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Neste artigo estabeleço uma reflexão sobre o artesanato fino das relações de 

parentesco de mulheres lésbicas cissexuais que recorrem ao uso de tecnologias 

de reprodução assistida. Foco-me nos modos que estes casais utilizam-se das 

tecnologias reprodutivas para realização de seus desejos de maternidade e 

filiação e inserem-se em uma busca por “filhos seus”.  Ou seja, filhos concebidos 

a rigor de uma noção biologizada de pertencimento e parentesco onde se 

asseguram os laços através da participação bio/genética na reprodução. Assim, 

debruço-me sobre as estratégias encontradas pelos casais formados por 

mulheres para a garantia desta dupla participação na filiação. Dois são os 

caminhos mais habituais para a construção do ideal da dupla participação do 

casal na fabricação da uma criança em laboratório. O primeiro refere-se a 

escolha minuciosa do doador de sêmen. Em geral, busca-se um doador que 

assemelhe-se física e psicologicamente a mulher que não será inseminada na 

garantia de que algo na criança pareça-se como ela. Outro modo é a técnica 

chamada ROPA (Recepção de Óvulo da Parceira) na qual uma parceira doa o 

óvulo que após fertilizado é transferido para sua parceira. Esta técnica parece 

vigorar como a mais desejada, pois garante a dupla participação biológica na 

fabricação dos filhos e garante de modo mais eficaz o reconhecimento das 

relações forjadas em laboratório por mulheres lésbicas. Assim, elucido as tramas 

que circundam este universo reprodutivo e os impactos que o recurso a estas 



tecnologias e procedimentos tem sobre os corpos, pessoas, leis, relações e 

concepções de parentesco no Brasil.  

Palavras chave: reprodução assistida; maternidade, lesbianidade, parentesco. 

 

 

I. Introdução 

 Maio de 2015, estou em um congresso sobre gênero, sexualidades e 

famílias na cidade de Salvador no Brasil. Olhos atentos esperando a mesa sobre 

Novos e Velhos Arranjos Familiares. Logo começam as apresentações, fala-se 

sobre relacionamentos não monogâmicos, sobre casamento igualitário no direito 

brasileiro, sobre famílias de camadas médias e sobre homoparentalidade. Esta 

última fala conversa com meus interesses de pesquisa e para minha surpresa a 

professora detém-se justamente sobre o meu tema, a lesboparentalidade 

propiciada por tecnologias reprodutivas. Eu acompanho detidamente e a plateia 

parece interessada, como de costume quando se toca nestes assuntos que 

trazem como pano de fundo uma boa balançada em noções arraigadas de 

família, filiação e reprodução.  Faço anotações e correlações com meu próprio 

trabalho e pesquisa. Sua fala é interessante, aborda o tema da escolha do 

doador de sêmen entre os casais de mulheres lésbicas. A professora elenca uma 

serie de requisitos e de elementos considerados importantes na hora de escolher 

o doador: altura, cor dos cabelos, da pele, hobby, profissão, escolaridade dentre 

outros. Constata, então, que há aí algo estranho e talvez contraditório no que ela 

chama de busca na genética do que não é da genética. Ela interroga-se sobre 

os porquês desta busca e defende que uma confusão se apresenta já que tais 

elementos importantes na escolha do doador de sêmen não são do campo da 

genética e sim do social. Por que, ela se pergunta, essas mulheres estariam 

buscando atributos comportamentais e por si sociais na genética? Fico curiosa, 

mas a discussão não continua. Sem dar resposta aos seus apontamentos a 

professora passa para outras discussões, enquanto todos ali parecem 

concentrados no inusitado destas demandas.  

Sua colocação me provoca e eu discordo quase momentaneamente da 

sua inquietação e das suas perguntas. A mesa acaba e eu sigo com minhas 

oposições. O debate parece se formar na minha cabeça e retomo vários 



exemplos de como em nossas concepções sobre o que é biológico e genético, 

ou melhor dizendo, sobre como se fazem pessoas e tecem relações de 

parentesco, diferentes elementos se enredam e acabam por mesclar os 

domínios do que  afinal é natural e cultural. 

Longe de ver esgotada a reflexão acima, volto para minha pesquisa de 

campo realizada com casais de mulheres lésbicas que recorrem à reprodução 

assistida no Brasil para pensar as tramas que envolvem maternidades lésbicas, 

filiação e parentesco em tempos de genética e reprodução em laboratório. 

 

 

 

 

II. Famílias e maternidade lésbica 

Nos últimos quarenta anos as sociedades ocidentais têm acompanhado 

importantes transformações na esfera familiar. Divórcios, novos casamentos, 

gestações de substituição, recurso à tecnologias reprodutivas e adoções trazem 

a tona novas formas de se fazer família e traçar laços entre as pessoas 

atualmente (famílias recompostas após separação, monoparentais, 

homoparentais, adotivas). Dentre esses novos modelos as famílias 

lesboparentais despontam como uma forma possível.  

É certo que por algum tempo foi tomado como evidente a ideia de que à 

pessoas homossexuais e à casais formados por pessoas do mesmo sexo estaria 

excluída a reprodução. Tal ideário tomava estes indivíduos como cercados por 

uma infertilidade voluntária que tornava antagônica a relação entre lesbianidade 

e maternidade (Uziel, 2007). Segundo Lewis (citado en Imaz, 2015:300) a 

maternidade lésbica chegava a ser uma contradição entre termos em dois 

sentidos, primeiro porque duas mulheres não tendo relações sexuais com 

homens não poderiam ter filhos e segundo porque maternidade e lesbianidade 

compreendiam duas identidades opostas, a primeira altruísta, responsável 

comprometida e a segunda hedonista, egocêntrica e com uma sexualidade 

entendida como desviante. 

No entanto, e principalmente através do uso de tecnologias reprodutivas, 

o que acompanhamos hoje é um acelerado crescimento de famílias que se 



formam sob o julgo da conjugação de lesbianidade e maternidade formando um 

campo de estudos que nos últimos anos tem vivenciado um florescimento das 

pesquisas acadêmicas e debates: as conjugalidades homoeróticas e as 

homoparentalidades1. 

A literatura a respeito do tema da parentalidade lésbica, gay e trans 

entende que há alguns diferentes modos de um casal homossexual exercer a 

parentalidade). Uma primeira maneira apontada é a concepção de filhas/os em 

relações heterossexuais anteriores e que são posteriormente inseridos no bojo 

de novas relações homoconjugais de suas mães ou pais. A segunda maneira 

possível é através da adoção2, seja ela por apenas um indivíduo do casal, seja 

pelo casal enquanto unidade. Importante lembrar que o cenário das 

homoparentalidades possíveis através da adoção tem enfrentado mudanças 

radicais a partir da resolução do Supremo Tribunal Federal que regulariza a 

união estável de casais formados por pessoas do mesmo sexo e da recente 

possibilidade de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil.3 Outro 

modo encontrado por casais formados por pessoas do mesmo sexo exercerem 

a parentalidade é através da relação sexual com fins reprodutivos entre alguém 

do casal e uma/um amiga/o/conhecida/o do outro sexo. Tem-se ainda, a 

possibilidade de dois casais homossexuais optarem por ter um filho a quatro 

(Tarnovski, 2012). Os demais modos de realizar a parentalidade lésbica, gay ou 

trans4 são derivados do recurso às tecnologias reprodutivas e são elas: 

inseminação caseira com doador conhecido, inseminação em clínica com doador 

anônimo ou conhecido e gestação de substituição O foco deste artigo recai sobre 

os casos de reprodução assistida de mulheres lésbicas cissexuais  realizadas 

em clínicas de reprodução assistida e pautados em doação anônima de sêmen 

e no procedimento conhecido como ROPA (recepção de óvulo da parceira) no 

qual uma mulher doa seu óvulo que após a inseminação é implantado no útero 

de sua companheira. 

                                                        
1 Termo cunhado pelo APGL (Association des Parents et Futurs Parents Gays e Lesbiens, 
situada em Paris) no ano de 1997 referente a uma configuração familiar na qual o pai ou mãe 
define-se como homossexual. 
2 Para este tema, ver os trabalhos de Anna Paula Uziel 
3Vários foram os momentos, em minha pesquisa, em que se retomavam com pesar as duras 
disputas pela adoção de crianças por casais homossexuais, fazendo referência a situações 
próprias e também recordando histórias de casais amigos e conhecidas. 
4Para este tema, ver os trabalhos recentes de Laurence Hérault  



É em 1984 que nasce em nosso país o primeiro bebe de proveta e que as 

investidas neste campo das tecnologias reprodutivas se consolidam. As 

primeiras técnicas de reprodução assistida consistiam em procedimentos 

simples como o sexo cronometrado (Tamanini, 2003) realizado, ainda, em um 

espaço de intimidade do casal. Entretanto, com o desenvolvimento das novas 

tecnologias reprodutivas a intimidade do casal é levada para dentro do 

laboratório, onde a técnica e a intervenção médico/científica especializada e 

capacitada é dirigida à manipulação de gametas, de órgãos e de embriões 

confeccionados de forma exterior ao corpo, demarcando de maneira sensível a 

separação entre sexo e reprodução. Vemos consolidar-se um campo de 

atendimento bio/médico reprodutivo que emerge com vistas a contornar a 

infertilidade no seio de casais heterossexuais. Pautadas em um discurso de 

“ajuda” a natureza reprodutiva de casais hetero as clínicas ganham destaque por 

fazerem aquilo que poderia ter acontecido naturalmente e, deste modo, por 

assegurarem a possibilidade de filhos biológicos à casais heterossexuais. Ainda 

assim, e a revelia de seus propósitos iniciais, os avanços técnicos disponíveis 

nas clínicas de reprodução abrem brechas para que outras pessoas possam dar 

cabo de seus projetos parentais através do recurso a doações de gametas ou 

embriões, ou ainda a gravidezes de substituição5. É justamente a possibilidade 

de dissociar sexo e reprodução o mote do sucesso destas clínicas entre as 

populações LGBT, como podemos observar na fala a seguir:  
 
Eu achava que por ser lésbica nunca seria mãe, até que me toquei 
que eu tinha um útero e pronto! Sêmen pode ser doado (grifo meu) 
(Roberta, 2012)  

 

                                                        
5 No Brasil não há legislação específica que regule estas intervenções médico/técnicas. Bem 
como não há legislação vigente que respalde as práticas de doação de gametas. O que há como 
baliza são manuais de conduta como as Resoluções do Conselho Federal de Medicina que 
intentam nortear as práticas dos profissionais da área de reprodução assistida, em especial ao 
definirem as normas éticas para a aplicação destas tecnologias. A primeira resolução, datada de 
1992 era bastante restritiva no tocante à quem poderia recorrer às tecnologias reprodutivas. 
Atualizada em 2010, esta resolução ainda deixava uma grande lacuna sobre quem poderia ou 
não ser atendido pela técnica. Esta brecha possibilitava a livre interpretação dos profissionais da 
área sobre quem deveria/poderia ser atendido. Tal fato fornecia amparo às rejeições por parte 
de clínicas e médicos ao atendimento de pessoas solteiras e casais homossexuais (AMORIM, 
2010). O Conselho Federal de Medicina, ao atualizar novamente as regras para a reprodução 
assistida no país em 2013, mostrou seu avanço e acompanhamento das demandas sociais. 
Dentre as novidades realço a abertura definitiva do caminho para que casais homossexuais 
possam ter filhos por meio da reprodução em laboratório.  



Como bem evidencia a fala acima, a filiação passa de consequência natural 

de uma relação à um projeto construído. Destaco que no seio destas famílias 

lesboparentais a escolha emerge como fundante de uma maior mobilidade no 

tecer e desfazer laços familiares. Outrossim, para a confecção de uma família 

lesboparental é preciso disponibilidade, pesquisa e investimentos dos sujeitos 

em um projeto comum. Aqui me sirvo da noção de projeto proposta por Gilberto 

Velho (1999) para pensar a maternidade como um projeto partilhado pelo casal 

lésbico e que sem dúvida insere-se de modo coerente e inteligível em um 

universo simbólico compartido pelo grupo de indivíduos que as cercam.   

Assim, as maternidades lésbicas em foco aqui se distinguem de outros 

processos de filiação vivenciados por lésbicas, por basearem-se na ideia de 

projeto comum de um casal que pensa, reflete e escolhe a hora e a maneira de 

ter filhos. Se entre os casais heterossexuais é presumido que tenham filhos, a 

"opção" permite que não os tenham”. Já para os homossexuais, o sentido dessa 

presunção é que não tenham filhos, fazendo com que a "opção" implique numa 

ação positiva” e consciente (Tarnovski, 2004). A opção surge como um valor 

presente em contextos igualitários deixando rastros também sobre a reprodução, 

desenhada então como uma questão de escolha. É neste sentido que Kath 

Weston (1991) em seu já clássico livro Families we choose: lesbians, gays, 

kinship aponta para as relações homossexuais como partilhando um paradigma 

de parentesco outro onde filiação não figura como central. De modo que os laços 

e vínculos familiares LGBT do final dos anos 80 nos EUA compunham-se de 

relações de amizade e amor embasadas em escolhas individuais e não em laços 

de parentesco biológico. Entretanto, é na contramão do que propõe a autora, 

que as mulheres desta pesquisa constroem e significam o que é ser família, já 

que as suas experiências apontam a centralidade da filiação na caracterização 

da unidade familiar. Se no contexto americano estudado por Weston os amigos 

constituem a “família que escolhemos”, entre as mulheres lésbicas brasileiras 

estudadas é o filho que dá sentindo à família que construímos e que as inserem 

de modo definitivo no universo familiar. É o que revela, por exemplo, uma fala 

que ouvi durante uma conversa informal durante minha pesquisa de campo: “Nós 

já somos uma família, só faltam os filhos!” (Amanda, 2012). 

De fato que essa fala revela muito mais que apenas a centralidade da 

filiação na composição das famílias lesboparentais. Ela postula o lugar do projeto 



de maternidade para consolidação do próprio casal lésbico enquanto uma 

unidade, dando à conjugalidade lésbica visibilidade e legitimidade enquanto 

família. 

 

III. Do casal à criança: construindo a família 

É corrente que a revelação da homossexualidade das filhas não produza 

contentamento no seio da família de origem. Muitas são as narrativas sobre 

desentendimentos, brigas e sobre a quase inevitável compreensão da 

lesbianidade enquanto um problema. Em minha pesquisa a procura da família 

por uma solução ou “cura” para o problema da homossexualidade, quando 

revelada durante a adolescência da filha, me foi narrada diversas vezes e se 

construía através da insistência da família em mandar suas filhas a psicólogos, 

psiquiatras ou conselheiros. Tais posturas acabavam e acabam, muitas vezes, 

por gerar um significativo distanciamento entre filhas lésbicas e seus pais e 

demais parentes, distanciamento que por vezes perdura por longos períodos. 

Em outros casos a descoberta da lesbianidade por parte da família de origem 

acorreu após a saída da filha de casa, ou ainda somente em função da 

consolidação da filha em uma relação homoconjugal estável acarretando 

consequências um pouco menos drásticas que as vividas por aquelas que 

revelaram ou tiveram revelada sua homossexualidade enquanto ainda viviam 

sob o julgo de seus pais. Todavia, qual seja o momento da descoberta, raros são 

os casos em que tudo se passa tranquilamente. 

Ainda assim, assumir-se perante a família de origem aparece enquanto 

elemento central na experiência destas mulheres, mas esta decisão não é vivida 

sem dores. Segundo Sedgwick (2007) assumir-se, ou sair do armário em uma 

sociedade homofóbica, particularmente no que toca os familiares traz sempre 

certo temor do prejuízo às relações que tal revelação pode causar. A 

lesbianidade continua apontando para um estranhamento que estas mulheres 

recebem dos pares, da família de origem, dos aparatos sociais e não são raros 

os casos de exclusão, expulsão de casa e distanciamentos que implicam em 

cortes mais ou menos profundos nas relações familiares. 

Entretanto, observei durante minha pesquisa, que a vida em conjugalidade 

parece atenuar os impactos da homossexualidade sobre o entorno social. É 



como se o estar em casal pudesse normalizar uma sexualidade desviante ou 

pudesse retirar, ao menos um pouco, toda a aura de perigo que a lesbianidade 

carrega. Neste sentido a conjugalidade aparece quase sempre como um 

momento importante na publicização da homossexualidade e um passo no 

caminho para a aceitação da lesbianidade no seio da família extensa. 

Neste sentido, compreende-se o que significa a afirmação “Nós já somos 

uma família”, referida aos anos de vida conjunta do casal, a existência de uma 

moradia fixa e, sobretudo a manutenção do amor e da monogamia entre as 

parelhas, sinônimos aqui de família. Ligado quase sempre a uma ideia de 

amadurecimento, tranquilidade e seriedade, o amor, o respeito e a estabilidade 

opõem-se à ideia de promiscuidade, utilizada como um valor negativo, que vai 

além de simples mensuração quantitativa de parceiras sexuais e enreda toda 

uma variável de associações que remetem ao risco e ao perigo (Tarnowski, 

2002) consolidando-se como um fantasma que assola os imaginários sobre a 

homossexualidade, como podemos ver na fala abaixo, de Marilena mulher 

lésbica de 41 anos vivendo com sua companheira há cerca de 3 anos: 

 
Ainda tratam os homossexuais como promíscuos, como 
estereotipados, é lógico que tem, como tem os heterossexuais que são 
também, mas o que a gente vivencia são famílias estruturadas que 
querem ter seu lugar (grifos meus) (Marilena, 2012). 

Ainda que o casal pareça ser a folha de rosto das relações familiares, como 

bem destaca o “Nós já somos família” acima citado, parece que ele não é o 

denominador de maior visibilidade das relações afetivas/sexuais/amorosas entre 

mulheres. O casal não impera simplesmente enquanto estandarte supremo do 

dar a ver, ou como queiram, da saída do armário. O casamento parece acenar 

como ponto de partida para a consecução da família, que necessita para se 

completar, vale dizer, para se estabelecer e para ser definitivamente sentida 

como tal, dos filhos. 

Se a conjugalidade não é, sozinha, a estampa da visibilidade das relações 

homoeróticas entre mulheres, a filiação, com certeza soma-se, muitas vezes, de 

modo decisivo no processo de publicização destas relações e no aumento das 

discussões e aceite da lesbianidade e da família homoparental. 

Observamos este entrelaçado entre conjugalidade e parentalidade na 

construção e valorização do casal e de sua inserção em um universo social e 



simbólico que pode não reconhecer como família a homoconjugalidade, mas que 

se arrefece frente à legitimidade social e relacional do casal com filhos que é 

prontamente reconhecido enquanto família. Ganha relevância o lugar atribuído 

aos filhos nesta trama de relações. A criança é edificada como personagem 

central da noção de família e é ela quem lhe confere o sentido final (Tarnowski, 

2002). Erica Souza (2005), pioneira nos estudos sobre maternidade lésbica, já 

indica que na noção moderna de família as crianças são pressupostos no 

processo de legitimação moral, social e jurídico do que se considera uma família. 

Assim, se vê que a possível distância existente entre família de origem e 

filha lésbica é encurtada pelo compartilhamento da experiência da parentalidade. 

Os laços de parentesco falam mais alto, a família se reafirma e o pertencimento 

da filha lésbica na teia familiar e parental é reconstituído. Tudo se passa como 

se a filha lésbica, muitas vezes distanciada ou percebida como um problema ou 

desconforto e que tanta outras vezes ficou à margem da família extensa voltasse 

a pertencer, através de seus filhos, à sua família de origem. 

Do estigma e da diferenciação, estas mulheres parecem em um passo, ou 

melhor, numa gravidez, acender ao lugar de prestígio assegurado pela 

completude da família através da criação de crianças. Observamos esta 

mudança de lugar na narrativa emocionada sobre o momento em que a família 

extensa esteve, diferentemente de demais ocasiões da trajetória e cotidiano da 

entrevistada, ao seu lado apoiando de forma intensa e declarada o casal e a 

futura família: 

 
A notícia da gravidez uniu a família toda na sala, abrimos um 
champanhe e pela primeira vez a família comemorou a conquista do 
casal de mulheres, brindaram às duas mães (Elisangela, 2012). 
 

 Em síntese, não é apenas dizer que o filho dá forma à família, mas antes 

é perceber que ele é a chave para que o casal possa existir enquanto tal. Em 

última instância é a presença de um filho que permite o aceite e a incorporação 

da lesbianidade na família extensa e na teia de parentesco.   

  
IV. Filiação em tempos de reprodução assistida e direitos LGBT 

Filiação é, grosso modo, o modo de definir o pertencimento de um indivíduo 

a um grupo de parentes e os direitos derivados deste pertencimento. Existe na 



literatura antropológica diferentes modos de estabelecer a filiação. O modelo no 

qual a filiação é definida com base em apenas um dos pais é chamado de 

unilateral. Essa filiação divide-se então em duas: na primeira, chamada de 

filiação patrilinear, a linha de pertença ao grupo é obtida pelo pai, já na segunda 

a linha reconhecida é a da mãe e fala-se de filiação matrilinear. Nas sociedades 

patrilineares os direitos derivados da filiação passam pelos homens e as crianças 

pertencem ao grupo de seu pai. Já num sistema de filiação matrilinear o laço de 

parentesco deriva da mãe e a criança pertence ao grupo materno. Outro modo 

de definir a filiação é o modo bilateral no qual a filiação é reconhecida de ambos 

os lados. Existe ainda o modo cognático onde a criança descende tanto do lado 

materno quanto paterno. 

Em nossas sociedades a filiação é definida como bilateral. Vale dizer, 

somos aparentados do mesmo modo à nossa mãe e pai e nos inserimos de 

modo igualitário em duas linhagens familiares distintas. Somada a esta 

bilateralidade está outo princípio regulador do nosso sistema de filiação: a 

chamada norma de exclusividade.  Ancorada na noção de alteridade sexual esta 

premissa determina que  um indivíduo é filho de apenas um pai e de uma mãe 

(Fine, 2013). De onde se supõem toda preocupação com a comprovação de 

quem são os verdadeiros pais de uma pessoa, pois que temos todos, por fim, 

apenas uma mãe e um pai verdadeiros que são nossos genitores. 

Não obstante, com os avanços das tecnologias reprodutivas, como bem já 

acontecia com a adoção, uma criança pode ter mais que apenas um pai e uma 

mãe. De fato na trama da fabricação de uma criança em laboratório podemos 

somar, por vezes, muito mais que uma mãe e um pai se pensarmos, por 

exemplo, as maternidades lésbicas e as paternidades gays. Nestes vários casos 

de homoparentalidade os laços biológicos não coincidem necessariamente com 

os laços afetivos e com o exercício da parentalidade e por vezes a filiação 

biológica não corresponde a realidade do parentesco. Estes casos tornam visível 

a relacionabilidade entre o social e o natural na confecção dos laços de 

pertencimento e parentesco.  

Ainda assim, como vinha falando acima, nosso modelo de filiação apregoa 

que existe apenas um pai e uma mãe para cada criança. Reforça-se assim o 

peso do laço biológico para a determinação de quem é ou não pai ou mãe de 

alguém. Neste ponto começamos a nos confrontar com alguns problemas que 



este modelo impõe à filiação fruto do uso de tecnologias reprodutivas e de 

doadores de gametas. Existe, muitas vezes, no seio do casal lésbico uma mãe 

que não gera e que não terá vínculo bio/genético com seu filho, que será gerado 

por sua companheira. Aludimos aqui a uma filiação que não será estabelecida 

pelo peso do biológico e sim através da dimensão afetiva como valor e como 

aspecto privilegiado na constituição de vínculos familiares. Aqui não falamos 

mais sobre filhos com um pai ou uma mãe, ou de filhos com uma verdadeira mãe 

e sua companheira. Falamos de filhos com duas mães e um doador, que 

raramente será reconhecido enquanto pai.  Neste sentido, podemos dizer que 

as famílias formadas por casais de mulheres lésbicas e seus filhos concebidos 

por entremeio de tecnologias reprodutivas escapam da habitual conexão entre 

gametas fornecidos e reconhecimento da parentalidade. Fugindo por horas da 

realidade biológica como fundamento das relações de parentesco. Deste modo, 

nos colocamos a refletir sobre os impactos de uma parentalidade que deixa de 

ter uma associação necessária com quem gera, ou seja, uma parentalidade que 

para se efetivar deixa de ser exclusivamente dependente de corpos e materiais 

genéticos de apenas um homem e uma mulher. 

Observa-se como fruto destas transformações no campo reprodutivo certas 

incertezas sobre os modos como definimos quem são os pais de uma criança 

hoje em dia já que gametas, pessoas e relações circulam constantemente nas 

salas dos laboratórios de reprodução. Pairam então os questionamentos e a 

defesa de diferentes versões. Há quem diga que mãe é que dá a vida, ou então 

quem defenda que mãe é quem cria ou aquela que sustenta. Certo é que 

atualmente as maternidades que escapem a naturalizada concepção de que 

parentesco é uma simples conciliação de uma realidade biológica ao social são 

delegadas à margem.  

Existe, como supracitado, nas famílias formadas por lésbicas a presença 

de uma experiência de maternidade que não baseia-se na gestação e no parto, 

mas que constrói-se através de outros elementos, como o amor, o cuidado, a 

proximidade. No entanto estes outros elementos nem sempre estão ancorados 

na legitimidade que o biológico apresenta para a definição e legitimação da 

relação de parentesco e da própria maternidade. Isso porque nosso sistema de 

filiação, responsável pelo sentimento de pertencimento a um grupo, apesar de 

basear-se em três dimensões que conjugam-se de forma complexa - a biológica, 



a doméstica e a genealógica (Thèry, 2013) dá um peso maior e um 

reconhecimento irrefutável apenas ao biológico e ao genealógico, representado 

pela lei. 

Nosso sistema de parentesco deita-se então em uma colcha de retalhos, 

formada pelo biológico, que assegura que os pais de uma criança são os seus 

genitores, pelo doméstico que dita que os pais de uma criança são também 

aqueles que compartilham com ela o cotidiano, aqueles que assumem as 

responsabilidades educacionais e as trocas afetivas que se estendem entre 

pais/mães e filhos e pelo genealógico que é aquele que garante o pertencimento 

legal de uma criança a uma linhagem ou genealogia, é o que define que os pais 

de uma criança são aqueles que lhe dão nome, sobrenome e herança. Neste 

sentido, o recurso à tecnologias reprodutivas por parte dos casais lésbicos 

estudados estaria pautando-se no duplo viés da filiação, assegurando a filiação 

biológica e a filiação doméstica. Visto que o reconhecimento da dupla 

maternidade (dimensão genealógica) de uma criança não é um evento despido 

de complexidade e esforço e não é realidade de todas as famílias 

homoparentais. Ainda assim, é o modelo biológico que inspira nossas 

concepções mais arraigadas de parentesco e filiação. É por fim a conexão 

genética que parece assegurar de modo mais legítimo quem é a mãe de uma 

criança e por consequência, é ele também quem informa quem são os 

“verdadeiros” parentes. Neste sentido a filiação doméstica, acaba muitas vezes 

não reconhecida enquanto laço de parentesco. Somada a esta super valorização 

da conexão biológica/genética na confecção da filiação e do parentesco nos 

deparamos muitas vezes com o não reconhecimento legal da dupla maternidade 

destes casais lésbicos. Ou seja, a mãe que não gera seu filho muitas vezes fica 

resguardada do reconhecimento legal do seu vínculo com a criança e sente sua 

posição enquanto mãe ser constantemente ameaçada. Perante o Direito, ela 

resta muitas vezes desamparada e a filiação genealógica/legal lhe é negada. A 

negação do reconhecimento legal da mãe não biológica é, por vezes, a própria 

negação de sua maternidade. Ainda que em sua realidade ela vivencie esta 

experiência parental ela não ascende ao lugar de mãe verdadeira. Evidencia-se, 

então uma diferença significativa nos modos em que mulheres lésbicas 

vivenciam no seio de suas famílias lesboparentais a maternidade. Se colocamos 

tradicionalmente o acento na transmissão biológica para o reconhecimento e 



criação do sentimento de mãe, as mulheres não mãe biológicas vem-se 

excluídas da partilha deste sentimento. Desta maneia as mães não estatutárias, 

como definiu Virginie Descoutures (2010), não são parentes nem de sangue, 

nem legalmente. Esse não reconhecimento tem implicações importantes sobre 

as relações conjugais, sobre as relações mãe/filho e sobre as relações das 

crianças com seus avós e demais pessoas de sua rede familiar extensa, como 

bem apontam os trabalhos de Martine Gross (2014) e de Cathy Herbrand (2014). 

O sentimento de fragilidade que circunda a maternidade não biológica tem 

impactos importantes sobre a própria construção do sentimento de mãe bem 

como sobre a construção da relação de parentesco de seus filhos com sua 

família de origem, como destaca a fala abaixo, sobre a avó que não sentia-se 

como tal já que aquela criança não tinha sido gestada por sua filha:  
 
A mãe da Beatriz, ela entrou numa de que ela não seria avó, ela seria 
uma avó emprestada e que não teria um óvulo da filha ali (Bruna, 
2012).  
 

Destaca-se a força da genética, como capaz de transmitir descendência 

e inserir a criança em uma linhagem reconhecida. A mãe que gera tem seu lugar 

assegurado desde o momento em que engravida. Já a mãe que não gera 

necessita de outros caminhos para esse reconhecimento. O reconhecimento 

perante a lei da maternidade da mãe que não gesta seria um bom caminho e 

garantiria a possibilidade de transmissão da descendência e da linhagem familiar 

também da mãe que não engravidou. Realidade que ocorre nos casos de 

adoção, onde o processo legal garante a filiação e por extensão o parentesco. 

De tanto que podemos finalmente pensar que a filiação hoje não é tão 

somente um fato biológico ou derivado da escolha individual e do cuidado, é 

antes uma instituição de ordem pública, como bem sugere Agnès Fine (2013).  

Entretanto, sabemos que a dupla maternidade legal não é uma realidade 

de fácil acesso para estes casais e eles correm na tentativa de construção de 

vínculos outros que garantam e legitimem a parentalidade lésbica.  

 

V. Diferentes caminhos: tecendo relações, construindo parentesco 

Fora dos habituais modos de pensar o pertencimento familiar os casais 

lésbicos valem-se de estratégias outras que asseguram tais pertencimentos. A 



semelhança física desponta como elemento de extrema importância para a 

confecção do laço parental. Parecer-se com diferentes membros da família é 

importante para a formação da identidade do indivíduo. Logo, o recurso a 

doadores de sêmen que se pareçam com a mãe que não terá participação 

genética resulta importante no modelamento destas famílias. Assemelhar-se, 

neste sentido, faz parentesco: 
É, isso mesmo. A gente escolheu tudo. Escolheu metade oriental e 
fomos mais pelo físico. Tinha que ter olho puxado pelo menos pra 
parecer comigo e, sei lá, acho que pra minha família também, a gente 
escolheu um oriental (Luana, 2012). 

 

Aqui fala-se apenas da escolha de características físicas, mas se pode 

escolher muito mais, como bem falava a professora a quem me remeti lá da 

introdução deste paper. Podemos escolher hobby, gosto musical e escolaridade, 

elementos que despontam como categorias fundamentais da construção das 

relações de parentesco e de vínculos e pertencimentos. Elementos que passam 

pelo natural, pela genética, pela troca de fluídos, de energias, pelo social, pelo 

convívio e pelo modelamento cotidiano das relações familiares, é o compartilhar 

destes elementos que dá forma ao sentimento de família e ao aparentar-se: 

 
O que que se escolhe do doador né? As características físicas, sei-lá 
hobby, descendência [...] a Beatriz queria que fosse olhos castanhos, 
que ela tem olhos castanhos. Descendência alemã ou italiana. Além 
do mais, confesso que tenho vontade de ter filhos que se pareçam 
fisicamente comigo e/ou com a minha esposa (Paula, 2012). 

 

Tamanini (2012) esclarece sobre o peso da similaridade nos casos de 

reprodução assistida com doação de gametas: 
 
Na construção da ideia de semelhança física cumpre importante função 
de reconhecimento quando a reprodução é realizada com 
doação/recepção de gametas. Falar de semelhanças físicas, psíquicas 
e emocionais é, muitas vezes, nesse contexto, apaziguar as 
inquietudes sobre a existência de valores contraditórios, condutas 
diversas e surpresas, que são trazidas pelo marcador genético e a 
priori são desconhecidas (TAMANINI, 2012:130). 

Neste sentido, conjugar escolha de gens com escolha por gosto musical 

ou vocação para os esportes não teria nada de contraditório ou confuso, como 

apontava a professora já citada no início. Revelaria antes importantes ideias 

sobre como em nossas sociedades se fazem pessoas e sobre o que se acredita 

estar em jogo no processo reprodutivo demonstrando como o parentesco é um 



tecido híbrido de relações entre os domínios do acaso, da natureza e da 

confecção e manipulação humana (Bestard, 2004). Pensar que buscar nos 

genes gosto por música revelaria qualquer incoerência seria apenas manter 

engessada a visão dicotômica entre natureza e cultura que a própria visão 

“nativa” se levada a sério descontrói rapidamente. Para os casais desta pesquisa 

características morais e elementos sociais navegam no sangue e através da 

genética e habilidades e gostos musicais inscrevem-se também no corpo e são 

passíveis de transmissão. 

 Neste sentido, vemos os casais desta pesquisa valerem-se de usos 

estratégicos do social ou bem do genético, como na escolha do doador de sêmen 

na missão de produzir relações e vínculos. Misturam, enredam e jogam com 

essas duas dimensões, antes de pensa-las como autônomas. Evidencia-se 

neste emaranhado que a reprodução humana, a biologia e a genética são 

moldadas, reformuladas, despedaçadas e rearticuladas pelo social, podemos 

dizer, são confeccionados artesanalmente em laboratórios.  

Outra estratégia utilizada pelos casais lésbicos para assegurar o lugar da 

duplamaternidade de seus filhos é o recurso à técnica conhecida como ROPA 

(recepção de óvulo da parceira). Esta técnica consiste na fertilização do óvulo 

de uma das partes do casal com sêmen de um doador seguida da implantação 

do embrião no útero da mulher que não doou o óvulo. Tal procedimento, bastante 

realizado no Brasil, encontra eco nos desejos destes casais de garantir uma 

dupla participação biológica na reprodução, como bem destaca-se na fala 

abaixo, onde um casal de São Paulo conta como decidiram pelo uso da ROPA: 
Olha o médico falou que realmente eu sou infértil, não produzo nenhum 
óvulo, o que eu produzo não é suficiente e não tem qualidade. Porém, 
ele sugeriu: - Será que a Maria não doa pra você? - Ah... eu acho que 
doa. E aí eu gostei da ideia. Falei: -Olha, é uma forma das duas terem 
uma participação biológica. Biológica no sentido que eu vou doar o 
óvulo e você vai gestar. Então, legal. - Vamos fazer?- Vamos! (Daniela, 
2012). 

 

Este procedimento, como destacado acima, é muitas vezes sugerido pelo 

médico e muito bem recebido pelos casais, que vem aí a legitimidade do “filho 

seu” imperar frente outras possibilidades de estabelecimento da filiação. Ainda 

que esse recurso a dupla participação das mães esteja pautado na supremacia 

do modelo bio/genético de pertencimento e parentesco, esses casais, ao 

recorrerem à ROPA acabam por extrapolam os próprios limites da bio/genética 



ao desmembrarem procedimentos e introduzirem novas possibilidades e 

caminhos para o que era compreendido como tendo apenas uma única rota. 

Misturam-se gametas, misturam-se corpos e fabricam-se duas mães biológicas. 

Duas mães biológicas, este construto novo, que conversa de perto com as 

noções biologizantes do parentesco é também a porta de entrada para o 

reconhecimento da duplamaternidade de casais lésbicos. A impossibilidade de 

negar a maternidade para uma mãe biológica também é acionada quando se 

estabelece o recurso à ROPA6 que figura como estratégia de estabelecimento 

de relações de filiação reconhecidas entre duas mães e um filho. O natural e o 

social dançam nos laboratórios e em consequência enlaçam-se diferentes 

esferas na produção de maternidades, parentalidades e parentescos, ou nas 

palavras de Bestard: 
El parentesco es precisamente um poderoso instrumento conceptual 
para estabelecer relaciones no solamente entre personas –sociedade, 
sino entre partes de cada persona- las “substancias” recibidas tanto por 
la naturaliza des los ascendientes como por su historia social. Las 
relaciones de parentesco no son el resultado de dos transcendências 
puras la “naturaleza” y la “sociedad” que se unen em la experiência de 
cada individuo, son, más bien, uma red que une e separa personas y 
une e separa diferentes materialidades- naturales y socieles- a través 
de las que se hacen las personas e las sociedades (Bestard, 2004:10).  

 

Em resumo, podemos arriscar, que é em função de mudanças e 

demandas sociais que a própria fixidez do par biologia e genética está sendo 

posta em questão. Neste sentido, não podemos deixar de dizer que neste 

conjunto acionado para produzir pessoas, filhos, mães e parentesco a política e 

as moralidades jogam um papel importante. Destarte, tais procuras reprodutivas 

e tais famílias lesboparetais enredam um longo cenário de direitos LGBT que 

inclui o reconhecimento da parentalidade para a validação e construção da 

filiação. Por exemplo, a abertura na certidão de nascimento para o registo de 

dois pais, independente de qual seja o sexo de cada indivíduo do casal é uma 

reinvenção dos lugares de parentalidade no Brasil. Ainda que não de conta da 

realidade de muitas famílias homoparentais não construídas sob a prerrogativa 

da bilateralidade e da necessidade de apenas dois pais. Especificamente, o caso 

                                                        
6 Caso amplamente divulgado na mídia de casal que conseguiu duplamaternidade de seu filho 
gerado através do recurso à ROPA.  
http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2014/01/11/noticiasjornaldom,3189258/o-menino-que-
nasceu-de-duas-maes.shtml 



do reconhecimento, em 2014, da dupla maternidade de um casal lésbico em 

Goiânia, antes do nascimento da criança - levando em conta para definição da 

filiação o projeto parental comum- marca importante passo de desatrelo das 

correntes noções do parentesco como correspondente direto da natureza. 

Visibiliza-se através deste caso como nosso sistema familiar é um construto 

mesclado feito de relações e orquestramentos e como o fio genealógico/legal 

que costura e da legitimidade à colcha do parentesco, aqui no Brasil começa a 

estender-se a outras modalidades familiares, garantindo, por exemplo que uma 

criança se inclua no sistema de filiação bilateral onde as suas duas linhas 

genealógicas de pertencimento sejam maternas.  

Revela-se, com os usos estratégicos da bio/genética realizada pelos 

casais lésbicos brasileiros, que o parentesco é mesmo um híbrido de dimensões 

sociais, naturais e sobretudo políticas! 
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