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RESUMO 
 
Este artigo visa expor as dificuldades que as mulheres 
lésbicas, usuárias do Sistema Único de Saúde, enfrentam para 
ter acesso aos serviços públicos de reprodução assistida e de 
assistência materno-infantil. Ademais, tem o intuito de 
publicizar a luta das mulheres lésbicas pelo direito à 
maternidade e a maternagem e, por conseguinte pelo direito a 
“convivência familiar e comunitária”. Portanto, a realização 
desse estudo se justifica, pois é necessário dar visibilidade a 
essas demandas inerentes do processo de luta das mulheres 
lésbicas pelo direito à maternidade e a maternagem.  
 
Palavras-chave: Lesbianidade. Maternidade. Saúde. 
Reprodução Assistida e Assistência Materno-Infantil. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to  expose  the difficulties 
that lesbians, users of the Unified Health System, face to 
have access to public services of assisted reproduction and 
maternal and child care. Moreover, aims to publicize the 
struggle of lesbian women the right to maternity and child care, 
and therefore the right to “family and community". 
Therefore, the realization of this study is justified because it 
is necessary to give visibility to these demands inherent in the 
process of struggle of lesbian women the right 
to maternity and motherhood. 
 
Keywords: Lesbianism. Maternity. Health. Assisted. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 É notório que ao se falar de maternidade se associe a reprodução através da 

relação sexual entre um homem e uma mulher. No entanto, essa associação culturalmente 

estabelecida não reflete a pluralidade de maternidades e paternidades existentes na 

sociedade.  

O avanço científico no campo reprodutivo possibilitou o surgimento de novos 

métodos e técnicas de contracepção e concepção que revolucionaram o processo 

reprodutivo humano. A ascensão de novas técnicas reprodutivas foi essencial para 

ressignificação da maternidade para as mulheres, principalmente para as mulheres lésbicas. 

Tal avanço tornou possível a conciliação de dois termos que no imaginário social era 

inviável: Maternidade e Lesbianidade.  

Nesse sentido, essas novas tecnologias reprodutivas possibilitaram uma 

reconfiguração no conceito de família e, por conseguinte a possibilidade da construção de 

diferenciadas formações familiares tanto para as mulheres lésbicas como para as mulheres 

solteiras.  

Segundo Souza (2007) que entrevistou mulheres canadenses para realizar sua 

pesquisa de doutorado pela Unicamp/SP, intitulada “Maternidade Lésbica e Novas 

Tecnologias Reprodutivas: um Relato sobre Casos Canadenses”, as mães lésbicas ora 

valorizam ora desvalorizam a maternidade como destino pessoal da mulher, mas apesar 

disso, elas têm procurado cada vez mais os métodos de reprodução assistida para ter 

acesso ao direito à maternidade.  

A pesquisadora destaca que elas planejam a maternidade e poucas mulheres 

optam pela participação masculina, preferem o exercício da co-parentalidade com uma 

parceira que não possui vinculo biológico com a criança. A organização familiar consiste 

num modelo similar ao da família nuclear heterossexual, principalmente no que tange a 

denominações e papéis. E utilizam termos como Mamãe e Mãe para diferenciar a co-

sanguiniedade ou afetividade assim como a responsabilidade sobre a criação do filho. 

Mamãe para o parentesco biológico e Mãe para o parentesco via adoção.  

É interessante destacar que apesar de algumas famílias compostas por 

mulheres lésbicas não terem a presença da genealogia masculina ditando as relações 

econômicas, sociais, culturais e sexuais, tais agrupamentos não rompiam com a estrutura 

assentada na demarcação de gênero e na relação heterossexual, pelo contrário o 

reproduzem no cotidiano das relações sociais.  
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Nossa hipótese para explicar a perpetuação desse padrão heterossexual nas 

relações familiares homossexuais é que as mulheres lésbicas sofrem opressão quanto ao 

direito à maternidade e à “convivência familiar e comunitária” e, por conseguinte tendem a 

incorporar nos padrões sociais vigentes para que possam sofrer menos opressão e serem 

socialmente aceitas, inclusive, pelas instituições que dispensam cuidados aos seus filhos, 

como escolas, unidades de saúde e unidades de assistência social. 

Portanto, essa reconstituição em moldes heterossexuais não ocorre 

aleatoriamente. A organização da sociedade em moldes capitalistas, assentada num modelo 

de produção de exploração do homem, via extração de mais valia, perpetua padrões 

familiares rígidos que corroboram com a manutenção do regime de produção capitalista.  

Engels em seu livro “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”, 

escrito em 1884, relata que a valorização da propriedade privada fomentou o processo de 

reconfiguração da organização familiar, que deixou de ser matriarcal - chefiada pelas 

mulheres para ser patriarcal regida pelos homens. Assim, as mulheres foram impelidas a 

trocar a liberdade sexual pela monogamia e pelo casamento e os homens passaram a 

requisitar a castidade feminina, a fidelidade, para resguardar a sucessão dos bens aos filhos 

que possuíam laços de consanguinidade.  

Segundo o antropólogo evolucionista americano Lewis Morgan, autor da obra “A 

Sociedade Antiga (1877)”, o matriarcado existe desde a pré-história, o parentesco era dado 

pela mãe, tanto que antigamente nos países ibéricos o nome da mãe compunha no final o 

sobrenome dos filhos e ou filhas, e não no meio como é atualmente. Nas tribos iroquesas 

estudadas pelo autor, as matriarcas eram quem proviam a alimentação e o sustento dos 

filhos. As relações eram regidas pelas mulheres que exerciam o poder político, econômico e 

religioso sobre os descendentes e não havia histórico de conflitos ou guerras. 

O conteúdo revolucionário contido na experiência da maternidade lésbica quanto 

ao conceito de reconstrução da matriarcalidade em contraposição ao patriarcalismo se dilui 

diante dos imperativos do patriarcado que reforça a família como instituição indispensável, 

biológica e com funções e papeis definidos que são legalmente sancionados e 

reconhecidos, assentados valores heterossexuais.  

 Segundo o estudo de Hays (1998), o nucleamento da família patriarcal 

determinou normas e modos de agir para as mulheres e consubstanciou a valorização da 

infância. Na Europa da Idade Média, a infância não era um período valorizado, ou seja, as 

crianças não tinham valor. Eram vistas como demoníacas, animalescas, malformadas e 

fisicamente frágeis quando elas não estavam sendo alimentadas, drogadas, açoitadas, eram 

atiradas para o alto e os bebês eram deixados de lado o maior tempo possível.  
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Hays (1998) aponta que somente entre o final do século XVIII e início do século 

XIX, que passou a ser introduzida a necessidade do contrato direto entre mãe e filho, assim 

como o sentimento do amor, do afeto que instilou condutas maternas voltadas para o 

desenvolvimento saudável da criança. Essa ideologia da “maternidade intensificada” 

imprimiu na sociedade um modelo maternal que foi basilar para a constituição do modelo 

burguês heterossexual de família baseado no biológico.  

Desse modo, as mulheres lésbicas com filhos não estão imunes a tais modelos 

de maternagem que são produto das relações de poder e de dominação do sexo masculino 

sobre o sexo feminino, que se gestam numa sociedade aonde a heteronormatividade é tida 

como norma.  

 Portanto é de suma importância dar visibilidade as dificuldades das mulheres 

lésbicas no que tange à maternidade e ao processo de maternagem, para que tais questões 

sejam incorporadas na agenda do movimento lésbico. 

 

 

2.  MOVIMENTO LÉSBICO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

 

Na década de setenta, o movimento feminista, diferentemente de outros 

períodos históricos, já que existe desde a revolução francesa, se aglutinou com outros 

grupos minoritários, que lutavam por questões de raça, classe e opção sexual. Nesse 

mesmo período houve o surgimento da pílula anticoncepcional que possibilitou a liberação 

sexual da mulher, ou seja, a dissociação do exercício da sexualidade dos eventos da 

reprodução, do matrimônio, da monogamia.  

A pauta do movimento feminista consistia no requestionamento da submissão do 

feminino ao masculino, da sexualidade ligada à reprodução e do livre exercício da 

sexualidade e da livre escolha da maternidade.  

 O movimento lésbico conjugado inicialmente ao movimento homossexual, nos 

idos de 70, se separa devido ao machismo e ao patriarcado do movimento gay, 

posteriormente passa a reivindicar uma pauta específica no cenário político que diferia da 

pauta feminista, inclusive no que tange a maternidade, pois se negavam a reproduzir para o 

patriarcado (SARDÃ, 2007) 

De acordo com Mesquita (2004), no Brasil, no final dos anos 70, emerge de 

forma politizada as questões homossexuais no cenário político brasileiro de 

redemocratização. Somente em 1979, o movimento lésbico se organiza composto de 

feministas, se afirma em São Paulo por meio da criação de alguns grupos feministas que se 
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unificaram em 1980, dando origem ao Grupo Lésbico-Feminino.  

Na década de 80, a luta do movimento se dá em torno de consolidara militância 

e dar visibilidade as questões da lesbianidade, contra o patriarcado e versus a misoginia, ou 

seja, versus a repulsa, o ódio e o desprezo que homens e ou mulheres sentem ao gênero 

feminino. Fundam a Ação Lésbica que permanece ativa de 1981-1989, nesse ínterim 

surgem jornais e informativos no eixo do Rio de Janeiro e São Paulo, voltados para o 

público lésbico como o “CHANACOMCHANA”. 

Também Mesquita (2004) sinaliza que, nos anos 90, o movimento lésbico se 

articula em grupos, fóruns, redes e partidos políticos, conquistam maior visibilidade. Em 

1996, no Rio de Janeiro ocorreu o I Seminário Nacional de Lésbicas (Senale) que debateu 

temas sobre sexualidade, saúde, gênero e combate a violência e diversidade.  

Nos anos 2000, o movimento lésbico se rearticula com o movimento de mulheres 

brasileiras, apesar das divergências históricas. Em 2001, a Rede Nacional Feminista de 

Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos se posiciona sobre os Direitos sexuais e 

reprodutivos na edição da Revista Rede Saúde Nº 24. Em 2002, a questão da visibilidade 

política das lésbicas entra na pauta na Conferencia Nacional de Mulheres Brasileiras.   

Em 2003, no III Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, foi realizado o Planeta 

Arco Íris e nele uma Oficina de Visibilidade Lésbica, nessa oficina foi construída a Liga 

Brasileira de Lésbica (LBL) que consistia numa instância de empoderamento e de 

mobilização nacional e internacional que visava politizar a sexualidade e combater a 

heteronormatividade.  

       A seguir, em 2004, foi realizado o “I Encontro Nacional da Liga Brasileira de 

Lésbicas” que visou contribuir para a defesa do feminismo e suas bandeiras e engrossar a 

luta contra o patriarcado, fundamentalismos e contra o regime capitalista. Nesse mesmo ano 

a articulação das Mulheres Brasileiras com o Centro Latino-Americano em Sexualidade e 

Direitos Humanos possibilitou o lançamento do 2º número da Revista Bocas no Mundo com 

foco nos direitos sexuais e na visibilidade lésbica (MESQUITA, 2004). 

Soma-se a isso, a ascensão no Brasil das novas tecnologias reprodutivas que 

inicialmente eram realizadas em clinicas particulares e tinham um custo elevado. Somente 

em 2005, que essa demanda foi reconhecida legalmente pelo Ministério da saúde por meio 

da Portaria nº 426/GM, de março de 2005, que institui no âmbito do SUS, a Política Nacional 

de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida.  No entanto tal política não expressa 

como publico alvo os casais do mesmo sexo (MENEGON &SPINK, 2007). 

 

 

3. AS DIFICULDADES E OS LIMITES DO PROCESSO DE MATERNAGEM DAS  
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    MULHERES LÉSBICAS.      

 

 

Durante a pesquisa que realizei no ano de 2013/2014, na maternidade do 

Hospital Estadual Azevedo Lima, no município de Niterói, localizado na região metropolitana 

do Estado do Rio de Janeiro, que é uma unidade da Secretaria de Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro que funciona vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana, atende urgências 

emergências obstétricas, possui sessenta e seis leitos na enfermaria obstétrica, dezesseis 

leitos neonatais, cinco leitos no setor de pré-parto, quatro leitos no setor de recuperação 

pós- anestésica (RPA) e dois centos cirúrgicos obstétricos, observei que há uma quantidade 

significativa de mulheres lésbicas que são admitidas na maternidade e que possuem 

dificuldades quanto ao processo de maternagem dos seus filhos.  

 A presente pesquisa foi feita a partir da análise dos seis casos pesquisados na 

referida unidade, compostos em sua maioria por mulheres entre 25 e 30 anos, jovens, que 

predominantemente se autodeclaravam como pardas e/ou negras, pobres, moradoras da 

periferia, com vinculo de trabalho informal ou autônomo, que estavam em uniões 

consensuais lésbicas há pelo menos três anos (residiam com as companheiras), usuárias do 

Sistema Único de Saúde e da rede privada de serviços médicos. 

 Foi perceptível que as famílias compostas por mulheres lésbicas planejavam a 

gravidez, realizavam o procedimento de inseminação artificial em clinica particular devido ao 

não acesso aos pouquíssimos serviços de reprodução humana assistida no sistema publico 

de saúde, apesar da instituição da portaria nº 426/GM, de março de 2005, que institui no 

âmbito do SUS, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida.  

As usuárias pesquisadas trabalhavam informalmente como cabeleireiras, babás, 

domesticas e camelô e juntavam o dinheiro, durante anos, para pagar pelo método da 

inseminação artificial e iam para a maternidade pública devido à falta de dinheiro para arcar 

com os custos do parto.  

O acesso dessas mulheres-mães lésbicas nas demais políticas sociais, como a 

educação, assistência social, habitação também está longe de ser um processo livre de 

tensões e entraves, visto que tais sujeitos ainda são alvos de discriminações assentadas no 

gênero, etnia e classe. Assim sendo, essas mulheres peregrinam em busca do 

reconhecimento dos seus direitos e, por conseguinte de seus filhos.  

A Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana estabelece 

como público-alvo os casais que são inférteis, entende-se como infertilidade a ausência de 

gravidez após doze meses de relações sexuais regulares sem uso de contraceptivo, e os 

casais em que os dois ou apenas um possui doenças infecto- contagiosas ou genéticas e 
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outras, pois a reprodução assistida humana previne e diminui a possibilidade de transmissão 

vertical e ou horizontal de doenças infecto-contagiosas como o HIV, genéticas e outras.  

No entanto o que se verificou na pesquisa é que os casais homossexuais têm 

dificuldade de acesso a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana.  

Tais sujeitos não conseguem nem sequer o atendimento na atenção básica do município em 

que residem nem em municípios próximos da região metropolitana II (Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí, Rio Bonito, Maricá e Tanguá) para a realização do pré-natal, quanto mais para o 

acesso gratuito à reprodução humana assistida, e, por conseguinte, para os serviços de alta 

complexidade que realizam o parto.  

Parafraseando Simone de Beauvoir, frase extraída da tradução brasileira do livro 

“SEGUNDO SEXO” (2000), ”não se nasce mãe, torna-se mãe”. Logo as mulheres lésbicas 

não nascem mães se tornam mães, caso assim desejem, e vão construir o processo de 

maternagem de seus filhos a partir de escolhas que perpassam pelos modelos e ideologias 

que estão presentes na sociedade e são aceitos socialmente.  

As mulheres lésbicas atendidas na maternidade também apontavam dificuldades 

no acesso a Política Nacional de Atenção Integral da Mulher quer seja para a realização do 

acompanhamento ginecológico quer seja para acompanhamento obstétrico.  

Ainda, elas reclamavam que os profissionais de saúde não levavam em conta a 

orientação sexual. Realizavam procedimentos como o preventivo, como se elas praticassem 

a penetração, o que causava desconforto e dor, também reclamavam que eram 

questionadas sobre a maternidade e por queriam ter filhos e era recorrentemente nas 

abordagens das equipes a realização do atendimento como se tivessem a orientação sexual 

heterossexual, pois a maioria dos profissionais de saúde iniciavam os atendimentos sem 

perguntar qual a orientação sexual delas, só após elas falarem que tentavam adequar as 

normas e as rotinas dos serviços de saúde que eram baseados na heteronormatividade, ou 

seja, numa normatividade assentada na heretossexualidade e na distinção de gênero 

feminino e masculino.  

Essas normas e condutas heteronormativas presentes na arquitetura das ações 

nas instituições de saúde colocava desafios para os profissionais de saúde.  

O Serviço Social que era sempre solicitado para tentar adequar as normas à 

realidade, entretanto, nem sempre isso era possível, pois a instituição de saúde tinha limites 

que não podiam ser modificados sem a luta com os demais profissionais de saúde e com o 

movimento lésbico, como por exemplo, a cônjuge lésbica tinha que se adequar a visitar a 

puérpera num horário diurno que não fosse noturno, pois o horário noturno era destinado à 

visita do pai, pois se subtendia na instituição que eles trabalhavam, eram provedores e só 

podiam ir visitar a noite. 
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Assim, alguns profissionais que as atendiam desconsideravam que as cônjuges 

lésbicas também trabalhavam  

A dinâmica institucional estava organizada a partir de padrões heterossexuais e 

na maternidade existiam dois horários de visita: um horário para os familiares e outro para o 

pai, denominada “visita do pai”.  

Para os assistentes sociais, tal demanda era complexa, pois tinham que tentar 

flexibilizar a rotina institucional para garantir o direito das mulheres lésbicas quanto à 

conjugalidade e ao exercício da maternidade.  

Porém garantir o acesso de modo excepcional não era sinônimo de garantir 

direitos, pois as mulheres lésbicas que vivenciavam a maternidade sempre tinham que 

passar pelo mesmo constrangimento de solicitar aos profissionais de serviço social a 

liberação para que conseguissem ter acesso as companheiras que trabalhavam e só podiam 

visitar a noite no horário da visita do pai. Em alguns casos, as companheiras lésbicas 

escondiam a informação da conjugalidade e da orientação sexual da equipe de saúde e não 

trabalhavam para visitar a cônjugue e o bebê.  

Outra dificuldade consistia em registrar o bebê e preencher os documentos como 

o cartão de vacina e a Declaração de Nascido Vivo (DNV), pois legalmente há o 

reconhecimento do pai e da mãe e não de duas mães, o sistema cartorial não aceita o 

cadastro de duas mães. 

 Em geral a puérpera lésbica tinha que registrar civilmente em seu nome o bebê 

e abrir um processo na justiça para que a conjugue lésbica seja reconhecida como mãe da 

criança também. Entretanto isso leva tempo e a criança fica sem o direito de ter legalmente 

o reconhecimento da outra mãe.  

Somente por meio da “adoção legal” que o casal homossexual consegue mais 

facilmente obter o reconhecimento legal do registro civil de seus filhos (as). Nesse caso, a 

justiça brasileira tem dado mais celeridade tanto ao processo de adoção quanto aos 

documentos civis pertinentes ao processo. Especificadamente, as mulheres lésbicas que 

tem ido por esse caminho da adoção tem conseguido com mais sucesso o reconhecimento 

legal do direito á maternidade e à “convivência familiar e comunitária”. Contudo, a legalidade 

não deu afiançou a aceitação consensual da sociedade para esse procedimento. Tanto que 

ainda é questionado socialmente como ficará a “convivência familiar e comunitária” dessas 

crianças que foram adotadas por casais homossexuais. Infelizmente, ainda na sociedade 

brasileira, se patologiza a opção sexual não heterossexual, assim como a atribui a 

homossexualidade qualidades negativas.  

No Brasil, um caso notório de Tutela de crianças por homossexuais foi o da 

cantora Cássia Eller, falecida em 2001, que vivia uma conjugalidade lésbica com Maria 
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Eugênia, a cantora tinha um filho de oito anos chamado Francisco, após seu falecimento a 

companheira Maria Eugênia teve que instaurar um processo na justiça para que fosse 

garantido o seu direito de cuidar de Francisco, pois já tinha vínculos maternos com ele, 

apesar de a imprensa realçar a questão da herança. Numa decisão inédita da Justiça 

Brasileira foi concedida a guarda provisória a Maria Eugênia (VEJA 2001). 

Portanto, ainda vai ser necessário muita luta para que essas mulheres lésbicas 

sejam ouvidas e tenham as suas demandas acolhidas, no que se refere à assistência 

perinatal. Pois o que vimos foi a falta de formação teórica dos profissionais de saúde  quanto 

a questão de gênero e identidade sexual e, por conseguinte um nítido despreparo para lhe 

dar com o evento da maternidade/paternidade homossexual.  

Tal pressuposto traz dificuldades e limites para o processo de maternagem das 

mulheres lésbicas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e necessitam 

dos serviços públicos de saúde.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: REFLEXÕES SOBRE A LUTA DAS MULHERES  

     LÉSBICAS, NEGRAS E POBRES PELO DIREITO À MATERNIDADE.   

 

 

O direito dos casais lésbicos à maternidade e à “convivência familiar e 

comunitária” não consiste apenas no reconhecimento legal do direito a ter filhos  naturais ou 

adotados, mas principalmente, perpassa pela conquista do direito a ter  uma família 

composta por duas mães e, por conseguinte pelo “direito a convivência familiar”.  

Ademais, consiste também na luta das mulheres lésbicas assegurarem o direito 

a realizar seu pré-natal na rede pública, sem constrangimentos e com uma assistência 

perinatal adequada as suas necessidades, como também, ter garantido o direito ao parto 

normal ou cesáreo com direito a acompanhante conforme previsto na lei 11.108/95. Assim a 

sua companheira poderá também assistir ao nascimento da criança, como ocorre com os 

casais heterossexuais.  

Contudo, essa luta por direitos se extende ao período do puerpério, que deve ser 

afiançado legalmente para tais mulheres, já que no cotidiano das instituições assistenciais á 

saúde materno-infantil as ações de assistência ao pré-natal, parto e puerpério são 

pormenorizadas frente às demandas triviais encenadas pelos casais e mulheres 

homossexuais.  

 Tal pressuposto legal é de suma importância, pois assegura também o direito da 

herança aos seus sucessores. No Brasil, o “direito a convivência familiar” é regulamentado 
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pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  

O “direito a convivência familiar” se complexifica na medida em que no 

imaginário social as pessoas atrelam as mulheres lésbicas estereótipos. As mulheres 

lésbicas geralmente são estereotipadas como violentas e perigosas. Infelizmente, ainda é 

comum a construção social dessas pré-noções que provocam constrangimentos e criam 

dificuldades para o processo de maternagem das mulheres lésbicas. 

 Assim, as relações tecidas pela sociedade no que tange a maternidade 

lésbica ainda são relações de opressão, pois elas para que elas sejam aceitas sem 

estigmatização e esteriotipização, tais mulheres tendem se adequar as normas 

heterossexuais e se visam como referência o modelo nuclear tradicional de família para 

tenham o reconhecimento do status de mãe. 

É fato, que as instituições sociais, seja no âmbito da saúde, da assistência 

social, da educação, da justiça ainda não conseguiram romper com as normas e os saberes 

que ainda estão centrados a partir da heterossexualidade. Por isso, a abordagem desse 

tema é de suma importância para a formação profissional dos profissionais que atuam nas 

políticas sociais setoriais, como por exemplo, educação, saúde, assistência social, habitação 

e outras.  

 No que tange a formação dos assistentes sociais, a abordagem da “questão 

de gênero, etnia e geração” é indispensável para que tais profissionais possam instituir nos 

seus espaços de trabalho práticas sociais mais equitativas que visem a igualdade de gênero 

e promovam a diminuição das opressões vivenciadas por tais sujeitos na sociedade e, por 

conseguinte nas instituições sociais.  

 Sem dúvida, os assistentes sociais podem construir conjuntamente com os 

demais profissionais processos de coletivos que visem à igualdade de gênero e que possam 

romper com estigmas e estereótipos que são restringem o acesso dos casais 

homossexuais, e especificadamente, das mulheres lésbicas aos serviços sociais 

mediatizados pelo Estado.  

 Outra questão importante se refere a heteronormatividade institucional que 

tende a ser invisibilizada. Pois a maioria das instituições ainda se pauta por normas  

heterossexuais que não coaduanam com a realidade societária dos indivíduos que elas 

atendem. Tal inadequação da organização dos serviços e das normas instituídas remonta a 

cenas de intolerância e hostilidade. Tais situações, em geral, não são publicizadas e geram 

tensionamentos nas relações sociais entre os atores institucionais e os usuários 

demandantes dos serviços sociais.   

Enfim, as questões referentes a lesbianidade e maternidade  precisam ser 

publicizadas e entrar para a agenda pública.  Pois é necessário se tecer ações públicas para 
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tais sujeitos que assegurem seus direitos quanto á maternidade e à “convivência familiar e 

comunitária”.  

Pois é perceptível que a falta de formação teórica dos profissionais que atuam 

nas diversas políticas sociais, no que se refere à questão de gênero, identidade sexual, 

etnia e geração, o que impõe limites e dificuldades ao processo de maternagem/paternagem 

homossexual. 
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