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Cartografia de uma controvérsia sobre desigualdades e exclusões: 
o acesso dos casais do mesmo sexo à Procriação Medicamente 

Assistida em França e Portugal

Catarina Delaunay10

Introdução

A Procriação Medicamente Assistida (PMA), não obstante já ter sido 
enquadrada juridicamente em França e em Portugal, continua a suscitar ques-
tionamentos e dúvidas, nomeadamente quanto à definição dos beneficiários e 
às condições de admissibilidade. Assiste-se à emergência de processos críticos 
e controvérsias públicas que questionam a equidade do princípio de medição 
utilizado no trabalho de categorização entre aqueles que têm direito de acesso 
à PMA, estando por isso abrangidos pelas políticas de saúde pública, e aqueles 
que dela estão excluídos.

As mudanças sociais ocorridas nos últimos anos, tanto ao nível das repre-
sentações como das práticas, resultaram num aumento da visibilidade pública 
positiva, do reconhecimento e da aceitação social de novas formas familia-
res, abrindo oportunidades políticas para os casais do mesmo sexo. Tome-se 
como exemplo, em ambos os países, o debate público sobre o casamento civil 
para casais do mesmo sexo e, após a sua aprovação legal, a discussão sobre a 
reivindicação por parte desses casais do acesso aos direitos parentais, através 
da PMA e da adoção. Constata-se até que ponto as tensões em torno de ins-
tituições e constructos sociais, tais como o género, a sexualidade, a reprodução, 

10 Socióloga. Investigadora Integrada do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.
NOVA), da Universidade NOVA de Lisboa; investigadora auxiliar (CEECIND/04396/2017) 
da NOVA FCSH. catarinadelaunay@fcsh.unl.pt
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a parentalidade e o parentesco, animam controvérsias públicas e questionam a 
(des)igualdade de direitos.

Neste texto, articula-se teoria com material empírico por forma a analisar 
as controvérsias sociotécnicas11 sobre a questão do alargamento das tecnolo-
gias de PMA a casais do mesmo sexo, em França e Portugal. Embora exista 
uma vasta literatura sobre experiências de homoparentalidade e acesso à PMA 
por casais do mesmo sexo, a temática das controvérsias públicas sobre esse 
assunto tem sido muitas vezes negligenciada.

A perspetiva teórica aqui adotada é a da sociologia pragmática, na senda 
dos trabalhos empíricos desenvolvidos por esta corrente sociológica francesa, 
tanto na vertente da antropologia das ciências e das técnicas animada em redor 
de Bruno Latour e Michel Callon, como na da sociologia dos regimes de ação e 
envolvimento dinamizada em torno de Luc Boltanski e Laurent +évenot (Vide 
Barthe et al., 2013). Procura-se analisar o mundo ou a ordem social entrando 
pela via dos processos de disputa e dos momentos conflituais e/ou críticos – 
também designados de “provas”12 – ou, no caso deste artigo, através das con-
trovérsias sociotécnicas em torno do alargamento da PMA13. Os atores, quando 
envolvidos em polémicas em que tenham de justificar as suas posições ou criticar 
as dos outros em público, no sentido de manifestar o seu (des)acordo ou funda-
mentar as suas pretensões de justiça, recorrem a repertórios e princípios comuns, 
válidos em toda a generalidade (Boltanski & +évenot, 1991).

Tal implica uma conceção dinâmica da ordem social, seja pela indeter-
minação relativa do resultado das provas (que nunca é completamente pre-
visível no detalhe, não obstante a existência de regularidades), seja pelos 
efeitos sociais instituintes dessas provas. Essa dimensão instituinte passa pela 

11 As “controvérsias sociotécnicas”, na perspetiva de Bruno Latour e Michel Callon, assentam 
em dispositivos de gestão e de organização das controvérsias que integram simultaneamen-
te especialistas e leigos. As controvérsias sociotécnicas – e o debate público que suscitam 
– ocorrem assim em “fóruns híbridos” (Callon et al., 2001), i.e. lugares de deliberação, 
concertação e coordenação compósitos e heterogéneos, num novo modelo de democracia 
técnica, que deslegitima o monopólio da Ciência ao englobar especialistas, “leigos” e inclu-
sive dando voz às entidades não-humanas (Latour, 2004).

12 Por “provas” entende-se aqueles momentos em que a ordem social – que agrega e regula os 
indivíduos – se desfaz ou se desloca, em virtude de serem questionadas certas crenças parti-
lhadas ou determinadas relações de dominação preexistentes.

13 O presente texto foi escrito em finais de agosto de 2018, tendo-se apenas analisado as con-
trovérsias em termos de debate público até essa data.
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reformulação dos coletivos e pela transformação das instituições (como seja 
a família), criando novos dispositivos sociotécnicos (por exemplo, a PMA 
societal por oposição à PMA terapêutica), impondo novos procedimentos 
ou votando novas leis (à semelhança do que sucedeu em Portugal em termos 
de reconhecimento dos direitos dos casais do mesmo sexo no plano do casa-
mento, adoção e PMA).

O sociólogo deve assim “seguir os atores” (Barthe et al., 2013) e permitir que 
estes desenvolvam toda a gama de controvérsias em que se encontram imersos, 
para, dessa forma, poder traçar as conexões sociais entre essas mesmas contro-
vérsias, sejam elas sobre a formação de grupos, agência no sentido de capacidade 
de agir, etc. (Latour, 2005). Para este propósito, e conforme sugerido por Callon 
(1981), proceder-se-á à identificação das diferentes categorias de negociações e 
de debates que ocorrem, dos atores envolvidos e respetivos papéis, competências 
e estratégias, das relações de força entre eles, das questões que debatem, dos 
interesses que defendem, dos argumentos que apresentam, dos problemas que 
definem como legítimos, bem como dos dispositivos de regulamentação e dos 
arranjos de governação postos em prática.

A cartografia das controvérsias sociotécnicas acerca do tema do alarga-
mento da PMA a casais do mesmo sexo envolve listar todas as posições cien-
tíficas e sociais no espaço de discussão pública, descrevendo os protagonistas 
– sejam eles especialistas ou “leigos” –, os argumentos que sustentam (nunca 
apenas em termos de prós e contras), o tempo de duração da polémica e os 
países onde ocorre, como sugerido por Latour (2011). Tal como sucedeu com a 
controvérsia sul-africana sobre a SIDA (Fassin, 2003), e contrariamente a uma 
oposição binária entre duas teses, uma verdadeira e outra falsa, o caso PMA 
apresenta, na realidade, coligações estratégicas de atores que assumem e defen-
dem uma variedade de ideias, projetos muito heterogéneos e interesses distintos.

O material empírico foi recolhido no âmbito de um projeto de investigação 
de pós-doutoramento14 que procurou analisar as controvérsias francesa e portu-
guesa em torno da PMA com recurso a terceiros (doação de gâmetas e/ou gesta-
ção de substituição). Entre janeiro de 2013 e abril de 2016 foram realizadas 66 
entrevistas em profundidade com um leque diferenciado de atores diretamente 
ligados à PMA, incluindo beneficiários (casais heterossexuais e homossexuais), 

14 O projeto de investigação, sob a supervisão do Prof. Doutor Laurent +évenot (EHESS, 
França) e do Prof. Doutor José Manuel Resende (Universidade de Évora, Portugal), foi 
financiado através uma bolsa de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecno-
logia (referência SFRH/BPD/62866/2009).
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profissionais de saúde (especialistas em medicina da reprodução e embriologia 
clínica) e também aqueles encarregues da sua discussão e/ou regulação insti-
tucional (membros do Parlamento/Senado e de comissões de ética). Ao todo 
foram realizadas 20 entrevistas com beneficiários de PMA (dez em França e dez 
em Portugal) e 46 com profissionais (22 em França e 24 em Portugal).

Para o presente texto, a análise foca-se em entrevistas em profundidade 
com doze deputados/senadores (quatro franceses pertencentes a três partidos 
políticos e oito portugueses incluindo representantes dos cinco partidos com 
assento parlamentar), nove casais do mesmo sexo (quatro casais gays france-
ses, um casal de lésbicas francesas e quatro casais de lésbicas portuguesas), 
juntamente com a legislação, o debate parlamentar e a cobertura realizada 
pelos media15. Em ambos os países, os deputados/senadores foram contactados 
individualmente mediante o envio de uma carta/e-mail formal explicando o 
escopo do projeto de investigação e solicitando uma entrevista. Os casais do 
mesmo sexo foram encontrados através de associações LGBT (que militam 
pelos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais e/ou Transgénero), onde se deixou 
uma mensagem descrevendo o objetivo do estudo e inquirindo acerca da sua 
experiência, ou através de uma rede de contactos informais.

Embora não proponha uma análise comparativa sistemática entre a França 
e Portugal, este artigo destaca como as divergências entre as partes são seme-
lhantes em cada país, apesar de surgirem em diferentes contextos políticos e 
socioculturais. Este é um resultado especialmente significativo se considerar-
mos a abordagem dos estudos de controvérsias como uma parte importante 
da sociologia da ciência.

Utiliza-se uma abordagem que consiste em ver, nos processos de dis-
puta, as ações coletivas situadas que levam à transformação do mundo social 
(Lemieux, 2007). As polémicas, controvérsias e escândalos são considerados 
como “momentos efervescentes”, no sentido de Durkheim, ou como oportu-
nidades para que os atores sociais questionem a relação de forças e os sistemas 
de crença até então instituídos, de modo a redistribuírem entre eles “grandezas” 
e posições de poder e inventarem novos dispositivos organizacionais e técni-
cos convocados a coagir de forma diferente as suas relações futuras (Lemieux, 
2007). De facto, “a existência de controvérsias não é necessariamente sinónimo 

15 A cobertura mediática foi apenas analisada enquanto fonte de informação sobre os princi-
pais eventos e os argumentos das diferentes partes envolvidas na controvérsia. As próprias 
organizações de meios de comunicação social raramente expressavam as suas opiniões sobre 
os tópicos em discussão.
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de democracia porque as controvérsias são acima de tudo lugares de exclusão 
dos atores e de imposição de problemas legítimos” (Callon, 1981: 396). “As 
necessidades são construídas, consolidadas e garantidas (mais ou menos bem) 
por relações de força” (Callon, 1981: 397).

Baseada numa proposta teórica de Cyril Lemieux (2007), a ênfase é colo-
cada na dimensão performativa ou no poder instituinte dos processos conflituais 
analisados através dos seus efeitos políticos, institucionais, tecnológicos e cogni-
tivos. Estes últimos desempenham um papel central no normal desenrolar das 
atividades sociais. Pretende-se aqui questionar que efeitos provocam nos atores 
e instituições envolvidas, bem como na ordem social. O objetivo é analisar a 
dinâmica da controvérsia considerada como uma série de provas estabelecendo 
gradualmente um novo estado do mundo social.

Isto implica “ter em conta, ao mesmo tempo, duas dimensões, uma estra-
tégica e outra argumentativa, constitutivas do objeto controverso”, nomeada-
mente ao privilegiar uma “conceção de várias camadas” de situações, ou seja, 
tentar “abarcar cenas de conflitos de diferentes graus de publicidade e onde, 
portanto, os constrangimentos argumentativos não pesam com a mesma 
intensidade sobre a ação coletiva” (Lemieux, 2007: 202). A opção é “(...) 
estudar a atividade argumentativa, apreendendo-a através de longas séries de 
provas decisivas. Essas provas, que podem assumir a forma de processos de 
alerta, debates públicos ou mobilizações coletivas, desentendimentos entre 
especialistas ou decisões políticas, tornam claras as mudanças de estado ou as 
reconfigurações que suscitam múltiplas interpretações por parte dos próprios 
atores” (Chateauraynaud, 2011: 131). O sucesso de um alerta depende sem-
pre do estado de relações de força entre os múltiplos atores críticos, onde se 
joga a sua credibilidade e o alcance dos argumentos e dispositivos que mobili-
zam, i.e., que avançam, criticam ou recombinam, antes durante ou após a fase 
de discussão pública, no sentido de os fazer convergir (consenso) ou divergir 
(dissensão) (Chateauraynaud, 2010).

Para tal, elabora-se uma análise sociopolítica da polémica, considerando as 
operações críticas e justificativas desenvolvidas pelos atores de forma a gerir as 
contradições reais das suas práticas, bem como fazendo a apresentação geral da 
cena partidária, juntamente com a revisão de todos os compromissos norma-
tivos de apoio e recolha de informações. Resume-se os principais episódios da 
controvérsia em ambos os países, em termos de cronologia dos factos no curto 
prazo, mas que devem ser entendidos por referência ao longo prazo. A fim de 
compreender os termos do debate, é essencial enquadrá-lo com acontecimentos 
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recentes incorporados na história coletiva de cada país (França e Portugal), 
mas também ancorados nas experiências singulares de alguns grupos de cida-
dãos (testemunhos de casais do mesmo sexo).

Quadro jurídico da PMA em França e Portugal

Os direitos reprodutivos estão em estreita ligação com outros direitos polí-
ticos, reconhecidos tanto a nível nacional como internacional. No âmbito de 
cada país, remetem para os direitos constitucionais fundamentais de consti-
tuir família, à proteção da saúde e ao livre desenvolvimento da personalidade 
– incluindo a liberdade de ação, a autonomia individual e a autodetermi-
nação na realização do seu próprio projeto de vida. A Declaração Universal 
dos Direitos do Homem incorpora esses direitos reprodutivos internacional-
mente, juntamente com o respeito pela dignidade humana.

Só recentemente, em 2010, a infertilidade foi considerada um problema 
de saúde pública e uma doença tratável, por uma organização supranacional, 
a Organização Mundial de Saúde (OMS). Isso refletiu-se na definição e imple-
mentação de normas e regulamentações quanto aos procedimentos médicos e 
técnicos que podem ser usados, os seus contextos de aplicação e os critérios que 
as pessoas devem cumprir no sentido de serem aceites como beneficiários.

Até meados de 2016, quando o Parlamento português aprovou uma nova 
lei, ambos os países tinham uma legislação muito similar em matéria de PMA, 
nomeadamente o estabelecimento de critérios de elegibilidade na definição 
dos beneficiários dessas técnicas (e indiretamente de quem detém direitos 
reprodutivos), bem como a definição dos procedimentos técnicos e médicos 
autorizados. Tanto a França como Portugal apresentavam uma abordagem 
terapêutica, uma vez que um casal era obrigado a demonstrar problemas de 
saúde para adquirir o estatuto de cidadão-beneficiário. A essas exigências de 
natureza médica somavam-se alguns requisitos sociais que remetem para duas 
questões principais: o interesse da criança nascer no seio de um casal parental 
estável e unido e as escolhas da própria sociedade, ao estabelecer determinadas 
formas de família e de parentalidade como aceitáveis, excluindo outras.

Em França, a PMA deve satisfazer condições médicas rigorosas, previstas 
no art. L. 2141-2 do Código de Saúde Pública e na Lei n.º 2011-814, de 7 de 
julho de 2011, sobre a bioética: a infertilidade deve permanecer uma situação 
patológica, diagnosticada por via médica; ou o uso da PMA deve ser justifi-
cado pela necessidade de prevenir a transmissão de uma doença grave à criança 
ou a qualquer um dos parceiros. O casal, composto por um homem e uma 
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mulher, deve cumprir o critério da estabilidade, sendo casado ou estando em 
condições de provar dois anos de vida em comum. A gestação de substituição 
é interditada em França desde 1991, por decisão do Tribunal de Cassação. 
Esta proibição foi confirmada na 1ª lei de bioética de 1994 e está codificada 
no artigo 16-7 do Código Civil francês.

A aprovação da Lei n.º 2013-404, de 17 de maio de 2013, em França, 
permitiu o casamento e a adoção por casais do mesmo sexo, embora a PMA 
– colocada no centro das discussões políticas desde 2012 – ainda lhes esteja 
interditada.

De acordo com a primeira lei da PMA em Portugal (Lei n.º 32/2006, 
de 26 de julho de 2006), estas técnicas eram “um método subsidiário, e não 
alternativo, de procriação” e a sua utilização só podia “verificar-se mediante 
um diagnóstico de infertilidade ou ainda, sendo caso disso, para tratamento 
de doença grave ou do risco de transmissão de doenças de origem genética, 
infeciosa ou outras” (artigo 4º). Além disso, os únicos beneficiários da PMA 
eram pessoas casadas ou de sexo diferente que vivessem em condições análo-
gas há pelo menos dois anos (artigo 6º). Acresce que eram “nulos os negócios 
jurídicos, gratuitos ou onerosos, de maternidade de substituição” (artigo 8.º).

O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo foi aprovado em Portugal 
através da Lei n.º 9/2010, de 31 de maio de 2010. Os casais do mesmo sexo 
ficaram livres para adotar uma criança de acordo com a Lei n.º 2/2016, de 29 
de fevereiro de 2016 e, pouco depois, foi aprovada uma proposta de emenda à 
lei da PMA, garantindo o seu acesso a todas as mulheres, incluindo as solteiras 
e os casais de lésbicas (Lei n.º 17/2016, de 20 de junho de 2016). A Lei n.º 
25/2016, de 22 de agosto, veio regular o acesso à gestação de substituição, 
permitindo-a “a título excecional e com natureza gratuita, nos casos de ausên-
cia de útero, de lesão ou de doença deste órgão que impeça de forma absoluta 
e definitiva a gravidez da mulher ou em situações clínicas que o justifiquem” 
(artigo 8º), sendo proibido qualquer tipo de pagamento à gestante de substi-
tuição à exceção das despesas de saúde.

As leis restritivas têm conduzido os casais do mesmo sexo a viajar para o 
estrangeiro – pelo menos aqueles com mais recursos socioeconómicos – na 
procura de desenvolver projetos familiares autónomos, uma vez que os Esta-
dos-membros da União Europeia apresentam leis diferentes, com base numa 
pluralidade de princípios éticos e normas socioculturais. Os casais de lésbicas 
entrevistados em França e Portugal recorreram a bancos de esperma em Espa-
nha, na Bélgica ou na Dinamarca para a realização de processos de insemina-
ção artificial ou fertilização in vitro. Os casais gay franceses inquiridos viajaram 
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para os Estados Unidos da América (EUA) em busca da gestação de substitui-
ção. Ambas as tendências geram um fenómeno social designado de cuidados de 
saúde reprodutiva transfronteiriços e a posterior criminalização dessas práticas16.

Anatomia de uma controvérsia sobre PMA e homoparentalidade

As controvérsias empiricamente observáveis   apresentam uma estrutura 
triádica: uma situação em que uma disputa ou diferendo opõe duas (2) par-
tes adversárias que devem ter igual direito de fazer valer os seus argumentos 
e apresentar as suas provas, com um mínimo de civilidade e autocontrole, 
perante um (1) público estritamente composto de pares e colocado em posi-
ção de julgar soberanamente (que corresponde ao reconhecimento de compe-
tências de julgamento distintivo de um público muito seleto por oposição ao 
“público em geral”) (Lemieux, 2007).

16 A imposição de um modelo jurídico familiar, socialmente construído, no acesso à PMA, 
introduziu dilemas na construção de projetos parentais e laços de parentesco pelos casais 
do mesmo sexo entrevistados e colocou dificuldades no próprio momento do registo da 
criança. Em Portugal, onde prevalece o princípio de que não há filhos de pais incógnitos, é 
o Registo Civil que informa o Ministério Público que foi registada uma criança sem pai e 
é o Ministério Público que inicia um processo de investigação oficiosa de paternidade, em 
que se torna necessário à mãe biológica ir prestar declarações em tribunal. Do mesmo modo, 
no regresso, os casais homossexuais franceses podem ter dificuldades em obter o livrete de 
família, o passaporte francês e a transcrição nos registos civis franceses de certificados de nas-
cimento emitidos no exterior e assim reconhecer a filiação das crianças nascidas com recurso 
à gestação de substituição. Se o certificado de nascimento mencionar o nome da gestante, 
será difícil comprovar o recurso à gestação de substituição. Apesar disso, como evidenciado 
na literatura sobre o tema, os consulados franceses, em países onde a gestação de substituição 
é legal, apenas raramente entregam uma transcrição dos certificados de estado civil quando 
suspeitam que tal ocorreu (Gross, 2012). As crianças nascidas nos EUA têm cidadania 
norte-americana e podem regressar a França com o seu passaporte norte-americano. Os seus 
pais devem então procurar fazer reconhecer oficialmente a filiação que os vincula aos filhos, 
para que estes possam adquirir a nacionalidade francesa, embora apenas o pai biológico seja 
considerado como tendo vínculos parentais com a criança. A Circular Taubira, de janeiro 
de 2013, visava facilitar a emissão de certificados de nacionalidade francesa para crianças 
nascidas no estrangeiro de um pai francês e de uma gestante de substituição, embora a sua 
implementação ainda permaneça objeto de controvérsia. No entanto, em 5 de julho de 
2017, o Tribunal de Cassação proferiu uma série de acórdãos sobre o reconhecimento legal 
das crianças nascidas no estrangeiro com recurso à gestação de substituição, nomeadamente 
autorizando a adoção simples (e não plena) pelo cônjuge do pai biológico, i.e., pelo pai 
social ou de intenção.
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Como irei demostrar, os deputados/senadores e os membros de comissões 
de ética, convocados como especialistas, revelam a uma audiência de colegas 
que não concordam uns com os outros. A controvérsia termina com o vere-
dicto final e irrevogável de um juiz unânime ou maioritário (como seja a vota-
ção por parte de uma audiência de pares no Parlamento ou um novo parecer 
emitido por uma comissão de ética), que supera divisões e dúvidas entre os 
participantes. Em Portugal, o processo foi iniciado por uma mudança política 
(uma nova maioria parlamentar de esquerda) que abriu o caminho para a ado-
ção de uma lei de PMA mais inclusiva e abrangente. Em França, mudanças 
na composição do Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE) reabriram 
o debate sobre o alargamento da PMA a todas as mulheres, legitimando uma 
revisão progressiva da lei.

No entanto, “o encerramento de uma controvérsia, longe de ser a conse-
quência mecânica da contribuição, por uma das partes, de uma prova ‘irrefu-
tável’ ou de um argumento ‘definitivo’, é sempre um trabalho social ou, por 
outras palavras, um desempenho coletivo e, como tal, suscetível de fracassar – 
se a evidência irrefutável continuar a ser contestada por alguns e o argumento 
final a ser relativizado” (Lemieux, 2007: 209).

No caso francês, a PMA para casais de lésbicas constituiu uma promessa do 
candidato presidencial socialista em 2012, mas o governo retrocedeu após os 
debates virulentos, dentro e fora do Parlamento, em torno da votação da lei do 
casamento homossexual, em 2013, que dividiu profundamente a sociedade.

Quando o público se estende para além do círculo de pares ou transborda 
o perímetro institucional, abrangendo e mobilizando a massa de leigos ou não 
especialistas, ocorre o que é designado de “crise institucional”. Esta transfor-
mação corresponde a um deslocamento num continuum entre dinâmicas de 
publicitação (estratégias de divulgação e abertura) e de confinamento (estra-
tégias de reserva e controlo exclusivo) da controvérsia, de acordo com uma 
abordagem contínua (Lemieux, 2007).

Assim, algumas controvérsias sobre a PMA, que pareciam inicialmente con-
troladas por pares, conduziram por vezes a uma crise institucional quando os 
“leigos” (as associações LGBT) denunciaram a desigualdade de direitos e exi-
giram publicamente, como sucedeu nas Marchas de Orgulho Gay em Portu-
gal, que um debate até então reservado aos especialistas (legisladores, membros 
de comissões de ética) fornecesse respostas urgentes às questões práticas que 
enfrentavam (designadamente as barreiras no acesso à parentalidade). O mesmo 
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sucedeu quando os ativistas de “La Manif pour tous” (LMPT)17, em França, 
pressionaram o governo a não permitir o acesso dos casais de lésbicas à PMA, 
em múltiplas mobilizações de rua, desde 2012, com o argumento da desestru-
turação da instituição família.

Por conseguinte, o modo como um problema é definido determina a legi-
timidade da participação das partes interessadas na elaboração da sua regula-
mentação, nomeadamente nas políticas públicas destinadas a resolvê-lo (Bau-
mgartner & Jones, 1993). Os atores legitimados procuram limitar a repre-
sentação dos problemas, a fim de restringir o acesso de outros participantes 
ao domínio das políticas públicas. Consequentemente, uma definição técnica 
permite concentrar as questões nas mãos de um pequeno grupo de atores, os 
peritos; inversamente, uma definição enquanto problema social abre o debate 
a uma ampla gama de interesses divergentes, incluindo o envolvimento dos 
“leigos” no debate sobre assuntos de interesse público (ibidem).

Existe um envolvimento de múltiplas partes interessadas nas controvér-
sias sobre o alargamento da PMA, desde “leigos” até especialistas e órgãos 
oficiais. A lista de atores envolvidos neste caso público é muito heterogénea: 
ativistas de organizações não-governamentais, representantes de associações 
familiares, políticos, médicos e membros de comissões de ética. Em ambos 
os países, as associações LGBT e os partidos de esquerda têm estado envol-
vidos na luta e reunidos sob a bandeira da igualdade de direitos, desem-
penhando assim dois papéis importantes: primeiro, pretendem expor as 
desigualdades sociais; em segundo lugar, procuram proteger os direitos civis 
nos termos definidos pela Constituição. Os protagonistas da controvérsia 
denunciam formas de discriminação em função da orientação sexual para 
defender os direitos dos casais do mesmo sexo de beneficiar dos tratamentos 
de PMA, segundo um quadro argumentativo onde a abordagem compas-
sional se torna inseparável de uma exigência de equidade, que inclui uma 
avaliação em termos de justiça social.

Consequentemente, é essencial analisar o modo como diferentes protago-
nistas definem a hierarquia de matérias que o Estado deve abordar de forma 

17 O movimento LMPT nasceu, em 2012, de forma espontânea da “sociedade civil”, a partir da 
contestação da introdução da lei permitindo a abertura do casamento aos casais do mesmo 
sexo (“Mariage pour tous”) por um coletivo de associações, sendo depois cooptado pelos 
grupos ligados à Igreja Católica e pelos partidos de direita e extrema-direita, estendendo-se 
posteriormente à luta contra a PMA para todas as mulheres e contra a gestação de substi-
tuição sem exceção.
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prioritária e a importância atribuída à questão das desigualdades sociais. Para 
este propósito, proceder-se-á, de seguida, à descrição do repertório de argumen-
tos, teses e princípios de julgamento mobilizados na controvérsia sobre a PMA, 
que concorrem entre si pela definição do que realmente importa. No âmbito do 
trabalho político dos atores tendente a redefinir a hierarquia das preocupações 
públicas, demonstra-se como as autoridades públicas francesas e portuguesas 
adotaram uma agenda de justiça social, com a PMA colocada no centro do 
debate, apesar da diferença de resultados.

Problemas de filiação da PMA com dadores terceiro em França

A abertura da PMA a casais de lésbicas e a mulheres solteiras é uma questão 
muito controversa e altamente inflamável em França. Este debate seguramente 
técnico permanece, no entanto, profundamente político, na medida em que 
envolve questões societárias. A gestação de substituição foi evitada no debate 
político em razão das questões éticas que levanta – nomeadamente o risco de 
mercantilização do corpo da mulher – reforçando assim certas desigualdades 
sociais que afetam os casais gays.

Desde o debate sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2012, 
que a questão da extensão da PMA a todas as mulheres tem sido um dos 
principais focos da elaboração de políticas públicas, surgindo com frequência 
nas discussões sobre políticas familiares (Lei sobre o Casamento para Todos, 
Direito de Família) ou de ciência e saúde (Leis da Bioética). Todo recuo do 
governo sobre esta matéria foi seguido de uma nova promessa. Até agora todas 
elas permanecem letra morta. O estado instável do campo político resultou de 
posicionamentos profundamente ambíguos e declarações públicas conflituan-
tes dentro do próprio partido socialista (no seio do governo e do parlamento), 
cujos membros se encontravam divididos por posturas éticas e dúvidas pes-
soais. O tema dividiu o espectro político à esquerda e a oposição viu, nesta 
discórdia no seio da maioria, a legitimação das suas preocupações. O novo 
governo francês continua a protelar este assunto, revelando também oposições 
internas.

A abertura da PMA a casais de lésbicas e a mulheres solteiras foi uma pro-
messa de campanha do então candidato presidencial, François Hollande, no 
início de 2012, com base no reconhecimento igualitário de todas as famílias e 
projetos parentais, mas não foi, todavia, mantida. O governo socialista pensou 
inicialmente incluir esta questão no projeto de lei sobre o casamento e adoção 
para todos, mas foi finalmente desacoplado. Em finais de 2012, 126 de entre 
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296 deputados socialistas votaram a favor de uma emenda que introduzia a 
PMA para casais de lésbicas, a ser apresentada quando o projeto de lei sobre 
casamento e adoção fosse examinado e discutido18. Nos começos de 2013, 
foi anunciada a sua retirada, alegando-se que uma maior segurança a nível 
jurídico seria alcançada, uma vez que o Conselho de Estado seria consultado 
a montante. Embora os deputados socialistas fossem unânimes em defender 
o casamento para todos, estavam cada vez mais divididos sobre esta matéria: 
alguns deputados eram muito favoráveis, outros mostravam-se relutantes sobre 
o princípio de fundo ou não o aceitavam, e havia também aqueles que preten-
diam dar um tempo que permitisse o confronto de diferentes pontos de vista.

Esta decisão correspondeu a um novo volte-face no jogo de pingue-pongue 
entre o governo e o Grupo Socialista no Parlamento sobre a delicada e polé-
mica questão da abertura da PMA a casais de lésbicas. À esquerda, o alarga-
mento da PMA foi, além disso, julgado suscetível de endurecer a oposição ao 
texto legal num contexto já inflamado. Outros consideraram que o assunto era 
uma questão de ética e saúde e, como tal, não tinha lugar numa lei societal.

O governo prometeu então que a questão da PMA seria discutida a partir 
do início de 2013 sob a égide do projeto de Direito da Família, antes de ser 
novamente dissociada e adiada na pendência do parecer a ser emitido pelo 
Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE), que tem apenas um papel 
restrito de consulta sobre questões de ética levantadas pela aplicação de técni-
cas biomédicas.

Diante da persistência de uma forte oposição ao casamento para todos, o 
Presidente e o seu primeiro-ministro, Jean-Marc Ayrault, voltaram à discussão 
de questões sociais (como seja o emprego e a extensão da Cobertura Universal 
de Saúde Suplementar – CMUc) na tentativa de encerrar o debate sobre o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, com o argumento de que existe um 
ritmo para cada reforma social, que não pode ser imposta. O objetivo era, 
acima de tudo, “dar tempo e sinais de apaziguamento”19.

No início de 2014, o governo finalmente recuou face à totalidade do pro-
jeto de lei da família, adiando-o sine die, ou seja, quanto muito para 2015. Foi 
invocado um calendário parlamentar denso e uma recusa em debater o texto 
num clima de “histerização” alimentado por uma nova mobilização massiva 

18 Simultaneamente, em dezembro de 2012, os deputados ecologistas e comunistas propuseram 
emendas, que foram, todavia, rejeitadas em janeiro de 2013.

19 Declaração do Primeiro-ministro, Jean-Marc Ayrault, ao Le Figaro, de 26 de abril de 2013.
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de “La Manif pour tous”20. A PMA não foi considerada como uma questão na 
agenda, nem como uma preocupação para a maioria dos franceses21. A questão 
desencadeou, em várias ocasiões, fortes mobilizações de rua dos ativistas de 
“La Manif pour tous”, cuja pressão de mobilização fez o governo recuar.

Em 9 de abril de 2014, é tornado público o relatório “Filiation, origi-
nes, parentalité”, encomendado no Outono de 2013 pela ministra da Família, 
Dominique Bertinotti. O relatório do grupo de trabalho de 25 investigadores, 
presidido pela socióloga Irène +éry, defende a abertura da PMA a casais de 
lésbicas nas mesmas condições que os casais heterossexuais (com o estabele-
cimento da dupla filiação da criança com ambas as mães desde o início da 
gravidez) e o reconhecimento de crianças nascidas no estrangeiro da gestação 
de substituição. De acordo com o relatório, a lei deve levar em conta “as grandes 
metamorfoses da filiação e, em termos mais gerais, da família e do parentesco, 
nas sociedades ocidentais contemporâneas” (+éry & Leroyer, 2014: 15). É pro-
posto uma “declaração comum antecipada” para o estabelecimento da filiação 
com base na noção de acesso às origens e no princípio da responsabilidade, 
para todos os casais que recorrerem à PMA com dadores terceiros. Daí a neces-
sidade de encarar a doação de gâmetas não como uma “terapia”, como tal 
reservada a casais que sofrem de uma esterilidade patológica confirmada por 
via médica, mas como um novo arranjo social para trazer crianças ao mundo. 
O objetivo desta proposta era pôr fim aos segredos e às mentiras (o princípio 
do anonimato dos dadores) e assegurar igualmente os direitos fundamentais 
de cada criança.

Como nenhum projeto de lei tinha sido anunciado no que concerne à 
PMA, o CCNE não estava vinculado por um cronograma ou pela obrigação 
de organizar uma conferência de cidadãos. No entanto, a renovação de alguns 
membros do conselho, em outubro de 2016, reiniciou o processo de análise da 
medida e encetou uma outra ronda de negociações, envolvendo novas pessoas 
e diferentes visões.

Em 2017, a questão foi também abordada pelo novo presidente francês, 
Emmanuel Macron (do partido LREM – La République En Marche), que 
afirmou publicamente, em campanha, ser contra a legalização da gestação de 
substituição, mas a favor da abertura da PMA às mulheres solteiras e aos casais 

20 Declaração da Porta-voz do Governo, Najat Vallaud-Belkacem, em 4 de fevereiro de 2014.

21 Declaração da Ministra dos Assuntos Sociais, Marisol Touraine, em 27 de abril de 2014, no 
canal de televisão France 3.
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de mulheres. No entanto, para avançar de forma “pedagógica”, para assegurar 
um debate sério e pacífico na sociedade civil e “construir um consenso o mais 
alargado possível”, condicionou a sua decisão – tal como o seu predecessor – 
ao parecer geral sobre “demandas sociais” para o uso da PMA, a ser dada pelo 
CCNE, que foi divulgada no final de junho desse ano.

No seu parecer n.º 126 (de 15 de junho de 2017), 2/3 do CCNE manifes-
tou-se a favor de tornar a PMA acessível a casais de lésbicas e a mulheres sol-
teiras que quisessem procriar sem um parceiro masculino, mediante o recurso 
à doação de esperma. Tal era encarado como sendo o reconhecimento da auto-
nomia, da liberdade e da igualdade no acesso às técnicas médicas para respon-
der ao desejo de ter um filho. Considerou que “a abertura da PMA a pessoas 
sem esterilidade patológica pode ser concebida como paliação do sofrimento 
induzido pela infertilidade resultante de orientações pessoais”. A reflexão do 
CCNE assenta assim na oposição entre as categorias de “demanda terapêutica” 
e “demanda societária” da PMA. No entanto, o CCNE permaneceu contra a 
autorização da gestação de substituição, exigindo, assim, o reforço dos meios 
para a sua interdição a nível nacional e internacional. As razões foram a “vio-
lência legal, económica, sanitária e psíquica que é exercida sobre as mulheres 
recrutadas como gestantes de substituição e sobre as crianças que nascem e se 
tornam objeto de contratos entre partes muito desiguais”.

As opiniões do CCNE são somente consultivas, mas esta posição prepa-
rou o caminho para a reabertura do debate parlamentar e a introdução de 
eventuais mudanças na legislação. Tanto mais que a abertura da PMA a todas 
as mulheres fora já anunciada para 2018 pelo novo governo, sendo encarada 
como medida de avanço em termos de “justiça social”, permitindo pôr fim 
a uma “forma de discriminação contra as mulheres lésbicas e solteiras” e à 
“desigualdade” entre as que possuem meios financeiros para recorrer à PMA 
no estrangeiro e as que não têm22.

Uma consulta aos cidadãos foi incorporada na revisão das leis da bioética, 
que decorreu entre janeiro e abril de 2018. Para além das tergiversações do 
próprio governo, que tem mantido uma atitude de ambiguidade e prudên-
cia, fazendo pender o calendário de debate parlamentar do relatório final dos 

22 Declaração da Secretária de Estado para a Igualdade entre Mulheres e Homens, Marlène 
Schiappa, em 12 de setembro de 2017, na estação de rádio RMC e no canal de televisão fran-
cês BFMTV. Já em 11 de julho de 2017 essa possibilidade tinha sido evocada pela Ministra 
da Solidariedade e da Saúde, Agnès Buzyn, em declarações à estação de rádio France-Inter.
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Estados Gerais da Bioética23, persistem igualmente oposições internas ao par-
tido no poder, o LREM24. Acresce que, apesar das sondagens mais recentes25 

23 Secretária de Estado para a Igualdade entre Mulheres e Homens, Marlène Schiappa, em 
12 de setembro de 2017, no programa Dimanche en politique, do canal de televisão France 
3; Declaração da Ministra da Solidariedade e Saúde, Agnès Buzyn, em 14 de setembro de 
2017, para a estação de televisão LCI.

24 Em 29 de maio de 2018, um grupo de 47 (de entre 309) deputados do LREM publica 
uma Tribuna no Libération reiterando o seu desejo de que uma promessa de campanha do 
presidente se concretize, i.e., que a PMA seja legalizada para todas as mulheres solteiras, 
em casal heterossexual ou homossexual, em nome da igualdade de direitos e de dignidade. 
“La PMA pour toutes, un acte d’égalité”, in Libération: http://www.liberation.fr/amphtml/
debats/2018/05/29/la-pma-pour-toutes-un-acte-d-egalite_1655111

25 De acordo com o barómetro de opinião realizado pela BVA para a DREES (Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques des ministères sociaux), publicado a 24 de 
março de 2017: seis franceses em dez (61%) são favoráveis à abertura da PMA aos casais de 
mulheres (um aumento de seis pontos face a 2014), contraposto a 37% contra e 2% de não 
respostas; 50% dos franceses dizem-se favoráveis à gestação de substituição (mais sete pontos 
do que em 2014).

Acresce que, de acordo com uma sondagem recente do Ifop (Institut français d’opinion 
publique) para My-pharma.info, publicada em setembro de 2017 após a declaração de Marlène 
Schiappa, o apoio entre os franceses ao alargamento da PMA a todas as mulheres atingiu 
um nível recorde: a maioria diz-se favorável à abertura da PMA aos casais de lésbicas (64%) 
e às mulheres solteiras (65%). Em relação à gestação de substituição, 48% eram a favor que 
fosse disponibilizada aos casais do mesmo sexo e 61% aos casais heterossexuais. “PMA, GPA: 
qu’en pensent VRAIMENT les Français.es?”: https://www.my-pharma.info/actu/enquete-
ifop-pma-gpa/

A última sondagem do Ifop para o La Croix e para o Forum européen de Bioéthique, publicada 
em janeiro de 2018, revelou que, embora tenha havido uma ligeira diminuição, a maioria dos 
franceses continua a favor da abertura da PMA a casais de lésbicas (60%) e a mulheres solteiras 
(57%) e da gestação de substituição regulamentada na França (64%: 18% em todos os casos 
e 46% apenas por razões médicas). “Les Français et les questions liées à bioéthique”: https://
www.ifop.com/publication/les-francais-et-les-questions-liees-a-la-bioethique/

Estes resultados, segundo o La Croix, confirmam a mutação antropológica da sociedade 
francesa, cuja opinião em matérias de fundo revela um liberalismo e individualismo marcantes: 
“PMA, GPA, fin de vie… la vague de fond libérale”: https://www.la-croix.com/Sciences-
et-ethique/Ethique/PMA-GPA-fin-vie-vague-fond-liberale-2018-01-03-1200903246; 
“Bioéthique, ce qu’en disent les Français” https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/
Ethique/Bioethique-quen-disent-Francais-2018-01-03-1200903245

A sondagem exclusiva “L’Obs”-BVA, publicada em março de 2018, confirma esta 
tendência em termos de mudança de mentalidades, revelando que quase 60% dos franceses são 
a favor da abertura da PMA às mulheres em casal homossexual (58%) assim como às mulheres 
solteiras (56%), enquanto que 55% também são favoráveis à gestação de substituição. Segundo 
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apontarem para uma tendência de mudança de mentalidades na sociedade 
francesa, de acordo com as conclusões dos Estados Gerais de Bioética, apre-
sentadas pelo Presidente do CCNE, Jean-François Delfraissy, em 5 de Junho 
de 2018, as opiniões permanecem muito polarizadas sobre o tema que con-
centra a atenção política, dos media e da sociedade, a saber, a abertura da PMA 
a casais de lésbicas e a mulheres solteiras: “não há consenso sobre o assunto”26. 
Além disso, esta nova fase do debate público27 mobilizou, uma vez mais, os 
opositores ao alargamento da PMA, sobretudo a Igreja Católica, o Conselho 
Nacional dos Evangélicos de França, bem como os movimentos conservado-
res como a Alliance Vita28 e os militantes de “La Manif pour tous”29, o que, 

o sociólogo Alain Mergier, e ao contrário do que os ativistas do LMPT querem fazer crer 
“aquelas pessoas que falavam violentamente eram minoria, não refletiam a sociedade francesa: 
existe, na França, uma maioria silenciosa bastante favorável a estas evoluções”: https://www.
nouvelobs.com/societe/20180313.OBS3512/pma-gpa-les-francais-sont-pour.html

26 “PMA: les Etats généraux de la bioéthique n’ont pas permis de dégager un consensus”, in Le 
Monde, de 6 de Junho de 2018: https://www.lemonde.fr/bioethique/article/2018/06/06/
pma-les-etats-generaux-de-la-bioethique-n-ont-pas-permis-de-degager-un-consen-
sus_5310211_5243590.html

27 A primeira fase dos Estados Gerais da Bioética englobou 154 audições (com associações, 
sociedades científicas, think tanks filosóficos ou religiosos), cerca de 280 debates por 
regiões e 65 000 contributos no site do CCNE (cerca de metade dos quais sobre o tema 
da procriação embora fossem nove os temas em discussão), bem como um “Comité de 
Cidadãos” composto por 22 pessoas consideradas representativas da população.

28 A Alliance Vita abriu, no centro de Paris (Opéra), uma falsa loja de venda de bebés onde fo-
ram expostos bonecos estampados com códigos de barras, alertando para o que consideram 
ser os perigos da abertura da PMA e da legalização da gestação de substituição (mercantili-
zação do corpo da mulher e da criança), causando assim polémica. “Alliance Vita ouvre une 
fausse boutique anti-PMA et GPA en plein Paris”, in Libération, de 19 de abril de 2018: 
http://www.liberation.fr/france/2018/04/19/alliance-vita-ouvre-une-fausse-boutique-anti-
-pma-et-gpa-en-plein-paris_1644299

29 Um grupo de médicos próximos de LMPT fez circular um manifesto contra a abertura da 
PMA a casais de mulheres, sob o pretexto da deontologia médica. Vide “Le manifeste des 
Médecins”: https://www.lemanifestedesmedecins.fr/

Acresce que uma das reivindicações constantes do relatório apresentado ao CCNE pelos 
representantes de LMPT na audição de 29 de março de 2018, no quadro dos Estados Gerais 
de Bioética, foi inclusive que a próxima lei “elimine a inseminação com um dador terceiro, 
a qual institui uma rutura na filiação da criança e cria um sofrimento associado ao facto 
de nascer de pai incógnito”. Vide “Quel monde voulons-nous pour demain? L’évolution 
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segundo algumas opiniões, monopolizou a discussão e enviesou os resultados30 
(na Internet, 89,7% dos participantes na consulta de cidadãos manifestaram-
-se contra o alargamento da PMA). Face à polémica, um grupo de trabalho 
do CCNE ficou encarregado de elaborar um documento “neutro”31 para ser 
entregue aos senadores e deputados do Opesct (serviço parlamentar francês 
de avaliação das escolhas científicas e tecnológicas), sintetizando os quatro 
meses de discussões com uma listagem dos argumentos, abstendo-se de os 
quantificar ou comentar. Foi ainda salientado pelo Presidente do Conselho 
que o relatório “não representa necessariamente a opinião da população em 
geral, mas das pessoas que participaram no debate” e que as “pistas de reflexão” 
para o legislador serão dadas pelo novo parecer do CCNE, a ser emitido em 
finais de setembro de 2018, e não por aquele relatório de síntese32. Entretanto, 
no quadro da Assembleia Nacional, os deputados da comissão dos assuntos 
sociais e da comissão das leis começaram a conduzir audições e a promover 
colóquios sobre o tema (ex. “Procréation, filiation, accès aux origines: parlons-
-en!”), estes últimos sobretudo por iniciativa de Jean-Louis Touraine.

Acresce que uma das conclusões do relatório do Conselho de Estado sobre 
as consequências jurídicas em matéria societal da revisão das leis da bioética, 
apresentado ao primeiro-ministro Edouard Philippe, em 6 de julho de 2018, 
e tornado público a 11 desse mês, foi a de que não existiria nenhum obstáculo 
jurídico à PMA para todas as mulheres. O deputado Guillaume Chiche, do 
LREM, quis depositar uma “proposta de lei”33 nesse sentido (para suprimir 
“uma discriminação intolerável no acesso a uma prática médica” e “garantir a 

de la PMA en questions”: http://www.lamanifpourtous.fr/wp-content/uploads/2018/03/
Le%CC%81volution-de-la-PMA-en-questions.pdf

30 “PMA: les réacs cornaquent l’éthique”,  in Libération, de 29 de abril de 2018: http://www.
liberation.fr/france/2018/04/29/pma-les-reacs-cornaquent-l-ethique_1646747

31 O documento, que inclui o relatório de síntese do CCNE, bem como as opiniões do Comité 
de Cidadãos, pode ser consultado em: https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/media/
default/0001/01/cd55c2a6be2d25e9646bc0d9f28ca25e412ee3d4.pdf

32 “États généraux de la bioéthique, la PMA au cœur des divergences”, in Le Figaro, de 6 de 
junho de 2018: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/05/01016-20180605AR-
TFIG00346-etats-generaux-de-la-bioethique-la-pma-au-coeur-des-divergences.php

33 Existem dois procedimentos: quer o governo entrega aos deputados e senadores um texto que 
eles têm de debater e votar (“projeto de lei”), quer um membro do Parlamento ou do Senado 
propõe um texto aos seus colegas (“proposta de lei”) tendo em vista a sua apresentação oficial.
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igualdade entre as mulheres” dando-lhes a “escolha de fundar uma família” e 
a “liberdade de escolher a maternidade”34), mas logo recuou face à tensão no 
seio da maioria, voltando esta questão a integrar o novo projeto de lei sobre 
a bioética35, a ser debatido na Assembleia Nacional no início de 2019, sendo 
antes esperado um relatório do Opesct.

Neste longo debate, assiste-se ao confronto entre duas éticas, como refere o 
deputado Jean Leonetti36: uma ética da autonomia e uma ética da vulnerabili-
dade. Para aqueles que defendem uma PMA “societal”, o imperativo da liber-
dade deve prevalecer, bem como a realização do desejo de ter um filho através 
da igualdade de acesso a uma técnica reprodutiva já disponível e utilizada 
noutros países. Para aqueles acima de tudo ansiosos por proteger o lado mais 
fraco – neste caso, a criança ainda por nascer – esta utilização da PMA vem 
privar deliberadamente uma criança de parte da sua ascendência e genealogia, 
criticando-se o “desejo de ter um filho a qualquer preço”.

Os defensores do alargamento da PMA a casais de lésbicas consideram que 
é uma adaptação necessária, permitida pelo progresso científico, para ajudar 
os casais que não podem ter filhos37. Exigem uma evolução da lei em favor do 
princípio da igualdade de direitos (igual opção de fundar uma família e liber-
dade de escolher a maternidade), da dignidade humana (paliar o sofrimento 
associado ao desejo de ter um filho) e da justiça social (reconhecimento de 
todos os tipos de família e proteção jurídica de todas as crianças), encerrando 

34 Argumentos apresentados por Guillaume Chiche na entrevista dada, em 14 de julho de 
2018, ao Journal du Dimanche, bem no texto da proposição de lei que circulou entre os 
deputados LREM, ao qual tivemos acesso.

35 Uma das contendas que sempre marcou o debate foi se o alargamento da PMA a todas as 
mulheres era uma questão societal, requerendo uma lei específica, onde se devia integrar a 
lei da bioética sobre questões médicas.

36 “Faut-il élargir l’accès à la PMA?”, in La Croix, de 28 de março de 2017: http://www.la-croix.com/
Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/Faut-elargir-lacces-PMA-2017-03-28-1200835287

37 Em 17 de março de 2016, é publicado no jornal Le Monde o manifesto de 130 médicos 
e biólogos, encabeçado pelo ginecologista-obstetra René Frydman, onde reconhecem ter 
ajudado casais do mesmo sexo a terem um filho, mesmo quando a lei o proibia. Denunciam 
as “incoerências atuais”, exigindo a implementação de um “verdadeiro plano contra a infer-
tilidade”. “Nous, médecins, avons aidés des couples homosexuels à avoir un enfant même 
si la loi l’interdit”: http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/17/pour-la-creation-d-un-
veritable-plan-contre-l-infertilite_4884871_3232.html. 
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o que consideram uma “discriminação inaceitável”38.  Apelam à abertura da 
PMA “a todas as mulheres” “nas mesmas condições que os casais heterosse-
xuais, de modo a colmatar as desigualdades entre aquelas que possuem recur-
sos socioeconómicos que lhes permitem viajar para outros países e as que deles 
carecem.” Hashtag no Twitter: #PMAPourToutes (Associações LGBT).

38 Em 27 de novembro de 2012, é publicado um manifesto de 100 deputados socialistas a favor 
da abertura da PMA a “todas as mulheres”: https://blogs.mediapart.fr/edition/les-batailles-
-de-legalite/article/271112/engages-pour-l-egalite-des-droits.

Em 5 de junho de 2014, é publicado no Libération, o Manifesto das “343 fraudeuses” 
(em alusão às “343 salopes” que reclamaram em 1971 o direito ao aborto) com mais de 400 
signatárias que declaram ter recorrido à PMA e reclamam a sua abertura a todas as mulheres, 
hetero e homossexuais. “Nous réclamons l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, sans 
discrimination”: http://www.liberation.fr/france/2014/06/05/nous-reclamons-l-ouverture-
-de-la-pma-a-toutes-les-femmes-sans-discrimination_1034790.

No mesmo sentido vão os slogans da manifestação de 27 de janeiro de 2013 organizada 
em Paris pela Inter-LGBT e pelo coletivo “Agissons pour l’égalité”, bem como a palavra de 
ordem “Allons au bout de l’égalité” utilizada na Gay Pride de 29 de Junho de 2013, em Paris 
(Marche des fiertés LGBT). Em 2018, a palavra de ordem das mobilizações LGB foi “PMA, 
l’égalité n’attend pas”. Acresce que quer o relatório “Filiation, origines, parentalité”, datado 
de 2014, quer os discursos de dois deputados (do PSF-Parti Socialiste Français e do PCF-
-Parti Communiste Français) e de um senador (do UMP-Les Républicains) entrevistados, 
apresentam idênticos argumentos.

Em 1 de julho de 2015, o Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE-
FH) emite um parecer favorável à abertura da PMA a “todas as mulheres sem discrimina-
ção”. Nesse mesmo dia, o Défenseur des Droits, Jacques Toubon, formula recomendações 
similares na sua audiência com a missão de informação do Senado.

Em 23 de outubro de 2015, uma petição de uma quinzena de representantes eleitos é 
lançada pela Inter-LGBT, apelando a François Hollande para que honre a sua promessa e 
reclamando a abertura da PMA às mulheres solteiras e em casal homossexual.

Em 31 de janeiro de 2018, Laurence Vanceuneborck-Mialon, deputada pelo partido 
LREM e mãe de uma criança nascida de PMA na Bélgica no seio de um casal homosse-
xual, apela à abertura da PMA a todas as mulheres mediante um projeto legislativo que 
assegure a igualdade de direitos e a justiça social, numa tribuna intitulada “Pour l’égalité 
de toutes les femmes face à la PMA”, publicada no Libération: http://www.liberation.fr/
debats/2018/01/31/pour-l-egalite-de-toutes-les-femmes-face-a-la-pma_1626523
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Em 29 de junho de 2013, os manifestantes da Marcha do Orgulho LGBT militam a favor da 
PMA para os casais homossexuais. (Créditos da foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP)

(Créditos da foto: effrontees.wordpress.com)

Marcha de Orgulho LGBT em Lyon, no dia 15 de junho de 2013 (Créditos da foto: Philippe 
Desmazes/AFP)
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Os seus detratores acreditam que isso constitui uma rutura no modelo 
familiar que depende de um homem e uma mulher para procriar e de um 
pai e uma mãe para educar uma criança (as diferenças sexuais são vistas como 
naturais e a reprodução e parentalidade são equiparadas); significa sacrificar 
os direitos da criança pelo direito a uma criança (vide Gross, 2013). Tam-
bém consideram que a PMA deve constituir uma terapia reservada a pessoas 
com infertilidade patológica medicamente comprovada. Hashtag no Twitter: 
#PMAsansPère (“La Manif pour tous”).

Por exemplo, os principais argumentos de “La Manif pour tous” – e dos 
opositores em termos gerais – têm sido a proteção da instituição familiar e o 
superior interesse da criança (“pai, mãe e filhos, é natural!” e “pai + mãe: não 
há nada melhor para uma criança”, “um filho não é um direito”, “não se mente 
às crianças”), enfatizando os problemas de filiação (“PMA sem pai”, “Não à 
filiação-ficção”), o carácter antinatural da PMA para casais de lésbicas (“para 
além do humano”) e o perigo de forjar um caminho para a subsequente auto-
rização da gestação de substituição para casais gays.

“La Manif pour tous” numa das suas mobilizações em 2013 (Fonte: http://blog.
francetvinfo.fr/ladies-and-gentlemen/2013/01/13/ce-que-le-manif-pour-tous-dit-aussi-des-

rapports-hommesfemmes.html)
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A dicotomia política entre direita (contra) e esquerda (a favor) constitui um 
esquema inadequado para analisar o debate em torno da homossexualidade 
e da homoparentalidade, uma vez que este debate é dividido por clivagens 
sociológicas, geracionais, éticas e religiosas (Portelli & Richard, 2012; Cado-
ret, 2014). Tem havido vozes divergentes e opiniões discordantes de ambos os 
lados. No entanto, os principais argumentos dos oponentes tanto secularizam 

Slogan de “La Manif pour tous” (Fonte : http://www.lmptcollectif-oise.fr/apres-son-rendez-
vous-avec-mme-rossignol-la-lmpt-reste-mobilisee-meres-porteuses-la-ministre-apparemment-

etonnee-de-savoir-que-des-agences-americaines-viennent-demarcher-en-france/)

Mobilizações de “La Manif pour tous” contra a lei do casamento entre pessoas do mesmo 
sexo, dita “Mariage pour tous”, em 13 de janeiro de 2013, em Paris (Fonte: http://www.rfi.fr/

france/20130113-manif-tous-contre-mariage-homosexuel)
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o discurso religioso (tradição judaico-cristã) como se apropriam do discurso 
dos especialistas (uma versão mais conservadora da doutrina psicanalítica); 
transmitem uma visão “tradicional” da família e um receio de grandes trans-
formações nas estruturas básicas da sociedade (Portelli & Richard, 2012), isto 
é, que a regulação legal do homoparentalidade possa minar a ordem social, 
representada por instituições como a família, o casamento e a parentalidade 
(Gross, 2012).

A crítica da definição naturalista da família na lei portuguesa

Em Portugal, nos últimos anos, a questão do direito dos casais do mesmo 
sexo à parentalidade, seja por via da adoção ou pelo recurso à PMA, foi repe-
tidamente levantada. A aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo 
em Portugal, em 2010, suscitou a dúvida sobre se os casais de lésbicas podiam 
ter acesso à doação de gâmetas, uma vez que a lei era ambígua: o imperativo da 
diferenciação de género só era especificado para a união de facto e não para 
casamento. Esta omissão criou incertezas junto dos centros de PMA quanto à 
aplicação da lei e deu origem a reivindicações homoparentais aquando da 11ª 
Marcha de Orgulho LGBT, ocorrida em Lisboa, em 19 de junho de 2010. 
O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), no 
parecer emitido nessa altura, enfatizou, todavia, que o contexto histórico da 
elaboração da lei da PMA era claro e que a infertilidade era uma doença com-
portando uma natureza técnico-científica universalmente definida pela OMS, 
devendo manter-se a interdição às pessoas do mesmo sexo casadas entre si, até 
haver uma nova alteração legislativa.

No início de 2012, ocorreu um debate parlamentar em torno de quatro pro-
jetos de lei que visavam rever o quadro legal da PMA, datado de 2006. Somente 
duas novas propostas legislativas (Projeto de Lei n.º 131/XII do Partido Socia-
lista e Projeto de Lei n.º 138/XII do Partido Social Democrata) foram posterior-
mente discutidas na especialidade. Ambos os projetos legislativos consagravam 
exceções à interdição da gestação de substituição, seguindo uma recomendação 
do CNPMA, mas foram abandonados após dois anos de discussão tendente 
à elaboração de um texto legal comum. As outras duas propostas, uma do 
Bloco de Esquerda (Projeto de Lei n.º 122/XII) e outra subscrita por cinco 
membros do Partido Socialista (Projeto de Lei n.º 137/XII), foram desde 
logo rejeitadas em votação plenária na generalidade.

Estas últimas propostas defendiam ambas o alargamento do regime de 
beneficiários a todas as mulheres (independentemente do seu estado civil 
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e/ou orientação sexual, ou seja, a eliminação da condição de vida conjugal 
heterossexual) e questionavam o princípio estritamente subsidiário dessas 
técnicas (assente na exigência de um diagnóstico de infertilidade). Estas ini-
ciativas legislativas visavam abordar o problema da discriminação no acesso a 
essas técnicas, ou seja, a questão da extensão dos beneficiários sem restrições, 
consagrando na lei um acesso fácil e generalizado a estas técnicas por parte de 
mulheres solteiras e casais de lésbicas. Os propósitos democráticos, igualitários e 
inclusivos prevaleciam, exigindo a garantia da igualdade de direitos inalienáveis   
perante a lei como condição de respeito pela dignidade humana, no que se refere 
ao uso da PMA.

“Fundamentalmente, eliminação da discriminação. (…) Fundamentalmente, 
tem muito a ver com a agenda do acesso à construção de família por todos. 
(…) Mas é uma temática que nós tínhamos há muito tempo, no quadro global 
da defesa do direito à adoção e do direito à constituição de família nestes ter-
mos, portanto, sem discriminações e, portanto, esta era a filosofia principal.” 
(Entrevista n.º 3 – Deputado do PS)

“As grandes questões que estes temas nos convocam têm a ver com direitos 
fundamentais (…) planos de vida louváveis, justos e dentro da autonomia e do 
desenvolvimento da personalidade de cada um de querer procriar. E o Estado 
não tem de fazer um juízo moral sobre isso. Até admitimos que o Estado possa 
ter de fazer uma priorização do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde 
tendo em conta os recursos disponíveis, dar prioridade aos casos de inferti-
lidade ou de doença, mas não pode criminalizar ou tornar ilícitos projetos 
autónomos de vida que recorram por exemplo a privados.” (Entrevista n.º 
5 – Deputada do PS)

Ambos os projetos de lei reuniram contributos, sugestões e propostas de 
vários especialistas, movimentos ativistas e associações LGBT interessadas na 
questão dos direitos homoparentais (nomeadamente a ILGA e a OPUS GAY), 
o que demonstra o papel fundamental da mobilização coletiva dos cidadãos na 
luta contra a discriminação e a exclusão social, bem como a proteção e defesa 
dos interesses de grupos minoritários.

A argumentação transversal proposta para o novo regime jurídico da PMA 
pode ser sumariada em cinco dimensões (Delaunay, 2018; 2019):
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1) A ética da felicidade (autonomia, realização pessoal e livre desenvolvi-
mento da personalidade);

2) O direito à descendência biológica, através da ajuda da Ciência e da Tec-
nologia, mesmo quando o corpo o não permite (direitos reprodutivos e 
direito de constituir família);

3) A cultura do respeito pela diferença (aceitação do outro e das suas 
opções de vida);

4) O princípio do acolhimento e proteção jurídica, a nível constitucional, 
da multiplicidade de configurações familiares que resultam de mudan-
ças culturais, mas que também decorrem de avanços médicos, cientí-
ficos e tecnológicos (na tentativa de evitar a valorização moral de um 
único modelo familiar que a lei contribuía para replicar);

5) O princípio da universalidade de direitos fundamentais (igualdade, 
equidade e liberdade).

“Os avanços da medicina devem ser colocados ao serviço das pessoas, da sua 
realização pessoal e da sua felicidade. (…) A lei e a sociedade não devem 
impor figurinos ou modos de vida, ao contrário, devem acolher a pluralidade 
das formas de pensar e viver a maternidade, promovendo uma cultura de 
aceitação e respeito pela diferença e pelas opções de cada um.” (Projeto de 
Lei n.º 122/XII – BE)

“Eu sou defensor de uma ética da felicidade. É o principal critério. São pro-
jetos de vida, projetos de família. (…) Há todas as justificações éticas para 
facilitar e favorecer a felicidade. Portanto, não aceito nenhuma limitação deste 
tipo.” (Entrevista n.º 1 – Deputado do BE)

“Na ausência de qualquer fundamento que não passe por um juízo moral 
quanto a quem deve poder constituir família ou em que termos deve essa 
família ser estruturada, não se encontra qualquer argumento que possa impe-
dir uma mulher solteira, divorciada, casada ou unida de facto com pessoa do 
mesmo sexo ou viúva de beneficiar de um direito que é reconhecido a outras 
mulheres, apenas porque estão casadas ou unidas de facto com pessoas de sexo 
diferente. A defesa ativa de um único modelo familiar caberá a outras instân-
cias, mas não ao Estado, o qual só pode basear-se em critérios de racionalidade 
e, a partir dos mesmos, atuar no sentido de remover os obstáculos infundados 
à felicidade das pessoas, o que é bem diferente de oferecer a felicidade em si 
mesma.” (Projeto de Lei n.º 137/XII – PS)
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“Na minha perspetiva, [a ordem jurídica] não pode continuar a ser exclusivista 
no sentido de dizer que há uma e uma apenas, na lógica de impor um modelo, 
porque efetivamente deixou de haver um modelo único, por razões não só 
culturais, mas também por razões clínicas, científicas e de evolução da técnica. 
Naturalmente isto não é consensual, não é de aceitação generalizada porque as 
pessoas de facto têm um modelo sociológico, antropológico quase, de família, 
que está relativamente fechado. (…) A lei deve estar ao serviço da felicidade 
das pessoas, portanto, no sentido em que não deve construir obstáculos artifi-
ciais e desnecessários.” (Entrevista n.º 3 – Deputado do PS)

“Neste quadro, o princípio da universalidade do acesso a este direito não está 
garantido. (…) Nós garantíamos o acesso à Procriação Medicamente Assis-
tida de todas as pessoas. Portanto, não havia limites nenhuns. (…) De todo o 
modo, e neste quadro, havia um patamar que eu acho que nesta lei já poderia 
ter dado que seria a não exclusão de nenhuma mulher à Procriação Medica-
mente Assistida, para já independentemente do estado civil. É absolutamente 
central, não é.” (Entrevista n.º 7 – Deputada do PS)

Eu acho sempre que o progresso em ciência deve estar ao serviço da felicidade 
das pessoas. (…) E mesmo quando não se assume, há sempre maneiras de 
contornar. Assim as pessoas tenham possibilidade de viajar. Portanto é melhor 
nós termos uma atitude de deixar a hipocrisia, deixar os preconceitos e deixar 
que a vida aconteça e que o conhecimento científico possa de certa forma 
melhorar a vida e a felicidade de muitas pessoas. (…) Portanto, eu não tenho 
nenhum constrangimento moral em relação a que as técnicas de Procriação 
Medicamente Assistida existentes possam contribuir para a felicidade de uma 
pessoa.” (Entrevista n.º 19 – Deputada do PS)

A reivindicação de um quadro jurídico abrangente e não discriminatório 
baseia-se na necessidade de adaptar o Estado-legislador à realidade social, ao 
invés da imposição de determinados modelos normativos de família, conju-
galidade ou parentalidade, com base em juízos morais e de valor considerados 
“conservadores”. Opera-se assim uma crítica à figura do “Estado-moralizador” 
que apenas valoriza e considera “elegível” um modelo socioantropológico “tra-
dicional” de família traduzido no arquétipo pai-mãe-filho, em vez da aceitação 
da individualidade e singularidade na construção de projetos de vida autóno-
mos, como a homoparentalidade, que é já uma realidade social. Em vez disso, 
criminaliza essas práticas e considera-as ilegais, criando obstáculos jurídicos 
considerados infundados e ilegítimos.
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Os projetos de lei, o debate parlamentar que suscitaram e os discursos dos 
oito deputados entrevistados, representantes dos cinco partidos com assento 
parlamentar, traduzem este esgrimir de argumentos entre aqueles que preten-
dem, através do enquadramento legal, ampliar ou, pelo contrário, limitar os 
beneficiários da PMA, de acordo com as conceções normativas de família que 
advogam.

Do lado dos oponentes, coexistem três tipos de posições, embora as suas 
justificações se baseiem em argumentos profundamente díspares, que corres-
pondem a três partidos políticos. O argumentário para manter o escopo res-
trito e o carácter subsidiário da PMA é o seguinte:

A conceção de família e o contexto familiar, i.e., o critério de união 
estável entre pessoas de sexo diferente, sem separação judicial de bens 
(Partido Social Democrata);

“Quisemos também deixar bem claro que o contexto familiar, digamos assim, 
mais uma vez uma questão polémica, mas que o contexto familiar devia pres-
supor uma união de facto minimamente estável. Eu julgo que o barómetro 
temporal que colocámos foi de dois anos ou um casamento entre pessoas de 
sexo diferente, em que não houvesse separação judicial de bens. (…) mas 
essencialmente a questão daquilo que é, obviamente que será discutível e 
haverá pessoas a contrariar esse argumento, mas obviamente pensando nessa 
questão daquilo que é… segundo aquilo que é a nossa conceção de família. 
Basicamente.” (Entrevista n.º 2 – Deputado do PSD)

O desenvolvimento, bem-estar multidimensional e superior interesse 
da criança gerada artificialmente sob a responsabilidade do Estado e da 
comunidade, bem como o princípio da precaução, sendo uma questão 
de tempo e espaço até estarem reunidas as garantias sociais que propor-
cionem condições de igualdade relativamente às outras crianças (CDS-
-Partido Popular);

“(…) Mais uma vez, sob a responsabilidade do Estado estamos a permitir que, 
artificialmente – não estou a dizer com nenhuma conotação – mas que arti-
ficialmente pessoas possam gerar crianças que de outra forma não poderiam. 
Certo? Portanto, há aqui uma responsabilidade do Estado, de todos nós, da 
comunidade. Nós temos – penso eu – obrigação de acautelar tanto quanto 
possível, pôr as probabilidades de sucesso da vida desse ser que vai ser gerado 
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sob a nossa responsabilidade, da comunidade, tanto quanto possível do lado 
dela. (…) mas falando da questão mais controvertida, digamos assim, que um 
casal homossexual tenha piores condições para dar amor, para proporcionar 
amor e carinho e o enquadramento dentro de casa. Agora, o desenvolvi-
mento do ser humano não é só entre os pais, quaisquer que eles sejam, e a 
criança. Há toda uma galáxia à volta, há toda a sociedade. Bom, vou simpli-
ficar. O que me parece é que é uma questão de tempo e de espaço. Eu penso 
que Portugal no ano de 2012 não me dá as garantias suficientes de que serão 
proporcionadas a estas crianças igualdade de circunstâncias relativamente às 
outras. E acho que temos de ter cautela. (…) Não podemos nunca esque-
cer que estas crianças são geradas sob a nossa responsabilidade. E, portanto, 
tendo em conta essa responsabilidade, o pesar os prós e os contras tem que 
ser avaliado de uma forma muito mais fina. Digamos assim. É porque o bem-
-estar da criança é multidimensional, não é, e volto a repetir, estou certa que 
há casais homossexuais com muito mais qualificações, se quiser, emocionais 
para criarem uma criança. Agora não podemos esquecer que as circunstâncias 
para o desenvolvimento de uma criança, de um ser humano, são muito mais 
multidimensionais do que a mera relação, é a escola, é… Se quiser, e volto a 
dizer, esta minha posição está absolutamente condicionada pelo tempo e pelo 
espaço.” (Entrevista n.º 4 – Deputada do CDS-PP)

A manutenção da filosofia subjacente à PMA (método subsidiário e 
não alternativo de procriação), bem como a crítica às falhas do Sistema 
Nacional de Saúde em dar resposta àqueles já abrangidos pela lei por 
razões clínicas e a quem deve ser dada prioridade, ou seja, os casais 
heterossexuais que lidam com problemas de infertilidade e dificuldades 
de acessos aos tratamentos (por exemplo, o caso das longas listas de 
espera), juntamente com a necessidade de apresentar alternativas que 
permitam abordar de outra forma (por meio da adoção) o direito à 
parentalidade de casais do mesmo sexo (Partido Comunista Português).

“Nós temos uma posição que continuamos abertos a debater em relação a toda 
a questão da parentalidade dos casais de pessoas do mesmo sexo. E o que nos 
parecia… Que é uma posição que neste momento tem reservas em relação a 
abrir essa hipótese e o que nos pareceu neste debate é que ele procurava fazer 
entrar pela janela uma coisa que não se discutiu ainda a sua entrada pela porta. 
Porque se nós não admitimos na lei do casamento a possibilidade da adoção 
e outros problemas que de facto existem em relação à parentalidade de casais 
de pessoas do mesmo sexo, não podemos depois, aqui à boleia de uma lei 
que é sobre um aspeto específico da parentalidade, introduzir essa questão, é 
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simples. A introdução dessa questão na matéria da Procriação Medicamente 
Assistida tem de decorrer da questão mais geral e da opção mais geral e não 
o contrário. (…) Nós consideramos, continuamos a considerar que a Procria-
ção Medicamente Assistida deve continuar a ser entendida como um método 
subsidiário e não opcional de… Porquê? Porque numa situação em que nós 
temos ainda muitas pessoas que, de facto por razões clínicas, precisam dessas 
técnicas e não têm acesso a elas, não nos parece ser ainda o momento de dis-
cutir, discutir podemos sempre, mas de passar para um estádio diferente que 
será o de, para além de este método ser subsidiário para todas as situações onde 
clinicamente não há a possibilidade de, por métodos naturais, atingir a pro-
criação, passar a ser uma opção por razões outras, enfim, de cada um e de cada 
casal. Portanto, pensamos que… não estamos de acordo com essa alteração de 
filosofia, que está de lei, que diz explicitamente que é um método subsidiário 
e não alternativo.” (Entrevista n.º 6 – Deputado do PCP)

Os dois primeiros projetos de lei sobre a PMA foram infrutíferos porque a 
controvérsia não conseguiu mobilizar e agregar os atores envolvidos (deputa-
dos, médicos, associações LGBT, membros das comissões de ética) e as partes 
interessadas não lograram construir e estabilizar o universo político e socioe-
conómico indispensável ao seu debate e subsequente aprovação. Inúmeras e 
poderosas forças (persistência de formas de sexismo e homofobia, existência de 
compromissos eleitorais, receio das consequências sociais decorrentes destas 
novas realidades sociais39, tentativa de evitar a assunção de responsabilidades 
diretas pelo Estado) escaparam aos promotores destas duas iniciativas legisla-
tivas e estes últimos não foram capazes de redefinir as necessidades sociais, as 
exigências políticas e os problemas de aplicação das medidas legislativas.

“Eu julgo que há hoje uma maioria que acha que se deve consagrar na Lei um 
acesso fácil e generalizado a estas técnicas. Mas há alguns pontos em que, por 
preconceito ou, enfim, porque são grupos sociais e grupos de opinião que têm 
uma atitude muito conservadora relativamente à possibilidade do ser humano 
aceder a técnicas que estão disponíveis e eficazes para obter e resolver um pro-
blema de felicidade, digamos assim. Há grupos de opinião e de pressão que 

39 À semelhança do caso francês, o receio de um futuro desconhecido e inquietante fez com que 
toda e qualquer mudança na lei fosse rodeada por desconfiança e inúmeras precauções: pela 
incapacidade de conhecer de antemão e de medir o impacto de cada reforma, ao nível psi-
cológico, nas crianças e, no plano social, em toda a comunidade (Portelli & Richard, 2012).
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consideram que isso não é legítimo (…) Eu acho que estamos perante uma 
daquelas questões que é uma questão de tempo, porque ninguém é indiferente 
à felicidade das pessoas.” (Entrevista n.º 1 – Deputado do BE)

No entanto, também foi na altura defendido, pelos representantes dos 
Grupos Parlamentares das duas propostas legislativas, que o facto da questão 
de o alargamento do âmbito dos beneficiários ter sido alvo de debate parla-
mentar correspondia a um avanço positivo, pelo impacto social e político de 
que se revestiu, evidenciando a possibilidade de uma evolução, a posteriori, das 
mentalidades nesse sentido, sendo uma questão de tempo até voltar à discus-
são em sede da Assembleia.

“Portanto, quem procurava alargar os beneficiários percebeu, pronto, que 
aquilo não foi uma vitória neste sentido, não se conseguiu alcançar o objetivo 
pretendido, mas ela teve um impacto importante. Aliás, metade dos deputados 
do PS votou favoravelmente, à Esquerda também, portanto, evidencia que 
pode haver uma evolução neste sentido.” (Entrevista n.º 3 – Deputado do PS)

No entanto, existe concomitantemente a defesa do papel ativo do Estado 
(dimensão do poder político mediante a execução das políticas públicas) e da 
intervenção percursora do legislador (dimensão do poder legislativo através 
do enquadramento jurídico de novas realidades sociais) no sentido da tutela 
institucional e da consagração constitucional de direitos fundamentais (com o 
reconhecimento e legitimação de situações já existentes), mas sem necessidade 
de auscultação da sociedade (via plebiscitos ou referendos), nem de adequação 
à evolução das mentalidades.

 
“Às vezes a lei acompanha a evolução das mentalidades. Outras vezes eu penso 
que a lei deve ir à frente das mentalidades e neste caso, tal como aconteceu 
com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu acho que a lei não tem de 
ser… esta lei, que tem a ver com planos de vida individuais e com direitos 
fundamentais, como o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, não 
tem que ser um resultado de um plebiscito ou de um referendo do que é que as 
pessoas pensam, porque são planos individuais de vida e que têm tutela cons-
titucional e portanto aí eu acho que a lei é que deve dar um sinal à sociedade e 
não a sociedade que deve dar um sinal à lei. Como foi com o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo, como foi quando atribuiu os primeiros direitos às 
mulheres, como foi quando atribuiu os primeiros direitos aos negros.” (Entre-
vista n.º 5 – Deputada do PS)

(Ar)riscar em mundos imprevisíveis_livro.indb   82 29/10/2020   15:52:16



83

Efetivamente, em novembro de 2015, quatro novos projetos de lei visando 
ampliar a PMA a todas as mulheres (Projeto de Lei 6/XIII do Partido Socia-
lista, Projeto de Lei 29/XIII do PAN – Pessoas-Animais-Natureza, Projeto 
de Lei 36/XIII do Bloco de Esquerda e Projeto de Lei 51/XIII do Partido 
Ecologista) – e outro autorizando a gestação de substituição em casos clínicos 
específicos (Projeto de Lei 183/XIII do Bloco de Esquerda) – foram apresen-
tados pela nova maioria de esquerda no Parlamento. Os princípios subjacentes 
à demanda de um projeto de alteração da lei foram os mesmos já descritos 
anteriormente.

As quatro propostas foram então discutidas na especialidade, no âmbito da 
Comissão Parlamentar de Saúde, nomeadamente no seio do Grupo de Trabalho 
sobre a PMA, e várias entidades foram ouvidas ou foi-lhes solicitado opiniões e 
pareceres. Estas entidades (órgãos do Estado, associações profissionais, sociedade 
científicas, comissões de ética, organizações da sociedade civil, etc.) pretenderam 
contribuir para o debate democrático e fornecer recomendações, informações, 
bem como um raciocínio ético e técnico. Um projeto de lei comum foi apro-
vado em sessão plenária, ocorrida a 13 de maio de 2016, graças à liberdade de 
voto concedida aos deputados (visto o tema ter sido tratado como matéria de 
consciência que remete para valores morais e convicções pessoais). A nova lei foi 
publicada no mês seguinte (Lei n.º 17/2016, de 20 de junho).

Emergência, configuração, estabilização e institucionalização dos pro-
blemas públicos

Face ao exposto, é essencial ter em atenção os modos e processos de iden-
tificação, definição, consolidação e controlo das situações de perturbação ou 
problemáticas (como no caso presente a questão da discriminação no acesso 
à PMA). Aquelas são inicialmente vivenciadas, no plano individual e inter-
pessoal, como difíceis, peníveis ou até mesmo insuportáveis (dando origem 
a queixas e reivindicações), antes de assumirem uma formulação em termos 
de problema social pelas agências oficiais e a capacidade de mobilização dos 
públicos, bem como de instauração de mecanismos de reparação (Cefaï & 
Terzi, 2012; Emerson & Messinger, 1977). A situação, considerada ilegítima, 
intolerável e/ou injusta, suscita reações inflamadas de emoção coletiva, por 
exemplo, mediante uma cobertura mediática, com a consequente atribuição 
das causas e imputação das responsabilidades políticas, i.e., a designação dos 
agentes encarregues de tomar medidas tendentes à sua resolução.

A problematização das situações e a constituição dos seus públicos são dois 
aspetos dum mesmo processo (Dewey, 2010). A definição de uma situação pro-
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blemática (que implica o modo como esta é identificada, analisada, clarificada 
e resolvida) está irremediavelmente associada à composição das comunidades 
afetadas (que envolve o surgimento de uma preocupação face à situação, a per-
ceção das suas consequências indesejáveis, um trabalho para determinar em que 
consiste o seu carácter problemático, o desenvolvimento e implementação das 
ações, bem como a institucionalização dos meios para a enfrentar).

A passagem de uma experiência inicial e vaga de uma “perturbação” pelos 
protagonistas até um “desenlace”, com a respetiva caracterização pelas ins-
tâncias de enquadramento, vigilância, alerta e atuação, implica que os temas 
partilhados de preocupação, sensibilização e indignação ganhem consistência, 
realidade e legitimidade enquanto problemas públicos (Cefaï & Terzi, 2012). 
A perturbação sentida, experienciada e expressa pelas pessoas afetadas é depois 
convertida em problema público, mediante um trabalho de objetivação e legi-
timação em termos de problema social.

Por vezes, como temos vindo a demonstrar, não se trata de uma mobiliza-
ção geral, mas de redes de ativistas ou de grupos de legisladores que vão, cada 
um dentro da sua esfera de competências e atuação, participar no processo de 
publicitação de um problema social, i.e., de divulgação de uma causa através 
dos media e de mobilização dos líderes de opinião ou decisores políticos. Trata-
-se de mobilizações coletivas, ou seja, da defesa de causas públicas por coletivos, 
mais ou menos institucionalizados ou acreditados como porta-vozes, quer sejam 
movimentos sociais de reivindicação de direitos de minorias, associações, parti-
dos políticos, instituições estatais ou órgãos de comunicação social.

Assim, os problemas públicos são processos que se desenvolvem como 
resultado de relações de força ou conflitos de interesse em diferentes sectores 
da sociedade: altas esferas da ação pública, assembleias legislativas, entidades 
político-administrativas, sociedades científicas, organizações associativas, salas 
de redação dos jornais ou fóruns e plataformas da Internet.

Os repertórios de conhecimento e de saberes, como sejam os bancos de 
dados oficiais, os inquéritos estatísticos, as sondagens de opinião, os relató-
rios e pareceres de agências ou corpos de especialistas (ex. comissões de ética, 
comissões parlamentares ou o próprio Conselho de Estado) são informações 
úteis à tomada de decisão e contribuem para as deliberações que irão integrar 
as políticas públicas, os programas de governo e as alterações legislativas.

O desenvolvimento das dinâmicas de problematização e publicitação de 
uma situação não constitui um processo político linear em termos de sucessão 
de etapas. Assim, por exemplo, o tratamento de um problema pelos poderes 
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públicos pode preceder as iniciativas cívicas ou tudo pode jogar-se num cená-
rio institucional, junto de auditórios bem informados. No entanto, se cada 
sequência, por um lado, circunscreve um campo de experiência que configura 
o espaço de possibilidades das ações e dos acontecimentos subsequentes, por 
outro, ao definir o sentido, acredita os atores, distribui os poderes e estabiliza 
as disputas (Cefaï & Terzi, 2012: 31). Acresce que a situação considerada 
problemática pode revestir-se de uma extensão espacial e de uma duração 
temporal variáveis, sendo uma situação de co-pertinência dos atores e não de 
copresença (ibidem: 32).

Deste modo, para além da análise dos processos interaccionais e micropo-
líticos, é igualmente necessário considerar o modo como os interesses econó-
micos, sociais e políticos mais amplos modelam tanto os quadros de referência 
disponíveis para identificar a perturbação, como os meios institucionalizados 
para a remediar (Emerson & Messinger, 1977: 132).

Conclusão

Nos países democráticos, a discórdia entre os valores, os princípios e as 
normas dos partidos políticos é decidida pela regra da maioria no parlamento, 
sendo depois transposta para as leis nacionais sobre a vida social (por exemplo, 
a formação da família) e sobre as questões bioéticas (por exemplo, o recurso à 
PMA). Consequentemente, a legislação sobre o que é permitido, obrigatório 
ou proibido expressa a posição moral substantiva da maioria, que pode não 
levar em consideração as visões morais de grupos minoritários na sociedade, 
nem respeitar a autonomia desses cidadãos.

No contexto de uma sociedade pluralista, os debates públicos, as cam-
panhas de sensibilização e as mudanças nos contextos político-ideológicos 
podem conduzir, no entanto, a que se leve em conta as exigências e convicções 
das minorias, mediante a aprovação de novas leis. Aumenta assim a capaci-
dade de ação das minorias de se fazerem reconhecer e de fazerem valer os seus 
direitos, assistindo-se então a um período de redefinição de alianças e linhas 
de rutura no espaço político-mediático.

Em França e em Portugal, houve uma demanda por uma revisão urgente 
da lei da PMA, incentivada por novos direitos legais em relação ao casamento 
homossexual, agora juridicamente protegido e regulamentado em termos de 
contrato social (em 2010 em Portugal e em 2013 em França). Sucederam-
-se longas séries de controvérsias, debates, perícias e contra-peritagens, leis 
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e regulamentações relativas à PMA. Os direitos à parentalidade e aos cuida-
dos de saúde reprodutiva são apresentados pelos casais do mesmo sexo e por 
alguns deputados e senadores franceses e portugueses, como um direito social 
(e não uma questão científica), reivindicando-se o acesso dos casais de lésbicas 
à PMA, para além da adoção. A reivindicação social e política é fundamen-
tada, por um lado, na força dos direitos constitucionais estabelecidos pela lei 
e, em segundo lugar, na necessidade de realização pessoal e de autenticidade 
através do estabelecimento de laços familiares.

Face ao aumento da responsabilização, é do interesse dos legisladores buscar 
o máximo de aconselhamento e o consenso mais alargado por forma a evitar 
fraturas entre os decisores políticos e a sociedade civil em geral. A configuração 
política é, portanto, marcada pela incerteza e pela abordagem precaucionária. 
A decisão de ampliar a PMA a casais do mesmo sexo depende, em parte, da 
aceitabilidade social da homoparentalidade e da PMA com dadores terceiros, 
ou seja, que a opinião pública esteja suficientemente preparada no momento da 
reforma (a noção de que o avanço civilizacional da sociedade se faz por etapas 
e patamares). O facto de a gestação de substituição estar associada a imagens 
negativas e levantar preocupações éticas (como seja a exploração das mulheres 
e a mercantilização do seu corpo) excluiu os casais gays do debate, introdu-
zindo desigualdades sociais no seio da homoparentalidade. Embora o contexto 
atual não seja favorável à sua legalização, quando uma criança nascida através do 
recurso à gestação de substituição (nos países onde esta é legal) retorna a França 
com os seus pais, a transcrição do seu nascimento para os registos de cidadania 
francesa e o reconhecimento da relação pai-filho são facilitados.

Em ambos os países, existiu uma tensão permanente entre uma multipli-
cidade de mecanismos de consulta (por exemplo, relatórios das comissões de 
ética, pareceres de sociedades científicas, propostas de organizações e asso-
ciações da sociedade civil) e formas de regulação (quadro jurídico e debate 
parlamentar), por um lado, e de formas de ativismo, participação e crítica 
cidadã, por outro.

Do ponto de vista dos atores envolvidos, a controvérsia em análise 
remete para uma nova economia política de bens públicos (saúde reprodu-
tiva), juntamente com a afirmação de direitos sociais (equidade, autonomia 
e liberdade) e novos modos de existência (maternidade lésbica). Existe uma 
convergência argumentativa em ambos os países: o argumento da igualdade 
de direitos reprodutivos está cada vez mais associado ao argumento da diver-
sidade familiar.
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