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7

O desejo de ser mãe  
ao lado de outra mãe

Marcela Tiboni

— Ah, Lolô, não dá para brincar assim. Você fica pegan‑
do a minha filha toda hora, e eu quero que ela fique deita‑
da ali porque agora ela está dormindo.

— Mas eu ouvi ela chorando, por isso fui mexer nela.
— Você não ouviu nada não. Eu que sou a mãe dela e 

eu que ouço quando ela chora ou porque ela quer acordar 
ou porque quer continuar dormindo.

Eu tinha seis anos quando essa conversa aconteceu com 
a minha amiga Heloísa, mais conhecida como Lolô. Não sa‑
beria narrar a vocês quantas vezes diálogos como esse acon‑
teceram na minha vida, quantas vezes brinquei de boneca, 
de casinha, de mamãe e filhinho durante a minha infância 
e no início da adolescência. Nessas brincadeiras, que dura‑
vam horas, fosse no quarto, na sala, no pátio do prédio, no 
porta‑malas do carro do meu pai, eu sempre tinha muitos 
filhos e vivia dilemas difíceis como: um queria almoçar e o 
outro queria ir pular de paraquedas, ou um queria dormir, 
o outro, mergulhar num lago à noite, e o terceiro queria via‑
jar para o Parque do Beto Carrero. Eu criava soluções inte‑
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8

ligentíssimas para deixar todo mundo feliz, me desdobrava 
em muitas mães diferentes para acudir os desejos e me lem‑
bro que sempre que um deles tinha fome, o prato devia ter 
um pouco de batata frita para que eu pudesse comer junto. 
Havia momentos em que eu queria brincar de casinha com 
outros amigos e amigas, que eles fossem meus filhos, mas 
tendo dois irmãos e quinze primos, todos mais velhos que 
eu, normalmente era eu que fazia o papel de filhinha en‑
quanto os mais velhos eram os papais e as mamães. Mas aí 
eu também me divertia, era hora de fazer pedidos esdrúxu‑
los, chorar nas horas indevidas, dormir de forma repentina 
fora da caminha e por aí vai.

Nasci em 1982, e ao longo dos anos 1980 brincar de ca‑
sinha era um sucesso absoluto. Os brinquedos eram quase 
todos rosa ou roxo, quase tudo que replicava uma cozinha 
ou os cuidados com uma criança levava essas cores, e havia 
as caixas estampadas com meninas, as quais ficavam na ses‑
são de “brinquedos de menina”. Eu adorava uma minipia, 
um miniliquidificador, um bercinho de boneca, uma Barbie 
ou uma daquelas mamadeiras que, conforme você virava, o 
leite misteriosamente ia sumindo de dentro dela. Não que 
eu não brincasse com o castelo do He‑Man, ou que não an‑
dasse de skate, fizesse bolhinhas de sabão, brincasse de car‑
rinho ou sonhasse com um carrinho de rolimã de madeira. 
Achava estranha essa divisão de gênero, essa necessidade de 
as brincadeiras das meninas serem mais silenciosas e a dos 
meninos mais agitadas. Eu queria um pouco de cada. Tinha 
entre cinco e sete anos e não achava que era o momento de 
definir minha identidade de gênero, nem sabia o que era 
aquilo e queria poder brincar livremente sem proibições. 
Ousaria dizer que não havia brincadeira que não me contem‑
plasse. Fosse com as amigas da minha irmã ou com os ami‑
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gos do meu irmão, eu entrava em todas as turmas; o impor‑
tante era dar vida à imaginação.

Sou a caçula de três filhos, uma menina, um menino e 
eu. Digo isso porque os desejos de um e de outro já haviam 
sido cumpridos com a chegada dos meus irmãos, então eu, 
viesse o que viesse, ia agradar geral. Meu pai sempre quis 
um menino, minha mãe sempre quis uma menina, mas para 
o terceiro filho tinham apenas palpites, e não propriamen‑
te uma torcida. Se fosse menino, meu nome seria Gustavo. 
Se fosse menina, havia uma disputa entre Marcela, pela mi‑
nha mãe, e Márcia, pelo meu pai. E, sendo a última filha, 
cujo gênero não seria decisivo para agradar ninguém, eu me 
criei mais liberta. Quem cria dois cria três, já dizia a minha 
tia. E era assim lá em casa, com idades bem próximas, dois 
anos de diferença para cada filho. As roupas, os brinquedos, 
os livros, as comidas e os cuidados passavam de um para o 
outro, ou serviam a mais de um, quando não aos três ao 
mesmo tempo. Dessa forma, cresci tendo referências femi‑
ninas e masculinas na mesma intensidade. Minha casa era 
permeada por brinquedos e por roupas de ambos os gêne‑
ros, e eu podia brincar com o que quisesse. Insisto nesse for‑
mato binário e de definição de gênero porque, naquela épo‑
ca, minha família generalizava os gêneros, a sociedade 
dividia as funções, as brincadeiras e os afazeres conforme o 
gênero, e dizer se eu era menino ou menina era fundamen‑
tal para que escolhessem uma lembrancinha de aniversário 
que mais me agradasse, ou uma roupa que ficasse bem em 
mim, entre outras decisões.

Minha infância teve, então, um irmão espoleta, aventu‑
reiro, criativo, dinâmico e agitado, que me chamava para ser 
cúmplice nas brincadeiras, que arquitetava engenhocas mi‑
rabolantes para fazer um travesseiro cair na cabeça do nos‑
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so pai quando ele entrasse pelo quarto, ou que passava horas 
tentando passar de fase no jogo do Alex Kidd, no saudoso 
Master System. E tinha, no outro extremo, uma irmã sere‑
na, carinhosa, doce, inteligente e silenciosa com quem eu 
brincava de fazer poções com o jogo de alquimia, montava 
cabaninha para abrigar todas as bonecas do quarto ou que 
me ensinava a organizar os livros por ordem de altura e lar‑
gura da lombada. Jamais seria capaz de decidir com qual de‑
les eu gostava mais de brincar. Mas para mim ficava claro 
que cada um tinha seu jeito peculiar de brincar e com brin‑
quedos diferentes.

A casa vivia cheia de crianças, e minha mãe fazia gela‑
dinho para a turma toda. Meu pai se vestia de padre para ba‑
tizar as bonecas da meninada. Ali todo mundo podia entrar, 
brincar, ser cuidado e partir. Não à toa, sempre que brinca‑
va de mamãe e filhinho, eu me tornava uma cuidadora de‑
dicada. Foi assim que fui criada e essa era a minha referên‑
cia de bons pais. Minhas bonecas estavam a todo momento sob 
o meu olhar atento e se chorassem uma única vez, eu já ia 
acudi‑las, às vezes resmungando um pouco porque elas ha‑
viam chorado não fazia nem dois minutos, mas eu sempre 
estava lá. Eu tecia minha imaginação baseada na vida real: 
era uma mãe como a minha ou um pai como meu pai, e mi‑
nhas bonecas davam trabalho como eu dava para os meus 
pais. Aprendi a amar como era amada, aprendi a cuidar 
como era cuidada e desejava me tornar mãe para replicar 
muito do que eu via e vivia sob as asas carinhosas dos meus 
pais. Minhas brincadeiras continham muito de desejo de 
realidade. Não eram brincadeiras descompromissadas como 
quando eu saltava pelos muros sem almejar ser uma atleta. 
Eu brincava de cuidar desejando cuidar de verdade um dia, 
era como um preparo para um futuro que eu gostaria que 
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me acontecesse. Chamava as bonecas de filhos e de filhas já 
preparando o tom de voz para o dia que chamasse um filho 
assim de verdade, e embora eu soubesse que bonecos inani‑
mados não eram filhos, para mim eles eram de verdade. 
Lembro‑me que algumas vezes meu irmão também brinca‑
va comigo de casinha, mas nunca perguntei a ele se aquela 
brincadeira era também uma preparação para seu futuro pa‑
ternal ou não.

Na infância, a minha Barbie namorava o Ken ou o He‑Man 
ou o Arqueiro da She‑Ra. Não havia outros casais que não 
aqueles compostos por um homem e uma mulher. E, ain‑
da assim, cresci e deixei esses homens ideais de qualquer 
boneca de lado e fui me apaixonar pelas Barbies da vida real 
e por outras mulheres, embora na infância eu nem soubes‑
se que a Barbie poderia namorar a She‑Ra. As brincadeiras 
de casinha me acompanharam a vida toda, e o desejo de ser 
mãe, não mais de bonecas, mas de crianças reais, me per‑
seguiu até a idade adulta. Hoje olho para trás e penso qual 
seria a reação dos meus amigos e das minhas amigas caso 
me vissem fazer a Barbie beijar a She‑Ra, ou se me vissem 
torná‑las um casal e cuidarem de um filho juntas. Não sei 
nem qual seria a minha própria reação ao ver algum ami‑
go interpretar essa cena, mas confesso que gostaria de vol‑
tar ao passado para saber como eu e os outros ao meu re‑
dor reagiríamos.

Não saberia dizer a vocês o quanto brinquei de mamãe 
e filhinho na infância por uma pressão social ou por vonta‑
de própria. Acho impossível definir tanto tempo depois. Mas 
o fato é que na minha casa e na casa de todas as minhas ami‑
guinhas havia objetos que eram funcionais para essa brin‑
cadeira. E, sendo assim, eu não saberia dizer se meu desejo 
pela maternidade era mesmo meu ou se foi cunhado, aos 
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poucos, por uma sociedade machista e impositiva, que de‑
termina papéis, sonhos e futuros.

Ao mesmo tempo que me via mãe, que diariamente es‑
colhia um nome diferente para a minha filha ou para o meu 
filho, eu tinha um medo horrível da gestação e do parto. Eu 
devia ter uns sete ou oito anos quando uma das minhas pri‑
mas engravidou. Ela já era casada e muito mais velha que 
eu, e me lembro de vê‑la sentada com cara de incômodo, 
alisando a barriga numa festinha infantil de algum dos nos‑
sos primos. Recordo‑me de uma das minhas tias se aproxi‑
mar e perguntar se ela estava bem e de ela dizer que estava 
com muita azia e ânsia de vômito. No auge dos meus oito 
anos, vomitar era uma das situações mais assustadoras que 
eu já tinha vivido, e eu estava ali, naquele exato momento, 
fazendo a ligação que nunca mais me largou de que estar 
grávida era sinônimo de vomitar e, portanto, passei a ter um 
pouco de medo de engravidar. Mas também me lembro des‑
sa mesma prima me dizer que tinha desejos malucos de to‑
mar picolé de uva e de limão, e que certa vez o marido dela 
saiu de madrugada para comprar uma caixa de picolés, pois 
era normal grávidas terem vontade de alguma comida espe‑
cífica. Foi aí também que, além dos nomes dos meus futu‑
ros filhos, comecei a pensar quais comidas e doces eu dese‑
jaria na minha gravidez.

Outra situação que me vem à memória: eu pequenina, 
no recreio da escola, devia estar no segundo ano do funda‑
mental; estava conversando com uma coleguinha e pergun‑
tei: “Do que você tem mais medo: da dor do parto ou de ser‑
vir no Exército?”. Lembro‑me claramente que eu tinha 
medo de ser forçada a servir no Exército, mesmo meus pais 
me explicando mil vezes que mulheres não são obrigadas fa‑
zer o serviço militar, apenas os homens, mas eu ainda pen‑
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sava com certa constância nessa possibilidade que me dava 
calafrios. Já a ligação do parto, da dor e do medo, veio de fil‑
mes, de novelas, de relatos, das cenas que sempre frisavam 
a mulher descabelada, berrando, pedindo ajuda, sem conse‑
guir andar. Eu ainda criança via aquelas cenas e as achava 
muito próximas das de assassinato. Parecia‑me uma dor in‑
controlável, e até o sorriso que a mesma mulher, que minu‑
tos antes sofria, dava ao ver o filho nascer não me encoraja‑
va a parir. O parto, desde então, era para mim sinônimo de 
medo, pânico, dor, grito, de falta de controle. E eu, portan‑
to, parei de relacionar a maternidade à gravidez. Desejava 
ser mãe, mas não queria parir, e como não pensava em ado‑
ção, até então essa matemática não fechava a conta.

Mas fui crescendo, vivendo experiências diferentes, co‑
meçando a minha vida sexual, e esse assunto ganhou outros 
ares. Na adolescência, namorei por alguns anos um menino 
que era três anos mais velho que eu. Mesmo muito novos, 
mas achando que aquele namoro se tornaria casamento, já 
falávamos sobre ter filhos, em meio a muitas discussões: os 
nomes que eu gostava, ele detestava; a decoração do quarto 
que eu queria, ele não queria; o time para o qual eu queria 
que nosso filho torcesse, ele repudiava. Independentemente 
de todos esses desacordos, o que estava certo era que seria eu 
quem engravidaria. Numa relação heteronormativa, algumas 
perguntas nunca são feitas. Uma delas, por exemplo, é: 
“Quem de nós dois vai engravidar?”. Estava estabelecido que 
seria eu a engravidar, e pensar nessa situação trazia sempre 
à tona os velhos medos da azia, do vômito, do peso da barri‑
ga, da dificuldade para dormir, da dor do parto. Sim, ao lon‑
go da adolescência e no início da fase adulta, fui somando 
novos medos relacionados à gestação e ao parto. Mas, como 
era óbvio desde o início, esse namoro não durou muito, não 
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só porque não tínhamos quase nenhuma ideia em comum, 
mas principalmente porque fui me dando conta, conforme 
eu crescia, de que eu gostava mesmo era de menina, e não 
de menino. E nesse término de relação muito bem‑vindo 
veio também certa apreensão sobre a construção de uma fa‑
mília. Como duas mulheres constroem uma família?

Eu estava no início da faculdade quando terminei meu 
namoro com o único homem com quem namorei na vida. 
Comecei, então, uma descoberta desenfreada sobre gênero, 
sexualidade, relações e homoafetividade, não necessaria‑
mente nessa ordem. Nos corredores da faculdade de artes 
visuais conheci gays, lésbicas, travestis, transexuais e bisse‑
xuais; tinha amigos, colegas, conhecidos, professores, dire‑
tores e chefes não heteronormativos. Às vezes eu me sentia 
como que adentrando num mundo totalmente novo e à par‑
te daquele no qual cresci e fui criada. Minha mãe dava aula 
naquela mesma faculdade, mas no curso de engenharia, por‑
tanto, os corredores daquela instituição me eram comuns 
desde que nasci. Mas não os corredores do curso de artes vi‑
suais. Ali, sem dúvida, eu nunca tinha estado antes, nunca 
tinha visto pessoas tão livres e felizes, tão leves e comuni‑
cativas, tão abertas e reflexivas. Era difícil alguém lá achar 
algo estranho, fosse um nome, uma roupa, uma orientação 
sexual, um gosto musical, e a única retaliação que sofri, e 
ainda assim só por meio de olhares, foi quando, ainda no 
primeiro semestre do curso, vesti uma camisa do Palmeiras 
comemorando um campeonato paulista. As pessoas me 
olhavam com desdém e certo repúdio, como se o futebol 
fosse uma balbúrdia proibida no mundo da cultura. De res‑
to, pouco se importavam se eu usava ou não sutiã, se eu fu‑
mava ou não maconha, se eu beijava meninos ou meninas, 
ou ambos. Imersa num lugar livre e acolhedor, beijei a pri‑
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meira mulher da minha vida. Um grande passo para mim, 
uma desimportância tremenda para a humanidade. Estava 
dada a largada para uma nova jornada. Tudo o que aprendi 
em filmes, livros, novelas e seriados não serviria de nada. 
Eu teria de descobrir tudo, e se colocar em lugar de desco‑
berta aos vinte anos é um privilégio e um prazer imenso. Os 
medos e as angústias da adolescência já haviam passado. Eu 
já trabalhava, já tinha certa independência, meus pais não 
controlavam horários de chegada ou de saída. Eu dirigia e 
tinha um celular; estava numa fase boa para descobrir e para 
me descobrir.

Logo que comecei a ficar com mulheres, a despedida do 
mundo heteronormativo foi rápida. Beijei apenas mais dois 
homens na vida e ponto‑final; dali para a frente foram só mu‑
lheres. E cada dia que passava, me entendia mais como lésbi‑
ca do que como bissexual, por exemplo. Uma vez, conversan‑
do com uma garota com quem eu estava ficando, falamos 
sobre ter filhos. Ela nunca quis ter, mas às vezes desejava ser 
mãe. Eu achei aquela frase estranha, porém conforme con‑
versamos mais, entendi que ela não tinha o desejo de engra‑
vidar, só que às vezes desejava ser mãe. Então concluímos 
que, se ficássemos juntas, eu poderia engravidar do nosso fi‑
lho, e rimos. Voltando para casa, aquele diálogo ecoava na 
minha cabeça. Nunca havia pensado na possibilidade de me 
tornar mãe sem precisar engravidar, mas agora, numa rela‑
ção lésbica, essa era mesmo uma possibilidade. Além de me 
descobrir e de descobrir um novo jeito de me relacionar, 
descobria uma nova forma de pensar composições familia‑
res, de pensar a maternidade e de entender as diversas ma‑
neiras de maternar.

Aos 23 anos comecei a namorar uma garota um ano 
mais nova, que desde o princípio dizia que não queria ter fi‑
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lhos e que também não desejava ser mãe. Aquela informa‑
ção não foi relevante para o nosso início de namoro. Afinal, 
com aquela idade nem eu pensava em concretizar meu de‑
sejo de maternidade. Ficamos juntas por sete anos e, obvia‑
mente, conforme o tempo ia passando, meu desejo de ser 
mãe ia aumentando e o dela seguia estagnado. Me lembro 
de uma frase hilária que ela me dizia: “Não quero ter filhos 
porque os pés incham” — mais um motivo para não dese‑
jar engravidar na minha lista de medos e incômodos. E mes‑
mo minha vontade de maternar crescendo e ela aceitando 
um filho, desde que ele viesse exclusivamente do meu ven‑
tre, algo em mim me deixava travada. Curioso, eu, que cres‑
ci tendo poucas certezas na vida e sabia desde o princípio 
que ser mãe era uma delas, quando me vi no lugar de deci‑
são de gestar travei, algo não me moveu; pelo contrário, me 
empacou. Eu colocava empecilhos bobos, como a dificulda‑
de ao acesso a um banco de sêmen, a dificuldade de esco‑
lher uma clínica, a ausência de uma casa com dois quartos, 
a instabilidade financeira, entre tantas outras que não são e 
nunca foram motivos para impedir alguém de seguir adian‑
te com um sonho.

Nossa relação terminou, mas nossa amizade não, e ago‑
ra percebo que meu recuo era porque percebi que ou eu en‑
gravidava ou não haveria gestação, e eu já não tinha nenhu‑
ma certeza de que queria mesmo engravidar. Hoje sou 
madrinha de casamento dela e somos ainda sócias na mes‑
ma empresa. Não me tornei mãe com ela, mas aquela rela‑
ção e aquele término, além de boas lembranças e de um afe‑
to enorme, me fizeram perceber que relações humanas são 
mais fortes e poderosas do que as crendices sociais que de‑
terminam que o fim de uma relação também deve ser o fim 
do contato entre as partes. E foi assim que passei também a 
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me questionar sobre todas as outras máximas da criação so‑
cial que estavam enraizadas em mim e que eu deveria num 
árduo trabalho desconstruir uma a uma. Talvez a necessidade 
de ser mãe por meio de uma gestação fosse uma dessas má‑
ximas sociais que eu deveria desconstruir em mim.

Foi em meio a esse processo de muitas desconstruções 
que conheci a Melanie, com quem sou casada atualmente. 
Nos conhecemos na sala de aula de uma pós‑graduação em 
gestão cultural. Eu artista plástica e ela arquiteta. Eu traba‑
lhando com mediação cultural e ela com produção cultural. 
Ela morando na Pompeia e eu com ateliê na Pompeia. Tudo 
nos ligava, e ainda assim nossa primeira impressão uma da 
outra foi terrível! Eu a achei chata e ela me achou arrogan‑
te. Ótimas impressões que nos afastaram nos primeiros dias 
de aula. Um mês depois, cada vez mais percebíamos que nos‑
sos mundos eram próximos. A mãe dela era gaúcha e eu mo‑
rei no Rio Grande do Sul por dois anos. O pai dela era fran‑
cês e eu morei em Paris por seis meses. O irmão dela se 
chamava Gustavo e esse seria o meu nome caso eu fosse me‑
nino. Enfim, cada vez que em grupo conversávamos aleato‑
riamente sobre qualquer assunto, mal nos olhando nos olhos, 
as coincidências se tornavam maiores.

Uma noite, quando entramos no breve intervalo entre 
uma aula e outra, eu, por algum motivo, achei que aquele se‑
ria um bom momento para a menina arrogante conversar 
com a menina chata. Me sentei ao lado dela para fazer algu‑
ma pergunta sobre a galeria em que ela trabalhava. Tentamos 
manter a pose de desinteresse, de soberba, de que aquele 
papo era só mais um entre tantos ao longo do dia, mas a ver‑
dade é que um assunto engatava no outro sempre com um 
“Nossa, não acredito, jura?” no fim de cada frase. De forma 
repentina, passei a achá‑la deslumbrante. Aliás, sempre fui 
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assim, sempre precisei conhecer alguém para achá‑lo boni‑
to. Foi assim com a Mel; não que eu a achasse feia, é impos‑
sível achá‑la feia. De verdade, ela é uma das mulheres mais 
lindas que já vi na vida, mas por não prestar atenção nela 
logo de cara, não notei sua beleza a princípio. De pessoas dis‑
tantes nos tornamos seres grudados. Eu ansiava a semana 
toda pelas terças e quintas à noite, acumulava tanto assunto 
que queria conversar com ela, tanta coisa para contar, para 
ouvir, para saber. Morávamos a quarteirões de distância, en‑
tão eu dava carona a ela todas as noites depois da aula. Nos‑
sa proximidade logo virou uma paixão, mensagens de celu‑
lar, ligações, conversas. Ela invadiu minha vida sem pedir 
licença. Eu não estava preparada para aquela paixão e muito 
menos imaginei que de forma tão vertiginosa ela se tornaria 
amor e um desejo de estar junto todos os segundos do dia.

Era feriado de finados, 2 de novembro de 2013, e eu pre‑
cisava entregar alguns documentos no Sesc Pompeia, onde 
estava trabalhando, que coincidentemente ficava na rua da 
casa dela. Mandei uma mensagem dizendo que estava indo 
para lá e perguntando se ela não queria me encontrar no ca‑
minho. Combinamos de nos ver depois que eu deixasse a do‑
cumentação na unidade. Desci a rua Barão do Bananal com 
o estômago na mão. Mel era bonita demais, envolvente de‑
mais, séria demais e tudo muito demais para mim. Será que 
eu estava entendendo tudo errado? E se eu estivesse enten‑
dendo certo, haveria futuro após um beijo descompromissa‑
do? Não tive tempo de continuar com o meu pensamento: 
avistei‑a virando a esquina, nos cumprimentamos com um 
beijo na bochecha e seguimos rumo ao meu ateliê, conver‑
sando um monte. Caminhamos cerca de quatro quarteirões 
e, em meio a alguma fala que expressava nitidamente o de‑
sejo mútuo por um beijo, ela me puxou no mesmo segundo 
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em que eu a puxei, e o beijo tão aguardado saiu assim, em 
frente a um predinho lindo na rua Cotoxó. O sorriso não me 
largava. Agora eu tinha a comprovação de aquela era, no mí‑
nimo, a mulher da minha vida, não queria mais deixá‑la dar 
um passo sem que eu pudesse estar junto, e a boa e velha an‑
siedade comigo: teria ela sentido algo parecido com o que eu 
senti? Foi tudo muito rápido e intenso. Do minuto em que 
percebemos que estávamos com vontade de ficar uma com 
a outra até o primeiro beijo foram poucas semanas, e do pri‑
meiro beijo até morarmos juntas foram outras poucas sema‑
nas. Um mês depois do primeiro beijo, fui morar no aparta‑
mento que ela dividia com uma amiga; quatro meses depois, 
nos mudamos para o nosso próprio apartamento. E daí em 
diante nossa vida de casal e de família começaria numa jor‑
nada linda e cheia de surpresas.

— Joga a bola para mim, Melanie? Por que está abraçan‑
do a bola de futebol assim?

— Ela é a minha filha, estou ninando ela porque ela 
quer dormir.

Essa conversa é de 1994, entre a pequenina Melanie, de 
apenas cinco anos na época, e a sua irmã Carmela, que já ti‑
nha dezessete. Desde que comecei a conviver com a família 
da Mel, ouço as inúmeras histórias do quanto ela sempre foi 
maternal e de como desde muito pequena desejava ser mãe 
e cuidava de seus objetos como se fossem filhos. Ninar bolas 
de vôlei ou de futebol era um hábito corriqueiro, já que ela 
nunca gostou muito de praticar esportes com bola ou ativi‑
dades mais radicais. O negócio dela eram as brincadeiras mais 
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silenciosas e que envolvessem casas, filhos, comidinhas e ou‑
tros tipos de cuidado. Costumava usar os cinzeiros como pa‑
nelas, os copinhos de licor como copos de água, as colheres 
de café como colheres de pau. Passava a tarde cozinhando e 
arrumando a mesa e as cadeiras para servir a refeição, e de‑
pois o irmão de dezenove anos vinha jantar a comida que ela 
tinha preparado com todo o cerimonial que envolvia um belo 
jantar. Eu ouvia essas histórias pensando em mais semelhan‑
ças que tínhamos, e maternar era sem dúvida um desejo em 
comum dos mais importantes. Além das semelhanças, tam‑
bém pensava nas diferenças: bolas para mim sempre foram 
para chutar, lançar, jogar, e nunca ninar, e minha curiosidade 
sobre nossos maternares em paralelo só aumentava.

Um dos nossos primeiros papos que adentrou a madru‑
gada foi exatamente sobre família e filhos. Estávamos jun‑
tas havia muito pouco tempo e tínhamos ânsia por conhe‑
cer as histórias que uma e outra carregavam de sua vida no 
passado. Falávamos de outros relacionamentos que já tínha‑
mos tido, dos desejos ou não desejos de nossos ex‑parceiros 
e parceiras de serem pais ou mães, dos planos que fizemos 
sobre o assunto em cada uma dessas relações, entre outras 
curiosidades. Eu só tinha namorado um homem em toda a 
minha vida e outras quatro mulheres. Já a Mel tinha namo‑
rado alguns homens e só uma mulher. E ela me dizia que 
uma de suas angústias em namorar mulheres agora que já 
estava mais velha era exatamente a ansiedade de talvez não 
conseguir formar uma família e que foi num sonho que essa 
ansiedade se dissipou. Ela sonhou que estava ao lado de ou‑
tra mulher, elas eram casadas e tinham filhos, e no sonho 
ela se dizia: “Viu, é possível ter filhos ao lado de outra mu‑
lher, está tudo bem”. E daquele sonho em diante ela se acal‑
mou e entendeu que estar ao lado de outra mulher não se‑
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