
Folha de S.Paulo - Cotidiano - Em novela, menina é disputada por mães - 26/02/2012

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/27872-em-novela-menina-e-disputada-por-maes.shtml[26/02/2012 15:48:56]

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Shopping

 

 
São Paulo, domingo,  26 de fevereiro de 2012

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice | Comunicar Erros

Em novela, menina é disputada
por mães

Personagem de Julia Lemmertz gera filha com material
genético de outra

Batalha com mãe biológica ganha cada vez mais espaço
em 'Fina Estampa'; caso não chegou à Justiça

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER
DE SÃO PAULO

Se uma mulher dá à luz um filho gerado com o óvulo de
outra, a quem a criança deve chamar de "mamãe"?

A ficção também se faz essa pergunta.

Na novela "Fina Estampa", da Rede Globo, a disputa
acontece entre Esther (Julia Lemmertz), que carregou o bebê
por nove meses, e Beatriz (Monique Alfradique), dona do
material genético.

Esther sonhava em ter um filho, mas não conseguia
engravidar. Optou pela inseminação artificial -para reverter
seu problema, teve de usar óvulo e esperma de doadores.

O namorado de Beatriz morreu. Antes, os dois haviam
doado material para o consultório de Danielle (interpretado
por Renata Sorrah), irmã dele.

É aí que os caminhos das personagens se trombam: sem
nenhum dos envolvidos saber, a médica inseriu as doações
do casal na paciente.

Para complicar ainda mais, a trama não traz pessoas desde o
início a par da situação, como no caso da disputa entre o
casal de lésbicas ou o de uma "barriga de aluguel".

Quando Beatriz descobre ser a mãe biológica da pequena
Victoria, decide lutar pela guarda do bebê.

Diz ela a jornalistas: "O filho que a gente sempre quis foi
enterrado com ele, até descobrir que meu sonho estava vivo,
mesmo que nascido de outra mulher".
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O assunto vem ganhando destaque nos episódios da novela
de Aguinaldo Silva.

Para Beatriz, a batalha será travada nos tribunais. O
problema é que a legislação atual não é capaz de fornecer
um desfecho para o caso.

A doutora Danielle, por ter atropelado normas éticas,
poderia ser responsabilizada. Na vida real, situações
similares seriam decididas caso a caso, pelo juiz da vez, até
que a lei brasileira encontre uma forma de abranger os
novos arranjos familiares.
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