães que as 

outras e a parentalidade não assenta obrigatoriamente sobre bases biológicas ou 

jurídicas (embora não possa ser ignorado o peso que elas possuem), a 

homoparentalidade figura entre outras possibilidades de arranjos domésticos, atestando 

a pluralidade da família. O problema que ela sugere não se localiza propriamente no 

leito conjugal, na manipulação de gametas ou no lar que constroem, mas na sociedade 

em que vivemos. Toda sociedade precisa da reprodução e a reprodução social passa pela 
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reprodução dos seus membros (reprodução sexual), elegendo a diferença dos sexos 

como substrato. 

À medida que as NTRs deslocam para o laboratório o que antes se restringia à 

alcova, fragmenta a procriação de modo a permitir que mesmo os que dispunham de 

aparelhos reprodutores idênticos – os homossexuais – puderam chegar à parentalidade. 

No entanto o que é possível nos laboratórios das clínicas de reprodução humana, não é 

automaticamente aceito fora deles. A homoparentalidade repete um pai ou uma mãe e se 

assemelha à questão que é posta pela pluriparentalidade: o que fazer com um pai ou 

uma mãe a mais? As NTRs gestaram um problema, visto que a nossa sociedade não está 

pronta para lidar com novos tipos de relações. Exemplo disto é o segredo que alguns 

casais heterossexuais guardam acerca de filhos produzidos por meio das NTRs ou frutos 

da adoção plena.  

A maternidade lésbica não é admitida – ou é contestada - porque estruturamos as 

relações em torno de um modelo genealógico que atribui apenas um pai e uma mãe a 

uma criança. Trata-se de um modelo substitutivo, então não se adiciona pais ou mães, 

criam-se ficções que apagam de alguma maneira o que não pode ser admitido. O 

segredo salvaguarda esta ficção, sendo um instrumento até certo ponto eficiente para o 

intento. 

Como aduz Héritier (2000), para que as fórmulas de procriação possíveis 

apresentadas: 

funcionem como instituições, é preciso que sejam mantidas sem ambiguidade 
pela lei do grupo, inscritas firmemente na estrutura social e que 
correspondam ao imaginário coletivo das representações da pessoa e da 
identidade. A lei do grupo deve designar claramente os elementos que 
fundam a filiação, o direito à sucessão e à herança. (p.113) 
 
 

Assim sendo, há um árduo caminho a ser percorrido até que estes e outros 

arranjos estejam inscritos na estrutura social de modo a garantir mudanças que suportem 

esta possibilidade de articulação dos termos de parentesco sobre outras premissas. 
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