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Um homem também chora  

Menina morena 

Também deseja colo 

Palavras amenas 

Precisa de carinho 

Precisa de ternura 

Precisa de um abraço 

Da própria candura 

 

Gonzaguinha 



MASCULINIDADE À PROVA: UM ESTUDO DE INSPIRAÇÃO 

FENOMENOLÓGICO-HERMENÊUTICO SOBRE A INFERTILIDADE 

MASCULINA 

 

Culturalmente, procriar é compreendido como uma situação que o sujeito deve vivenciar em 

algum momento de sua vida. Descobrir-se incapaz de cumprir tal destino naturalizado parece 

ser desencadeador de sofrimento, frustração e sentimentos de incapacidade e impotência. 

Especificamente para o homem, a infertilidade está estreitamente relacionada à perda de 

masculinidade, de virilidade. Ele fracassa em seu papel de “macho”. O presente estudo 

buscou compreender os impactos que a infertilidade produz na existência do homem que 

recebe tal diagnóstico, tanto nos modos de perceber a si mesmo quanto no papel conjugal, 

sexual e profissional. Configura-se como uma pesquisa de inspiração fenomenológico-

hermenêutica, baseada em ideias do filósofo Martin Heidegger. Participaram do estudo sete 

homens heterossexuais, casados e com diagnóstico de infertilidade, sendo realizadas duas 

entrevistas individuais. A análise do material compreendeu tanto o material das narrativas 

quanto as afetações da pesquisadora por ocasião do contato com os colaboradores e suas 

narrativas, por meio da interpretação fenomenológico-hermenêutica. Os resultados 

corroboram dados da literatura, os quais afirmam a dificuldade dos homens, imersos em um 

contexto que exige que eles sejam viris, potentes e invulneráveis, de se preocuparem com as 

questões relacionadas à saúde e à doença. Assim, a possibilidade de alguma condição que 

dificulte a sua capacidade reprodutiva, ultrapassa os limites aceitáveis no horizonte cotidiano 

de sentido que compõe as vidas destes homens, não sendo reconhecida como uma condição 

presente no modelo de masculinidade no qual eles se reconhecem. Isto leva a um 

questionamento a respeito de sua masculinidade, de seu papel na relação conjugal e na própria 

existência. Reconhecerem-se na condição de homens inférteis vai além de um diagnóstico 

médico e está relacionado à construção de novos sentidos existenciais. A partir da 

aproximação com tal condição, redirecionam suas escolhas, resgatando o projeto de ser si-

mesmos e possibilitando continuarem se reconhecendo homens. Na relação conjugal, fazem o 

que estiver ao seu alcance para garantir, de alguma forma, que as esposas se sintam satisfeitas 

e, através destas ações, eles permanecem exercendo o papel de provedores da família, 

demonstrando serem capazes de ampará-las e protegê-las, tendo, na reprodução assistida ou 

da adoção de uma criança, alternativas viáveis para concretizar o desejo de deixar um legado 

e de prover à família e a sociedade. Outro resultado observado diz respeito à condição 

ontológica de solicitude que caracteriza o ser humano. Várias formas como os homens são 
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tratados pelas pessoas que estão mais próximas demonstram um tipo de solicitude no qual, ao 

mesmo tempo em que são valorizadas características como força, virilidade e determinação, 

não é permitido que os homens se aproximem de sofrimento, poupando-os de situações 

emocionalmente difíceis, como é o caso do diagnóstico de infertilidade. Ao final, o estudo 

enseja reflexões sobre a necessidade de proporcionar espaços de acolhimento e de escuta aos 

homens e às suas expressões de sofrimento, bem como o reconhecimento de sua capacidade 

de superação das situações dolorosas e difíceis. 

 

Palavras-chave: Infertilidade masculina. Masculinidade. Pesquisa fenomenológica. 

Fenomenologia hermenêutica. Gênero. 



MASCULINITY QUESTIONED: A SEARCH OF INSPIRATION 

PHENOMENOLOGICAL-HERMENEUTIC ABOUT MALE INFERTILITY 

 

Culturally, childbearing is understood as a situation that subjects will experience at some 

point in their lives, especially people who are married or have a similar affectionate 

relationship. Thus, to realize the inability to meet such a fate seems to be a natural cultural 

trigger of suffering, frustration and feelings of inadequacy and helplessness. Specifically for 

men, infertility is closely related to loss of masculinity, virility. He fails in his role as a male. 

This study sought to understand the impact that infertility have on the existence of a man who 

receives such a diagnosis, both in self-image as in their marital, sexual and professional roles. 

This study sets up as a hermeneutic phenomenological research based on the ideas of the 

philosopher Martin Heidegger. Participants were seven heterosexual, married and infertile 

men. Two interviews were conducted. The analysis of the material included both the material 

of the narratives, as the affectation of the researcher when interacting with the participants and 

their narratives, through phenomenological-hermeneutic interpretation. The results 

corroborate the literature that states the difficulty of the men, immersed in a context that 

defines them as virile, powerful and invulnerable to worry about issues related to health and 

disease. The possibility of any condition that impairs the reproductive capacity exceeds the 

acceptable limits of daily life for these men, not being recognized as a model of masculinity 

present in the condition in which they recognize. This leads to questions about their 

masculinity, role in the marital relationship and their existence. Thus, to recognize themselves 

as infertile surpass a medical diagnosis and is associated with the construction of meaning for 

their existence from the approximation with the infertility condition, which helps in 

redirecting their choices, restoring the project to be self and allowing further recognition as 

men. In the marital relationship, doing what they can to ensure, theirs happiness. Through 

these actions, they remain playing the role of family provider, showing that they are able to 

protect their wives and taking in assisted reproduction or adoption of children viable 

alternatives to fulfill the desire to leave a legacy and give a child to their wives and to society. 

Another result observed, refers to the ontological condition of care that characterizes the 

human being. The ways in which men are treated socially demonstrates a type of care that 

focuses on the development of characteristics such as strength, virility and determination but 

does not allow them to cope with the suffering of emotionally difficult situations, such as the 

diagnosis of infertility. At the end, the study gives rise to reflections on the need to provide a 
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space for men and their expressions of suffering, as well as to recognize their ability to 

overcome the painful and difficult situations. 

 

Keywords: Male infertility; Masculinity; Phenomenological research; Hermeneutic 

phenomenology; Gender. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Trabalhando no atendimento a pessoas que vislumbram adotar uma criança ou 

adolescente, deparamo-nos com casos que envolvem casais que percebem neste ato a 

possibilidade de se tornarem pai e mãe tendo por motivação o fato de um ou ambos os 

cônjuges serem impossibilitados de gerar filhos. Embora já percebamos um aumento nas 

adoções por outros motivos, a infertilidade ainda se configura como a principal razão pela 

qual as pessoas recorrem a este tipo de filiação. Nos atendimentos aos referidos casais é 

interessante perceber o fato de que, quando a infertilidade é feminina, normalmente a 

informação é comunicada logo no início da entrevista, seja pela própria mulher, seja pelo seu 

companheiro. Ao contrário, quando a impossibilidade de gerar filhos é masculina, tal 

informação costuma não aparecer espontaneamente no discurso ou, quando acontece, 

costumeiramente, é expressa em co-participação, sendo comum a mulher assumir, junto com 

o companheiro a infertilidade (que seria dele), passando a comunicar que “a gente não pode 

gerar filhos.” 

A prática de atendimento a esta clientela fez surgir o interesse em estudar o tema da 

infertilidade, seus desdobramentos na vida pessoal e conjugal daquelas pessoas, bem como as 

suas relações com as formas de filiação adotiva. A primeira pesquisa que realizamos versou 

sobre com mulheres férteis que se tornaram mães por adoção e cuja escolha por esta decisão 

aconteceu devido ao fato de serem (elas) casadas com homens inférteis (Maux, 2008). 

 Naquela ocasião, em algumas situações em que as entrevistas aconteceram na 

residência das participantes, encontramos seus maridos de saída com o filho, para passear, 

possibilitando à mãe participar da entrevista sem que fosse necessário interrompê-la para 

cuidar do filho. Aproveitando o encontro com a pesquisadora eles logo perguntavam quando 

seria a sua vez de também participar. Por uma questão de delineamento da pesquisa, não foi 



16 

 

possível, naquele momento, ouví-los, mas o interesse em conhecer as suas experiências já 

começou a nos instigar desde então, tornando-se mais forte ao final da pesquisa. A partir dos 

muitos questionamentos que surgiram, dentre eles o interesse em compreender os sentidos 

que a experiência de se descobrir infértil tem para os homens, tanto em relação ao diagnóstico 

quanto em relação à sua maneira de se perceber no mundo e às repercussões em sua vida 

pessoal, familiar e profissional, nos fez chegar até este estudo. 

Como resultado daquela primeira pesquisa, observamos que a maternidade é um 

construto social que se faz presente na vida das mulheres desde a época da infância, estando 

na base da construção de uma identificação feminina. Elas concebem a vinda de um filho 

como natural e esperado na vida da mulher. Quando, por uma questão de infertilidade 

masculina, o casal opta pela adoção, esta forma de se tornar mãe foi percebida pelas 

participantes do estudo como uma maneira de conciliar a permanência naquela união conjugal 

e a realização do seu destino natural: ser mãe. Contudo, o fato de não ter vivenciado a 

gestação biológica do filho gera uma sensação de falta e de vazio, além de uma busca 

constante de reafirmar, como mãe, buscando aproximação com as amigas que são mães 

biológicas. Em outras palavras, o fato de não cumprir o destino natural de gerar os filhos pode 

causar a sensação de incompletude, sendo a adoção uma alternativa para reencaixar-se no 

modelo social de que os filhos são uma consequência natural do casamento. Mas, e para o 

homem? A paternidade também embasaria a identificação masculina? O diagnóstico da 

infertilidade gera consequências em sua maneira de se perceber e se relacionar no mundo? Há 

mudanças em seu projeto de vida familiar e no exercício da paternidade? 

Vivemos em uma sociedade de raízes tradicionalmente patriarcais, em que as questões 

de poder estão fortemente vinculadas ao gênero masculino, ou melhor, em que as diferenças 

biológicas entre homens e mulheres muitas vezes ainda são apontadas como uma justificativa 

natural para a diferença socialmente construída entre os gêneros. “A divisão entre os sexos 
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parece estar 'na ordem das coisas', como se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a 

ponto de ser inevitável” (Bourdieu, 2003, p. 20). 

Quando Simone de Beauvoir (1961b) afirmou que “ninguém nasce mulher, torna-se 

mulher” (p. 9), iniciando a segunda parte de seu famoso livro O Segundo Sexo, deixou claro 

seu ponto de vista sobre a constituição dos papeis desempenhados por homens e mulheres, 

discorrendo a respeito desta questão, especificamente sobre a construção do gênero feminino. 

As ideias apresentadas no livro citado confrontam este modelo biologizante ainda vigente, que 

defende que o que caracteriza alguém como homem ou mulher são suas características 

anatômicas. O sexo masculino, por ser fisicamente mais forte, acabou por se definir como 

detentor de poder. Caberia às mulheres, então, serem submissas e obedientes e, devido à sua 

capacidade biológica para gerar, teriam como papel mais importante na sociedade o de serem 

as responsáveis pela geração dos filhos que o casal deveria ter para que a função do casal 

fosse realizada, qual seja, perpetuar a espécie.  

A escritora francesa defendia que, a partir da inserção num determinado contexto 

social, a menina (e o menino) aprende como se tornar uma mulher (e um homem). As suas 

ideias influenciaram o movimento feminista, iniciado na década de 1950 do século XX nos 

países europeus, e que ganhou força no Brasil duas décadas depois.  

O movimento feminista possibilitou muitas mudanças sociais, dentre as quais as 

mudanças no papel social da mulher. O que, nas primeiras décadas do século XX, poderia 

parecer um devaneio feminino, hoje, é uma realidade: as mulheres ocupam os mesmos cargos 

e funções que os homens no mercado de trabalho. Há cada vez mais mulheres exercendo o 

papel político mais importante em seus países. Somente a América Latina já contabiliza onze 

presidentes
1
, incluindo o Brasil, que, em 2010, elegeu como chefe de Estado (maior) uma 

                                                 
1
 María Estela Martínez de Perón (Argentina, 1974-1976), Violeta Chamorro (Nicarágua 1990-1997), 

Janet Jagan (Guiana, 1997-1999), Mireya Moscoso (Panamá, 1999-2004), Michelle Bachelet (Chile 
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mulher. Ainda assim, as relações de poder costumam aparecer refletidas nas relações 

conjugais e sociais. Basta citarmos o fato de que, embora, hoje, as brasileiras sejam mais 

instruídas do que os brasileiros, e haja um aumento da renda feminina nos últimos anos, as 

mulheres ocupando o posto mais alto em termos da hierarquia, os homens ainda têm 

rendimentos superiores, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2010). Em muitas situações, embora exerçam a mesma função ou tenham a mesma atividade 

profissional, o fato de ser exercida por homens costuma receber um status diferente (e 

superior), conforme exemplifica Bourdieu (2003), ao afirmar que 

o homem não pode, sem derrogação, rebaixar-se a realizar certas tarefas socialmente 

designadas como inferiores (entre outras razões porque está excluída a ideia de que ele possa 

realizá-las), as mesmas tarefas podem ser nobres e difíceis quando são realizadas por homens, 

ou insignificantes e imperceptíveis, fáceis e fúteis quando são realizadas por mulheres, como 

nos faz lembrar a diferença entre um cozinheiro e uma cozinheira, entre o costureiro e a 

costureira; basta que os homens assumam tarefas reputadas femininas e as realizem fora da 

esfera privada para que elas se vejam com isso enobrecidas e transfiguradas (p. 75). 

Desta feita, embora possamos vislumbrar mudanças significativas no que tange aos papeis que 

homens e mulheres exercem na sociedade, esta ainda carrega um forte ranço nas questões de 

gênero e poder, que orientam e engessam homens e mulheres em determinados modos-de-ser 

e que apresentam o gênero masculino como superior, sinônimo de poder, força e potência. A 

virilidade, o bom desempenho sexual e a fertilidade são características fundamentais que 

devem ser qualidades do homem dito “macho”. A iniciação sexual, para os homens, ainda 

hoje, não é percebida como perda de algo, como o é para a mulher
2
. O homem percebe a 

iniciação sexual é uma adição, um ganho para sua vida, uma espécie de amuleto que lhe 

garante o acesso ao mundo do “macho”, sendo percebido como um dentre outros símbolos da 

capacidade masculina (Giddens, 1993). 

                                                                                                                                                         
2006-2010), Cristina Kirchner (Argentina, desde 2007), Laura Chinchilla (Costa Rica, desde 2010) e 

Dilma Rousseff (Brasil, desde 2010). 
2
 No caso da mulher falamos em perda da virgindade. 
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Assim, numa sociedade viril, há de se pensar que problemas relacionados com a 

sexualidade, como é o caso da infertilidade, que restrinjam ou impossibilitem o homem de 

confirmar, através dos símbolos masculinos de poder, sua ‘macheza’, sejam causadores de 

profundas transformações em seu modo de se perceber e se relacionar no e com o mundo, 

podendo ter consequências particulares, conjugais, laborais e sociais significativas. 

Questionamos, por exemplo, se os homens sentem sua masculinidade posta à prova diante do 

diagnóstico de infertilidade, e se há comprometimento em seu desempenho sexual. Há 

mudanças em seu desempenho profissional? Passam a perceber a si mesmo como inferiores 

aos demais por não conseguirem corresponder ao seu “papel de machos”? 

De acordo com o dicionário Aurélio (Ferreira, 1988), enquanto o substantivo homem 

está relacionado com ser dotado de qualidades viris, tais como coragem, força e vigor sexual, 

ou seja, com o ‘macho’; o termo mulher é definido pelo referido dicionário como o ser 

humano capaz de conceber e parir outros seres humanos e que seria essa característica que a 

diferencia do homem. Assim, embora tenhamos, a todo instante, a possibilidade de 

escolhermos quem queremos ser no momento seguinte, meninos e meninas, desde seu 

nascimento, passam a receber as influências sociais sobre o que os identificam como homens 

e mulheres, o que contribui para a construção de sua subjetividade. O que, inicialmente, 

poderia parecer uma liberdade para ser o que se deseja ser, fica limitado dentre as 

possibilidade que são apresentadas como únicas.  

Dentre os principais aspectos que embasam a construção dos modos-de-ser de homens 

e mulheres está a expressão sexual. A heteronormatização determina modos-de-ser que 

caracterizam o ‘macho’ e a ‘fêmea’, além de definir, a partir de modelos idealizados, aqueles 

considerados errados ou marginais. Assim, pretendemos, com este estudo, adentrar no 

universo masculino a partir das falas de homens que não correspondem à condição de homens 
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heterossexuais reprodutores: são homens, mas não fazem filhos; são ‘machos’, mas não 

provam tal condição a partir da capacidade de engravidar a companheira. 

Concebemos, neste trabalho, o termo infertilidade conforme o definem a Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2010), a Sociedade Européia de Reprodução Humana e 

Embriologia (ESHRE, 2013) e o Ministério da Saúde (2009), como a incapacidade de um ou 

de ambos os parceiros de uma relação heterossexual, quer por questões orgânicas ou não, 

engravidar no período de, no mínimo, um ano de relações sexuais sem uso de métodos 

contraceptivos. De acordo a WHO (2010), a infertilidade atinge entre 8% a 15% dos casais. 

Suspeita-se que o percentual vem aumentando nos últimos anos “devido a causas tão diversas 

como o adiamento da maternidade, o aumento da prevalência das infecções de transmissão 

sexual, o sedentarismo, a obesidade, o consumo de tabaco e do álcool e a poluição” (Portugal, 

2008). Especificamente em relação aos homens, nos últimos anos tem aumentado o número 

de problemas de infertilidade devido a substâncias químicas (como solventes e agrotóxicos), 

que atuam como desreguladores endócrinos.  

Tanto homens quanto mulheres são responsáveis por 40% dos casos, cada. Os outros 

20% são de causas médicas não conhecidas ou idiopáticas. A infertilidade é considerada 

primária quando a pessoa nunca teve filhos, e secundária quando acontece após (a experiência 

de) uma ou mais gestações, ou seja, quando a pessoa já teve filhos anteriormente. No Brasil, 

conforme o Ministério da Saúde (2009), a estimativa atual é de que mais de 278 mil casais 

apresentem dificuldade para gerar um filho em algum momento de sua idade fértil. Pensamos 

que estes números poderiam até ser maiores, tendo em vista que muitas pessoas não 

investigam as causas da ausência de filhos. 

Para a grande maioria das pessoas, ter filhos é um projeto que está presente em seu 

plano de vida. Embora, hoje, se admita que a maternidade/ paternidade possa figurar entre os 

projetos de um casal que acaba de iniciar a vida a dois, ainda assim, há uma cobrança no 



21 

 

sentido de que todo casal tem a obrigação de ter filhos. Aqueles que decidem adiar a gravidez, 

que escolhem não ter filhos ou que apresentam dificuldade para engravidar, além da cobrança 

que recebem, viram motivo de chacotas, piadas e brincadeiras desagradáveis. 

é comum o casal infértil ser chamado de egoísta, “falhado”, “brocha”; referem-se à mulher 

como tendo o útero seco, ou simplesmente dizerem: “cuidado, vai perder o marido”, entre 

outras expressões jocosas, que demonstram, em tom de brincadeira, a cobrança social e o 

sentimento depreciativo ao casal, pelo filho que não vem. Outros expressam sentimentos de 

piedade como “coitado já fez de tudo”, “pobrezinha, não pode ter filhos”. Outros cobram 

“como é, ainda não se decidiram? Até agora nada? Vão esperar ser chamados de avós?” e 

assim por diante. (Centa, 2001, p. 51). 

Acrescentamos, ainda, outras expressões que visam a culpabilizar não somente o casal, 

mas um dos seus membros como o responsável pela incapacidade de exercer o papel 

socialmente apresentado como o mais importante de sua existência. São expressões como “de 

quem é o problema, seu ou dele?”, ou, especificamente, para o homem, “coitado, nem é 

homem (porque não consegue fazer menino)”. 

Quando um casal decide ter um filho, mas a gravidez não acontece, a mulher é a 

primeira a buscar ajuda para resolver a questão (Centa, 2001; Maux & Dutra, 2009), ainda 

carregando marcas históricas que a definem como a responsável pela vinda dos filhos. 

Embora os exames masculinos para investigação das causas da infertilidade sejam menos 

invasivos e traumáticos, normalmente é a mulher quem primeiro procura o médico e se 

submete aos exames.  

O filósofo Martin Heidegger (1927/ 1999) explica que cotidianamente o habitar do ser 

humano, ou seja, seu modo-de-ser habitual, sua maneira de se relacionar com os outros e com 

as coisas, é impessoal. Ao nascer, o ser humano passa a pertencer a um mundo que já estava 

ali antes dele e no qual irá viver. Há regras, valores, modos-de-pensar e modos-de-ser 

valorizados e, outros, desvalorizados. Dentre os modos-de-ser possíveis estão aqueles 

relacionados ao ser homem e ao ser mulher naquele contexto, que, no nosso caso, trata-se de 

uma sociedade nordestina brasileira, que tem, no ideal do “cabra macho”, o homem corajoso e 
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forte, seja diante das adversidades, seja demonstrando sua potência viril e tendo, na 

capacidade de engravidar uma mulher, a confirmação de sua macheza.  

Mesmo considerando que o ser humano nasce em um mundo que ele não escolheu, há 

escolhas a fazer, há possibilidades. Apesar desta característica de ser em constante devir, que 

pode escolher o que deseja ser, a cada momento da sua existência, na vivência cotidiana, na 

maioria das vezes, o ser humano vive de forma imprópria, pois se desvia de seu projeto 

essencial de tornar-se si mesmo em favor das preocupações do mundo, e acaba se 

confundindo com a massa coletiva. No cotidiano, o ser humano se mantém numa situação de 

encobrimento de seu ser, imerso numa vida social na qual o eu se confunde com o nós e este 

com o ninguém. A vida em sociedade é regida por uma noção de convivência em que não há 

espaço para a emergência de singularidades, mas domina o império do impessoal, “uma 

sociedade truncada, em que nem o eu nem o nós se distinguem” (Werle, 2003, p. 103). 

Conforme destaca Heidegger (1927/1999), “os outros não significa todo o resto dos demais 

além de mim, do qual o eu se isolaria. Os outros, ao contrário, são aqueles dos quais, na maior 

parte das vezes, ninguém se diferencia propriamente, entre os quais também se está” (p. 169-

170). 

A forma cotidiana de habitar o mundo leva o ser humano ao que Heidegger define por 

ruína. O termo ruína, neste caso, entendido não como sinônimo de destruição, mas como 

indicativo de impessoalidade. A vida transforma o ser humano em um ser cansado e 

preguiçoso, que se acovarda diante das pressões, e que vive e pensa a partir de ideias já 

postas, inalteráveis, desviando-se do seu projeto original de ser si-mesmo e, caindo na 

impropriedade, perde-se na massa coletiva: a gente é como todo mundo é.  

Vivemos em uma sociedade que impõe modelos de masculinidade e feminilidade que 

acabam sendo buscados por todos nós. Por mais que um casal opte por não ter filhos no início 

do casamento, a pressão para que ocorra uma gravidez não vem apenas dos outros, amigos, 
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parentes ou colegas de trabalho. Há uma pressão da própria pessoa para ter um filho, 

cumprindo o destino comum a todos nós, que é gerar descendência. Parece não haver uma 

reflexão própria a respeito do sentido que faz um filho na vida da pessoa. Há uma perda de 

autonomia, como se estivéssemos restritos a uma gama pequena de possibilidades de existir, 

sendo a geração de filhos um projeto do qual não poderemos escapar. Quando acontece uma 

quebra nestas ideias já concebidas, como é o caso da descoberta da infertilidade, quebra-se o 

projeto de “perpetuar a espécie” e cumprir o destino natural de todos nós. A pessoa infértil é 

tomada por um sentimento de estranheza radical: sente-se perdida, posto que aquela certeza já 

internalizada de destinar-se para ter um filho lhe foi arrancada. 

De acordo com os estudos sobre a infertilidade, descobrir-se incapaz de conceber um 

filho gera sofrimento profundo, havendo quem o compare com o estresse gerado pela perda de 

alguém de grande significado em sua vida. Pensamos que este alguém significativo pode ser a 

própria pessoa, ou melhor, o sentido que ela fazia a respeito de si mesma como alguém 

saudável, potente e capaz de cumprir com seu “destino natural”. Algo aconteceu em sua vida 

que o fez refletir a respeito de si mesmo, de suas capacidades e potencialidades. Experiência 

que Corrêa e Loyola (1999) assim descrevem:  

a constatação da infertilidade constitui um trauma que contraria crenças arraigadas e põe em 

cheque a realização de valores profundos. Essa constatação é, assim, acompanhada geralmente 

de enorme frustração e desamparo, que tornam o casal vulnerável às promessas milagrosas da 

ciência (p. 226). 

Na mesma linha, reflete Lourenço (2010): “ela é, geralmente, vivida e pode chegar a 

ter um efeito desmoralizante para a pessoa infértil, abalando profundamente a visão que o 

casal tem de si mesmo como uma unidade saudável, na medida em que desmorona um projeto 

de vida. “Muitas vezes, faz as pessoas sentirem-se defeituosas, envergonhadas e moralmente 

arrasadas” (p.26). De acordo com Lourenço (2010), a experiência da infertilidade pode gerar 

vivências de sofrimento profundo, por vezes traumáticas e desorganizadoras podendo, 
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inclusive, tornar o paciente mais susceptível às psicopatologias ou, conforme Jacob-Seger 

(2000): “A infertilidade é um problema que afeta tanto os homens quanto as mulheres, e isto 

pode ser uma experiência devastadora para cada um deles; suas respostas são filtradas através 

de papéis diferenciais de expectativas e socializações e isso ocorre em todas as partes do 

mundo” (p. 3). 

O sentimento de perda que, por vezes, acompanha a descoberta da infertilidade pode 

causar angústia por saberem que uma certeza sobre suas vidas lhes foi roubada: ocorre um 

vazio, uma compreensão da falta de sentido do mundo. A partir deste estado de angústia, 

abre-se, à pessoa com o diagnóstico da infertilidade, a alternativa de voltar à vida imprópria 

ou transcendê-la. A angústia revela-lhe o ser humano que ele, e apenas ele, é responsável por 

dar conta de ser si-mesmo. É a descoberta de que, caso ele não faça nada por si mesmo, 

ninguém o fará. A fuga é uma das escolhas possíveis. Assumir a responsabilidade pela sua 

existência é outra possibilidade. 

Voltar-se à impropriedade pode ser exemplificado, conforme Corrêa e Loyola (1999), 

pelas pessoas que depositam toda a esperança no aparato científico disponível atualmente. 

Percebem os tratamentos para infertilidade como única alternativa para superar a angústia 

causada pela situação de saber-se incapaz de conceber. Todo o tratamento somente gera mais 

angústia e desamparo, tendo em vista que as técnicas de reprodução assistida não são 

mágicas, sendo o risco de insucesso ainda muito grande, o que faz com que a frustração e o 

sentimento de impotência e de vazio não sejam supridos. Há, ainda, o caso das pessoas que 

percebem na adoção a resolução única para seu problema de infertilidade, algumas vezes 

buscando alternativas fora dos ditames legais, na tentativa de realizar o projeto de ter filhos. 

Transcender, por outro lado, diz respeito a atribuir sentido ao diagnóstico de infertilidade e 

ampliar as possibilidades de ser que se desvelam, caso escolham permanecer na relação 
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afetiva, dentre elas, fazer uso dos tratamentos médicos, optar por não ter filhos ou adotar. É 

sentir-se livre para ser.  

No que diz respeito aos sentimentos que perpassam a infertilidade, Motooka (2008) 

destaca sentimentos de inadequação, desamparo, tristeza, inveja, ciúme em torno de mulheres 

grávidas, medo e baixo desejo sexual. No que tange aos homens, “há a ocorrência de 

disfunção erétil, instabilidade emocional, baixa auto-estima, culpa, depressão e idéias de 

suicídio” (Motooka, 2008, p. 39). Muitos homens relacionam a incapacidade de engravidar 

uma mulher a um déficit em sua masculinidade e virilidade, sentindo-se ameaçados como 

homens “machos”. 

Por mais que a infertilidade possa ser responsabilidade de uma das pessoas do par 

conjugal, Albert (2008), trazendo um levantamento bibliográfico sobre o tema, destaca que as 

pesquisas, em termos gerais, concluem que “a infertilidade não é apenas frustrante, mas 

devastadora para aqueles que desejam um filho e não conseguem ter. A situação de 

infertilidade não é somente uma crise individual, mas uma crise do par.” (Albert, 2008, p. 32). 

E isto se deve ao fato de que a infertilidade ataca o casal e seu planejamento de constituir uma 

família formada, também, por filhos.  

No imaginário popular, a fertilidade está intimamente atada à sexualidade e à 

identidade. Assim, não é de surpreender que algumas pessoas, ao se depararem com o 

diagnóstico de infertilidade, passem a se considerar inadequados e sexualmente não 

desejáveis. Conforme Albert (2008) “As capacidades de conceber e gerar um filho são 

extremamente importantes para as questões de feminilidade e masculinidade” (p. 12).  

Partindo desta concepção de relevância da capacidade reprodutiva na constituição de 

modos-de-ser de homens e mulheres e o profundo abalo que a impossibilidade de conceber 

tem na vida das pessoas, em especial na vida do homem infértil, construímos a presente 

pesquisa, cuja relevância e objetivos seguem abaixo. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os estudos sobre a mulher e sobre as mudanças em sua forma de ser no mundo 

ganham cada vez mais espaço no cenário acadêmico. O homem, por outro lado, parece não 

despertar igual interesse. Conforme Bustamante (2005), o conhecimento a respeito da 

participação masculina na vida familiar e na esfera reprodutiva ainda é escasso, “dado que 

tradicionalmente a masculinidade tem sido menos estudada que a feminilidade” (p. 393). No 

Brasil, somente no final da década de 1980 e no início da década seguinte, as pesquisas no 

campo da masculinidade ganharam força, embora, no mundo, tais estudos já tivessem sido 

iniciados em meados da década anterior (Mendonça, Menandro & Trindade, 2011; Silva, 

2013).  

A divulgação de dados epidemiológicos sobre a saúde dos homens brasileiros e latino-

americanos, a partir de uma perspectiva de gênero, foi fundamental para mobilizar a 

academia. Atualmente, conforme resume Silva (2013), os estudos confirmam que a população 

masculina está em primeiro lugar no número de homicídios, nas tentativas de suicídio, de 

morte por acidentes, principalmente envolvendo veículos a motor, no uso excessivo de álcool 

e outras drogas ilícitas, além de ser a maior protagonista de agressões físicas e práticas de 

roubo e assalto, o que gera, como consequência, uma maior população carcerária. Souza 

(2005), que analisou dados epidemiológicos e sua relação com os simbolismos em torno de 

um padrão hegemônico de masculinidade, apontou, dentre as 12 capitais brasileiras que 

apresentam maiores índices de mortes masculinas por causa externa (em especial, homicídios 

e acidentes de transporte), quatro cidades nordestinas, com destaque para Natal e capitais 

vizinhas, o que, mais uma vez, evidencia o modelo hegemônico de masculinidade ainda 

bastante arraigado em nossa cultura.  
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No que diz respeito especificamente à saúde reprodutiva, os estudos têm confirmado, 

por parte da população masculina, falta de cuidado e de uso de proteção, ficando exposta a 

maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis e problemas de fertilidade (Souza, 

2005). As recentes conferências internacionais sobre políticas públicas de saúde reprodutiva 

têm destacado a necessidade de incluir os homens nas discussões que envolvem a saúde 

reprodutiva. Para citar um exemplo: na Conferência Internacional sobre População de 

Desenvolvimento
3
, ocorrida no Cairo, em 1994, dentre as ações a serem desenvolvidas até 

2015 pelos países participantes, o que inclui o Brasil, está o estímulo a programas voltados a 

possibilitar aos homens acesso a informação, orientação e serviço de saúde reprodutiva.  

Hoje, a sociedade cobra muito a participação dos homens na vida familiar. Inclusive, 

percebemos mudança nos valores sociais patriarcais no sentido de que os pais se mostram 

mais participativos do dia-a-dia dos filhos e da formação deles. Assim, quanto mais pudermos 

conhecer os sentidos que os homens atribuem à (in)fertilidade e à (im)possibilidade de ser pai, 

bem sobre como se envolvem nas questões ligadas ao projeto familiar de geração de filhos, 

melhores poderão ser as intervenções dos profissionais que trabalham com saúde e 

planejamento familiar. Assim, estudos com a população masculina tornam-se necessários e 

desejados. 

A produção acadêmica sobre a infertilidade masculina é mais frequente no campo da 

medicina, havendo uma rica discussão a respeito de causas, métodos de investigação e de 

diagnóstico, bem como sobre possibilidades de tratamento, seja através do uso de medicação 

ou hormônios, mudanças nos hábitos de vida e até procedimentos cirúrgicos. Os aspectos 

psicológicos não recebem a mesma atenção, sendo a produção tímida, muitas vezes 

envolvendo apenas as repercussões para a mulher ou para o casal, de forma mais ampla.  

                                                 
3
 Recuperado em 10 de fevereiro de 2011, de http://www.unfpa.org.br/Arquivos/relatorio-cairo.pdf 
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A menor atenção da comunidade científica, em especial no campo da assistência 

psicológica à população masculina na esfera da saúde sexual, gera poucos espaços de 

expressão para os homens. Espaços nos quais eles possam relatar suas experiências a respeito 

dos diversos fenômenos relacionados à construção identitária. Pensamos que a menor atenção 

tanto se justifica pela ideia (distorcida e incorreta) de que se expor e dizer de si mesmo são 

características femininas, não cabendo em pesquisas com homens, bem como pelo fato de 

que, tradicionalmente, os assuntos relacionados à reprodução e ao planejamento familiar são 

de responsabilidade da mulher. Tendo como tema de pesquisa a infertilidade, compreender os 

sentidos que os homens atribuem à sua existência a partir de sua condição de infértil, será 

relevante, também, para os profissionais que assistem esta clientela, bem como para que 

possamos aprofundar os conhecimentos a respeito da construção das subjetividades dos 

homens neste contexto de sociedade que, embora seja contemporânea, ainda se mostra uma 

sociedade viril.  

Por fim, acreditamos que a pesquisa contribuirá, também, para a discussão das 

questões de gênero, pois, embora seja voltada à compreensão das formas masculinas de ser, 

não temos como pensar gênero sem considerar que, culturalmente, o homem se constitui em 

relação à mulher e vice-versa. Conhecer sobre um dos gêneros leva a refletir sobre o outro, 

bem como sobre as diversas nuanças dos modos de se expressar do ser humano no que tange à 

sua identificação sexual. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho é compreender os sentidos que a infertilidade 

produz na existência do homem heterossexual que recebe o diagnóstico de infertilidade 
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masculina, tanto nos modos de perceber a si mesmo, quanto nos seus papéis conjugal, sexual 

e profissional.  

Como objetivos específicos pretendemos: 

 investigar como a descoberta da infertilidade afetou o desempenho afetivo-sexual com 

a companheira; 

 discutir como o homem percebe a si mesmo no mundo desde a descoberta da 

infertilidade; 

 refletir os sentidos que a paternidade tem para os homens; e, 

 conhecer as possibilidades de superação ou enfrentamento da infertilidade. 

 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: no primeiro capítulo discutimos sobre 

como se constitui socialmente um homem. Por mais que compreendamos que não há uma 

subjetividade única, estando cada ser humano em constante processo de construção do que 

deseja ser, não podemos desconsiderar o peso da historicidade na constituição dos diversos 

modos de ser. Assim, a partir de uma capital situada no nordeste do Brasil, consideramos 

relevante refletir a respeito de que valores sociais são importantes para os homens nesta 

cultura. O capítulo seguinte está voltado para o fenômeno da infertilidade. Nele fazemos um 

resgate histórico que vislumbra a estreita relação entre a capacidade de procriar e a construção 

dos papéis sociais dos homens. Também discutimos resultados de estudos, realizados em 

diversos contextos sociais, que indicam o quão significativa a infertilidade é para a 

identificação dos homens como ‘machos’. Dedicamos o capítulo três à discussão de alguns 

conceitos do filósofo Martin Heidegger, e que demarcam o nosso olhar lançado ao fenômeno 

da infertilidade masculina. Na sequência, descrevemos, de forma detalhada, os procedimentos 

metodológicos que utilizamos, bem como a análise dos resultados, seguido do capítulo 

dedicado às considerações finais. Por fim, as referências bibliográficas usadas no estudo. 
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2 FERTILIDADE, POTÊNCIA E MASCULINIDADE 

Homem não chora 

Nem por dor 

Nem por amor 

E antes que eu me esqueça 

Nunca me passou pela cabeça 

Lhe pedir perdão 

E só porque eu estou aqui 

Ajoelhado no chão 

Com o coração na mão 

Não quer dizer 

Que tudo mudou 

Que o tempo parou 

Que você ganhou 

Meu rosto vermelho e molhado 

É só dos olhos pra fora 

Todo mundo sabe 

Que homem não chora 

Homem não chora 

Nem por ter 

Nem por perder 

Lágrimas são água 

Caem do meu queixo 

E secam sem tocar o chão 

E só porque você me viu 

Cair em contradição 

Dormindo em sua mão 

Não vai fazer 

A chuva passar 

O mundo ficar 

No mesmo lugar 

                   Frejat, R. (2002). 

A afirmação de Boris (2000) sobre o homem contemporâneo nos remete diretamente à 

epígrafe deste capítulo, pois, conforme suas palavras, “ser homem ainda hoje significa, em 

grande parte ser independente, forte e agressivo, aparentemente não necessitando da acolhida 

e dos cuidados que as mulheres costumeiramente podem solicitar e se permitir” (p. 334). 

Ainda segundo Boris, na construção sociocultural da subjetividade dos homens, algumas 
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condições se mostram essenciais: a biologia e a diferenciação em relação às figuras femininas, 

esta última construída socialmente. 

A primeira característica que nos permite diferenciar homens e mulheres é biológica: 

os atributos físicos e sexuais de cada um. Entretanto, é importante lembrar que esta 

característica que possibilita diferenciarmo-nos, não é a única ou a mais relevante, tendo em 

vista haver pessoas que, apesar de possuírem atributos anatômicos condizentes com um 

determinado sexo, podem apresentar comportamentos, preferências e identificação com o 

sexo oposto. Assim, não há uma natureza biológica que nos faça homens e mulheres. Ao 

contrário, embora nasçamos biologicamente de um ou de outro sexo (salvo as exceções 

referentes às mutações genéticas, como os hermafroditas), construímo-nos como homens ou 

mulheres: “sem dúvida, o corpo é a fonte primária da identidade [...], mas não basta ter 

cromossomos Y e um pênis funcional para alguém sentir-se homem, pois é possível crer-se 

masculino a despeito de muitas anomalias ou disfunções” (Boris, 2011, p. 24). Assim, 

também há quem possa não se sentir tão masculino (ou tão macho) a partir da descoberta da 

infertilidade. 

A segunda condição para ser considerado homem – não ser uma mulher – está 

implicado que o homem precisa resistir, e até mesmo negar, quaisquer traços de feminilidade, 

tais como passividade, doçura, dependência e demonstração de atenção e zelo com os outros. 

Para tanto, valoriza comportamentos agressivos, rudes, viris e de independência e autonomia. 

Segundo Badinter (1993), o homem tem necessidade constante de convencer a si mesmo e aos 

outros de que ele não é uma mulher, não é um bebê e não é um homossexual. A virilidade é 

uma das confirmações de que ele é um homem adulto, heterossexual e potente. 

Silva (2013) aponta a exigência de uma tripla virilidade na construção do homem: 

psíquica, moral e sexual. A virilidade psíquica está relacionada à manifestação de 

comportamentos que não demonstrem fragilidade ou insegurança. O homem deve mostrar 
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firmeza e ser emocionalmente potente em suas ações. A virilidade moral consiste em 

demonstrar força a partir de uma postura de provedor, de mostrar-se socialmente produtivo. 

Isto implica ter um trabalho e conseguir ser o responsável por uma família. A virilidade 

sexual diz respeito tanto à ereção peniana quanto a heterossexualidade e a uma eterna 

disponibilidade para o ato sexual. 

A aprendizagem social impõe e ensina meninas a serem mulheres e meninos a serem 

homens, tendo início desde o nascimento, construindo nossos modos-de-ser, que influenciarão 

as relações que estabelecemos com os demais, as decisões que tomamos e como agiremos, 

enfim, como conduziremos nossas escolhas. Contudo, não há uma determinação a priori sobre 

como será nossa vida, uma vez que somos seres em constante devir. Como afirma Guimarães 

Rosa (2001/1956), “[...] o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. 

Afinam ou desafinam” (p. 24-25). Isso significa que, embora, ao nascermos, já encontremos 

um mundo construído, com valores, normas, regras e modos-de-ser já constituídos, sendo-nos 

impostos modelos de homem e de mulher pela sociedade, especialmente pelas pessoas que 

nos são mais próximas, a internalização de tais valores acontecerá a partir do sentido que 

dermos ao mundo e às nossas relações. A todo instante escolhemos quem seremos no 

momento seguinte. Entretanto, para que escolhas sejam feitas, precisamos recorrer, 

justamente, aos sentidos que atribuímos àquela situação. E, então, recorremos ao que 

conhecemos da sociedade da qual fazemos parte e com a qual aprendemos a ser homem ou 

mulher. Em relação aos homens, a sociedade impõe “scripts auto-opressivos em torno da 

correspondência a uma masculinidade-padrão” (Silva, 2013, p. 168). 

A valorização da sexualidade e das características masculinas de força e de poder 

social tem origem num período da humanidade bem longínquo, mas, até os dias atuais, está 

presente nos modos como a sociedade constrói os homens. Em diversas culturas, é comum a 
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presença de rituais de iniciação, nos quais a masculinidade é conquistada ao final de uma série 

de provas em que o menino precisa superar dores físicas e psíquicas. Embora a nossa cultura 

não desenvolva tais rituais de forma demarcada e nem por um período bem estabelecido, estas 

provas de masculinidade ou virilidade são exigências cotidianas: “temos a presença 

dominante da exigência de um modelo-padrão para conquistar o estatuto: homem 

heterossexual, ativo, viril, com corpo forte e o coração amputado” (Silva, 2013, p. 159). 

Conforme Boris (2011), a prática de esportes ou hobbies radicais pode ser tomada 

como exemplo da representação sociocultural da virilidade, atualmente. Boris destaca, ainda, 

a vivência da violência (contra si mesmo e contra os outros), a competição e o estresse 

profissional, além da obsessão pelo desempenho sexual, como exemplos da ‘macheza’, mas 

que, também, apontam para a fragilidade do homem, pois o submetem à angústia e ao temor 

de fracassar e à dificuldade de expressar seus sentimentos, acarretando em doenças 

psicossomáticas ou comportamentos compensatórios de violência. A luta para não demonstrar 

fragilidade e insegurança vai ao encontro da metáfora do “coração amputado” a que se refere 

Silva (2013), acima. 

Há autores que falam em uma contemporânea crise da masculinidade, na qual a 

virilidade e poder vêm sofrendo transformações advindas de mudanças, especialmente aquelas 

causadas pelas lutas feministas. Um exemplo: o homem, hoje, já se mostra mais participativo 

na vida da família e dos filhos, bem como já se permite (ou é autorizado socialmente) a 

realizar tarefas, antes consideradas estritamente femininas, como as atividades domésticas. A 

despeito de todas as mudanças, algumas características ainda estão na base da constituição do 

que é ser homem, hoje, dentre as quais, prover a família e gerar filhos para que dêem 

continuidade à sua descendência. A perpetuação da espécie é a maior prova de sua virilidade 

(Bosco-Filho, n.d.).  
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Connell (1997), discutindo a respeito dos estereótipos masculinos, afirma que há 

múltiplas masculinidades, sendo o modelo mais valorizado e idealizado pelos homens a 

chamada masculinidade hegemônica. Em nossa sociedade ocidental, tal modelo está ancorado 

no que vimos descrevendo até agora: um conjunto de comportamentos e ideias que 

identificam o homem com o poder, o controle e a heterossexualidade, que estão, por sua vez, 

vinculados à virilidade e à força como atributos fundamentais. Tal modelo de masculinidade 

ocupa um lugar central na construção social dos homens, enquanto outros modelos são 

percebidos como inadequados, marginais e subordinados. (Connell, 1997; Souza, 2005). 

Práticas violentas são uma característica deste modelo hegemônico, que, conforme 

afirmamos, serve para exemplificar os rituais da construção das masculinidades e, ainda, se 

fazem bastante presentes na contemporaneidade, gerando consequências, tanto para a saúde 

quanto para a vida dos homens. Souza (2005) descreve algumas destas consequências, 

(conforme já foi apontado na introdução deste trabalho), como o alto índice de morte da 

população masculina por homicídio e acidentes de transporte. Mas há outras, como a evitação 

do exame de próstata (medo da homossexualidade e da impotência) e a falta de cuidado no 

que tange à saúde reprodutiva: aumentando os riscos de adquirir doenças sexualmente 

transmissíveis e problemas de fertilidade.  

 

2.2 A SEXUALIDADE COMO ATRIBUTO MASCULINO 

 

Na pré-história, não havia a concepção de família tradicional tal como a conhecemos 

hoje, definida como o conjunto de todos os parentes de uma pessoa, e, principalmente, de 

todos os parentes que moram juntos. Tal idéia não fazia o menor sentido nas tribos primitivas, 

pois o clã englobava todos os participantes da mesma tribo. As crianças eram criadas por 

todos, havendo vários pais e várias mães. Nas relações sexuais, não havia exclusividade de 
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parceiros, possibilitando que todos os homens fossem parceiros em potencial de todas as 

mulheres. Uma vez que a linhagem era feminina, este período era matriarcal, pois não havia 

conhecimento a respeito da participação masculina na reprodução e, devido ao fato de ser a 

mulher quem gerava filhos, ela detinha uma espécie de poder, posto que somente dela, 

pensava-se, dependia a perpetuação da espécie. Os cultos à fertilidade eram dedicados à 

deusa-mãe: 

os vestígios Paleolíticos de estatuetas femininas, assim como as pinturas e os objetos 

encontrados em mais de 60 cavernas desse período, revelam uma forma de religião em que o 

feminino ocupava um lugar primordial. São manifestações do culto a uma deusa-mãe como 

fonte regeneradora de todas as formas de vida. Ao longo dos milhares de anos que se 

seguiram, a adoração à Deusa intensificou-se em culturas cada vez mais avançadas (Lins, 

2007, p. 15). 

Ora, se os homens não conheciam sua participação na fertilização, não havia motivo para que 

se sentissem superiores nem para que pudessem deter o poder sobre as mulheres. Ainda 

segundo Lins (2007), a deusa-mãe era simbolizada nas diversas formas relacionadas à vida. 

Dentre as diversas manifestações artísticas, estavam figuras femininas representadas por 

mulheres de quadril largo e seios volumosos, com valorização do ventre.  

O modelo patriarcal que conhecemos tão bem e que ainda caracteriza nossa sociedade 

contemporânea tem suas raízes na época em que os homens passaram a auxiliar as mulheres 

nas atividades agrícolas, ajudando na tarefa de preparar e arar a terra e, para tanto, faziam uso 

de enxadas rudimentares, atividade que exigia bastante força física. Após a agricultura, os 

homens passaram a domesticar os animais, que, na sequência, foram incorporados à 

agricultura, usando um tipo de arado primitivo (Lins, 2007).  

Beauvoir (1961a) defendia que, mesmo no período de valorização e de culto à deusa-

mãe, isto não significou que havia uma dominação feminina, pois, no fim, conforme suas 

palavras, “o mundo sempre pertenceu aos machos” (p. 81). As referências à terra, à deusa e 

toda a valorização da capacidade feminina de procriar tornavam a mulher um ser para além do 

reino humano e, sendo deste universo superior, o reino humano (a sociedade) ficava sob 
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domínio masculino. A função da mulher era nutrir, não, criar. Era a responsável pela vida e 

pela perpetuação da tribo, mas não era considerada responsável pela produção dos bebês. 

Eles, por sua vez, seriam advindos das forças da natureza, sendo colocados no interior da 

mulher por uma força superior, da qual ela também fazia parte. O homem, por sua vez, era um 

ser criador. Através da caça, da pesca e das guerras, ele conquistava presas, terras e povos, 

anexando-os à tribo. Ele, também, fabricava armas, símbolos da força e do poder.  

A convivência diária com os animais possibilitou ao homem três conhecimentos 

fundamentais para as mudanças sociais. Primeiro, percebeu que as fêmeas, separadas dos 

machos, não geravam filhotes e nem havia produção de leite. Por outro lado, depois de um 

intervalo de tempo (constante) em que a fêmea tinha sido ‘coberta’ pelo macho, ela 

engordava, os filhotes nasciam e o leite irrompia. O terceiro conhecimento adquirido a partir 

da observação dos animais foi o de que um macho podia engravidar diversas fêmeas:  

após milhares de anos acreditando que a fertilidade e a fecundação eram atributos 

exclusivamente femininos, os homens constatam, surpresos, que o que fertiliza uma mulher é 

uma substância nela colocada: o sêmen do macho! A partir daí, há uma ruptura na história da 

humanidade. Transformam-se as relações entre homem e mulher, assim como a arte e a 

religião. O homem, enfim, descobriu seu papel imprescindível num terreno em que sua 

potência havia sido negada (Lins, 2007, p. 19). 

A partir de então, apareceram os símbolos masculinos, representados pelo falo, expressando o 

poder do homem. Surge, também, a noção de casal. As relações entre homens e mulheres 

passariam a ser representadas pela força do arado (o homem), que preparava a terra (a mulher) 

para semear. Tal como a terra, a mulher era responsável pelo fruto. Em ambas, se cumpria a 

permanência da vida. (Beauvoir, 1961a). Já o homem, por sua vez, era o responsável por 

colocar a semente na terra (e, metaforicamente, também, na mulher) para que pudesse 

germinar: “o homem pode agora dizer, orgulhoso: ‘meu filho’, e deixar sua herança para ele” 

(Lins, 2007, p. 23). Mas, para que ele pudesse ter a garantia de que os descendentes eram 

realmente seus, ele precisava ter certeza de que somente ele fizesse sexo com a sua mulher. A 

liberdade sexual, até então característica dos nossos ancestrais, ficaria restrita somente ao 
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homem, cuja justificativa era de que, como ‘macho’, poderia engravidar várias mulheres e 

elas, uma vez gestantes, somente precisariam fazer sexo novamente após o nascimento do seu 

filho, ou seja, após quase um ano. 

Para garantir a fidelidade da mulher e, por conseguinte, a segurança quanto à 

paternidade dos filhos, tanto mulheres quanto crianças passaram a ser considerados como 

propriedades do homem. Ele passou a cuidar da mulher de uma forma diferente, preocupando-

se com o seu comportamento sexual para que ela não engravidasse de outro e ele passasse a 

criar filhos que não eram seus. Conseguir engravidar uma mulher passou a representar poder 

para o homem. Ele passou a vislumbrar a possibilidade da imortalidade, uma vez que se 

perpetuaria em seus descendentes. Através do seu precioso líquido expelido, o sêmen, o 

homem possibilitava a perpetuação da espécie. A capacidade reprodutiva possibilitou ao 

homem exercer o seu poder sobre a família (mulher e filhos). Surgiu o patriarcado e, com ele 

as noções de casal e de família, importantíssimas para a configuração social atual.  

O pênis assumiu, rapidamente, uma posição de destaque como símbolo de poder e de 

fertilidade, uma vez que é através dele que é despejado, no útero, o líquido da vida, que 

possibilitaria a uma mulher gestar o filho. Algumas designações dadas ao pênis, como pau, 

aço, cacete, porrete, pistola, bastão, bengala, canhão, espada, enfim, objetos duros, firmes e 

potentes mostram o quanto o órgão masculino é percebido como símbolo de força e poder. A 

mulher deixou de ser respeitada e cultuada como responsável pela perpetuação da espécie, 

passando a ser considerada um receptáculo que recebe o produto masculino. 

o pênis tornou-se o objeto natural de adoração e fé religiosa. Na qualidade de phallos, era 

reverenciado da mesma forma que o órgão feminino o fora durante milênios. O fenômeno do 

culto fálico se espalhou por todo o mundo antigo. Não se sabe ao certo onde e quando 

começou. É muito provável que essa idéia tenha surgido espontaneamente, em diferentes 

partes. [...]. O culto do órgão sexual masculino como reservatório do poder criador tornou-se 

universal (Lins, 2007, p. 24). 

O líquido seminal ganhou uma valorização tamanha que, em algumas culturas, servia 

para fortalecer os fracos e, inclusive, alimentar os bebês ainda no útero materno,por meio da 
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valorização das atividades sexuais do casal durante a gravidez. Estudando o comportamento 

social de algumas culturas, Lins (2007) encontrou nos baruya, na Nova Guiné, um 

comportamento interessante no que diz respeito à valorização do líquido seminal masculino: o 

esperma era utilizado nos rituais de iniciação masculina no mundo adulto. Os meninos eram 

alimentados com o esperma dos mais velhos, durante vários anos, objetivando estimular seu 

crescimento para que se tornassem mais fortes e superiores às mulheres e, assim, pudessem 

dominá-las. Por mais que consideremos que os baruya constituem uma cultura muito distante 

da nossa, o exemplo serve para que possamos exemplificar o quanto o pênis como 

“reservatório do poder” ganhou proporção entre os diferentes povos do mundo e persiste até 

hoje.  

A psicanálise, para citarmos um exemplo da área psi, muito contribuiu para reafirmar 

e consagrar o valor do pênis (ou da inveja dele) na constituição do nosso psiquismo. Mas tal 

valor não diz respeito ao fato de alguém possuir um pênis, mas que ele cumpra sua função. 

Caso contrário, de que vale?  

a inveja do pênis, tão célebre em relação ao psiquismo das mulheres, somente está vinculada 

com um pênis que cumpra os atributos de máxima valorização em sua aparência e em sua 

função de falo. Nesse ponto, não devemos descuidar do elemento que desempenha a 

infertilidade masculina como fonte de profunda inveja dos genitais férteis de outros homens 

(Alizade, 2009, p, 192). 

No século XII os homens idolatravam a mulher, mas de uma forma sublime, sem a 

possibilidade de concretização carnal, pois, o que valia, naquele período, era a exaltação ao 

amor infeliz e insatisfeito. No casamento, até poderia haver alguma estima entre os cônjuges, 

mas nunca amor, posto que ele tinha caráter sensual, de desejo e impulso sexual, o que era 

condenado pela Igreja. Tal instituição demarcava os limites da relação entre homens e 

mulheres. O sexo era permitido somente após o casamento e apenas se justificava com fins de 

procriação, não devendo haver sexo por prazer. Uma vez que o sexo era admitido somente 

com fins de procriação, o prazer tornava-se obrigatório para o homem. A ejaculação era 
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valorizada e obrigatória porque se acreditava que, no líquido seminal, estavam as “sementes” 

da procriação. Assim, não conseguir sustentar a ereção ou sofrer de impotência total era 

considerado uma maldição assustadora e geradora de grande sofrimento: “ao longo de 

séculos, na literatura e na poesia, não faltaram indicações do sonho de ereções permanentes e 

infatigáveis. Isso porque a obrigação da virilidade já estava profundamente arraigada em 

nossa cultura” (Del Priori, 2011, p. 36). Inclusive, afirma, ainda, Del Priori, na América 

portuguesa, a impotência era causa de anulação matrimonial, o que causava mais angústia no 

homem, pois representava, socialmente, sua incapacidade, sua falha.  

No que dizia respeito aos papeis de homens e mulheres, principalmente no que se 

refere aos cônjuges, o modelo patriarcal os tornou claramente definidos: cabia ao homem o 

papel de provedor e de dominador, enquanto, à mulher, cabia a submissão, a doçura e o zelo 

com a casa e com a família, sendo a geração e a educação dos filhos sua principal função e 

responsabilidade. Com o patriarcado, as mulheres passaram a ser propriedade dos homens e a 

serem definidas a partir do relacionamento com eles: a filha, a mãe, a esposa ou a irmã de 

alguém. Por ocasião do casamento, perdem o sobrenome da família paterna, pois a linhagem 

passou a ser masculina, e ganham o sobrenome do marido. No Brasil, este é um costume que 

permanece até os dias atuais. Apenas a partir do ano de 2002, com mudanças no Código Civil 

(Brasil, 2002), extinguiu-se a obrigatoriedade de a mulher, no casamento com regime de 

comunhão total ou parcial dos bens, adotar o sobrenome do marido. Hoje já é permitido que 

não haja modificação do nome de solteira e, ainda, que o homem possa adotar o sobrenome da 

esposa. Esta última alternativa é pouco frequente, ainda permanecendo grande o número de 

mulheres que passam a utilizar o sobrenome do marido, considerando tal mudança uma 

consequência natural do casamento. Inclusive, a falta da virgindade da mulher, até a vigência 

do código civil mencionado, ainda possibilitava a anulação do casamento. 
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Boris (2011), em amplo estudo sobre as representações da masculinidade na cidade de 

Fortaleza/CE, afirma que este modelo ainda é fortemente marcante na subjetividade e na 

condição masculinas na contemporaneidade: 

desde pequenos, os meninos aprendem a valorizar aquilo que diz respeito à sua sexualidade – 

particularmente o seu pênis – com a conseqüente desvalorização da sensibilidade feminina 

como algo inferior, sem sentido, confuso e instável. Terminando por desqualificar seus 

próprios sentimentos, entendidos como ‘coisas de mulher’ (Boris, 2011, p. 60). 

Os estudos realizados por Del Priori (2011) sobre a história das relações afetivas no 

Brasil levaram-na à conclusão de que “é provável que os homens tratassem suas mulheres 

como máquinas de fazer filhos, submetidas às relações sexuais mecânicas e despidas de 

expressões de afeto” (p. 45). Seu corpo era diabolizado e o útero considerado como um mal. 

Suas secreções e seus pelos, usados em feitiços. Seu prazer, ignorado pela medicina, pelos 

homens e pelas próprias mulheres. Para evitar o prazer feminino chegava-se a queimar o 

clitóris com ferro quente, operá-lo com bisturi, tesouras ou correntes elétricas ou outras 

técnicas igualmente invasivas e agressivas.
4
 O prazer sexual era considerado como natural 

apenas ao homem. A ereção e a ejaculação representavam e confirmavam seu poder sobre as 

mulheres. Embora a Igreja defendesse o ato sexual apenas para fins de procriação, era 

frequente que os homens tivessem amantes e, caso filhos nascessem destas relações extra-

conjugais, não seriam legalmente reconhecidos, mas confirmavam o poder masculino, a 

potência e virilidade do homem (Del Priori, 2011).  

No Renascimento, a Europa foi acometida pela sífilis e a população, assustada com a 

doença, acreditava ser um castigo divino para punir sua promiscuidade. Para a Igreja Católica, 

tal fato contribuiu para que os valores religiosos, como a monogamia e o sexo somente entre 

casais e para fins de procriação fosse melhor aceito pela população, amedrontada com o 

“castigo divino”. No Brasil, a promiscuidade caracterizou grande parte das relações entre 

                                                 
4 A Organização Mundial de Saúde estima que, atualmente, entre 100 e 140 milhões de meninas e 

mulheres ao redor do mundo vivam com as conseqüências desses procedimentos de mutilação, 

comuns em alguns países africanos e asiáticos. 
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homens e mulheres nos primeiros séculos após o descobrimento. Até as primeiras décadas do 

século XIX, quando aconteceu a Independência, o modelo de família patriarcal europeu era 

dominante apenas na corte. Por outro lado, as relações informais e efêmeras permaneciam 

frequentes nas classes populares. (Del Priori, 2011). O movimento higienista veio estabelecer 

normas e hábitos de conduta para melhorar a saúde da população, apresentando o modelo 

patriarcal como “correto”: o papel da mulher como mãe dedicada e amorosa, enquanto, ao 

homem, coube o papel de chefe da família. Para tanto, ele deveria ser potente e viril, ou seja, 

capaz de prover e proteger sua família. A quantidade de filhos que um casal tivesse provava a 

virilidade do homem, mostrando que ele era capaz de gerar uma prole numerosa e, também, 

sustentá-la. Deste modo, o sexo permaneceu sendo permitido somente para gerar 

descendência.  

Além do prazer sexual feminino, outros males a serem combatidos eram a 

masturbação e a infertilidade. Vários manuais médicos descreviam características dos 

considerados impotentes, como destaca Del Priori (2011): “[...] poucos cabelos ou cabelos 

finos, tez pálida e sem cor, carnes moles e sem pelos, voz aguda, olhos tristes, ombros 

estreitos, cheiro adocicado, testículos pouco volumosos e enrugados, cordões espermáticos 

sem consistência, apatia moral e pusilanimidade” (p. 100). Aqui, já observamos que alguns 

atributos são, digamos, femininos, como a voz aguda e os ombros estreitos, além de outros 

que depreciam o líquido seminal, considerando-o sem firmeza, ou seja, sem valor. 

O tema da reprodução se encontra presente em muitos trabalhos científicos e debates 

intelectuais do século XIX. Na virada para o século XX, o tema da infecundidade se atrelou 

ao debate sobre o povoamento da pátria e a sobrevivência da espécie. Era necessário povoar o 

país e, desta forma, a família que não tivesse filhos poderia gerar consequências negativas 

para seu futuro.  
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Com a proclamação da República houve a necessidade maior de caracterização 

nacional, surgindo uma espécie de movimento nacionalista que propunha que ser moderno era 

sinônimo de ser brasileiro. Buscavam-se características que fossem típicas da nova nação. 

Segundo Del Priori (2011) este novo modelo de vida incluía, dentre outras qualidades, a 

valorização do corpo e a busca do prazer. As propagandas passaram a valorizar o corpo 

feminino. Passou-se a incentivar a mulher a cultivar a vaidade e a manter-se bonita e 

provocante para agradar ao marido e para que ele não precisasse buscar prazer fora do 

ambiente doméstico. A vida conjugal ganhou cada vez mais estreitamento com a vida sexual 

satisfatória, ainda que para apenas um dos membros do casal, no caso, o homem, tendo em 

vista que o incentivo era para que a mulher estivesse bela para satisfazer ao seu marido. 

O prazer sexual ainda era permitido somente às prostitutas, nunca às esposas, pois isso 

significaria ofender a mãe de seus filhos. O sexo entre o casal estava, ainda, estritamente 

relacionado com reprodução. Inclusive, com o aumento da idade, a recomendação médica era 

para que fosse diminuída a frequência de relações, posto que o seu objetivo (reprodução) 

também diminuía. Quando a mulher chegava à menopausa e o homem aos setenta anos, o 

sexo não era mais recomendável (Del Priori, 2011). 

A cultura ocidental do final do século XIX nem mesmo discutia a sexualidade 

feminina. O prazer da mulher estava na maternidade. Ainda segundo a historiadora, algumas 

mudanças passam a ser percebidas nas primeiras décadas do século XX, havendo grupos de 

médicos e pesquisadores que relacionavam desejos sexuais com patologias, enquanto outros 

destacavam aspectos positivos de uma vida sexual prazerosa entre os membros do casal. A 

partir de então, cada vez mais a prática do ato sexual passou a significar não somente 

reprodução, mas prazer e satisfação de desejos.  

No que diz respeito à virilidade, ela permaneceu constituinte da subjetividade 

masculina. O trabalho e a vida sexual são os principais responsáveis pelo sucesso pessoal e 
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social de um homem. A questão do vigor sexual associado às lutas físicas ou morais 

expandia-se nas metáforas e, até hoje, é comum o uso de termos como meter o pau ou 

mostrar o pau quando queremos enfatizar a necessidade de coragem, força e autoconfiança de 

alguém.  

Defendia-se a conservação da virgindade da mulher até o casamento e, desta forma, 

sem outras experiências que permitissem comparação, ela não tinha como avaliar o 

desempenho sexual do seu marido. Já o homem, por outro lado, por ocasião do casamento, 

deveria ser experiente nas questões referentes ao sexo, o que lhe garantia, dentre outras coisas, 

o status viril de ‘macho’.  

No início dos anos 1960, embora os valores religiosos cristãos ainda defendessem a 

vivência da sexualidade como pecado, era cada vez maior o número de pessoas que 

acreditavam que amor e prazer podiam estar juntos na relação conjugal. Não foi à toa que 

naquela década e na seguinte eclodiu a chamada revolução sexual, valorizando a vivência da 

sexualidade e do prazer tanto para homens quanto para mulheres. E mais, sem a regra do 

casamento para que este prazer fosse vivenciado.  

No decorrer dos anos 1970 o movimento feminista e aqueles voltados para as minorias 

contribuíram fortemente para mudanças nos padrões conjugais, passando a mulher a exigir e 

buscar direitos não somente no âmbito do público, mas também do privado, exigindo o prazer 

sexual. Ainda assim, até os dias atuais, alguns comportamentos de outrora ainda mostram sua 

presença nos relacionamentos. Um exemplo disso é a reação da sociedade de forma geral à 

infidelidade conjugal. Tratando-se de infidelidade masculina, esta é melhor aceita do que as 

relações extraconjugais femininas. O homem, nesses casos, é visto como mulherengo, o que 

não deixa de ter um aspecto elogioso, pois mostra sua potência, sua capacidade viril, já que 

mantém relações sexuais com mais de uma mulher. A mulher, por outro lado, é tratada como 

vadia.  
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Em países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e o Canadá a literatura 

sobre a condição e a subjetividade masculinas cresceu consideravelmente desde a década de 

1970 (Boris, 2011; Mendonça, Menandro &Trindade, 2011; Silva, 2013; Souza, 2005). No 

Brasil, observamos tal produção apenas recentemente e, conforme, Sefton (2006), uma das 

razões para justificar a nossa produção acadêmica sobre o assunto ter iniciado há poucos anos 

diz respeito ao próprio regime patriarcal tão marcante em nossa sociedade; este não permitia 

ou estimulava questionamentos sobre a força, o poder e a legitimidade do homem. As 

produções acadêmicas e literárias, tanto internacionais quanto nacionais, bem como a ação 

dos diversos grupos de homens, passaram a questionar e reavaliar o papel masculino, tanto 

nas guerras como nos processos de dominação e políticas trabalhistas, raciais, sexuais e 

familiares. Nas palavras de Boris (2000) “a masculinidade vem sofrendo múltiplas 

transformações sócio-culturais e assumindo uma diversidade subjetiva tamanha que tornou 

também difícil sua definição por parte daqueles que se dedicam aos estudos da condição e da 

subjetividade masculinas” (p. 86-87). 

Não obstante tais transformações, diversos estereótipos caracterizam os homens 

brasileiros das diferentes regiões do país e que até hoje aparecem nos diálogos presentes em 

nosso cotidiano. Por exemplo, o mineiro é considerado como “come quieto”, ou seja, 

reservado, discreto; já o gaúcho é tido como gay enrustido; e, o que representa o estereótipo 

do homem carioca? Malandro, irreverente, boêmio, que já serviu até de inspiração para 

criação de personagem de histórias em quadrinhos.
5
 E o que dizer do homem nordestino? 

Sendo nosso estudo realizado especificamente em uma cidade do Nordeste do Brasil, 

consideramos relevante refletir a respeito das representações do gênero masculino valorizadas 

nesta região e que servem como modelo ideal de masculinidade para as mulheres e os homens 

nordestinos. 

                                                 
5 O personagem Zé Carioca, criado em 1942, por Walt Disney. 
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2.3 O ‘MACHO’ NORDESTINO 

 

Consideramos relevante apurar um pouco mais o olhar que lançamos a respeito da 

masculinidade a partir da construção do modelo de homem imposto ao nordestino. Como já 

relatado, é pela imersão no universo social, que nos apresenta valores, regras e modelos de 

gênero, que influenciarão na forma como vamos nos inserir no mundo. É a partir de modos-

de-ser-no-mundo como homens ou mulheres que passamos a agir, pensar e nos apresentar no 

mundo. Portanto, conhecer como se delimita o gênero masculino em determinado tempo e 

local é fundamental para que possamos compreender os sentidos atribuídos por aqueles 

homens que não se encaixam no modelo ditado como ideal. 

Tratamos do Nordeste do Brasil, uma região assim denominada no início do século 

XX a partir de movimentos regionalistas de resposta aos intelectuais do sul do país, que 

apresentavam sua região e seus habitantes como superiores aos demais, criando estereótipos 

que se mostram presentes em nossa forma de pensar os brasileiros. Foi em solo nordestino 

que os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. Recebendo os primeiros colonos, também 

foi palco das primeiras batalhas – causadas pelas invasões estrangeiras – e do 

desenvolvimento da nação, pela exploração da cana de açúcar e da pecuária. Os homens, 

trabalhadores e guerreiros, eram fortes, corajosos, potentes.  

Com a chegada da família real, os estados que hoje compõem as regiões Sudeste e Sul 

foram valorizados e, com a chegada da indústria, o desenvolvimento da economia nacional 

ganha nova sede e o engenho nordestino entra em decadência. Segundo Albuquerque Júnior 

(2000), era preciso resgatar este homem regional, ameaçado de extinção pela modernidade 

trazida pela indústria. Resgatar o homem nordestino “não apenas como raça, mas como 

cultura, como psicologia” (p. 03). Tornava-se necessário traçar o perfil deste homem regional, 
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atualizar imagens e enunciados que pudessem servir de modelo a ser subjetivado pela 

população da região. Para Albuquerque Júnior (2000), as obras de escritores como José Lins 

do Rego, Gilberto Freyre e Euclides da Cunha auxiliaram fortemente neste resgate. 

era preciso reencontrar aqueles homens machos, viris, fortes, verdadeiros pai-d’éguas, 

gritando muito e descompondo como um capitão de navio, homens bravos, homens de gênio 

forte, que eram capazes de amar e penetrar o âmago da terra e das mulheres; que faziam ambas 

procriarem, produzirem e reproduzirem. O nordestino devia ser capaz de sintetizar e atualizar 

tipos como o do sertanejo, do vaqueiro, do praieiro, mas principalmente do senhor de engenho 

e do cabra de engenho, homens machos capazes de domar e submeter a terra fêmea, de 

fertilizá-la com seu suor e com seu sangue, se fosse necessário. (Albuquerque Júnior, 2000, p. 

03). 

De acordo com Vasconcelos (2006), os homens brasileiros das cidades do Norte do 

país estavam se sentindo abandonados, em desacordo com um Brasil moderno, da indústria e 

do café que se iniciava no Sul do país. Os homens estavam impotentes e inférteis. Assim 

como o engenho não tinha mais produção, a terra não era mais fertilizada e, então, o homem 

também não conseguia mais, para usar um temo popular, emprenhar sua parceira. Como 

afirma (Vasconcelos, 2006), os homens “já não eram mais de nada” (p. 07) ou, na expressão 

nordestina, eram homens broxas, que não davam mais no couro. Tornava-se urgente e 

necessário o resgate 

de um Homem com H maiúsculo, forte, capaz de recuperar a potência e o poderio deste 

saudoso lugar. Desta forma, o homem que melhor representaria o Nordeste, segundo o 

movimento regionalista, seria o sertanejo, aquele homem rude, embrutecido pela natureza, 

descrito tão bem por Euclides da Cunha como um herói, guerreiro, e resistente, capaz de 

enfrentar todo tipo de dificuldade e de sobreviver a elas (Vasconcelos, 2006, p. 7-8). 

As histórias nordestinas cantadas na literatura de cordel e nos ditos populares passados 

de geração para geração envolvem cenários onde reinavam coronéis e cangaceiros, cujas 

características envolviam poder e atributos que muito contribuíram para caracterizar o “cabra 

macho” nordestino, ou seja, um homem forte, destemido e potente. Albuquerque Júnior 

(1999) aponta que os personagens dos cordéis já trazem a marca do nordestino a partir de 

“metáforas fálicas, onde a valentia, coragem e violência parecem ser associadas ao masculino 
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e a sua virilidade” (p. 6). Tais personagens não podem ser covardes, sob o risco de serem 

rebaixados socialmente. A busca constante para provar sua masculinidade leva a atos de 

valentia, inclusive atos de violência.  

O cordel também traz outra marca do tipo “cabra da peste” ou “cabra macho”: o desejo 

como atributo do homem, sendo a mulher apenas um objeto deste desejo: “o desejo 

masculino, de fecundar, de penetrar, de conquistar, de vencer, de subjugar, de dominar, parece 

ser o princípio ordenador do próprio social”. (Albuquerque Júnior, 1999, p. 13). Atos de 

violência contra a parceira são freqüentes, uma ferramenta para provar quem manda na 

relação. O “cabra da peste” é aquele cujo corpo não demonstra nenhum sinal de delicadeza 

(atributo feminino); ao contrário, seus poros exalam testosterona, sua postura máscula deixa 

transparecer sua virilidade. Para além de sua apresentação física,  

um macho que se preze é agressivo na vida e com as pessoas, se caracteriza pela vontade de 

poder, de domínio, exige subordinados e subordinações, notadamente das mulheres. Um 

macho não deixa transparecer publicamente suas emoções e, acima de tudo, não chora, não 

demonstra fraquezas, vacilações, incertezas. Um macho tem opiniões firmes e incontestáveis, 

tem uma só palavra, não aceita ser contrariado ou contestado, notadamente por mulheres. Um 

macho não adoece, não tem fragilidades nem físicas, nem emocionais, frescuras. Um macho 

sempre sabe o que faz, aonde quer chegar e ai daquele que se colocar em seu caminho. Um 

macho é um ser competitivo, está sempre disputando com outros machos a posse das coisas e 

das pessoas. Um macho é objetivo, racional, até frio e cruel, calculista, não se deixando levar 

por sentimentos. Um macho é desleixado, sem vaidade, é um homem natural, sem artifício, 

sem polidez (Albuquerque Júnior, 2010, p. 01). 

Albuquerque Júnior (n.d) questiona a relevância deste modelo de homem valente, 

agressivo e mulherengo para as novas gerações de nordestinos, afirmando que tal modelo 

“parece estar sendo desinvestido socialmente por alguns grupos de homens das novas 

gerações no Nordeste” (p. 8), mas, não podemos desconsiderar que o modelo de “macho viril” 

parece não ter sofrido mudanças. Um estudo realizado pelo próprio Albuquerque Júnior 

mostra que a sexualidade é um aspecto essencial na constituição da subjetividade dos homens, 

pois, a partir da iniciação sexual, eles confirmaram sua identidade enquanto homens, dentre os 

quais, os nordestinos.  
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Na mesma linha de pensamento, Boris (2000) defende que o modelo de família 

patriarcal, “com seus rituais violentos de iniciação viril de seus jovens machos – ainda 

presentes, mesmo que de forma diluída, disfarçada ou sutil” (p. 114) vem sendo modificado, 

seja pelas mudanças na subjetividade feminina, pois as mulheres não mais aceitam 

passivamente a dominação masculina, bem como, também, os homens mais jovens começam 

a questionar tal modelo. Entretanto, em estudo que realizou com homens nordestinos 

(especificamente da cidade de Fortaleza/CE), a definição de homem dada pelos participantes 

de seu estudo mostrou que ela ainda está relacionada a um homem reprodutor, sexual e 

desejante. 

Há uma expectativa social e individual de que o desempenho sexual seja satisfatório já 

desde a primeira relação sexual. Fracassar leva a um questionamento desta identificação, 

demonstrando, novamente, a estreita relação masculinidade e sexualidade. Boris (2011) e 

Albuquerque Júnior (n.d), discutindo esta questão da iniciação sexual dos homens, explicam 

que, enquanto a feminilidade parece ser inerente à mulher, a aprendizagem da masculinidade 

ocorre no exercício, sendo uma condição que necessita permanentemente ser confirmada. 

Segundo Albuquerque Júnior (n.d), 

numa cultura sexual como a nordestina, muito centrada no ato sexual e no papel que nele se 

exerce, a atividade ou a passividade na relação sexual é de importância decisiva para definir o 

lugar de sujeito de cada indivíduo. Toda prática que se aproxima da passividade é associada ao 

feminino, daí a dificuldade dos homens em serem pacientes, principalmente no caso de 

procedimentos que violam as fronteiras de seu corpo (p. 05). 

Podemos considerar, a partir daí, a dificuldade que os homens têm quando há a mais 

leve suspeita de que eles tenham qualquer dificuldade na área reprodutiva que impeça o casal 

de gerar filhos. A impotência psicológica por não ser capaz de engravidar uma mulher poderia 

levar a uma impotência nas mais diversas atividades de sua vida. Como lembra Alizade 

(2009), ter um pênis gera ambiguidade de sentimentos, tendo em vista a exigência social dada 

ao homem, uma vez que foi “merecedor” de tal atributo. 
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Nos homens, a carga narcisista do pênis é objeto tanto de orgulho viril como de angústia ante a 

exigência de cumprir com os requisitos funcionais de máximo rendimento. [...] Algumas 

oposições são: pênis ereto versus pênis flácido; pênis grande versus pênis pequeno; pênis 

potente versus pênis impotente, e pênis infantil versus pênis adulto. (Alizade, 2009, p. 192) 

Não pretendendo desconsiderar todas as diversas transformações ocorridas nas relações 

afetivo-sexuais entre homens e mulheres desde a Antiguidade até os dias atuais, enfatizamos o 

quanto as questões relativas à fertilidade perpassam essas relações. A descoberta da 

capacidade do homem para engravidar uma, ou melhor, diversas mulheres, possibilitou uma 

reorganização nas relações entre homens e mulheres a qual ainda perdura até hoje. A 

virilidade, representada pelo pênis ereto e capaz de “presentear” a mulher com uma gravidez, 

passa a ser valorizado por todos. Para o homem gerar descendentes, atestava sua 

masculinidade. Para a mulher, o fato de engravidar e parir seus descendentes, simbolizava sua 

feminilidade. Hoje, a simples menção da esterilização masculina, a partir da vasectomia, 

mostra-se impensável e assustadora para muitos homens, tendo em vista a estreita relação que 

a virilidade passou a ter para o homem na construção de sua subjetividade.  

Não obstante todas as transformações pelas quais a sociedade passou, ainda hoje os 

meninos aprendem, desde pequenos, a valorizar a sexualidade, tendo no pênis o seu principal 

representante. A valorização da genitália é tamanha que frequentemente o homem se refere ao 

pênis como um outro, aparentemente desligado do seu corpo, mas com poder de controlar 

seus desejos e comportamentos. “às vezes parece que é o pênis que tem um corpo e não o 

contrário” (Albuquerque Júnior, n.d, p. 05). Então, no campo das relações afetivas, as 

mudanças, em especial o aumento da independência feminina, parece ter atingido o homem, 

literalmente, em sua virilidade. Segundo Del Priori (2011), em meados da década de 1990, o 

medo de fracassar era o responsável pela frequência cada vez maior dos homens aos 

consultórios de terapia sexual.  

O medo de “falhar”, ou seja, de não conseguir, através de seu desempenho sexual, 

comprovar sua virilidade, é aterrorizador para o homem. E em relação à infertilidade, qual o 
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sentido que tal diagnóstico tem para ele? Descobrir-se infértil, não podendo comprovar sua 

virilidade através da capacidade para engravidar uma mulher, é despotencializador para o 

homem? Como será que ele se percebe no mundo a partir deste diagnóstico? Para 

aprofundarmos melhor essa relação homem-virilidade-fertilidade, bem como as 

consequências advindas da impossibilidade de gerar descendentes, passemos para o capítulo 

que segue. 
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3 INFERTILIDADE: A MASCULINIDADE À PROVA? 

 

Historicamente, a fertilidade sempre foi valorizada e cuidada. Os homens primitivos 

realizavam diversos rituais de fecundidade com as mulheres. Eles ignoravam a relação 

existente entre ato sexual e concepção, atribuindo a capacidade de reproduzir à ação de 

plantas e animais, usados nos rituais. Na Antiguidade, conceber era tão natural quanto viver e 

comer, sendo a infertilidade considerada castigo divino, obra de espíritos maus ou maldição 

dos antepassados.  

O primeiro documento encontrado que faz menção à fertilidade e infertilidade 

pertence aos egípcios e trata do papiro de Canoan, cuja data está situada entre os anos 2200 e 

1950 a.C. Este e outros escritos apresentavam conhecimento médico sobre a questão, com 

informações tanto sobre diagnóstico quanto sobre o tratamento da infertilidade, havendo 

descrição de objetos (como tampões) usados no tratamento dos transtornos ginecológicos, 

além dos chás, pomadas, ritos mágicos e religiosos para tratar a infertilidade, imputando à 

mulher a responsabilidade pela descendência (Centa, 2001). Não era incomum ela ser 

desprezada e o marido buscar, em outra mulher, o que a anterior era incapaz de conceder: uma 

descendência. 

Embora, conforme descreve Centa (2001), no século X, na Arábia, já se suspeitasse do 

envolvimento masculino nas causas da infertilidade, o conhecimento a respeito da questão 

somente volta a movimentar as reflexões e curiosidade dos profissionais no período histórico 

do Renascimento. Isso porque, durante a Idade Média, a Igreja não incentivava as 

investigações no campo da sexualidade, sendo a infertilidade compreendida como uma 

incompatibilidade anatômica entre pênis e vagina, e seu tratamento continuava envolvendo os 

chás, as ervas, os rituais religiosos, dentre outros. 
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No século XVI, com o surgimento da ciência moderna, os estudos sobre a infertilidade 

ganham novamente interesse dos pesquisadores. A descoberta do microscópio contribuiu para 

que novas descobertas fossem realizadas. No século seguinte, com a descoberta de que a 

diminuição do volume do sêmen pode causar infertilidade, a comunidade científica passa a 

creditar ao homem, também, a responsabilidade pela ausência da gravidez. A partir daí cria-se 

a definição de infertilidade conjugal ou casal infértil. O interesse estava sempre na descoberta 

das causas e na busca pelos tratamentos. No final do século XVIII, surgiram os processos de 

fertilização. Entretanto, até a década de 1950, a infertilidade era muitas vezes considerada 

como emocional, ao invés de uma origem fisiológica. Sendo na mulher que a gestação 

acontece, permanecia sendo ela a maior responsável pela vinda de filhos e, claro, pela 

ausência desses. Von Zuben (n.d.) destaca que a origem dessa responsabilização da mulher 

pela gravidez data da Antiguidade, quando havia uma valorização do líquido seminal 

masculino: naquela época, “defendia-se a idéia de que o sexo era determinado pela 

procedência do líquido seminal no homem: se do testículo direito, sexo masculino; se do 

testículo esquerdo, sexo feminino. A mulher era vista apenas como uma incubadeira neste 

processo” (p. 04). Assim, se a gravidez não acontecesse, a culpa estava justamente no 

invólucro, no objeto (mulher) receptor do líquido precioso. 

Nas décadas de 1960 e 1970, conforme afirma Chachamovich (2009), o 

desenvolvimento das drogas fabricadas em laboratórios permitiu aos médicos controlarem os 

ciclos ovulatórios e a técnica de laparoscopia possibilitou ver a biologia reprodutiva interna 

das mulheres. A incapacidade para gerar filhos passou a ser cada vez mais tratada com 

medicamentos. No final dos anos setenta nasce o primeiro bebê humano da fecundação in 

vitro, marco para a tecnologia reprodutiva. Parece ter havido uma mudança radical, passando-

se de uma responsabilização do aspecto psicológico para uma valorização dos aspectos 

biológicos. Os avanços da medicina reprodutiva permitem, hoje, uma gama de possibilidades 
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de tratamentos, havendo vários estudos na área, sempre ressaltando os aspectos fisiológicos, 

tanto em termos de causas como em termos de tratamento. Tais estudos têm interesse na 

avaliação das técnicas de reprodução assistida ou na experiência de casais que se submetem às 

mesmas, havendo uma lacuna no que diz respeito à vivência da infertilidade, bem como da 

paternagem/maternagem para aquelas pessoas que optaram pela adoção como maneira de 

realizar o sonho de serem pais. Os estudos estariam centrados em fatores etiológicos e não 

emocionais (Chachamovich, 2009). 

No Brasil, entre o final do século XIX e início do século XX, a família valorizada e 

que servia como modelo ideal era a família burguesa, onde a divisão dos papeis paterno e 

materno era bem estabelecida, cabendo à mulher gestar, parir e cuidar das crianças, enquanto 

o pai ficava responsável pela manutenção da família. Filhos eram considerados uma riqueza, 

significando a perpetuação genética e familiar daquele núcleo, sendo esperado que o casal 

tivesse uma grande quantidade de descendentes. A adoção não era incentivada, pois não 

garantia a transmissão do sangue e, consequentemente, do nome.  

Conforme Centa (2001), “ter filhos representava a castidade do matrimônio, a 

prosperidade e virilidade do homem e a feminilidade e dedicação da mulher” (p. 18). Gerar 

filhos também estava relacionado à construção do masculino e do feminino, portanto. E, 

conforme já descrevemos no início deste trabalho, saber-se infértil pode ser gerador de grande 

carga de sofrimento, uma vez que coloca em cheque a “destinação natural” de homens e 

mulheres e, assim, o cumprimento dos papeis sociais esperados. Os estudiosos falam em 

sentimentos tais como menos valia, inferioridade, frustração, culpa e vergonha. Nos homens, 

especificamente, pode causar reações físicas e de ordem sexual, como o caso da disfunção 

erétil. A incapacidade de engravidar uma mulher, especialmente, a impossibilidade de 

engravidar a sua esposa e poder realizar o projeto do casal em ter filhos pode afetar sua 

identificação como macho, a partir do sentimento de déficit em sua masculinidade e virilidade 
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e, ainda que haja todo um desenvolvimento científico na área médica que vise resolver ou 

minimizar o problema, acreditamos não ser suficientes para assegurar aos homens o resgate 

em sua identidade maculada. Embora este não seja um trabalho que tenha por objetivo discutir 

a respeito das causas e tratamentos para a infertilidade masculina, consideramos relevante 

discutir algumas questões atuais sobre este aspecto da questão.  

 

3.1 A CIÊNCIA MÉDICA E A INFERTILIDADE: O QUE SABEMOS ATUALMENTE? 

 

Concordamos com Deka e Sarma (2010), que apontam a importância do 

desenvolvimento da medicina reprodutiva para auxiliar muitas pessoas a realizar o sonho de 

ter filhos, a partir dos diversos tratamentos possíveis. Mas, será que tanto desenvolvimento 

também não acaba por repercutir de forma negativa para algumas pessoas, que podem se 

sentir mais incapazes, necessitando recorrer a terceiros para cumprir um destino que parece 

tão natural para os demais? E o que podem pensar aqueles para quem os atuais aparatos 

médicos e tecnológicos não são suficientes para resolver o seu problema? Ou seja, para 

aqueles que nem a ciência é capaz de curar? 

De acordo com a recente publicação das diretrizes da European Association of 

Urology [EAU] (Jungwirth, Giwercman, Tournaye, Diemer, Kopa, Dohle, & Krausz, 2012), 

entre 10 e 15% dos casais que não conseguem engravidar, a causa da infertilidade permanece 

não sendo diagnosticada e, nos casos em que a causa é comprovadamente masculina, apenas 

pouco mais de 42% são devido a fatores conhecidos, como a varicocele, a presença de 

anticorpos que acabam matando os espermas, ou tumores nos testículos. Para o diagnóstico 

definitivo, estão disponíveis, hoje, diversos recursos, como os exames clínicos, os exames 

para análise seminal, os exames hormonais, as ultrassonografias, a biópsia testicular e os 

exames microbiológicos. Dentre eles, a análise seminal é relativamente simples e não 
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compromete a saúde física do homem. Para a coleta do material, o homem faz o famoso 

“exame do copinho”, no qual ele tem que ejacular. Este exame pode detectar baixo número de 

espermatozoides ou ausência deles, além de analisar a mobilidade, a forma, o volume, enfim, 

a qualidade do esperma. Observamos, aqui, que aquele líquido tão rico e cheio de simbolismo 

desde os povos antigos é “maculado” a partir do momento em que a ciência desconfia de suas 

características. Como se sentem os homens, sobre quem recaem as suspeitas de possuírem um 

esperma fraco, ou com pouca quantidade, lento ou ruim? 

Os tratamentos atuais para a infertilidade masculina, segundo a European Association 

of Urology (Jungwirth et al., 2012), envolvem desde mudança nos hábitos ou estilo de vida 

(uma vez que abuso de álcool, fumo, anabolizantes e obesidade guardam relação com 

infertilidade), passando por tratamentos com reposição hormonal (em casos de 

hipogonadismo hipogonadotrópico), medicação (em casos idiopáticos ou quando reposição 

hormonal é contraindicado) até cirurgias (em casos de varicocele ou reversão da vasectomia, 

por exemplo). 

De acordo com Baluch, Nasseri e Aghssa (1998), as questões que dizem respeito ao 

impacto psicológico causado pela infertilidade somente passaram a receber atenção dos 

estudiosos muito recentemente, citando apenas um estudo americano na década de 1980, 

havendo aumento na produção a partir da década de 1990. Comentam que grande parte ainda 

eram estudos muito voltados para os efeitos sobre as mulheres. Os primeiros estudos voltados 

para a população masculina tinham um aspecto anedótico e hoje grande parte ainda está 

voltada para os fatores fisiológicos ou médicos. Parecem não lembrar que, “[...] detrás de los 

problemas biomédicos las parejas encuentram em los dilemas de la infertilidad un marco para 

significar y darle sentido a su propia existência [...]” (Muñoz, 2006, p. 151). Por trás dos 

problemas fisiológicos da infertilidade se encontram homens e mulheres concretos e que, 
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diante do conhecimento sobre sua impossibilidade de conceber, vivenciam diversos 

questionamentos sobre si mesmos e sua vida. 

 

3.2 INFERTILIDADE: O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM SOBRE O HOMEM E O CUIDADO COM A 

SAÚDE 

 

Como já relatado, a infertilidade e suas reflexões foram investigadas, ao longo da 

história, a partir da mulher. Chachamovich (2009) afirma que, na ciência moderna, diversos 

estudos direcionam suas hipóteses e campos de interesse em amostras femininas, resultando 

em uma superestimação do impacto da infertilidade em mulheres inférteis, o mesmo não 

acontecendo em relação à experiência vivida pelos homens. Os estudos inicialmente 

trabalhavam com mulheres inférteis e, na sequência, passou-se a estudar os casais. Até hoje os 

estudos que investigam o homem são em número bem menor. 

Chachamovich (2009) explica que, justamente por haver um maior número de 

pesquisas envolvendo a população feminina, contribui para que se chegue à falsa conclusão 

de que a infertilidade acomete mais mulheres que homens. Tal fato é reafirmado por Albert 

(2008), quando coloca que “A profissão médica e os pesquisadores acreditavam que as 

mulheres eram primariamente responsáveis pela infertilidade e, como conseqüência, elas se 

tornaram as participantes e o foco das pesquisas” (p. 12), uma vez que se pensava que os 

aspectos emocionais é que estariam impossibilitando a gravidez.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem [PNAISH] (Brasil, 2009) 

sinaliza uma preocupação com a baixa participação masculina nos cuidados de atenção básica 

à saúde, encontrando nas barreiras sócio-culturais e institucionais a explicação para a 

situação. Sobre a primeira motivação está o enraizamento de uma identidade dos papéis de 

gênero presente em nossa sociedade, que apresenta o homem como viril, potente, forte, 

irredutível, ativo. “A doença é considerada como um sinal de fragilidade que os homens não 
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reconhecem como inerentes à sua própria condição biológica” (Brasil, 2009, p. 06). O homem 

credita a si mesmo a característica da invulnerabilidade e a possibilidade de que ao ser 

descoberto algum problema de saúde isto pode comprometer sua identidade de homem.  

Concordamos com Jacob-Seger (2000), que afirma que, mesmo a infertilidade não 

sendo uma doença, embora possa ser consequência de uma, costumeiramente é tratada como 

tal, tendo em vista que os médicos costumam trabalhar buscando a cura da infertilidade e 

possibilitando uma gravidez. Assim, quando a infertilidade masculina é diagnosticada, pode 

causar no homem acometido por tal condição um comprometimento em sua masculinidade 

porque ele pode associar a uma limitação em sua condição de saúde e, consequentemente, a 

fragilidade e a limitação de suas possibilidades de ser.  

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (Brasil, 2009) traz, ainda, 

outra característica presente na construção do que é ser homem e que dificulta a procura desse 

aos serviços de saúde, que é a relação entre o cuidado com a saúde e o conceito do que é ser 

homem e mulher. Culturalmente, associa-se o gênero feminino ao cuidado. Para a mulher, a 

capacidade reprodutiva ajuda a identificá-la. O exercício do papel materno já começa a ser 

estimulado ainda na infância, através das brincadeiras com bonecas. Desde pequenas, as 

meninas são incentivadas a desempenhar o papel de cuidadoras e a se responsabilizarem por 

questões relativas à saúde. Em nosso estudo anterior (Maux, 2008), isto ficou comprovado, 

haja vista que todas as participantes do estudo afirmaram que, diante da ausência de uma 

gravidez, foram elas, sempre, quem procuraram os serviços médicos e quem primeiro se 

submeteram aos exames e tratamentos.  

Os homens, ao contrário, não costumam pensar em questões de saúde e doença, 

incluindo aqui a saúde reprodutiva, como bem nos mostra a literatura consultada sobre o 

masculino. As possibilidades de compreensão de si mesmo como homem estão geralmente 

ancoradas em uma visão de masculino relacionada à força, invulnerabilidade, virilidade e 
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fertilidade, características do modelo masculino hegemônico. A capacidade de engravidar 

uma mulher é pensada como intrínseca a este homem, de maneira que quaisquer dificuldades 

para gestar um filho acabam, portanto, sendo naturalmente colocadas na mulher. Preocupar-se 

com a saúde a partir de uma perspectiva profilática, realizando consultas e exames médicos, 

não faz parte das preocupações rotineiras desses homens. Os próprios serviços de saúde 

apenas há alguns anos passaram a oferecer atendimentos voltados especificamente para o 

público masculino. Inclusive, objetivando melhorar a forma como os homens cuidam de sua 

saúde e incentivar o autocuidado, foi instituído, no início da década de 1990, o “dia do 

homem” 
6
. 

Pinheiro, Couto e Silva (2011), em estudo que objetivou compreender como a 

sexualidade dos homens usuários de serviços de atenção primária à saúde em Natal/RN
7
 se 

apresenta no contexto da assistência básica, concluíram que questões relativas a sexualidade, 

tais como as infecções sexualmente transmissíveis, são vias de acesso relevantes dos homens 

aos serviços básicos de saúde, mas a atenção dada a esta clientela por tais serviços está 

voltada apenas à doença e ao seu tratamento: “as questões que a cerceiam, os significados 

atribuídos pelos sujeitos, seus receios e dúvidas não são contemplados pela atuação 

profissional; parecem não caber na assistência oferecida, ancorada na perspectiva da 

medicalização” (p. 851). Também o estudo realizado por Schraiber et al. (2010), com objetivo 

de avaliar a percepção dos usuários de serviços de atenção primária a respeito do uso e 

funcionamento de tais serviços, apresentou, dentre as suas conclusões, que os profissionais 

centram seus atendimentos em uma abordagem direta, baseada na queixa e nas doenças, não 

havendo espaço para uma comunicação mais dialogada entre eles e os pacientes. Ao contrário, 

costuma ser um atendimento autoritário, com pouca atenção para conversas que vão além das 

                                                 
6
 Comemorado em 15 de julho. Internacionalmente, o dia do homem é comemorado em 19 de 

novembro. (fonte: http://www.saude.df.gov.br). 
7
 Os dados utilizados no estudo foram coletados entre agosto de 2007 e março de 2008. 
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questões que digam respeito aos sinais e sintomas da patologia. Ressaltamos que tal estudo 

fora realizado em quatro estados brasileiros, dos quais dois estão situados na região Nordeste, 

sendo o Rio Grande do Norte um deles. 

A própria comunidade científica contribuía para a propagação desta cultura que 

responsabiliza a mulher pela ausência de filhos na vida de um casal. Basta lembrar que, até 

meados dos anos 1980, diversos eram os estudos que confirmavam que a infertilidade estava 

associada a um estado emocional da mulher. Jacob-Seger (2000) aponta alguns estudos que 

sugerem que a infertilidade estaria associada a conflitos psicológicos femininos no que diz 

respeito ao papel de mãe, citando Eisner (1963), Mai, Munday e Rump (1972), Allison 

(1979), Pines (1990), Chávez (1993), Springer-Kremser (1996) e Christie (1994). De modo 

geral, estes estudos defendiam que uma resistência inconsciente à maternidade impossibilitava 

as mulheres de engravidar, causando a infertilidade.  

Para os homens, por outro lado, embora virilidade, potência e vigor sexual estejam 

contemplados na definição da palavra, não há menção à vinda de filhos ou concepção, 

deixados a cargo da mulher ainda mesmo na definição do termo. Ducatti (2004), Piccinini et 

al. (2004) e Costa (2002) têm apresentado, em seus estudos, que a maternidade e a 

paternidade são funções parentais construídas socialmente. Enquanto para a mulher, o que 

conhecemos como “instinto materno”, aparece em sua vida e passa a fazer parte de sua 

subjetividade desde a infância, a paternidade não acontece da mesma forma para os meninos. 

Ela se estabelece como um desejo em um determinado momento de sua trajetória de vida, 

qual seja, o casamento (Costa, 2002). Então, enquanto para os homens casados, filhos fariam 

parte de seus planos, para os homens solteiros isto não aconteceria, diferentemente da mulher 

solteira, posto que a maternidade já vem sendo esperada desde que ela era ainda uma criança.  

Contudo, mesmo que os homens passem a cogitar a vinda de filhos somente após o 

casamento, tanto para mulheres quanto para homens, gerar filhos é uma capacidade 
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fisiológica que faz parte de suas capacidades enquanto ser humano, tão certo quanto nascer, 

crescer e morrer. Calero e Santana (2005) afirmam que, para os homens, ter filhos significa 

chegar ao auge do exercício de sua masculinidade, posto que filhos estão relacionados com 

exercício masculino de proteção e sustento. Deparar-se com a impossibilidade de exercer esse 

papel, ou seja, não ser capaz de reproduzir, abala profundamente a pessoa que se descobre 

infértil. Ela se depara com um modo-de-ser que até então não parecia existir para sua vida. 

Ser incapaz de gerar é um modo-de-ser desvalorizado, que imprime naqueles que não podem 

conceber os filhos a marca da imperfeição e incapacidade para cumprir seu destino natural. 

Anteriormente, os estudos concentravam-se muito nas mulheres, principalmente pelo 

fato da gravidez ser muito associada a elas. Porém, com o desenvolvimento dos tratamentos 

médicos nessa área e com o aumento do conhecimento sobre as consequências da infertilidade 

no homem, os estudos atuais e as estratégias de intervenção dos profissionais da área psi 

também vêm se voltando para a importância do homem na infertilidade (Ribeiro, 2007). 

Especificamente sobre a infertilidade feminina, Trindade e Enumo (2002) apresentam 

características como tristeza, sentimento de incompletude, frustração, cobrança dos outros, 

solidão e sentimento de inferioridade presentes nas mulheres inférteis. Jacob-Seger (2000), 

em estudo com casais em processo de reprodução assistida, as mulheres apresentavam maior 

estado e traço de ansiedade do que os homens.  

Chachamovich (2009), especificamente sobre a repercussão da infertilidade em 

homens, revela que eles não falam abertamente sobre o assunto nem buscam tratamento 

quando a causa é masculina, mas sentem “raiva, culpa, ansiedade, depressão, estresse, 

isolamento, baixa auto-estima, baixa auto-confiança e sentimentos de inadequação” (p. 56). 

Vê-se, portanto, que, independente de ser homem ou mulher, a infertilidade traz sofrimento 

psicológico profundo para aqueles que vivenciam essa situação. O diagnóstico pode 

desencadear diversos sentimentos, sendo a culpa e a vergonha alguns deles. 
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Na mulher, conforme Avelar et al. (2000), as reações emocionais independem de ser 

ela ou o companheiro a pessoa responsável pela impossibilidade de eles, como um casal, ter 

filhos. Este dado vai ao encontro do que já observamos em estudo com mulheres férteis que se 

tornaram mães por adoção devido à infertilidade dos companheiros (Maux, 2008; Maux & 

Dutra, 2009), fazendo com que elas assumissem, juntamente com o cônjuge, a condição de 

infértil, passando a infertilidade a ser vista como do casal, e não somente do homem. 

Para o homem, por outro lado, conforme ainda apontam Avelar et al. (2000), o 

diagnóstico da infertilidade afeta de forma mais profunda, tendo os aspectos psicológicos se 

mostrado mais acentuados quando são eles os impossibilitados de gerar filhos, demonstrando 

a estreita associação existente entre fertilidade, masculinidade e virilidade. Estudo realizado 

por Ribeiro (2007), concluiu que, para o homem, o fato de não ser capaz de engravidar sua 

companheira faz com que ele se sinta cobrado, não apenas no que diz respeito à sua fertilidade 

(contestada através dos exames médicos), mas também em relação à sua masculinidade e 

virilidade. 

Segundo Schettini Filho (1998), o homem infértil pode “estabelecer um quadro de 

insegurança na convivência com sua mulher, como se a situação de esterilidade evidenciasse 

fragilidade e incompetência” (p. 45). No que diz respeito à virilidade, o homem interpreta a 

questão “como se o exercício e o desempenho da sexualidade exigissem o pré-requisito da 

procriação” (Schettini, 1998, p. 46).  

 

3.3 A INFERTILIDADE MASCULINA AO REDOR DO MUNDO 

 

Estudos realizados com outras populações também apresentam resultados similares. 

Folkvord, Odegaard e Sundby (2005), em estudo com homens de Zimbábue, país africano de 

colonização inglesa, refletem sobre a grande importância que ter filhos tem para aquele povo, 
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uma vez que são os filhos quem darão continuidade à herança paterna. Os pesquisadores 

registraram que 70% dos entrevistados falaram sobre o desconforto que a situação de saber-se 

infértil tem para eles, apontando sinais de depressão, problemas de sono, problemas conjugais 

e problemas familiares causados pelo seu status como infértil. Também sobre a sociedade 

africana, desta vez com homens e mulheres de Ruanda, Dhont, Wijgert, Coene, Gasarabwe e 

Temmerman (2011) concluem que a infertilidade causa perda na estabilidade conjugal, perda 

de status social, isolamento, perda de segurança social, problemas de identidade de gênero, 

estresse generalizado e perda de continuidade da linhagem genética, o que pode causar perda 

de bens (propriedades), pois não haverá quem cuide daqueles bens. 

Culturalmente, tanto em Zimbábue quanto em Ruanda, a traição e a poligamia são 

apontadas como meios para resolver o problema da infertilidade. No estudo realizado por 

Dhont, Wijgert, Coene, Gasarabwe e Temmerman (2011), em casos de infertilidade feminina, 

é grande o número de companheiros que tiveram filhos de relacionamentos extraconjugais. 

Não admitem filhos de suas companheiras com outros homens, nem a técnica da inseminação 

artificial como solução em casos de infertilidade masculina, o que aponta para a questão dos 

papéis sociais. Há casos em que os homens não compram comida ou roupas para suas esposas 

quando elas não lhe concebem filhos, dando como argumento o fato de que, se não existem 

filhos, não há o que justifique um retorno financeiro daquele homem naquela união. Mais uma 

vez, percebemos a responsabilidade da procriação colocada nos ombros da mulher. Ter filhos 

com outra mulher que não seja a sua esposa reafirma, perante a comunidade, que o homem é 

‘macho’, sendo o problema da infertilidade realmente culpa de sua esposa. A mínima suspeita 

de que pode se ele o responsável pela ausência de filhos é inaceitável. O estigma social é tão 

grande que as pessoais inférteis chegam a ser mais isoladas pela comunidade do que as 

pessoas portadoras do vírus HIV.  
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Tanto os homens quanto as mulheres ruandeses consideram ter filhos como o aspecto 

mais importante de suas vidas e, sem eles, é difícil pensar em felicidade. Aqueles que não 

podem gerar filhos se sentem inúteis e alguns participantes da pesquisa mencionada, 

consideraram ser necessário ter filho para que sejam considerados homens de verdade. Mais 

um exemplo de que fazer filho reafirma a masculinidade, tanto para o homem quanto para a 

comunidade em que ele vive. Também foram relatados aumento da atividade sexual (como 

forma de aumentarem as chances de acontecer a gravidez), mas diminuição do prazer e do 

desejo sexual, sentimento de que são amaldiçoados e, por isso, não poderão entrar no reino 

dos céus.  

A religião é um fator importante para os povos africanos, servindo tanto para auxiliar 

pessoas a acreditarem (em nome da fé) que conseguirão ter filhos, como para consolar aqueles 

que não os têm (espíritos ancestrais daqueles clãs não estão de acordo com que eles tenham 

filhos e eles precisam se conformar com isso). Daí, em muitos casos, os homens não 

procurarem compreender as causas nem buscar solução nos casos de infertilidade masculina 

(Folkvord, Odegaard e Sundby, 2005). 

Outro dado apresentado por Dhont et al. (2011) que chamou a atenção foi a percepção 

de alguns homens que receberam o diagnóstico de infertilidade, mas que possuíam maior 

status social e econômico. Segundo aqueles autores, aqueles homens com melhor status 

tendem a se perceber como útil, embora sejam inférteis, devido à relevância de seu trabalho e 

suas características de cuidados e provedor dos membros de sua família. 

Sherrod e DeCoster (2011) estudaram homens norte americanos, tanto brancos quanto 

negros, buscando investigar se a cor da pele influenciava na maneira de vivenciar a 

infertilidade. Concluíram que a capacidade para conceber filhos é vista como representação de 

adequação sexual e de gênero, enquanto a infertilidade está associada como uma severa perda, 

independente da etnia do participante. Ainda sobre os norte americanos, Baluch, Nasseri e 
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Aghssa (1998) fazem menção a estudos que têm em comum o resultado de alto nível de 

ansiedade, baixa autoestima e sintomas somáticos em homens inférteis, o que também foi 

percebido por Smith, Walsh, Shindel, Turek, Wing, Pasch e Katz (2009). Em estudo que 

visava a observar se há diferenças nas reações de homens que se responsabilizam pelos 

problemas de infertilidade do casal e aqueles homens que não se sentem responsáveis pela 

ausência de filhos no casamento, constataram, também, aumento negativo nas áreas sexual e 

pessoal de homens em cuja conjugalidade vivenciam a infertilidade somente por fatores 

masculinos. Tais efeitos independem da idade, raça, religião, nível educacional, status no 

emprego, gravidez ou paternidade anterior. Concluem os autores que aqueles homens sentem 

perda de controle em relação a suas vidas, percebendo-se como menos capazes de satisfazer 

seus objetivos e tendo maior responsabilidade pessoal para seus problemas de infertilidade. 

Além disto, eles tiveram um decréscimo na satisfação sexual, maiores sentimentos de 

reprovação sexual e diminuição do prazer advindo da atividade sexual 

Ahmadi, Montaser-Kouhsari, Nowroozi e Bazargan-Hejazi (2011), em estudo 

objetivando avaliar a prevalência de depressão entre mais de 100 homens iranianos inférteis, 

utilizando o inventário de depressão de Becker (item 21), concluíram que a depressão na 

população estudada foi significativamente maior em comparação com os países ocidentais. 

Azaris
8
, fumantes de cigarro e indivíduos com baixa escolaridade estão em maior risco de 

desenvolver depressão entre os homens inférteis. 

Shu-Yi, Dong e Yan-bin (2006) analisaram mensagens trocadas em grupos de apoio 

on line sobre infertilidade masculina e concluíram que, provavelmente, a possibilidade de 

falar sobre si mesmo sem necessitar uma exposição cara-a-cara tenha facilitado aos homens 

falar sobre emoções negativas e as dificuldades advindas do conhecimento a respeito de sua 

condição de infértil, o que só vem ao encontro dos demais estudos no sentido de confirmar a 

                                                 
8
 Azaris ou Azeris ou azerbaidjanos são um grupo ético cuja maior parte vive no Irã.  
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dificuldade para a população masculina para lidar com a condição de infértil. Embora, numa 

visão tradicional, o pai seja o responsável por sustentar e prover o filho e, portanto, gerar não 

seja suficiente para ser pai, como já afirmou Costa (2002), conseguir “fazer” este filho seria 

confirmar ou reafirmar perante si mesmo e para a sociedade sua virilidade sexual. Reforçando 

o que vimos mencionando, em países com predominância de uma visão social machista, como 

é o caso da nossa sociedade brasileira e nordestina, as pessoas acabam confundindo virilidade 

com fecundidade. “O homem é ‘macho’ quando consegue engravidar a mulher e, de 

preferência, ter filhos do sexo masculino” (Maldonado, 1997, p. 30). 

Segundo Gomes et al. (2008), 

a masculinidade, numa perspectiva relacional de gênero, pode ser vista como um espaço 

simbólico que serve para estruturar a identidade de ser homem, através de prescrições a serem 

seguidas por aqueles que desejam receber o atestado de masculinidade e não sejam 

questionados e nem objetos de estigma por parte daqueles que compartilham dessas 

prescrições. Dentre os ‘diversos modelos de masculinidade disponíveis, alguns são mais 

valorizados e exaltados, enquanto outros são desprezados e subordinados, no mesmo 

contexto’. [...] No modelo da masculinidade hegemônica, destacam-se como eixos 

estruturantes a dominação e a heterossexualidade (p. 1976-1977) 

Conforme já foi exposto, mesmo em diferentes culturas, para o homem, a infertilidade 

está estritamente relacionada com perda de masculinidade, de virilidade:  

ainda hoje, a infertilidade é associada à impotência, o que explica a resistência maior por parte 

dos homens a todas as alternativas que tornem socialmente visíveis, ou passíveis de gerar 

dúvidas sobre sua infertilidade, como doação e sêmen, barriga de aluguel e inclusive a 

adoção” (Muramatsu et al., 1997, p. 284). 

Sentir-se impotente emocionalmente não significa que o homem tenha uma impotência erétil. 

Seria uma questão de perceber-se incapaz de algo, como se o fato de ser infértil fosse 

sinônimo de impotente. E como potência é uma característica masculina, ser infértil distancia 

o homem da masculinidade e o aproxima das mulheres “frágeis e dependentes”. Grassi e 

Pereira (2001) auxiliam nossa compreensão ao afirmar que “o termo ‘impotente’ assinala, 

assim, a qualidade de “fraqueza” comumente associada à fragilidade e passividade” (p. 55) – 

termos característicos, em nossa cultura, do gênero feminino, ou seja, ao oposto do homem. 
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Lourenço (2010) destaca que  

[...] observa-se que em 100% dos homens inférteis a perda da auto-estima está relacionada à 

perda da potência e fracasso de seu papel como marido. Entre os homens, cuja virilidade e 

fertilidade estão emocionalmente e culturalmente vinculadas, a necessidade de produzir 

amostra seminal para exames rotineiros é ameaçadora e degradante [...]. Eles podem exibir um 

padrão de impotência e depressão mesclado com hostilidade e culpa [...]. (p. 18) 

Engravidar uma mulher funciona, segundo Calero e Santana (2005), como um elemento 

fundamental da masculinidade, posto que serve como um símbolo inquestionável de ser 

homem, denotando virilidade e capacidade sexual do homem, além de confirmar sua 

heterossexualidade, correspondendo ao modelo hegemônico de homem macho. Ser capaz de 

gerar filhos significa chegar ao topo de sua masculinidade. 

Todos estes dados de pesquisa, e também os estudos realizados por Lammarrone, 

Balet, Lower, Gillott & Grudzinskas (2003) e Meacham, Joyce, Wise, Kparker & 

Niederberger (2007), que também versam sobre a infertilidade masculina, apontam, portanto, 

para a construção de um modo-de-ser no qual procriar é uma situação que o sujeito irá 

vivenciar em algum momento de sua vida, em especial as pessoas casadas ou que mantêm 

uma relação afetiva semelhante. E essa característica está diretamente associada a ser homem 

(engravidar uma mulher confirma sua virilidade e confirma sua masculinidade), bem como a 

ser mulher (apresentar-se grávida, vivenciar a gestação, parir uma criança e dela cuidar). Ser 

incapaz de cumprir com tal destino natural parece ser desencadeador de sofrimento, frustração 

e sentimento de incapacidade e impotência. Contudo, os estudos estão voltados para causas e 

conseqüências da questão, não sendo discutido o sentido de tal diagnóstico na vida da pessoa 

e do casal, bem como o sentido que a adoção ou o uso das técnicas de reprodução assistida 

passam a ter na história pessoal e conjugal daqueles que levam adiante o projeto de terem 

filhos e se tornam pais a partir dessas formas de filiação.  

Tal constatação vai ao encontro do que afirma Santos (2010) a respeito do 

conhecimento científico sobre como os homens vivenciam a sua sexualidade, afirmando 
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serem escassas as informações a esse respeito e, portanto, necessários os estudos que visem 

conhecer a respeito da sexualidade dos homens. Esperamos que o presente estudo contribua 

no sentido de esclarecer algumas dessas lacunas a partir da perspectiva de homens que 

receberam o diagnóstico da infertilidade. 
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4 COMPREENDENDO O SER HUMANO A PARTIR DE CONSIDERAÇÕES HEIDEGGERIANAS 

 

Conforme já descrevemos anteriormente, é a partir do modo de se relacionar consigo 

mesmo, com os outros e com as coisas que o ser humano constitui-se como ser-no-mundo, 

sendo a impessoalidade seu modo-de-ser cotidiano. A esta constituição fundamental do existir 

humano Heidegger (1927/ 1999) também chama de Dasein ou pre-sença. De acordo com o 

filósofo, o ser humano habita o mundo de maneira muito diferente dos demais entes (que não 

são humanos) porque ele é o único dotado do privilégio de compreender a si mesmo a partir 

da sua própria existência. Enquanto os outros entes estão no mundo, o ser humano não está no 

mundo, mas habita o mundo: 

estar em um mundo significa habitar este mundo, morar nele, deter-se nele, e não encontrar-se 

nele como uma coisa, um ente simplesmente dado. O Dasein não está apenas no mundo, mas 

ele tem mundo, constitui o mundo como uma extensão dele mesmo na medida em que lida 

com os instrumentos que estão em torno dele (Werle, 2003, p. 101) 

Ora, se o homem tem mundo e se ele ultrapassa as fronteiras geográficas, dizendo 

respeito, justamente, à abertura de sentido, cada homem tem o seu mundo, aquele mais 

próximo, familiar, em que, de fato, ele vive em relação com as coisas e com os outros homens 

que lhe são mais próximos. O mundo no qual o homem se compreende. Esta compreensão 

contém, numa abertura prévia, numa familiaridade com o mundo, o contexto em que se 

movem suas referências. O mundo, reafirmamos, não é só geográfico, mas social, histórico e 

cultural, no qual foi lançado ao nascer e no qual existe e se constitui enquanto homem. Tal 

característica do Dasein, de somente poder ser compreendido a partir da sua vinculação ao 

tempo, Heidegger denomina de temporalidade (Zeitlichkeit). 

Ao nascermos, já encontramos um mundo constituído por crenças, valores e demais 

regras que regem a convivência e o modo de pensar de uma determinada sociedade, num 

determinado tempo histórico e em uma determinada cultura. Não escolhemos em que família 
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nascer, onde, quando ou em que tempo. A esta característica, Heidegger (1927/ 1999) chamou 

de facticidade. E o existir do Dasein vai consistir nesta característica de projetar-se segundo 

diversas possibilidades que se apresentam como possíveis e limitadas por sua facti (1cidade. 

Mas é somente na existência diária, na relação com outros homens e com os afazeres e as 

preocupações cotidianas, que o ser humano se constitui enquanto tal. É a existência como 

projeto que irá conduzir o caminho de ser que o Dasein vai seguir. 

A partir da facticidade, o ser humano, em seu existir, habita o mundo em determinados 

modos de ser-em. (Heidegger, 1927/ 1999). Portanto, o Dasein não está no mundo, pois as 

dicotomias homem X mundo e interno X externo não fazem sentido. Ele é mundo, aberto às 

possibilidades de ser. Nascer é característica dos entes vivos, mas somente o Dasein habita o 

mundo, ou seja, dá sentido a ele. O próprio filósofo definiu sentido como “aquilo que pode 

articular-se na abertura da compreensão” (Heidegger, 1927/1999, p. 208). Critelli (2006), 

fundamentada nas ideias heideggerianas, define como o sentido do ser justamente sua 

característica de poder-ser, de destinar-se: “sentido é, para nós, o mesmo que destino, rumo, a 

direção do existir” (p. 57). É este conceito de sentido como o rumo, a direção do existir do 

homem, que ocorre a partir das possibilidades que ele percebe como possíveis a partir da sua 

característica de abertura para o que lhe vem ao encontro, que utilizamos neste trabalho. 

O homem se projeta para fora de si mesmo, para além do tempo presente, mas jamais 

pode sair das fronteiras do mundo em que se encontra imerso. Existir significa habitar um 

fluxo temporal (presente) projetando-se para ir (ou seja, para o futuro). Transcendência é, 

justamente, esta capacidade de projetar-se sempre para algo além de si mesmo. É a partir da 

sua característica de existir enquanto abertura que possibilita ao homem a responsabilidade e a 

tarefa de ser e de assumir esse dom (Heidegger, 1927/1999) de encontrar sentido para sua 

existência. 
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O fato de ser co-originário com o mundo indica que o Dasein é ser-com. Isto significa 

que existir como ser humano é estar sempre em relação com o que vem ao encontro no 

mundo, sejam as coisas, sejam as pessoas. Funda-se a partir das relações cotidianas que 

estabelece com o seu mundo circundante. É importante destacar que, para Heidegger (1927/ 

1999), a característica humana de abertura para ser não significa um poder-ser solto no ar, 

indiferente ao que lhe vem ao encontro. O homem recebe influências do seu tempo, mas ele 

não é determinado por tais influências. Ao contrário, ele tem, como características 

ontológicas, a historicidade, ou seja, sua capacidade de se apropriar das coisas do mundo de 

modo particular, dando sentido ao que vive. Esta relação não acontece desprovida de 

sentimentos. Assim, pensar o Dasein como abertura é pensá-lo sempre com uma disposição 

afetiva, humor ou afinação (Befindlichkeit).  

É a disposição afetiva que acaba por conduzir a maneira como o ser humano se 

relaciona com os que lhe vêm ao encontro, dando-lhes sentido. Do ponto de vista ontológico, 

a disposição afetiva é um modo fundamental do Dasein no qual ele é a abertura original na 

qual as coisas se desvelam. É por ela que os entes se dão para alguém de uma forma ou de 

outra. Rocha (2011) poetiza que é pela disposição afetiva que os entes se mostram e nos 

afetam sob certa luz, sob certo colorido. Conduzimos nossa existência, então, sempre de 

forma afinada, e a compreensão das coisas dá-se sempre em um estado de humor. E é pela 

compreensão já afinada que o Dasein carrega consigo a característica de poder-ser. O humor 

diz o modo como o Dasein se acha em sua facticidade e como segue em seu projeto de ser. 

 

4.1 IMPESSOALIDADE 

 

Conforme já expressamos, o fato de se constituir a partir das relações estabelecidas 

com e no mundo faz do homem um ser-com. Ele existe e se constitui sempre em relação com 
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as coisas, bem como em relação com os demais Daseins. Heidegger (1927/1999) usa o termo 

cuidado para caracterizar a estrutura ontológica do Dasein. Em todas as relações 

estabelecidas, seja com as coisas, seja com os outros seres humanos, somos sempre cuidado. 

Cada pessoa se reconhece e dá-se a conhecer a partir do seu mundo cotidiano. A partir 

da forma como cuida de ser. “Este elementar modo mundano de encontrar, que pertence ao 

ser-aí e lhe é próximo, leva o ser-aí a encontrar-se naquilo que faz, usa, espera, evita – 

naquelas coisas que são circumundamente ‘entes-envolventes’ e às quais ele se refere de 

imediato” (Heidegger, 1981, p. 36). A relação de cuidado dos homens com as coisas recebeu 

do filósofo a denominação de ocupação, enquanto o cuidado com os outros homens se dá a 

partir do que ele definiu por preocupação ou solicitude. 

Na ocupação, os entes são tomados a partir da utilidade que tem para o ser humano. 

Serão sempre “algo para” a utilidade do homem e que, na cotidianidade, na correria do dia-a-

dia, tem sua manualidade despercebida pelo ser humano. Apenas quando necessitamos e o 

ente perde sua utilidade, falha de alguma maneira, é que o seu significado pode se tornar 

manifesto. “Na hora de um acidente, quando precisamos chamar um pronto-socorro e o 

telefone nos falta, aí é que vemos o que é o telefone e para que ele serve” (Spanoudis, 1981).  

Por sua vez, os outros homens nunca me vêm ao encontro como uma coisa 

simplesmente dada porque eles também estão em sua existência no mundo. Por mais que o 

tratamento dado ao outro seja no sentido de coisificá-lo, como parece ser tão comum nas 

relações entre as pessoas, uma relação impessoal, ainda assim, temos uma relação de 

solicitude, o que, também, indica cuidado:  

o ser contra o outro, o ser sem o outro, o “passar” pelo outro, o não importar-se com o outro, 

são todos modos possíveis de solicitude. Esses chamados modos deficientes e indiferentes são 

os que, precisamente, caracterizam cotidianamente o habitual ser-com-os-outros (Heidegger, 

1981, p 40). 
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Há duas maneiras extremadas de solicitude e, obviamente, inúmeras variações. Uma 

delas seria o cuidar do outro colocando-o no colo, mimando e fazendo tudo por ele, numa 

forma de dominá-lo, manipulá-lo, ainda que de forma sutil. Ao nos preocuparmos com o 

outro, o que fazemos é assumir o seu lugar, substituindo-o em seu sofrimento ou nos 

entregando à sua preocupação, mas nos esquecendo de nós mesmos. Este tipo de solicitude 

assume a forma de uma impessoalidade, na qual o homem se preocupa demais com o outro e 

com o que pensam e acham socialmente e se esquece do verdadeiro sentido de sua própria 

existência.  

É, geralmente, esta forma imprópria de nos relacionarmos cotidianamente com os 

demais, fazendo com que domine o império do público, do impessoal, no qual reina ninguém. 

Esse é o modo básico de se viver com os outros. É o que Heidegger (1927/ 1999) define como 

sendo o mundo do ‘a gente’, do ‘todos nós’ e, ao mesmo tempo, ‘de ninguém’. Todos nós 

fazemos, todos nós pensamos, etc. Daí, na existência cotidiana, o ser humano acaba caindo 

em determinadas possibilidades de ser.  

Na atualidade, fundamentada no pensamento metafísico e na cientificidade, a 

existência está embasada na possibilidade de o ser humano medir todos os fenômenos, tendo 

na ciência, a fonte de conhecimento reconhecida como legítima. Diante de tantas 

possibilidades que nos são oferecidas, tentamos dar conta do maior número possível de 

experiências. Desejamos controlar e dominar tudo e todos. As pessoas, inclusive nós mesmos, 

são consideradas de maneira restrita e a tendência é que nossas relações se fixem sempre em 

uma determinada forma de agir, de acordo com representações já produzidas e das quais 

tendemos a considerar como verdades absolutas e das quais não podemos fugir: “porque 

prescreve todo julgamento e decisão, o impessoal retira a responsabilidade de cada presença” 

(Heidegger, 1927/ 1999, p. 180). A responsabilidade de ser si-mesmo acaba perdida nesta 

impessoalidade e o Dasein torna-se limitado em suas formas de pensar, agir e se relacionar. 
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Tal postura indica reduzir as possibilidades de ser-com, escolhendo os mesmos 

modos-de-ser cotidianos, permanecendo no mundo das ocupações, “empenhando-se no 

controle, na certeza e na segurança. Neste modo mediano de “cuidado”, imperam a 

dependência e a dominação” (Sá, Mattar & Rodrigues, 2006, p. 114). É um tipo de 

pensamento que não produz sentidos. Este pensamento foi denominado por Heidegger (2001/ 

1955) como pensamento calculante, em referência à constante necessidade de medir e 

controlar todas as coisas, sem refletirmos sobre o seu sentido: “o pensamento que calcula 

nunca pára, nunca chega a meditar. O pensamento que calcula não é um pensamento que 

medita (ein besinnliches Denken), não é um pensamento que reflecte (nachdenkt) sobre o 

sentido que reina em tudo o que existe” (Heidegger, 2001/ 1955, p. 13). 

Compreendendo que o ser humano se define em sua existência cotidiana e, se na maior 

parte do tempo essa existência é imprópria, então, no seu dia-a-dia, o homem vive de modo a 

encobrir o seu ser, ficando a sua característica de abertura restrita a determinados modos-de-

ser previamente demarcados pela sociedade. Na impessoalidade, o Dasein esquece seu ser 

próprio, sua característica de poder-ser, agindo como se já tivesse uma configuração 

conhecida e determinada. De início, e na maior parte das vezes, o Dasein toma-se por um ente 

cujo modo de ser já é previamente dado, deixando de realizar suas possibilidades existenciais 

mais singulares. (Sá, 2010). Assim, o Dasein é sempre mais do que é de fato e, ao mesmo 

tempo, imerso na cotidianidade, não pode ser mais do que é de fato. 

Na relação cotidiana consigo mesmo e com os demais, o ser humano se apresenta 

restrito a determinados modos-de-ser e isso acaba por definir suas escolhas. O projeto de ser 

si-mesmo se restringe nessa cotidianidade. É neste impessoal que o existir se encontra de 

início e na maior parte das vezes. O Dasein foge do seu “ser próprio”, relacionando-se 

consigo e com os demais como algo que tem uma configuração já estabelecida e para a qual o 

processo de escolher dentre diversas possibilidades não se coloca como alternativa, posto que 
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não percebe a existência das mesmas. A autonomia e as inúmeras possibilidades de existir 

ficam tão restritas que não são sequer questionáveis como possíveis. Heidegger (1927/1999) 

afirmava que, na impessoalidade, cada um de nós é como todos são e que esta convivência 

dissolve inteiramente o Dasein no modo de ser do todos nós e do ninguém, que apaga-se, 

some, em sua possibilidade de diferença e expressão: “enquanto o próprio-impessoal, cada 

pre-sença se acha dispersa na impessoalidade, precisando ainda encontrar a si mesma” (p. 

182). A capacidade de se apropriar das coisas do mundo de modo próprio, dando-lhe sentido e 

projetando-se sempre para algo além de si mesmo, parece não ser possível. “É essa 

compreensão ‘mediana’ do Dasein que, quase sempre, dita e regula suas possibilidades de ser, 

dispensando-o de uma experiência própria e pessoal de sua existência” (Sá, 2010, p. 185). 

Mas o Dasein não é limitado aos modos-de-ser previamente estabelecidos, havendo um 

constante chamamento para o poder-ser mais próprio. Como ocorre a reaproximação do ser 

humano com o seu si-mesmo mais próprio? 

 

4.2 A ANGÚSTIA COMO POSSIBILIDADE DE SER 

 

Quando algo acontece e quebra a forma de se perceber igual a todo mundo, o ser 

humano é dominado pela angústia. Segundo Heidegger (1927/ 1999), a angústia é, dentre 

todos os sentimentos e modos de existência humana, aquele que pode reconduzir o ser 

humano ao encontro do seu si mesmo mais próprio, da sua totalidade como ser. Este ser si-

mesmo pode ser pensado como “um voltar-se ao ser próprio, verdadeiro, de cada um. É saber 

que distante da impessoalidade do cotidiano, algo nos diz do que em nós é verdadeiro e do 

qual podemos nos apropriar e lançar-nos ao mundo, com autenticidade” (Dutra, 2000, p. 26). 

Embora, na maior parte das vezes, o ser humano exista na cotidianidade como se fosse um 

ente cujo modo de ser já está previamente dado e deixe de realizar suas possibilidades 
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existenciais mais próprias, as características da propriedade permanecem enquanto uma 

possibilidade constitutiva do Dasein. 

Quando o homem percebe que está dominado pelo mundo, vivendo de forma 

imprópria, ele é tomado por um sentimento de estranheza radical. Ele se sente perdido e 

desvalido. Ele se sente um nada, tornando-se mais viva a experiência de que é um ser-para-a-

morte. Isso porque morrem todas as suas certezas. O mundo percebido como sendo 

naturalmente dado já não mais existe, aparecendo o mundo como abertura de sentido. Aquela 

familiaridade cotidiana, sem surpresas, no qual estava imerso e que é próprio da 

impessoalidade, é rompida. Em seu lugar, surge o estranhamento, que faz com que os entes 

não apareçam mais como simplesmente dados, e a responsabilidade de ser si-mesmo aponte 

como possibilidade. 

A angústia é, enquanto tonalidade afetiva, a compreensão da falta de sentido. Ela surge 

justamente quando os sentidos até então estabelecidos e garantidos como verdadeiros e 

inquestionáveis, passam a ser questionados. Retira do Dasein a possibilidade de compreender 

a si mesmo a partir do impessoal ao qual estava imerso, promovendo o contato com o seu ser 

como possibilidade, ou seja, com o seu ser mais próprio, justamente por retirar a existência de 

sua queda na impessoalidade. Sobre isto, Heidegger (1927/ 2012) afirma que “a angústia 

singulariza a pre-sença em seu próprio ser-no-mundo que, na compreensão, se projeta 

essencialmente para possibilidades” (p. 251). A angústia retira o Dasein da conformidade, da 

tranquilidade presente na cotidianidade e lança-o ao seu próprio poder-ser-no-mundo, livre 

para a liberdade de escolher e acolher a si mesmo.  

De início e na maior parte das vezes, o Dasein foge da sua característica de estar-

lançado, escondendo-se na facilidade que a impessoalidade promove. Quando percebe que o 

mundo não mais o satisfaz em sua totalidade e lhe sobrevém a angústia, abre-se para a 

possibilidade de se perceber como a principal referência em seu existir e, assim, se 
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responsabilizar propriamente por suas experiências. Heidegger (1927/ 1999) denominava este 

esconder-se do seu poder-ser como fuga da estranheza, explicando que é a estranheza que, no 

fundo, singulariza o ser-no-mundo, haja vista que ela é, para o filósofo, o modo fundamental, 

porém encoberto, de ser-no-mundo. 

O encontrar-se do ser humano com seu ser mais próprio é sempre possível, tendo em 

vista que, no ato de existir, o Dasein é, a todo tempo, chamado a assumir-se com propriedade 

e se libertar da impessoalidade que o faz igual a todos, diferente de ninguém. Este chamado é 

aquilo que popularmente conhecemos por “a voz da consciência” e que Heidegger chama de 

clamor. É o clamor que intima a existência como “estando em débito” em relação ao poder-

ser (Sá, 2010). O débito existencial não diz respeito a uma culpa ou dívida; antes, é uma 

condição. Escolhemos algo em detrimento a outras possibilidades, e esta condição de não 

poder escolher tudo é que está na raiz do débito. Existir é estar em débito, justamente, por não 

podermos ser tudo aquilo que gostaríamos de ser. 

Voltar-se à impropriedade é uma das possibilidades que se apresentam diante desta 

revelação. Assumir-se é a outra possibilidade. Embora, na maioria das vezes e na maior parte 

do tempo, o ser humano se encontre na impropriedade, tomar consciência de que o débito é 

uma característica ontológica e de que somente ele é responsável pelas suas próprias escolhas, 

significa recuperar seu projeto. 

Tomando nas mãos sua existência, o homem compreende que a ocupação e a 

solicitude não são modos aleatórios de se relacionar com o mundo. Ao contrário, ainda que de 

forma imprópria, o homem escolhe o que vai estar sob os seus cuidados e como isto se dará. 

A essa possibilidade de recuperar o seu ser-si-mesmo, em sentido próprio, Heidegger (1927 / 

1999) definia por recuperação de uma escolha. 

A angústia revela ao homem que somente ele é o responsável por dar conta de ser si-

mesmo. É a partir deste sentimento que ele descobre que, caso não faça nada por si mesmo, 
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ninguém o fará. Superar a angústia significa singularizar a relação com o seu ser-si-mesmo, 

refletir sobre as escolhas e realizá-las de forma mais própria. Apropriar-se dos 

comportamentos como uma escolha, não como comportamentos simplesmente dados, não 

significa agir de forma diferente, mas assumir a responsabilidade pelos comportamentos, 

pelas escolhas realizadas, ser autônomo e autêntico em seu existir. Daí perguntamos: como os 

homens têm vivenciado sua existência a partir da descoberta da infertilidade? Há um 

reconhecimento próprio sobre as escolhas tomadas para sua existência desde tal descoberta? 

Vamos, então, à nossa pesquisa. 



78 

 

5 OS PASSOS METODOLÓGICOS 

 

Costumamos relacionar a atividade de fazer pesquisa com um trabalho realizado pelos 

artesãos que constroem desenhos em garrafas de vidro, utilizando areia colorida, uma 

atividade que requer dedicação do artesão. Enquanto vemos apenas areia colorida, uma 

garrafa e um palito, ele vê arte: é a relação de ser-com, em que os instrumentos estão tão 

próximos ao artista quanto o desenho que será construído. A areia parece dançar no vidro, 

durante o processo de transformação nas mais diversas figuras. Ainda que inicie com uma 

ideia pré-concebida do que será realizado ali, apenas na experiência do encontro do artesão 

com o vidro, com o palito e com a areia é que a arte será construída. Assim, também, é a 

pesquisa: o pesquisador parte de uma pergunta (ou várias perguntas) sobre determinado 

fenômeno e se debruça em investigá-lo. Conforme aponta Critelli (2006), “investigar é 

sempre colocar em andamento uma interrogação” (p. 27). Ainda que o pesquisador tenha 

ideias iniciais, como as suas pré-concepções sobre o fenômeno, somente na relação profunda 

com a pesquisa é que construirá sua arte: um trabalho artesanal e único, cujo objetivo não está 

em encontrar a essência escondida por trás do fenômeno (das cores da areia), mas lançar um 

olhar sobre ele e permitir o desvelar do desenho que se descortina na relação entre 

pesquisador (artesão) e matéria-prima. Fazer pesquisa é o “talhamento de um olhar” (Critelli, 

2006, p. 17) sobre o fenômeno estudado. 

Nosso olhar, conforme já apontamos em outros momentos deste trabalho, parte de um 

referencial fenomenológico, cujo pressuposto compreende que o homem somente se constitui 

como tal existindo, ou seja, em constante relação com o mundo, com os outros homens e 

consigo mesmo. Assim, um trabalho que objetive compreender a existência humana conforme 

a reconhecemos, deve contemplar esse existir. A fenomenologia não está interessada em um 

mundo per si, mas na experiência, no mundo vivido por cada sujeito, compreendendo que este 
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é o mundo concreto. Ela trouxe para a ciência um modo de pensar e estudar os fenômenos da 

existência humana baseado naquilo que nos caracteriza: a provisoriedade e a relatividade da 

verdade. Desta forma, não é nosso objetivo encontrar uma essência pura, mas o desvelamento, 

o próprio aparecer do fenômeno, que se dá a partir dos sentidos construídos pelo pesquisador 

a partir do que o colaborador lhe apresenta a respeito daquilo que vivencia. 

Baseando-nos nas reflexões heideggerianas, compreendemos que não havemos de 

buscar uma essência escondida atrás do fenômeno, uma vez que a essência do homem é a sua 

própria existência. Ela, por sua vez, é concebida como um processo que se pauta nas 

possibilidades de poder-ser, construídas a cada momento da experiência. No caso específico 

de nosso trabalho, aqui apresentado, buscamos desvelar o fenômeno da infertilidade 

masculina a partir dos homens que a vivenciam. Compreendendo como se dá este fenômeno, 

esperamos compreender mais sobre o ser humano, sobre ser homem na atualidade e sobre os 

seus infinitos modos-de-ser. 

Para a fenomenologia, o pressuposto básico das ciências naturais, qual seja, a ideia de 

que tudo existe em um mundo concreto, possuindo uma natureza extensa, ou seja, além de si 

mesma, não faz sentido. De acordo com essa forma de pensar, o ser humano seria dotado da 

capacidade de, investigando, conhecer a essência existente em todas as coisas, inclusive no 

próprio homem. Quando pensamos em um sujeito que existe dentro do mundo, o fazemos a 

partir da ideia de que existe um mundo aí fora, local em que o sujeito está inserido. Temos a 

tendência a considerar todas as coisas como existindo indiferentes à nossa relação com elas. 

Inclusive, o ser humano, nesta concepção, também é considerado como pertencente a um 

mundo diferenciado e anterior a ele: “a diferença entre o modo de ser do sujeito e o das coisas 

restringe-se, a partir de uma ontologia cartesiana, em ter ou não uma natureza extensa, mas 

para aquém dessa diferença, ambos são ainda simplesmente dados dentro do mundo” (Sá & 

Barreto, 2011, p. 390). 
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A fenomenologia não se restringe a um método de pesquisa. Antes, surgiu como uma 

crítica ao pensamento metafísico, apresentando um novo olhar sobre os fenômenos. Desta 

maneira, uma pesquisa que se intitule fenomenológica, deve ir além de métodos ditos 

fenomenológicos, e lançar todo um olhar de abertura à compreensão do fenômeno a ser 

estudado. Não pretende encontrar verdades absolutas nem a essência escondida por trás de 

algo, mas compreender o ser humano, aceitando a provisoriedade da verdade e a insegurança 

do existir. Critelli (2006) poetiza a fenomenologia, afirmando que é, justamente, pelas 

características de fluidez, mutabilidade e inospitalidade do mundo que a experiência humana 

se caracteriza, confirmando que a segurança não pode ser encontrada em parte alguma: “e isto 

não é uma deficiência do existir como homens, mas sua condição quase como sua natureza” 

(p. 21). 

Assim, vislumbramos, a partir da compreensão das ideias heideggerianas, o existir 

concreto, que é sempre um ser-junto-com-as-coisas e um ser-com-os-outros. Essa forma de 

compreender o ser humano, quando comparada ao pensamento proposto pelas ciências 

naturais, que permeia nossa atitude cotidiana, pode parecer intrigante porque diz respeito a um 

modo de pensar o mundo não como algo já simplesmente pronto, esperando ser descoberto, 

nem arbitrariamente produzido pelo sujeito. Aqui, temos a premissa de que o ser humano e o 

mundo são co-originários. O ser humano não está dentro de um mundo empírico, um mundo 

físico já existente e anterior a ele. O mundo não está lá, antes dele, nem significa um espaço 

físico no qual o homem está dentro:  

por estarmos acostumados com, e impregnados pelas teorias do conhecimento [...], pelos 

modelos exatos que servem como parâmetros nas pesquisas, pelos determinismos 

indispensáveis às ciências exatas, sentimos dificuldades e estranhamentos, à primeira vista, à 

exposição da ontologia fundamental de M. Heidegger (Spanoudis, 1981, p. 15). 

Em acordo com a ontologia heideggeriana, não faz sentido vislumbrar a noção de um 

eu enclausurado, encapsulado em categorias a partir das quais será pensado e estudado. Surge, 
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portanto, o pressuposto do poder-ser, sendo esta sua condição mais própria. O ser humano tem 

mundo. É sempre abertura (de sentido) a partir de onde as coisas podem aparecer. Quando 

afirmamos que o ser humano é ser-no-mundo, estamos considerando as várias maneiras que 

ele vive e pode viver e os diversos modos como se relaciona com os entes e os demais seres 

humanos com que ou quem se relaciona. Acontece que, no dia-a-dia, ele não costuma pensar 

muito a respeito da maneira como conduz sua existência, vivendo de forma inautêntica e se 

confundindo (ou se perdendo) na coletividade. Nesta vivência cotidiana, o ser humano se 

mantém numa situação de encobrimento de seu ser, imerso numa vida social na qual o eu se 

confunde com o nós e o nós com ninguém. A vida em sociedade, segundo Heidegger (1927/ 

1999), é regida por uma noção de convivência na qual não há espaço para a emergência de 

sujeitos, de singularidades. É uma convivência na qual domina o império do impessoal: 

assim, nos divertimos e entretemos como impessoalmente se faz; lemos, vemos e julgamos 

sobre a literatura e a arte como impessoalmente se vê e julga; também nos retiramos das 

“grandes multidões” como impessoalmente se retira; achamos “revoltante” o que 

impessoalmente se considera revoltante (Heidegger, 1927/ 1999, p. 179). 

A pretensão de Heidegger com a obra Ser e Tempo, publicada em 1927, foi retomar a 

questão do Ser a partir da compreensão da existência cotidiana do homem, sendo a 

fenomenologia o caminho mais viável para alcançar tal objetivo. Conforme Holanda (2001), a 

pesquisa fenomenológica diz respeito à formulação de outras maneiras de se compreender 

tudo o que existe e que já tinha sido significado pelo olhar metafísico que caracterizava a 

ciência. 

Assim, para a fenomenologia, em especial para a fenomenologia tal como nos 

apresentou Heidegger, conforme já expusemos, a dicotomia homem X mundo não tem 

sentido. O homem é no mundo, numa relação de co-emergência, na qual ambos se constituem 

a cada momento, quando o homem dá sentido à sua experiência. Mundo é a experiência de 

sentido do homem e, portanto, não pode existir antes do homem. Aqui, vale ressaltar que, para 
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a fenomenologia, o interesse e preocupação estão em compreender o fenômeno. Portanto, não 

nega a existência do mundo físico, mas sua atenção está voltada ao sentido que o mundo tem 

para a pessoa. 

 

5.1 A CIRCULARIDADE HERMENÊUTICA 

 

Heidegger (1927/ 1999) usava o termo ‘hermenêutica’ como sinônimo de 

interpretação, de sentido. Para ele, todo desvelar o mundo é sempre interpretativo porque 

parte de uma existência. Este é o modo-de-ser do homem. Nós sempre interpretamos: “toda a 

compreensão guarda em si as possibilidade de interpretação, isto é, de uma apropriação do 

que se compreende” (Heidegger, 1927/ 1999, p. 218). Assim, toda compreensão é circular. 

Antes mesmo de interpretar, o pesquisador já possui uma pré-compreensão daquilo que ele 

vai interpretar: 

toda relação de pergunta e resposta move-se inevitável e constantemente em círculo. Só que 

não é um círculo vicioso, um círculo que deveria ser evitado por ser supostamente errado. 

Antes, o círculo pertence à essência de todo perguntar e responder. É possível que eu já tenha 

um conhecimento daquilo pelo que pergunto, mas isso não quer dizer que eu já reconheça 

explicitamente aquilo pelo que pergunto, reconhecer explicitamente no sentido de ter 

apreendido e determinado tematicamente (Heidegger, 2009, p. 69) 

Já destacamos que é num horizonte de humor que o ser humano dá sentido à sua 

experiência. Justamente por já ser-com, em relação afetiva com coisas e pessoas que nos vêm 

ao encontro, somos tomados pelos sentidos expostos e que caracterizam os modos-de-ser 

valorizados, criticados ou reprováveis, dentre outros, presentes em nossa sociedade atual. Ser 

tocado por algum fenômeno já traz si mesmo um sentido pré-compreensivo sobre ele. Se não 

fizesse sentido, não existiria para mim e, consequentemente, não haveria abertura no meu 

existir para que tal fenômeno pudesse aparecer.  

Assim, a compreensão não é uma atividade que aconteça apenas em alguns momentos. 

Ela é uma estrutura essencial do Dasein. Sobre isto, Heidegger (1927/ 1999) afirma: 
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a pre-sença está originalmente familiarizada com o contexto em que, desse modo, ela sempre 

se compreende. [...] Na familiaridade com o mundo, constitutiva da pre-sença e que também 

constitui a compreensão de ser da pre-sença, funda-se a possibilidade de uma interpretação 

ontológico-existencial explícita dessas remissões (p. 131) 

O que se desvela não é o fenômeno em sua totalidade, mas uma das muitas 

possibilidades, a partir da relação que irá se estabelecer entre pesquisador e colaborador, 

mostrando a importância da participação ativa do pesquisador no processo de elaboração de 

uma pesquisa. Suas afetações diante da existência e das suas relações com os outros homens 

levam-no a se interessar por determinados fenômenos do humano, ou nuances deles: “o 

interrogador faz parte do que ele quer saber e do que ele pode ver. Ele é elemento constituinte 

desse olhar em que tudo o que é tem sua chance de aparecer [...]” (Critelli, 2006, p. 149). 

Assim, é a partir do olhar do pesquisador, da compreensão surgida a partir da sua afetação 

diante da narrativa apresentada pelos colaboradores da pesquisa, que o fenômeno será 

interpretado e apresentado à comunidade científica. A maneira como o fenômeno se manifesta 

dá-se, justamente, por causa da relação única que será construída entre pesquisador e o 

participante da pesquisa. Desta forma, sendo o participante, alguém ativo na construção da 

pesquisa, recorremos a Amatuzzi (2001) para utilizar o termo colaborador para nos 

referirmos aos participantes do estudo. 

Como procedimento metodológico que nos permita acessar o fenômeno tal como 

vivido pelos colaboradores, nos valemos da entrevista narrativa baseada na forma pensada por 

Benjamin (1994), e sistematizada por Schmidt (1990) e Dutra (2000), qual seja, uma forma de 

transmissão de experiência de pessoa para pessoa. O narrador é aquele que ouve a história de 

alguém e a transmite aos demais, partindo de sua compreensão sobre o que lhe foi relatado. A 

narrativa estampa a marca do narrador no sentido de que não é o “puro em si” que é expresso, 

mas o fato a partir das impressões do narrador, de sua afetação. Ele imprime sua marca tal 

qual o artesão imprime sua assinatura nas paisagens que constrói com a areia colorida. 

Segundo Benjamin (1994), o narrador tem liberdade para interpretar a história que lhe é 
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narrada como quiser e, assim, o episódio narrado vai além da simples informação. O termo 

‘informação’, para o filósofo, refere-se a comunicar algo junto com suas devidas explicações, 

não havendo espaço para reflexão a respeito, o que vai de encontro ao que nos propormos ao 

pensar em uma pesquisa fenomenológica, que é dar sentido às expressões dos colaboradores, 

no caso, às suas narrativas. 

A narrativa é, portanto, 

[...] uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o ‘puro em 

si’ da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador 

(Benjamin, 1994, p. 205). 

Entendemos que o pensamento de Benjamin (1994) se aproxima das ideias de 

Heidegger (1927/ 1999), e que faz sentido para a construção da metodologia utilizada no 

presente estudo, no que concerne ao fato de expressar que o conhecimento advindo da 

pesquisa é resultante dos sentidos construídos pelo pesquisador, a partir da relação 

estabelecida entre ele e os colaboradores do estudo, a respeito do fenômeno pesquisado.  

Conforme já foi mencionado, o Dasein se caracteriza como a abertura que possibilita 

que fenômenos venham ao encontro, que apareçam. Tal abertura é apresentada como 

disposição afetiva, compreensão e linguagem. O Dasein já está sempre afinado em um humor 

e é a partir dele que poderá compreender o mundo de uma forma ou de outra. O humor é o 

jeito fundamental por meio do qual o Dasein se encontra e pode compreender o mundo. 

Heidegger (1927/ 1999) chama o compreender de visão do Dasein, mas não a partir de 

um dos órgãos do sentido, mas como iluminação, a abertura do Dasein: a compreensão diz 

respeito “a particularidade do ver em que o ente a ele acessível se deixa encontrar descoberto 

em si mesmo” (Heidegger, 1927/ 1999, p. 203). No modo de ser do humor, o Dasein “vê” 

determinadas possibilidades. Ele se compreende e, assim, compreende os demais e o mundo a 

partir destas possibilidades. 
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O pesquisador compreende o fenômeno com determinado humor e, na sequência, 

expressa tal compreensão em palavras. A linguagem é a articulação da compreensibilidade e, 

portanto, se acha à base de toda interpretação e enunciado (Heidegger, 1927/ 1999).  Sobre a 

importância da linguagem, Heidegger (1999) afirmava que não podemos cogitar a existência 

de relacionamento humano sem ela: “originalmente dizer significa ‘mostrar’” (p. 46). Se 

buscamos o mostrar-se de algo, a linguagem é o caminho. 

A linguagem tem um lugar privilegiado no pensamento fenomenológico porque é por 

meio dela que o ser humano se revela e, assim, nos leva a uma compreensão dele: “toda 

disposição [Befindlichkeit] é compreensível e todo compreender é disposto, pois disposição e 

compreensão são igualmente originárias. Em terceiro lugar, o discurso [Rede] é igualmente 

originário. O compreender disposto é, em si, um dizer, um mostrar” (Heidegger, 2009, p. 

250). Mas a linguagem não caracteriza apenas o que se fala. Ela também engloba o escutar. 

Não escutamos palavras soltas, mas o som de determinado objeto ou alguém que se dá a 

compreender a partir do que pronuncia. Como bem exemplifica Heidegger (1927/ 1999), em 

primeiro lugar, não escutamos ruídos ou complexos acústicos, mas o carro rangendo, a chuva 

caindo, um pássaro cantando, uma pessoa chorando ou o fogo crepitando. Isto somente é 

possível porque estamos, desde o início, compreendendo a nossa existência. 

Heidegger (1927/ 1999) chamou a elaboração das possibilidades projetadas na 

compreensão de interpretação. Assim, compreender é sempre interpretar. A posição prévia, 

juntamente com a visão prévia e a concepção prévia formam o “círculo hermenêutico” 

apresentado por Heidegger (1927/ 1999) em Ser e Tempo. A posição prévia ou pré-

compreensão, é resultante da abertura do Dasein a partir da sua disposição afetiva. Cabe à 

interpretação apropriar-se do que já está em uma posição prévia. Isto significa elaborar um 

recorte remissivo de acordo com uma possibilidade determinada de interpretação. Temos a 

visão prévia. A apreensão destes dois momentos diz respeito à concepção prévia.  
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A partir da nossa compreensão sobre o que Heidegger apresentou nesta obra, assim 

concebemos a circularidade com fins práticos de pesquisa:  

 A posição prévia diz das ideias iniciais da pesquisadora sobre o fenômeno. Trata-se da 

sua visão sobre o que seja um homem infértil, ou seja, é de onde partem as suas 

inquietações a respeito do fenômeno. Quando partimos para a entrevista com os 

colaboradores do estudo, precisamos fazer o exercício de abertura desta posição 

prévia, tornando-nos a clareira na qual o fenômeno poderá se desvelar. Embora 

tenhamos ideias iniciais sobre como a descoberta da infertilidade masculina pode 

afetar o homem, colocamo-nos disponíveis para conhecer, a partir da experiência 

existencial de quem o vivencia, o fenômeno da infertilidade; 

  (2) O encontro com os colaboradores já permite à pesquisadora compreender novos 

sentidos sobre o fenômeno. Aqui, temos a visão prévia. Neste estágio, já é possível 

iniciar recortes do fenômeno a partir daquilo que a pesquisadora considera mais 

significativo, ou seja, no universo de possibilidades interpretativas possíveis, já se 

inicia uma delimitação destas possibilidades; 

  (3) A concepção prévia diz respeito à apreensão deste conjunto de posição e visão 

prévias. É o momento no qual as articulações se juntam: o que compreendia antes com 

o que se deu a conhecer a partir do encontro com o fenômeno. Trata-se dos sentidos 

possibilitados pela interpretação gerada a partir do encontro das ideias iniciais sobre o 

ser homem infértil, as diversas narrativas apresentadas pelos colaboradores, as 

anotações feitas a partir das afetações que os encontros com as pessoas e suas 

narrativas proporcionaram, bem como a partir do diálogo com a literatura sobre o 

assunto pesquisado.  
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Pensamos em termos de circularidade, posto que o nosso conhecimento nunca é 

fechado em si mesmo. No processo de pensar, conforme o pensamento meditante
9
, ao nos 

apropriarmos do nosso existir, damo-nos a conhecer e, assim, o sentido retorna para nós, 

ganhando uma nova compreensão, num círculo que é, em si mesmo, a abertura. A 

circularidade permite pensar o processo de investigação como provisório, tendo em vista que 

diz respeito a um momento existencial de afetação de determinado fenômeno. Ao mesmo 

tempo, esta estrutura circular indica uma compreensão e uma interpretação contínuas, 

ininterruptas e, assim, inesgotáveis, que são características do ser-no-mundo. 

 

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No contexto da pesquisa científica, precisamos buscar uma forma para chegarmos ao 

nosso objetivo de responder às perguntas por nós formuladas e que esteja de acordo com 

nosso modo de conceber o ser humano. Heidegger (2009) define método como o caminho que 

conduz a algo, “um caminho pelo qual estudamos um assunto.” (p. 139), marcado pelo 

envolvimento, pela afetação que caracteriza a existência humana.  

 

5.2.1 Participantes 

 

O levantamento teórico a respeito da infertilidade masculina nos fez compreender que, 

de maneira geral, o planejamento de filhos somente acontece na vida dos homens em 

decorrência da concretização do casamento ou da união estável com uma mulher com o 

objetivo de “viverem felizes para sempre”, constituindo uma família. Além disto, a descoberta 

da infertilidade geralmente acontece em decorrência de exames, realizados com o objetivo de 

                                                 
9
 Pensamento meditante, de acordo com Heidegger (2001/ 1955), é o pensamento que reflete a respeito 

do existir. Ir além do que é dado superficialmente e construir novos sentidos a partir da reflexão, do 

deter-se junto às coisas, habitando-as. 
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descobrir a causa da ausência de gravidez em casais que planejam ter filhos, mas não estão 

conseguindo. Tais conhecimentos nos possibilitaram optar por convidar para colaborar com o 

estudo homens casados (ou vivendo em uma união estável) que não tivessem filhos, nem da 

relação atual nem de quaisquer outras e que tivessem recebido o diagnóstico de infertilidade 

masculina. 

Buscando um local onde pudéssemos encontrar prováveis colaboradores, dirigimo-nos 

ao ambulatório de infertilidade da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC)
10

. A médica 

responsável pelo ambulatório mostrou-se receptiva, colocando-se à disposição para ajudar na 

seleção dos colaboradores. Naquela oportunidade, ela informou que, de maneira geral, apenas 

as mulheres comparecem ao local para receber os resultados dos exames, o que já se mostrou 

uma informação relevante e da qual trataremos na sessão referente à análise do material. 

Encaminhamos ofícios à direção geral e acadêmica da referida maternidade, além da 

elaboração de cartazes, que foram entregues à médica responsável para serem afixados nos 

murais do ambulatório com o objetivo de divulgar a pesquisa entre residentes, funcionários e 

usuários do serviço. Paralelamente, fazendo uso das vantagens proporcionadas pela 

tecnologia, enviamos o convite para participar e divulgar o estudo para os contatos da caixa 

de email da pesquisadora
11

.  

A segunda estratégia se mostrou bastante útil, sendo através dela que tivemos acesso 

aos dois primeiros colaboradores do estudo. Um deles respondeu pessoalmente ao email, 

afirmando seu interesse em participar. Com o segundo colaborador, o contato aconteceu, 

primeiro, com sua esposa, que entrou em contato telefônico com a pesquisadora para informar 

que recebera o email e que o marido tinha disponibilidade para participar, mas que não 

                                                 
10

 A MEJC faz parte da UFRN e serve como serviço-escola para os estudantes dos diversos cursos da 

área de saúde. 
11

 Os contatos diziam respeito tanto aos amigos quanto aos profissionais de psicologia e pessoas com 

quem a pesquisadora estabeleceu contatos profissionais, incluindo pessoas que estão no Cadastro 

Nacional de Adoção e que, por imposição da Lei 12.010/09, precisam participar de um curso de 

pretendentes à adoção, de cujo corpo docente a pesquisadora faz parte. 
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recebera o convite porque havia caído em sua caixa de spam. Ela nos forneceu o telefone 

pessoal do esposo, com quem entramos em contato, confirmando a sua disponibilidade para 

participar.  

A oportunidade de palestrar nos cursos preparatórios à adoção também serviu como 

espaço de divulgação da pesquisa. Foi a partir do convite feito aos participantes de tal curso 

para que divulgassem a pesquisa que conhecemos outros quatro colaboradores do estudo. 

Voluntariamente, eles se disponibilizaram para participar.  

O sétimo e último colaborador chegou à pesquisa a partir de uma feliz coincidência. 

Sua esposa trabalha com alguém que recebera o email da pesquisadora sobre a pesquisa e, 

sabendo da razão pela qual o casal não tinha filhos, comentou com sua colega de trabalho, 

perguntando se o marido dela não gostaria de participar. Passados alguns meses, o casal 

conheceu a pesquisadora em seu local de trabalho e, naquele momento, perguntaram se era ela 

quem desenvolvia tal estudo. Diante da confirmação, ele se mostrou interessado e disponível 

para participar do estudo. 

Vale destacar que recebemos alguns retornos dos emails enviados, em que as pessoas 

informavam conhecer algum homem que preenchia os critérios de inclusão na pesquisa, mas 

não sabia como abordá-lo sobre o estudo por considerar um assunto constrangedor para o 

homem. Este retorno também se mostrou significativo, passando, também, a fazer parte dos 

resultados da pesquisa, como será mostrado adiante. 

 

5.2.2 Procedimento de coleta dos dados 

 

Após o primeiro contato com os participantes, através de email, telefone ou 

pessoalmente, marcamos a entrevista com cada um deles. O dia e local foram aqueles de 

melhor conveniência para os colaboradores. Embora tenhamos nos disponibilizado para 
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encontrá-los em local de sua preferência, sendo colocada como única condição que fosse um 

local livre de interferências externas como barulho ou interrupções, alguns preferiram que a 

entrevista acontecesse em local de escolha da pesquisadora. Assim, a maioria das entrevistas 

aconteceu na clínica-escola de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Algumas entrevistas aconteceram no local de trabalho dos colaboradores e um único 

participante escolheu a sua própria residência para a realização das entrevistas. 

Embora, por ocasião do convite, tenhamos informado sobre os procedimentos éticos, 

iniciamos o primeiro encontro reiterando o caráter ético do estudo e entregamos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, que foi lido e assinado por eles, que, também, 

nos autorizaram gravar a entrevista em áudio, através de um aparelho de MP3. Consideramos 

importante expor que, devido a questões estruturais e burocráticas envolvendo o Comitê de 

Ética da UFRN junto ao Conselho Nacional de Ética e Saúde (CONEP) no que diz respeito 

aos novos parâmetros de submissão de projetos à base nacional e unificada de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos, as submissões estavam suspensas desde o final do 

segundo semestre do ano de 2011 até maio de 2012. Desta forma, não foi possível submeter 

nosso projeto de pesquisa ao referido Comitê antes de iniciarmos os contatos com os 

colaboradores. Assim, foram tomados, como conduta ética, os princípios gerais propostos 

pela American Psychological Association (APA), a saber, os princípios da beneficência e não 

maleficência, da fidelidade e responsabilidade e o da integralidade. 

Após percebermos que a relação estabelecida com cada um dos colaboradores 

possibilitava um ambiente afetivo de acolhimento, passávamos à leitura e à assinatura do 

TCLE para, em seguida, iniciarmos a entrevista propriamente dita, partindo de uma questão 

aberta: Como foi para você receber o diagnóstico de infertilidade e em que isso repercutiu em 

sua vida pessoal, conjugal e profissional?. Em alguns momentos, a partir da nossa afetação 
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pelo que nos estava sendo dito, outras perguntas foram feitas com o objetivo de esclarecer 

alguma questão.  

 

5.2.3 Passos de análise e interpretação 

 

O termo análise, tal como o entendemos, está de acordo com as reflexões propostas 

por Heidegger (2009). Ele apresenta vários sinônimos para o termo, desde o ‘desfazer de uma 

trama em seus componentes’, como também ‘soltar’, ‘libertar’, exemplificando com o soltar 

as algemas de um preso ou libertar alguém da prisão, ou, ainda, desmontar os pedaços de uma 

construção. Opta por ‘analítica’ para evitar a analogia com o sentido utilizado pelas ciências 

naturais, qual seja, desmembrar o fenômeno em suas várias partes ou componentes. Logo, 

nossa análise não diz de uma desintegração do fenômeno em vários componentes, mas conduz 

a uma explicitação daquilo que constitui o existir humano, à sua condição de possibilidade. A 

nossa análise diz de um poder “ver” do fenômeno para um determinado olhar – o olhar do 

pesquisador. 

Conforme o compreendemos, os passos da análise se encontram em uma circularidade 

hermenêutica. Assim, a nossa análise acerca do fenômeno da infertilidade masculina já teve 

início no próprio processo de construção da pesquisa, com a pré-compreensão, e seguiu os 

passos listados abaixo, adaptados por nós a partir do que propõem Schmidt (1990), Dutra 

(2000) e Azevedo (2013), bem como da nossa compreensão da fase interpretativa proposta 

por Heidegger, na obra Ser e Tempo (1927/ 1999), lembrando que a proposta de Heidegger 

era uma investigação ontológica com fins de chegar ao Ser, enquanto nossa análise diz 

respeito a uma interpretação ôntica a respeito do fenômeno da infertilidade masculina. Assim, 

os passos da análise foram: 
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a) registro das afetações: momento após o término de cada entrevista, no qual a 

entrevistadora anotava, em um caderno, as impressões imediatamente sentidas por 

ocasião daquele encontro. Tais anotações não seguiam um roteiro pré-estabelecido, 

havendo liberdade para escrever sentimentos suscitados com o que ouvira, dúvidas, 

confirmações de sua visão prévia ou novos sentidos surgidos após os encontros; 

b) transcrição e literalização das narrativas: a etapa da transcrição consiste na 

primeira versão digitada das narrativas, conforme foram narradas pelos colaboradores. 

A literalização trata da organização do texto, uma espécie de “arrumação” da fala de 

modo a deixá-la com um formato mais literal. Saem os cacoetes de linguagem, como 

“né”, “ahã” e “num”, por exemplo, sendo trocados por palavras mais adequadas 

linguisticamente. As perguntas realizadas pela entrevistadora no decorrer da entrevista 

também foram suprimidas nesta etapa, possibilitando ao texto um formato de 

narrativa, mas sem perder o conteúdo e sentido do que foi dito. Visando a consolidar a 

fidedignidade à narrativa, ela foi devolvida ao colaborador para apreciação do material 

e confirmação de que ali estava sua experiência narrada. Para tanto, foi marcado um 

segundo encontro com os colaboradores, que também serviu para esclarecermos 

alguns pontos que nos chamaram a atenção por ocasião do momento imediatamente 

posterior às entrevistas, bem como a partir dos novos contatos que tivemos com as 

narrativas nos momentos de transcrição e literalização. A cada novo encontro com as 

narrativas e com os colaboradores, caso surgissem novos sentidos, eles foram 

incluídos no caderno de anotações; 

c) elaboração do texto interpretativo: trata-se do recorte remissivo das 

possibilidades interpretativas. Embora saibamos que a experiência é própria de cada 

um dos colaboradores, todas as narrativas disseram respeito a um mesmo fenômeno e, 

neste momento, a pesquisadora analisa as afetações e a compreensão que os encontros 
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lhe possibilitaram, a partir dos registros das afetações e das leituras das narrativas, 

favorecendo a construção do seu próprio texto. 

Devemos lembrar que todo o movimento reflexivo descrito nas fases (a) e (b) já diz 

respeito à visão prévia, quando novos sentidos vão surgindo a partir do mergulho no 

fenômeno estudado, seja a partir da revisão de literatura, dos encontros com os colaboradores 

e suas narrativas, e da leitura do caderno de anotações. A etapa (c) diz respeito ao diálogo 

elaborado a partir das etapas de posição e visão prévias, correspondendo à concepção prévia, 

ou ao processo de interpretação final. 

Tomamos emprestados alguns conceitos apresentados por Heidegger, tais como a 

noção de Dasein, cuidado, impropriedade, propriedade, débito existencial, dentre outros, 

considerados existenciais, para auxiliar na análise do material. Destacamos que esta é a nossa 

compreensão de tais conceitos, sendo uma visão psicológica de questões ou conceitos 

filosóficos. Pensamos não cometer nenhum desatino científico ou filosófico, uma vez que 

Husserl já vislumbrava, no início do século XX, uma psicologia fenomenológica, e o próprio 

Heidegger, em seus seminários voltados para médicos e estudantes de medicina, conhecidos 

como Seminários de Zollikon, demonstrava sua simpatia pelas práticas de cuidado. Ele 

mencionava ser plausível um diálogo da filosofia com a psicologia, mostrando, a partir das 

reflexões sobre a daseinsanálise, ser possível “apropriar-se” de conceitos filosóficos e aplicá-

los às práticas de vida, o que gera reflexos nas práticas clínicas e, no nosso caso, na pesquisa 

em psicologia. 

Apresentamos nossos colaboradores, cujos nomes são fictícios com o objetivo de 

preservar suas identidades. A escolha de cada codinome deu-se por eles próprios, ou pela 

pesquisadora, quando eles assim preferiram. Assim, tivemos por colaboradores: Pedro Paulo, 

Luis, Ojuara, Semente, Alexandre, Porpeta e Rui. 
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 Pedro Paulo 

Pedro Paulo foi o primeiro colaborador da pesquisa. Tem 35 anos, é gerente de uma 

empresa de grande porte, está casado há 8 anos e há, aproximadamente, 5 anos, recebeu o 

diagnóstico de infertilidade. Sua participação foi, inicialmente, mediada pela sua esposa. 

Inclusive, a impressão foi de que sua participação aconteceu para agradá-la, já que ela achou a 

pesquisa interessante. Embora tenha aceitado participar, falar sobre sua infertilidade, 

visivelmente, o incomodava.  

Sendo a primeira entrevista, também encontrou-nos ansiosa por iniciar a fase da 

pesquisa em que ouviríamos a experiência de homens que vivenciam a infertilidade. Para 

além das nossas reflexões iniciais e da contribuição da literatura sobre o tema, estávamos 

diante do fenômeno em sua expressão existencial. Assim, aceitamos o que Pedro Paulo nos 

trouxe sem maiores questionamentos, conformando-nos com as respostas mais superficiais. 

Somente ao ouvirmos a entrevista em um segundo momento é que pudemos refletir a respeito 

da relação estabelecida e da sua repercussão para a entrevista. 

Em toda a entrevista, ele discorreu sobre a relação com a esposa, o que nos chamou 

mais atenção. Credita a si mesmo os momentos de tristeza vivenciados pela esposa, buscando 

compensá-la através de uma postura dedicada, ou, diríamos, até devotada, acatando os 

pedidos dela. Não poder dar um filho à esposa e uma descendência aos pais lhe causa grande 

sofrimento, fazendo com que se sinta falho em seu papel de ‘macho’, o que gera 

consequências, também, na área social e profissional. Além do conteúdo que era narrado, a 

entonação de sua voz e o olhar que escolhia um ponto cego ao invés do olhar da pesquisadora, 

principalmente ao falar sobre a descoberta da infertilidade, foram outras expressões de seu 

sofrimento.  

Também com ele não tivemos a oportunidade de realizar um segundo encontro. Todas 

as vezes que marcamos, ele justificou a ausência e, após quase dois meses de tentativas de 
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marcar um segundo momento, encontramo-nos com o casal. Na ocasião, ele aproveitou para 

afirmar que confiava no que a pesquisadora teria escrito, não precisando de um segundo 

encontro, mas reafirmando que os dados poderiam ser utilizados na pesquisa.  

 

 Luis 

Luis, o primeiro a aceitar participar do estudo, mas o segundo colaborador a ser 

entrevistado, tem 42 anos, é funcionário público federal e está no segundo casamento, há 4 

anos. Desde a primeira união, já desconfiava que pudesse haver algum problema que 

dificultasse a gravidez de sua esposa, mas creditava à companheira a responsabilidade por tal 

condição. Não desejava ser pai e, assim, não buscou investigar a questão. A partir da segunda 

união, quando acreditou ter encontrado “a mulher da sua vida” e percebendo o desejo dela de 

ser mãe, a paternidade passou a ser considerada como uma possibilidade.  

Envolveu-se, diretamente, na investigação da infertilidade. A cada exame realizado, 

era informado sobre a diminuição na quantidade de espermatozóides produzidos, até que, há 

um ano e meio, teve o diagnóstico definitivo de infertilidade. Em todas as duas entrevistas 

realizadas, ele se mostrou muito disponível e entusiasmado com a possibilidade de falar sobre 

sua história de superação frente às adversidades, o que incluiu a descoberta da sua condição 

de infértil. Não reclamou do calor que fazia nas salas onde aconteceram as entrevistas, posto 

que o ar condicionado não funcionava. Ao contrário, seu principal interesse era contribuir 

para a pesquisa, ajudar a pesquisadora em seu estudo. Valoriza a postura de ser alguém que 

pode auxiliar outras pessoas através de sua experiência de superação. 

Descreveu sua história de vida, desde o casamento dos pais até o atual momento de 

sua existência, destacando cada momento de adversidade que conseguiu reverter. Destacou 

experiências que geraram sofrimento, mas que ele conseguiu superar e que foram 

significativas para seu crescimento pessoal, como o alcoolismo, a obesidade e a infertilidade. 
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Em sua narrativa, a infertilidade não tem, portanto, importância maior nem se mostra a mais 

significativa de suas experiências, mas é mais uma das situações que ele superou, tendo 

destaque em sua narrativa de superação. 

Acredita que a obesidade e o consumo excessivo do álcool foram causadores da 

incapacidade de gerar filhos e, por isto, sente-se responsável pela infertilidade. Mas, em 

nenhum momento, durante suas entrevistas, ele se colocou na postura de culpado ou 

prejudicado, apenas responsável. Sente orgulho de si mesmo por ser um homem que 

conseguiu superar situações tão difíceis. Inclusive a infertilidade ganha certo status, por ser 

mais uma situação difícil, mas superada. Orgulha-se pela postura em relação a essa situação e 

se sente importante por saber que sua experiência é relevante para a comunidade científica. 

A relação de devoção em relação à esposa também chamou atenção. Fala sobre ela 

com zelo, admiração e gratidão pela sua compreensão e não julgamento frente à sua 

infertilidade. Sente-se em débito com ela, buscando realizar todos os seus desejos, ainda que 

seja difícil para ele. Sugeriu o uso do banco de sêmen como alternativa para que a esposa 

consiga engravidar. É mais uma situação a ser por ele superada, tendo em vista que não se 

sente à vontade com a possibilidade de a esposa “engravidar de outro homem”, como ele 

mesmo diz.  

 

 Ojuara 

O terceiro participante, Ojuara, tem 33 anos e, há quase três anos, está casado. Esta é a 

sua quarta união conjugal, ou o seu primeiro casamento ‘no papel’, como faz questão de 

explicar. Desde a primeira relação conjugal, tem o projeto de ter filhos. Quando estava na 

segunda união, em 2006, começou a desconfiar que poderia ser ele o responsável pela 

ausência de gravidez, o que ficou mais forte quando soube que a segunda companheira, que já 
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tinha um filho quando iniciou o relacionamento com ele, engravidou novamente assim que 

começou um casamento posterior àquele que teve com Ojuara.  

Foi o único participante que não fez exames para confirmar sua infertilidade. O fato de 

não conseguir engravidar as companheiras, somado a um episódio de uma queda de um 

cavalo, fato acontecido em 2002, ao qual ele atribui a formação de uma fimose, foram o 

suficiente para que ele assumisse a condição de infértil. Para isto, foram necessários dez anos. 

Mesmo assumindo a infertilidade, nos pareceu que a ausência de um diagnóstico definitivo 

tem um valor importante para ele, já que a dúvida deixa outras possibilidades como possíveis, 

as quais ele pode resgatar, em outro momento de vida.  

Embora se considere uma pessoa tímida, ficou muito à vontade, em todas as 

entrevistas, conversando não somente sobre a infertilidade, mas resgatando toda a sua história 

de vida e seus projetos futuros, demonstrando a importância que ele dá à família e o quanto 

está envolvido no projeto de paternidade. A primeira entrevista foi longa e, em grande parte 

dela, ficamos com a sensação de que ele fugia do tema, posto que falava sobre sua história, 

resgatando experiências com os pais e com o avô, uma figura muito relevante em sua vida. 

Posteriormente, ao ouvirmos a entrevista, compreendemos que falar sobre a infertilidade é 

resgatar toda a sua história de vida, de projetos, de sentido de família e importância dela em 

sua existência. Solicitou uma cópia da narrativa, pois considera que ela apresenta a sua 

história e, também, em algum aspecto, a história do filho que aguarda chegar através da 

adoção. 

As entrevistas com ele aconteceram em sua própria residência, oportunidade em que 

ele apresentou toda a família (sogros e cunhada) à pesquisadora, expressando orgulho ao 

explicar aos familiares que estava participando de uma pesquisa, que a sua história era 

importante e interessava à ciência. Pareceu-nos que aqueles momentos de entrevistas foram 

algumas das poucas vezes em que ele falou, seriamente, sobre o assunto. Em grande parte das 
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experiências narradas, o contexto era de piada com o tema. Segundo ele, o humor é a sua 

principal maneira de reagir aos comentários ou à reação das pessoas quando tomam 

conhecimento de sua situação.  

 

 Semente 

Semente foi o nosso quarto participante. Aos 51 anos de idade, professor universitário, 

está casado há mais de 20 anos e, há aproximadamente 15 anos, recebeu o diagnóstico de 

infertilidade, ou, como ele mesmo explicou, uma questão de pouca mobilidade e motilidade 

dos espermatozoides. O processo de descoberta teve a ver com o fato de que o casal desejava 

filhos em comum e, como a sua esposa já tinha filhos, frutos de uma relação afetiva anterior, a 

ausência de gravidez já mobilizou Semente para realizar exames e, na sequência, receber o 

diagnóstico. Escolheu o pseudônimo tanto por fazer referência ao tema da pesquisa quanto 

por apresentar seu hobby – a jardinagem – atividade que possibilita a contemplação e a 

aproximação com a natureza. 

Pareceu-nos o mais ponderado dos colaboradores. Narrou as situações de sua 

existência de forma simples e prática, considerando-se uma pessoa centrada, voltada para a 

vida intelectual e espiritual, sempre intelectualmente diferente e, compreendemos pela sua 

narrativa, superior aos demais. Justamente por isto, se sentia, e ainda sente, na obrigação de 

reagir aos comentários jocozos em relação à sua infertilidade de forma acadêmica, como se 

desse uma aula às pessoas. É a esta intelectualidade que ele credita ter reagido de forma 

tranquila, aceitando, pacificamente, o diagnóstico.  

Afirmou que a infertilidade não é um assunto que seja importante para ele, mas, no 

decorrer da entrevista, relembrou momentos iniciais de descoberta da situação que lhe 

causaram sofrimento e vergonha. Inclusive, durante toda a narrativa, não se reporta a si 
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mesmo como infértil, nem pronuncia a palavra ‘infertilidade’, o que nos faz pensar que o 

assunto seja mobilizador de sofrimento nele. 

Toda a sua narrativa foi bem elaborada; sua voz é suave e transmite serenidade, mas, 

por vezes, sua filosofia sobre a existência nos pareceu um discurso belo, mas distante. Ao 

reler a narrativa já transcrita, comentou que foi muito repetitivo em seu discurso, não 

considerando que a sua experiência possa ser significativa para a ciência, questionando, várias 

vezes, a pesquisadora a respeito, pedindo a opinião dela em relação à qualidade do material 

produzido, como se o que ele produziu não tivesse serventia.  

 

 Alexandre 

A primeira entrevista com Alexandre aconteceu logo após a entrevista com Semente. 

Foi interessante sair de uma conversa com alguém com uma experiência filosófica sobre a 

existência que nos pareceu uma bela, porém inalcançável narrativa, para mergulhar em uma 

conversa desembaraçada sobre a experiência de infertilidade. 

Alexandre tem 31 anos e trabalha como gerente financeiro. Foi um dos que se mostrou 

mais ansioso para a realização da entrevista e, embora conciso, sua postura durante a pesquisa 

foi de disponibilidade, mostrando-se entusiasmado em participar. Casado há três anos, foi o 

único que descobriu a infertilidade sem estar envolvido no projeto de geração de filhos. Ainda 

era solteiro e, a pedido de uma namorada, foi realizar exames de sangue com o intuito de 

detectar alguma doença sexualmente transmissível.  

É portador de uma síndrome genética – síndrome de Klinefelter, responsável pela 

infertilidade. Durante todas as entrevistas, tratou o tema com tranquilidade. Resgata, em sua 

narrativa, o sofrimento que os pais sentiram quando ele recebeu o diagnóstico, pois temiam 

que ele fosse ridicularizado pelos homens e desconsiderado pelas mulheres. A condição de 

infértil teve sentidos diferentes para ele, desde a descoberta. Inicialmente, considerou um 
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alívio, tendo em vista que, na época, iniciando a vida sexual, sua preocupação era evitar uma 

gravidez indesejada. Com a infertilidade, tal preocupação não fazia mais sentido. 

Posteriormente, já planejando casar, a condição de infértil gerou sofrimento, mas, também, 

conduziu à escolha da companheira, buscando uma mulher que já tivesse filhos e não sentisse 

mais necessidade de engravidar. Ser infértil nunca foi motivo para se sentir inferior ou 

diferente dos demais homens. 

 

 Porpeta 

Porpeta, 32 anos, trabalha como técnico em informática. Descobriu a infertilidade a 

partir de uma consulta com um urologista, após uma crise renal. Isto aconteceu pouco antes de 

seu casamento, que já completou quatro anos. Como já tinha o projeto de ter filhos e sabia que 

era portador de varicocele, questionou o médico a respeito desta doença e se haveria algum 

problema reprodutivo em decorrência dela. Embora visivelmente mobilizado pelo tema, 

inclusive, define-se como deficiente, descreveu sua experiência após o diagnóstico de 

infertilidade de maneira completa e transparente. Sua entrevista foi a mais mobilizadora, 

marcada por longas pausas, narrativa lenta e que, junto ao seu olhar e sua postura, deixaram 

seu sofrimento palpável à nossa compreensão. 

Descreveu problemas de auto-estima e de desempenho sexual, chegando a desejar a 

morte. A tristeza e os choros constantes da esposa somente aumentam seu sentimento de 

incapacidade. A questão financeira não permite que se beneficiem das técnicas de reprodução 

assistida, sendo outro fator que contribui para seu sentimento de menos valia, posto que não é, 

mais uma vez, capaz de proporcionar à esposa uma gravidez. Suas esperanças estão postas na 

adoção de uma criança ou na submissão às técnicas de reprodução assistida pelos SUS.
12

 

                                                 
12

 Poucas semanas após a entrevista, a MEJC abriu inscrições para a realização de reprodução assistida para 

pessoas de baixa renda. 
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Devido a um problema no gravador, a entrevista não foi gravada, fazendo-nos recorrer 

à memória e às anotações feitas no caderno. O retorno do colaborador, atestando a fidelidade 

do conteúdo transcrito possibilitou a confirmação das informações, dando o caráter de 

fidedignidade necessário para que pudéssemos analisar a narrativa. 

 

 Rui 

Rui foi o último dos colaboradores a ser entrevistado. Aos 31 anos, casado há 4 anos, 

trabalha como gerente de vendas. Expressou o desejo de ter filhos antes mesmo de casar, 

embora tenha informado que o casamento estava em seus planos diretamente relacionado à 

paternidade. 

Ansioso pela chegada de filhos, antes mesmo de completar um ano de casado, devido 

à ausência de gravidez, intimou a esposa para que ela buscasse um médico, colocando nela 

toda a responsabilidade pela não gravidez. Há três anos, recebeu o diagnóstico, o que lhe 

causou momentos de profunda tristeza. O sofrimento que vivencia está tão límpido em sua 

existência que, ao descrever como recebeu o diagnóstico, parecia uma experiência vivenciada 

há apenas alguns minutos. 

Sua narrativa deixou clara a sua indignação com a condição de infertilidade e com as 

alternativas que se colocaram como possíveis: sejam os procedimentos médicos, seja a 

adoção. No que diz respeito ao auxílio médico, considera um processo extremamente 

capitalista. Acusa os profissionais de medicina que trabalham com reprodução assistida de 

fazerem distinção entre o atendimento oferecido às pessoas, favorecendo somente aquelas que 

têm boas condições financeiras. Em relação à alternativa da adoção, também se sente 

prejudicado pelas normas legais porque elas vislumbram um tempo imprevisível de espera, 

que ele não deseja aguardar. Novamente, desconfia que não há transparência nos trâmites 

legais.  
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Como possibilidade de análise, optamos por construir um texto que, tal qual o 

artesanato na garrafa de areia, necessita do trabalho de articulação minucioso do artesão para 

que ganhe forma e tenha sentido. Usamos fragmentos das narrativas dos colaboradores do 

estudo, articulados com as nossas afetações, surgidas tanto de tais encontros quanto dos 

reencontros, possibilitados pela leitura das narrativas, entremeados pelas reflexões teóricas de 

artigos e textos, além do nosso mergulho nas ideias heideggerianas a respeito do existir 

humano. 
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6 AS DIVERSAS CORES QUE DELINEIAM MODOS-DE-SER DE HOMENS COM DIAGNÓSTICO 

DE INFERTILIDADE 

 

Iniciamos nosso estudo desejando compreender repercussões que a infertilidade 

produz na existência dos homens. O primeiro aspecto que observamos foi que a possibilidade 

de poder falar sobre suas afetações parece ter sido significativa para eles. Luis e Ojuara 

demonstraram orgulho em saber que as suas histórias serviriam à ciência. Inclusive, Ojuara 

solicitou a cópia de sua narrativa para, futuramente, mostrar ao filho um pouco da história que 

também diz respeito a ele. 

Alexandre expressou satisfação por alguém mostrar interesse em sua história. Rui 

explicou que já fez psicoterapia e considerou uma experiência significativa em sua vida. 

Quanto surgiu o convite para participar da pesquisa, gostou da oportunidade de poder 

conversar, novamente, com uma psicóloga, embora compreendendo não ser uma situação de 

psicoterapia. O acompanhamento psicoterapêutico foi anterior ao diagnóstico de infertilidade 

e, por ocasião da pesquisa, ele poderia expressar a um profissional sua experiência em relação 

a tal condição. 

Ao ler a sua narrativa, Semente questionou a sua qualidade e se ela estaria satisfatória 

para a análise, considerando-a repetitiva. Como alternativa, se colocou à disposição para falar 

tudo novamente, solicitando da pesquisadora a confirmação de que a narrativa estava 

satisfatória. Tal atitude nos fez pensar se não haveria interesse em falar mais a respeito da sua 

experiência. Inclusive, mesmo nas situações em que algum colaborador mostrou desconforto 

de falar a respeito da sua condição infértil, houve disponibilidade para discorrer sobre a sua 

experiência. Porpeta, embora bastante mobilizado ao narrar sua experiência, se mostrou 

aliviado ao fazê-lo. Boris (2011), também já havia observado tal aspecto, quando realizou sua 

pesquisa sobre a construção da subjetividade masculina: os homens entrevistados por ele, 
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também, se mostraram motivados a dar os seus depoimentos e satisfeitos de poder discutir 

questões referentes ao gênero masculino, que, muitas vezes não, revelam a outras pessoas.  

Alguns dos colaboradores da nossa pesquisa comentaram ser a primeira vez que 

narravam alguns sentimentos ou pensamentos que experienciaram. Por outro lado, conforme 

nos fora relatado pela responsável pelo serviço de reprodução da MEJC, a clientela masculina, 

em grande parte dos casos, não participa das consultas nem se faz presente para a entrega dos 

resultados, ficando sua participação restrita apenas à realização dos exames. 

Vislumbrando estas duas situações, especialmente a partir da nossa relação com cada 

um dos participantes deste estudo, consideramos que possibilitar espaços de escuta para os 

pacientes deste tipo de serviço é necessário. Assim como os participantes, outros homens 

poderão valorizar e aproveitar os momentos em que alguém se coloca como abertura para 

ouvi-los, fazendo-se lugar de acolhimento para o que eles desejam expressar.  

Embora valorizando a oportunidade de poder falar sobre a experiência da infertilidade 

que a pesquisa ofereceu, de forma geral, os colaboradores mostraram que também não se 

fizeram presentes na investigação inicial pela ausência de filhos, reafirmando o que a 

literatura confirma: que as questões relacionadas à saúde reprodutiva e à vinda de filhos 

dizem respeito à mulher. Então, eles acabam por não assumir uma postura ativa na 

investigação dos problemas reprodutivos apresentados pelo casal. Sobre esta questão, Pedro 

Paulo confirma que somente realizou exames quando foi solicitado:  

[...] a gente começou a pensar em constituir uma família, em aumentar a família, e a 

gente ficou um mês, dois meses, três meses e nada; e, depois de um ano e sem saber de 

nada, daí, ela teve a iniciativa de ir, lá, procurar a médica dela e a médica me indicou 

para fazer alguns exames: o espermograma e outro. 
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Rui colocou toda a responsabilidade pela ausência de filhos na esposa. Apenas seguiu 

a orientação médica e se submeteu a exames devido à ansiedade para descobrir a razão da 

ausência de filhos, embora não considerasse haver algum problema consigo mesmo: 

Aí, quando ela resolveu parar, a gente passou um ano sem ela tomar anticoncepcional 

e eu achava estranho porque não vinha. Quando deu nove meses, eu lembro que, 

quando deu nove meses, eu disse: “Olha, tá estranho. Vá investigar porque você tem 

algum problema.” Como sempre, o homem não quer admitir que o problema é seu. 

Luis até suspeitou que poderia ser dele a causa da ausência de filhos, mas, para ele, a 

responsabilidade inicial não deixou de ser da esposa: 

E no primeiro casamento, tiveram dois momentos: uma foi a suspeita de gravidez e, a 

outra vez, a minha ex-esposa chegou a dizer que confirmou. Só que, como ela era de 

outro estado e tinha viajado para lá e ficou sabendo lá, diz que viu os exames lá, fez 

exame lá, mas eu não vi. Ela quem disse e disse que poucos dias depois, perdeu. Mas, 

enfim, ficamos casados ainda por alguns anos e, aí, ela não engravidou mais. E aquilo 

me despertou uma certa ideia de que poderia haver alguma coisa, ou comigo ou com 

ela. Até então, a ideia inicial é que fosse alguma coisa com ela. 

A partir deste trecho da narrativa de Luis, podemos observar que a possibilidade de ser um 

problema com ele até foi ventilada, mas parece ser um pensamento superficial, posto que, 

para ele, a principal responsável pela fertilidade parece ser a esposa e, portanto, a ideia inicial 

é que seja dela a responsabilidade pela ausência de uma gestação. Pensamento semelhante 

observamos na narrativa de Rui, embora ele sequer tenha permitido pensar em si mesmo 

como portador de alguma dificuldade, doença ou limitação que impossibilitasse o casal de 

gerar filhos. Ao contrário, clara e diretamente, ele culpou a esposa pela ausência de gravidez. 

Além do mais, as questões de saúde e de doença não fazem parte do cotidiano destes 

colaboradores. É como se eles não vislumbrassem esta possibilidade de adoecer como 

possível em suas existências. A possibilidade de haver alguma condição que dificulte a sua 
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capacidade reprodutiva ultrapassa os limites aceitáveis no horizonte cotidiano de sentido que 

compõem as vidas destes homens.  

Para Pedro Paulo, Luis e Rui, a possibilidade de que pudessem ter algum problema 

reprodutivo não cabia em suas existências. Imersos em um contexto que impõe que o homem 

seja viril e potente, questões relacionadas à saúde e à doença, incluindo a saúde reprodutiva, 

não se fazem prioritárias em seus horizontes de sentido, em seus modos de se constituir 

homens, sendo preocupações relacionadas ao gênero feminino, daí eles logo apontarem as 

mulheres como responsáveis. Mesmo quando as esposas realizaram exames que provaram não 

haver qualquer problema em sua saúde reprodutiva, ainda assim, elas continuaram sendo 

consideradas as responsáveis pela ausência de um filho do casal. 

As experiências de Porpeta e Alexandre não foram diferentes. A possibilidade de ter 

problemas de saúde ou alguma condição que os impossibilitasse de gerar filhos não fazia 

sentido e eles sequer temeram tal possibilidade, posto que a descoberta da infertilidade 

aconteceu por ocasião de exames realizados com outro fim. Também não era frequente 

realizarem consultas médicas nem se preocuparem com a saúde reprodutiva.  

No caso de Alexandre, a descoberta aconteceu porque ele se submeteu a uma bateria 

de exames por imposição de uma namorada, cuja condição para que começassem a manter 

relações sexuais foi que ele realizasse exames para confirmar sua saúde sexual. Na ocasião, o 

médico sugeriu outros exames porque diagnosticou um distúrbio no saco escrotal e, em uma 

investigação mais aprofundada, foi descoberta a infertilidade.  

Aí quando ele me disse que eu não poderia ter filho, para mim, foi como se tirasse 

uma pedra de cima de mim. Não sei porquê. Uma coisa que eu vi é que todo mundo 

batia: “cuidado para não engravidar. Cuidado que você pode engravidar. Cuidado.” 

A sociedade ‘cai em cima’: “use camisinha”. Então, eu ficava com muita pressão em 

cima de mim em relação a isso. Quando ele falou isso, para mim, foi um alívio. 
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“Beleza! Não tenho problema de, de repente, engravidar uma mulher”! Eu aceitei as 

coisas com facilidade. 

Naquela época, ele buscava confirmar sua masculinidade a partir da possibilidade de 

assumir uma relação afetiva que incluísse uma vida sexual com a namorada. Preocupava-se 

em mostrar que era um homem adulto, que tem vida sexual estável, mas que, não sendo 

casado, previne-se para não engravidar a namorada. Ao receber o diagnóstico, sentiu alívio 

porque poderia continuar sua vida sexual, mas livre do peso de não engravidar uma mulher.  

 Porpeta, por sua vez, soube que tinha varicocele em exame médico obrigatório na 

época em que se apresentou ao serviço militar. Naquele momento, como não sentia dores ou 

qualquer outro sintoma, não se preocupou. Apenas leu a respeito e lembra que, na época, 

descobriu haver vários estágios da doença e, pelos sintomas, ele estaria no primeiro estágio. 

Não deu importância ao fato, durante muito tempo, até que, afetado por uma crise renal, anos 

depois, já com o projeto firmado de casamento e de construção de família, aproveitou a 

oportunidade de estar na situação de paciente para consultar o médico a respeito da 

varicocele, pedindo explicações sobre a doença, principalmente se teria sequelas em sua vida. 

Foi quando tomou conhecimento de que a doença pode causar problemas de fertilidade e, a 

partir de exames, recebeu o diagnóstico. 

O comportamento dos colaboradores de somente procurar um médico quando 

solicitado, ou por uma condição externa (doença ou ausência de filhos), acaba servindo para 

reforçar a literatura que aponta a baixa participação masculina nos serviços de saúde, 

reforçando o ideal de masculinidade hegemônica, que não abre espaço para que o homem se 

permita ser viril e vulnerável às doenças, cuidadoso com sua saúde, sem deixar de ser 

‘macho’.  

De fato, somente há alguns anos, é que ações passaram a ser implantadas visando a 

uma maior participação dos homens nos cuidados com a saúde e nas questões ligadas ao 
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planejamento familiar. Gomes, Nascimento e Araújo (2007) concluem que uma das razões 

para a baixa participação dos homens nos serviços básicos de saúde diz respeito à concepção 

de que sua masculinidade pode ser posta à prova caso busquem os serviços. Ao buscar 

assistência médica, eles se mostrariam fracos, e fraqueza é característica feminina, ou seja, é 

contrária aos atributos do gênero masculino. Novamente, isto vai de encontro ao projeto de 

existência destes homens. Se buscar assistência médica, em caso de doença, é percebido como 

fraqueza, como atributo feminino, caso esta situação diga respeito à saúde reprodutiva, a 

repercussão em sua existência teria um significado bem maior. Se a masculinidade já é posta à 

prova em uma situação de consulta médica rotineira, o que pensar em casos de problemas na 

área sexual? 

Semente foi o único colaborador que, espontaneamente, buscou o médico com a 

suspeita de que tivesse algum problema de saúde reprodutiva. Sua esposa já tinha dois filhos 

de um casamento anterior e, portanto, ele descartou que ela tivesse problemas de fertilidade. 

A possibilidade de algum problema reprodutivo somente passou a ser uma possibilidade em 

sua existência porque a esposa já tinha filhos e, desta forma, já afirmara e reafirmara 

socialmente a sua saúde e capacidade fértil:  

houve uma época em que eu queria ser pai e a minha esposa é fértil, porque ela já foi 

casada, tem dois filhos e a gente nunca evitou. E eu fiquei cismado com isso. Eu me 

perguntava: “mas por que é que a gente não tem filho?” Então, eu fui procurar um 

médico. Inicialmente, ele descobriu que eu tinha varicocele. Acho que os primeiros 

médicos acreditavam que – aí eu comecei a fazer exames – eles acreditavam que a 

infertilidade era devido à varicocele. Mas, depois, outros disseram que não tinha 

nada a ver. [...] E eu comecei a fazer exames, nos centros
13

, e até tratamento com 

medicações eu fiz.  

                                                 
13

 Centros diz respeito a centros espíritas. 
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Embora afirme que suspeitar da infertilidade e buscar um médico tenha sido tranquilo 

e que não se sentiu nem diferente nem inferior aos outros homens, até hoje, Semente nega o 

diagnóstico, justificando ter apenas um problema de mobilidade e de motilidade dos 

espermatozoides, e que não ter os filhos biologicamente acabou sendo uma escolha, mas que 

ele poderia engravidar a esposa, caso quisesse.  

porque homem, para muita gente, é aquele que faz um filho, embora – até alguns 

amigos meus, quando descobrem que fulano de tal é homossexual, mas é pai, falam: 

“como é que pode? Como é que pode? Ele não é ‘gay’? Como é que ele é pai?” Como 

se não pudesse, está entendendo? Então, homem mesmo, a virilidade, parece que só 

está presente para as pessoas quando os homens ... são férteis, porque, na verdade, eu 

sou fértil. Só tenho a motilidade e a mobilidade dos espermatozoides tão baixas que 

eles não conseguem chegar ao óvulo, mas, com inseminação daria certo. 

No horizonte de sentidos possibilitado pela facticidade, a infertilidade não é 

reconhecida como uma condição presente no modelo de masculinidade no qual os homens se 

reconhecem. A narrativa de Semente nos mostra isto: se até um gay, vinculado a um modelo 

de masculinidade inferiorizado, tem a capacidade de gerar filhos preservada, certamente ele 

também a tem. Daí, o que lhe fez sentido é assumir a fertilidade como uma escolha que ele 

poderia realizar, mas que optou por não o fazer. Justifica, a partir da doutrina espírita, que as 

situações que acontecem na vida de alguém são devidas a algum propósito espiritual 

relacionado a vidas passadas. Assim, acreditando que a sua impossibilidade de gerar filhos 

está ligada a alguma deficiência anterior, cabe a ele apenas se resignar e aceitar, e que tal 

condição não o faz inferior a nenhum outro homem. Mesmo assim, escolhe não assumir a 

infertilidade como condição existencial em sua experiência, mas apenas como uma escolha 

possível. 

Pensamos que, na impessoalidade que caracteriza nossa existência cotidiana, a 

perspectiva de ter sua masculinidade questionada fez com que ele se fechasse ao 
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estranhamento que se apresentou diante do diagnóstico recebido, escolhendo retornar ao que 

lhe é familiar: ser um homem fértil e detentor do poder de engravidar, caso queira, uma 

mulher. 

Ojuara, apenas no quarto casamento, assumiu a condição de infértil, embora sem 

realizar exames. Mesmo quando passou a desconfiar de que poderia ser um problema seu, não 

se mobilizou nem mesmo a comentar a suspeita com a esposa. A possibilidade de ser incapaz 

de gerar uma criança era tão distante do sentido de seu existir que, quando surgiu, ele não se 

permitiu sequer comentar com outras pessoas sobre a suspeita.  

[...] e eu sempre dizia: “não, não tome, não, comprimido, para ver se a gente tenta, 

para aparecer menino. Então, elas nunca tomaram e nunca apareceu. Minha terceira 

mulher tinha umas gravidezes imaginárias. Ela dizia “tô grávida. Faz três meses que 

minha menstruação não vem”. Mas ela era muito gorda: ela engordou demais e ela 

tinha problema de disfunção hormonal. Então, ela pegou e inventava gravidez que 

nunca teve. E, depois que eu me separei dela ela juntou-se com outro ‘cara’ e hoje 

tem um filho. Então, o problema não era dela: o problema era meu. E, com minha 

atual esposa, depois que a gente casou no civil, ela disse: “vou deixar de tomar 

remédio”. “Pode deixar. Vamos tentar ter uma criança”. E foi, foi, foi, vai fazer três 

anos de casamento e nada. Minha sogra sempre dizia: “ e esse menino, não vai 

aparecer?” Sempre eu driblava e dizia: “não, a situação da gente não está 

permitindo. O que eu ganho é pouco e não tenho condições financeiras nem de me 

sustentar, nem de sustentar minha esposa. Então, vamos esperar e deixar para o 

próximo ano. Vamos deixar para o próximo ano.” E o próximo ano que nada! Chegou 

um dia que minha esposa chegou para mim e para o meu sogro: “meu filho, vamos 

fazer um exame. Já ta na hora de a gente ter um filho.” [...] E mamãe, também, já 

vinha cobrando: “um filho, um filho, um filho”. E eu sou uma pessoa muito positiva. 

Eu disse “o problema não é com ela, não:o problema é comigo.”. 

Em sua narrativa, Ojuara explicou que começou a desconfiar da infertilidade já no 

segundo casamento, uma vez que eles não utilizavam métodos contraceptivos, mas a gravidez 

não acontecia. A segunda esposa já tinha um filho. Aqui, o fato de a esposa já ter “provado” 
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sua fertilidade, tal qual a experiência de Semente, é que a possibilidade de que ele pudesse ter 

algum problema passou a ser considerada. 

A escolha do pseudônimo Ojuara estava relacionada com o protagonista do filme O 

homem que desafiou o diabo
14

, tendo ele justificado sua identificação com o personagem 

tanto pela origem do nome (Araújo, ao contrário) quanto pelo fato dele personificar o homem 

do sertão nordestino. No filme, Zé Araújo é um boêmio, apreciador de forró e conquistador de 

mulheres, que se vê obrigado a casar com uma turca, após ser ameaçado pelo pai da moça e 

seus capangas. Passa a ser subjugado pela esposa e pelo sogro, sofrendo humilhações 

constantes, até o dia em que, num surto de valentia repentino, surra os seus algozes e escolhe 

um modo-de-ser condizente com seus sentimentos, valores e projetos de vida. Como 

expressão desta mudança, troca o nome e torna-se Ojuara. Tem por características ser sedutor, 

boêmio, extravagante, valente e conquistador de mulheres, um verdadeiro “cabra macho”, 

encarando todos os desafios que surgiam com coragem e ousadia. 

Na experiência de nosso colaborador, o questionamento dos sogros e da mãe a respeito 

da geração de um neto, bem como a solicitação da esposa para que eles fizessem exames, 

eram compreendidos por ele como cobranças, o que acabava por deixá-lo constrangido diante 

dos familiares. Pensamos que, tal como o personagem da ficção, Ojuara, diante do 

questionamento público para que provasse sua masculinidade, escolheu enfrentar com bravura 

e coragem o desafio de assumir a incapacidade de engravidar uma mulher ao invés de sofrer 

pela pressão e pelo constrangimento que sentia, todas as vezes que algum familiar tocava na 

questão da geração de filhos.  

A possibilidade de ser infértil implicou, para ele, desconhecer-se naquele projeto de 

existência no qual se reconhecia enquanto homem. Após anos se esquivando desta 

possibilidade, ele decidiu desafiar os valores de sua terra, “do sertão”, onde homem infértil é 

                                                 
14

 Filme brasileiro, lançado em 2007 sob a direção de Moacyr Góes e baseado na obra As Pelejas de Ojuara: o 

homem que desafiou o diabo, do escritor potiguar Nei Leandro de Castro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Potiguar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nei_Leandro_de_Castro
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rebaixado do status de homem, sendo comparado ao gay ou às mulheres. Tal como o 

personagem, é por conta do constrangimento causado a partir das relações afetivas mais 

próximas e significativas, que ele escolhe outro modo-de-ser, sem perder o status de ‘cabra 

macho’ nordestino.  

Outro fator que contribuiu para que Ojuara assumisse a condição de infértil sem 

recorrer a um diagnóstico oficial diz respeito ao sentido que ele atribui à questão de saúde/ 

doença. Foi enfático ao afirmar que não realiza consultas médicas, nem mesmo tem plano de 

saúde (embora possa arcar com a despesa) porque teme descobrir ser portador de uma doença 

grave e, por este motivo, ficar internado e sofrer perdas financeiras e morais porque ficará 

improdutivo por algum tempo. Ora, o trabalho e a capacidade produtiva são outros atributos 

que, socialmente, definem um homem. Para ele, não ser reconhecido como produtivo é 

bastante mobilizador: 

eu tenho medo de, fazendo exame, descobrir que é alguma coisa mais séria e isso vai 

mudar a minha vida. De envolver cirurgia, tratamento ... vai mudar a minha vida. Eu 

vou ficar muito pior porque eu sou, eu tenho meus negócios e eu sou quem “bota 

semente”, eu sou quem “colho”: eu participo de todas as coisas, de todos os passos 

de um “plantio”. Eu passo, eu anoto, eu vejo, eu fotografo, eu trago para a CEASA 

[...] Eu sou uma das pessoas que tem garantia de entregar um produto 100%. [...] 

Então, diga aí eu ficar 15 dias em uma cama operado? [...] Eu não sou ganancioso 

por dinheiro. Eu sou ganancioso por perfeição, por qualidade. Eu não quero que 

ninguém ligue para mim para dizer: “rapaz, seu coentro chegou aqui e chegou ruim; 

seu coentro chegou pequeno; eu não quero. É isso. Eu quero sempre que o meu 

coentro abasteça a expectativa. 

Ele escolhe assumir-se publicamente como infértil e enfrentar as consequências desta 

declaração em sua existência e nas relações com as pessoas que lhe são mais próximas e 

fazem parte de seu mundo familiar, ao invés de buscar assistência médica e, quem sabe, sofrer 

com a perda de outra potência: a sua potência laboral. Ele se sente mau por não conseguir 
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atender às expectativas reprodutivas da esposa dos familiares, mas a perda do status e do 

respeito que tem, em seu meio profissional, ou seja, de deixar de atender as expectativas da 

clientela é mais assustadora. 

Durante a entrevista, ao falar a respeito do trabalho, Ojuara descreveu todas as 

atividades que realiza, bem como a aprendizagem, o crescimento e o reconhecimento que 

recebe por parte do chefe e dos clientes. Em todas estas atividades, ele se reconhece a si 

mesmo, mostrando orgulho de ser bem sucedido nesta área de sua vida. Ao mesmo tempo, 

reconhece-se como uma pessoa egoísta por não buscar auxílio e tratamento médico, mas 

assume que optar por esta escolha, significa ser conduzido pelas expectativas dos outros, não 

pelo seu projeto de existência, posto que escolher a investigação médica pode conduzir a 

caminhos que o fariam perder aquilo que já conquistou em outra área significativa de sua vida 

e que, também, está diretamente relacionada à construção de si mesmo. 

Pensando em toda a complexidade que envolve a construção do modelo de 

masculinidade hegemônica que prevalece em nossa sociedade, consideramos que a descoberta 

da infertilidade é muito difícil de ser aceita. Para outros homens, que tal como os 

colaboradores do nosso estudo, crescem em uma sociedade que define a masculinidade como 

potente e invulnerável, a descoberta da infertilidade vai de encontro a um modo de se 

reconhecer a si mesmos, fazendo-os questionar os seus projetos de existência. 

Nas experiências de Ojuara, Pedro Paulo, Rui, Luis e Porpeta, mesmo quando a 

possibilidade da infertilidade surgiu, foi rapidamente descartada, tendo eles, inicialmente, 

escolhido nem mesmo ventilar a ideia, o que consideramos que aconteceu porque ela 

incomoda, justamente, por ‘mexer’ no modelo masculino imposto pela sociedade, ou seja, 

masculinidade como sinônimo de virilidade, força e invencibilidade, modelo que os homens 

acabam por internalizar e, no qual, passam a se reconhecer como si mesmos, direcionando 

suas escolhas e as maneiras de se relacionarem consigo mesmos e com os outros Daseins.  
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O diagnóstico de infertilidade foi um acontecimento imprevisto, retirando destes 

homens a familiaridade com que conviviam em relação à sua masculinidade, evocando o 

desamparo fundamental de que, na vida, a única certeza concreta é a morte. O diagnóstico 

desorganizou a referência masculina que, até então, sustentava as suas existências, surgindo a 

estranheza diante de todas as ‘verdades’ que conheciam sobre si mesmos. Por exemplo, 

Porpeta trouxe, em sua narrativa, a sensação de que não servia mais para nada, se comparando 

com o lixo. Também fez a comparação com um modelo de masculinidade subordinada, qual 

seja, o morador de rua, sujo, sem higiene e sem condições de sustentar a família, mas que tem 

uma mulher grávida ao seu lado, enquanto ele, um homem com todos os atributos que, 

socialmente, se utiliza para descrever um homem, não consegue engravidar a mulher e, assim, 

valeria menos do que o morador de rua, que nada tem. Não valeria mais para nada, seria 

descartado, como o lixo. 

A partir do diagnóstico da infertilidade, o sentido da existência, para Porpeta, ficou 

reduzido à reprodução e, diante da impossibilidade de gerar um filho, não havia mais sentido 

para o seu existir. Acabaram-se todas as suas esperanças. Daí sentiu-se um lixo e, inclusive, 

pensou em morrer. O direcionamento dado à sua existência, a partir de então, não fez mais 

sentido: “viver para quê?”, chegou a se questionar. A maneira como ele percebia a si mesmo, 

como um homem saudável, potente e capaz de cumprir com seu “destino natural”, lhe fora 

arrancada, ficando, em seu lugar, o vazio. Todas aquelas certezas e os projetos que lhe eram 

familiares e nos quais se reconhecia, desapareceram. O que estava à mão, suas verdades sobre 

ser homem, foram perdidas e, sem elas, sua existência não tinha mais sentido. 

Ver-se diante do diagnóstico que aponta ser ele o principal ou único responsável pela 

ausência de filhos na sua relação conjugal pareceu ser desorganizador, tanto para Porpeta 

quanto para outros colaboradores da pesquisa. A partir do diagnóstico, eles questionaram seu 

papel naquela relação e na sua própria existência.  
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Rui questionou a razão de existir se não puder engravidar a esposa e deixar um 

descendente. E mais: destacou o medo de ser abandonado pela esposa, uma vez que não 

conseguiu cumprir o seu papel de provedor (reprodutor). 

eu queria dar essa alegria para minha esposa, a sensação de ser mãe. Então dá culpa 

por não poder dar e, também, porque ela queria muito. [...] Eu me sentia a pior 

pessoa do mundo, achando que... o medo da minha esposa me deixar por eu não 

poder dar essa situação para ela. 

O pai de Alexandre parece ter tido um pensamento semelhante: 

[...] quando eu descobri, meu pai ficou preocupado comigo porque ele achou que eu 

iria ficar sozinho na vida. Ninguém iria me querer mais. 

O medo de Rui e a preocupação do pai de Alexandre nos fazem questrionar, mais uma 

vez, às implicações que o modelo de masculinidade hegemônica impõe aos homens: a cultura 

marcante do homem viril, forte e potente, que é desejado pelas mulheres. Ser capaz de 

engravidar uma mulher está relacionado com a função de provedor (reprodutor). Ele deve 

prover sua família, seja em termos de subsistência financeira, seja como procriador. Ser 

diagnosticado como infértil lhe retira este poder de provedor sexual, o que pode gerar 

insegurança quanto ao desejo de ser escolhido por alguma mulher ou, no caso dos homens 

casados, de a esposa permanecer ao seu lado.  

Para Alexandre, na época em que recebeu o diagnóstico, ser preterido por alguma 

mulher não fazia sentido, haja vista que ele não tinha projeto, naquele momento, de constituir 

uma família. Para o seu pai, ao contrário, já na posição de provedor, vislumbrava o sofrimento 

pelo qual o filho poderia passar ao ver-se desprezado por alguma mulher. 

Porpeta, devido ao modelo hegemônico de masculinidade implicado em sua forma de 

se reconhecer no mundo, sentiu como se acabassem todas as suas esperanças de existir e 

pensou: agora, acabou tudo! Dentre as repercussões em sua vida, ele passou a apresentar 
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problemas no desempenho sexual, com perda do desejo sexual, impotência e ejaculação 

precoce. Passou a não ver mais sentido em manter relações sexuais e, mesmo compreendendo, 

cognitivamente, que o sexo não tem, somente, fim da reprodução, passou a não ver mais 

sentido em fazê-lo. Por iniciativa própria, se automedicou com Viagra, numa tentativa de 

resgatar sua masculinidade (virilidade) perdida. Após usar o medicamento, passou a sentir 

taquicardia. Naquela época, ele não estava preocupado em viver, uma vez que sentia que sua 

existência não tinha mais finalidade. Então, viver ou morrer não fazia diferença:  

se eu já estou morto mesmo, morrer não tem problema. 

Encontramos, em Porpeta, uma percepção de si mesmo cristalizada e restrita a ser 

homem segundo um modelo socialmente imposto e, em nome deste padrão de masculinidade, 

ele abdicou de sua existência própria, do projeto de ser si-mesmo e, ao não se reconhecer mais 

no padrão hegemônico que o identificava como homem, não encontra mais sentido em existir. 

Ojuara passou mais de 10 anos entre a suspeita e a decisão de assumir-se infértil. 

Como ele mesmo diz, precisou de tempo para digerir os fatos e aceitar-se nesta condição sem 

consequências negativas para sua vida pessoal, profissional e social. 

quando eu comecei a suspeitar da infertilidade no início me causou uma coisa ... Eu 

sou muito ‘fechado’. Eu sou ‘fechado’, eu sou como: você come uma comida, faz a 

digestão e, depois, você expulsa a comida. Então, eu fiquei ‘fechado’. Eu fiquei, uns 

dois ou três dias, trancado, mas, depois, eu comecei a ver que aquilo estava me 

incomodando. E eu vi que não tinha nada demais eu divulgar. [...] Isso não vai me 

deixar mais homem ou menos homem. Isso não vai me deixar nada. Isso não vai 

mexer em minha masculinidade nem nada. Aí comecei a “botar isso na minha 

cabeça”. Eu acho que, quando você tem um problema, se o ser humano tem um 

problema, ele faz a ‘digestão’ do problema. Ele ‘digere’ o problema e, depois, ele 

‘rasga’. 
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É interessante, neste trecho da narrativa de Ojuara, que ele usa a metáfora da digestão 

do alimento, o que nos lembra o processo de digestão dos mamíferos ruminantes. Neles, os 

alimentos, após mastigados e engolidos, ficam, algum tempo, em uma determinada área do 

estômago, retornando à boca para serem, novamente, mastigados e engolidos. Somente depois 

disto, os alimentos seguirão o restante do percurso digestivo. O verbo ‘ruminar’, também tem 

o significado de refletir com calma e cuidado, meditar. Assim, aproveitando-nos da metáfora 

utilizada por Ojuara, consideramos que o diagnóstico de infertilidade parece quebrar a 

familiaridade com a identificação de homem que lhe fora imposta, sendo necessário um 

período de reflexão demorada, cuidadosa e, porque não dizer, persistente, até que tal condição 

fizesse sentido para ele, possibilitando-lhe continuar a se reconhecer como “macho”, embora 

não possa engravidar uma mulher. Este período possibilitou a Ojuara se aproximar da escolha 

de assumir a condição de infértil, por habitar um modo-de-ser homem diverso daquele modelo 

que, até então, fazia sentido, projetava suas escolhas e direcionava o seu existir. 

Nos exames pré-nupciais a que se submeteu, Luis recebeu a informação de que a 

quantidade de espermatozóides que produzia estava inferior à média. Após algum tempo, 

diante da ausência de gravidez, ele buscou novos médicos, realizando novos exames e se 

aprofundando na questão, mas somente aceitando o diagnóstico com o passar do tempo:  

então, a notícia foi chegando aos poucos. Num primeiro momento, é difícil: você se 

sente, ao mesmo tempo, um pouco incapaz, que você é menor do que os outros. [...] O 

comecinho significou, eu acho, uma semana, menos de uma semana, até porque, como 

veio aos poucos, veio uma perda progressiva e tal .... veio chegando: “oh, você não 

tem quase nada”. Você tem aquele baque, naqueles primeiros dias, mas não durou 

nem uma semana. Cada notícia dessa que vinha sendo dada e eu consegui, em menos 

de uma semana, superar e “tocar a bola para frente”. Mas, no começo, eu não 

acreditava muito no diagnóstico.  
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Deparar-se com o diagnóstico da infertilidade, sendo-lhe apontado uma redução 

progressiva de sua capacidade reprodutiva, tanto pela diminuição da quantidade quanto da 

qualidade dos espermatozoides, afetou diretamente seu reconhecimento como homem 

‘macho’. Um pouco mais à frente na narrativa ele diz que este período inicial durou apenas 

alguns dias. Mesmo assim, a reação inicial foi de um sentimento de incapacidade, de não ser 

pertencente àquela condição, fazendo com que se sentisse menor do que os homens que são 

capazes de engravidar uma mulher. Diante da angústia, a possibilidade de não acreditar no 

diagnóstico foi uma escolha vislumbrada, bem como a alternativa de aprofundar-se nos 

estudos sobre o tema. Foi necessário demorar-se junto à questão, de modo a poder habitar este 

modo-de-ser.  

O ‘habitar’ a que nos referimos não está relacionado a ter uma residência nem morar 

em determinado lugar, mas ao existir. Este habitar diz da abertura de sentido. Usando as 

palavras do filósofo, “habitar é bem mais um demorar-se junto às coisas” (Heidegger, 

2006/1954, p. 131). Trata-se da construção de um sentido que possibilita ao homem uma 

aproximação com o seu ser si mesmo, de maneira a poder habitá-lo. No cotidiano, ele habita o 

que já está habitado por todos, o impessoal. Fica absorvido no que já está dado, sendo uma 

habitação tranquilizadora e satisfatória, pois, além de abrigo, oferece identificação com os 

demais que ali se encontram. Suas referências são as referências dos outros: uma habitação 

que é de todos, mas não diz de ninguém. Os homens colaboradores deste estudo nasceram e 

cresceram em um contexto em que o ideal de masculinidade, ou masculinidade hegemônica, 

prevalece como a ideal. Foi este ideal que sempre habitou seus modos-de-ser. Trata-se de um 

habitar que a todos pertence, indistintamente, mas que não gera o sentimento de pertença, não 

proporciona a proximidade de um habitar próprio. 

O homem habita propriamente quando algo lhe pertence no sentido de, ali, ele se 

encontrar a si mesmo no que faz, pensa, diz e sente. Para este habitar próprio, faz-se 
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necessário demorar-se junto às coisas, meditar sobre suas escolhas, seus projetos sobre a 

destinação de seu existir, daí a metáfora usada por Ojuara caber perfeitamente como exemplo 

deste movimento de habitar a existência própria. As narrativas de Ojuara e Luis nos mostram 

que eles estavam familiarizados com um modelo de masculino que estava presente em suas 

vidas, desde sempre, e no qual eles habitavam com tranquilidade.  

A partir do momento em que dúvidas foram colocando este modelo à prova, ou seja, 

quando desconfianças sobre sua fertilidade foram sendo apontadas, eles passaram a estranhar 

aquele modelo que, até então, se encaixava tão bem. Pensamos que, tal qual os ruminantes, 

eles optaram pela meditação, pelo movimento de se demorar junto à clareira que, agora, 

iluminava outros modos-de-ser. Passaram a meditar sobre as verdades absolutas que, até 

então, conduziam suas escolhas e seus projetos de ser-si-mesmos. Este exercício de 

meditação, conforme Heidegger (2001/ 1955), demanda um grande esforço e requer um treino 

demorado.  

Para Luis, o fato de a infertilidade ter sido progressiva teve um sentido interessante, 

pois, segundo ele, a notícia, chegando aos poucos, serviu para ajudá-lo a se preparar para 

receber o diagnóstico definitivo. Foram vários exames realizados, durante algum tempo. Em 

cada um deles, havia uma notícia sobre a diminuição de sua capacidade reprodutiva através da 

afirmação de que havia uma diminuição na quantidade e na qualidade do sêmen, gerando um 

processo de reflexão ou de “ruminação” sobre a nova condição que lhe foi imposta. 

Tanto em sua experiência quanto na experiência de Ojuara, observamos a necessidade 

de uma aproximação com a condição de infértil para que ela fizesse sentido, sem que se 

sentissem prejudicados em sua masculinidade. Fazer uma aproximação com o diagnóstico, ao 

invés de recebê-lo abruptamente parece ter sido relevante para que ele passasse a fazer sentido 

em suas vidas. Na experiência de Ojuara, foram mais de 10 anos e quatro relacionamentos 

conjugais. Com Luis, o processo de aproximação atravessou dois casamentos. Eles precisaram 
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trilhar um caminho até se aproximarem da infertilidade como um sentido possível em sua 

existência, que ilumina maneiras de se perceberem como homens e continuarem 

reconhecendo a si mesmos. Somente quando a habitação proporcionada pela impropriedade 

passou a não fazer mais sentido, ou seja, quando eles se depararam com o fato de “não se 

sentir em casa”, com o desenraizamento de seus projetos, foi possível que vislumbrassem 

habitar a si mesmos como alternativa. A partir do desenraizamento, deste apelo que convoca 

os homens a um habitar próprio, eles se aproximaram de uma existência própria, conseguindo 

empunhar um modo-de-ser homem, mesmo não sendo considerados reprodutivamente férteis.  

Heidegger (1927/1999) considerava que as coisas que fazem sentido para a existência 

de alguém, que fazem parte de seu mundo, são, justamente, aquelas que estão mais próximas à 

pessoa. Porém, ele não considera esta proximidade do ponto de vista da aproximação física, 

mas do sentido que tem para a pessoa e que lhe possibilita ‘habitar’: “o ente ‘à mão’ sempre 

possui uma proximidade diferente que não se estipula medindo-se distâncias” (p. 155).  

A familiaridade, a habitação com este modo-de-ser homem, ainda que não possa 

engravidar uma mulher, possibilita, ao homem infértil, continuar reconhecendo a si mesmo 

como homem ‘macho’. Na narrativa de Ojuara, percebemos que ele optou por se reconhecer 

em tal condição: não engravidar as esposas, confirmação final de sua identificação como 

homem, parece ter sido suficiente, uma espécie de exame. Na história de Luis, receber o 

diagnóstico aos poucos foi fundamental. Foi a partir da aproximação com a condição de 

homem infértil que eles direcionam suas escolhas. Eles parecem abraçar o poder-ser e se 

sentem livres para empunhar o seu poder-ser próprio: no caso de Ojuara, significou 

responsabilizar-se pela ausência da gravidez da esposa, bem como a escolha de adotar uma 

criança e dela se tornar pai; já Luis, além da adoção ou da possibilidade de se submeter às 

técnicas de reprodução assistida, também escolheu falar sobre o assunto e orientar pessoas na 

mesma situação de infertilidade que ele.  
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Esta característica humana de se sentir próximo daquilo ou daqueles que lhe vêm ao 

encontro, ainda que não necessariamente de forma física, tem um traço fundamental do estar 

aberto (Heidegger, 2009). Novamente, não se trata de uma proximidade espacial, mas de estar 

aberto a. Quando os colaboradores do estudo se colocam abertos à condição de infertilidade, 

ela passa a ser uma condição de sua existência, para a qual há alternativas, inclusive a 

alternativa de continuar se percebendo homem e poder exercer a paternidade, seja a partir da 

modalidade da adoção, seja a partir da escolha das técnicas de reprodução assistida.  

Alexandre foi diagnosticado como portador de uma condição genética que tem, dentre 

suas características, a infertilidade, diagnóstico recebido em um período existencial em que 

não pensava em ser pai. Então, o diagnóstico, naquele momento, foi compreendido como 

libertador, uma vez que ele não precisaria mais se preocupar em, sem desejar, engravidar 

alguma namorada. Falava abertamente sobre o assunto com as pessoas. Quando uma 

namorada, de quem ele gostava muito, resolveu pôr fim ao relacionamento afetivo após ele 

contar a respeito de sua condição, a infertilidade ganhou novo sentido e passou a ser uma 

situação incômoda, pois a mulher com quem ele cogitou casar escolheu romper a relação.  

Tal fato direcionou suas escolhas e ele passou a buscar uma mulher que já tivesse 

filhos e que não precisasse mais vivenciar uma gestação, uma mulher que não lhe cobrasse ser 

um provedor do ponto de vista reprodutivo. Assim, ele não seria novamente deixado para trás, 

nem considerado inútil, por não atender às expectativas (reprodutivas) da mulher. Afirmou 

que foi somente naquela situação específica de relacionamento amoroso que a condição de 

infértil lhe trouxe incômodo. Mas, em momento algum, ele se absteve de falar sobre a sua 

condição com as pessoas, fossem elas próximas, ou não.  

Ojuara narrou ter escolhido a mesa de bar como espaço para tornar pública a sua 

infertilidade:  
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Então, eu comecei, logo, em mesa de bar. Bebendo com os meus amigos, eu dizia: 

“rapaz, eu não faço menino, não. “Aí, os ‘cabas’: “ah, não sei o quê, não sei o quê”, 

e aquelas brincadeiras que você sabe, tipo: “traga, aqui, sua mulher para ver”. Aí, 

começava aquela brincadeira; e a brincadeira dos meus amigos fez com que eu 

superasse. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de chegar aonde tem 20, 30 

pessoas e falar: “rapaz, o problema não é com ela, não. O problema é comigo”. Isso 

não vai me deixar mais homem ou menos homem. Isso não vai me deixar nada. Isso 

não vai mexer em minha masculinidade nem nada. Aí, comecei a botar isso na minha 

cabeça. 

Ele escolheu um lugar socialmente representativo como lugar masculino, onde os 

homens se encontram para beber e conversar “assuntos de homens”. Ele escolheu ‘um lugar 

de homens’ para falar sobre assunto de homem. Conforme descreve a letra da música,  

Mesa de bar  

É lugar para tudo que é papo da vida rolar 

Do futebol, até a danada da tal da inflação 

É coração, fantasia e realidade 

É um ideal paraíso adonde nós fica à vontade [...] 

É que mesa de bar é onde se toma um porre de liberdade
15

 

 

Foi na mesa de bar, neste espaço masculino por excelência, na relação com os amigos e com 

as piadas “prontas”, percebidas por Ojuara como brincadeiras, que ele se sentiu livre para se 

abrir à possibilidade de reconhecer-se como homem, ainda que infértil. Foi em meio a outros 

homens que ele se reafirmou como um igual.  

Rui, também, divulgou sua publicidade publicamente, mas com a intenção de que lhe 

conseguissem uma criança para que ele adotasse. Afirma que as piadas foram inevitáveis e 

que este foi um ponto difícil de lidar, pois, ainda que em tom de brincadeira, sua 

masculinidade era questionada. Porpeta, passados cerca de cinco anos do diagnóstico, não se 

sente à vontade para falar a respeito, tendo na condição de infértil um desafio em relação à 

sua masculinidade. 

                                                 
15

 Mesa de bar, de autoria de Gonzaguinha, gravado por Alcione. CD Fogo da Vida (1985). 
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Se, para Luis e Ojuara, aproximar-se desta condição esteve relacionado a resgatar seu 

projeto de ser si-mesmo, para Rui e Porpeta, é um desafio ter esta condição em suas vidas, 

gerando sofrimento e abalando a segurança do modo-de-ser homem que eles reconhecem 

como adequado. 

Semente, escolhendo afastar-se da infertilidade como uma condição que lhe fora 

imposta, afirmou não ser infértil, mas, quando alguém afirma que um homem infértil não é 

homem, ele assume a postura de “defensor da categoria” e, na posição de professor (aquele 

que, sociamente, detém um saber, exerce autoridade sobre assuntos acadêmicos), se posiciona 

e explica a infertilidade e sua (não) relação com a masculinidade: 

então, assim, um ‘gay’ gerar um filho, o ‘cara’ olha e vai dizer assim: “puxa, esse 

‘gay’ é muito ‘macho’.” O contrário pode ser dito, também: um camarada que é ... 

que não é homossexual não gerar um filho pode ser dito assim: “ah, fulano de tal não 

é homem”. Ah, aí, argumento, dizendo que isso não tem nada a ver. Aí, pronto, eu 

explico o meu caso: “eu não posso fecundar filho, mas eu sou homem. Qual o 

problema?”. Ai, eu defendo a categoria, a minha categoria, porque, para mim, é uma 

categoria, agora. Eu defendo, dizendo que não tem nada a ver. 

Desenraizado de uma habitação segura, no qual se reconhecia como homem ‘macho’, 

cria uma nova categoria e, embora não se reconheça, publicamente, como homem infértil, 

demonstra proximidade com tal condição, ao afirmar que, assim como ele, outros que não 

podem engravidar suas parceiras, também, são homens. Parece que ainda não está 

familiarizado com esta nova categoria, mas constrói um novo sentido existencial como 

homem. Vislumbramos sua postura como um aproximar-se deste sentido, mas aos poucos, 

precisando se familiarizar com esta condição sem perder as antigas referências sobre ser 

homem, como se ele experimentasse uma nova forma de se reconhecer como homem, mas 

permanecendo naquele horizonte de sentido possibilitado pela facticidade. 
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Para Pedro Paulo, a cristalização em um modelo de masculinidade hegemônica 

restringe suas possibilidades de existir. Embora com uma possibilidade entre 30 e 40% de 

engravidar a esposa, sua narrativa demonstra o quão difícil ainda é, para ele, reconhecer sua 

situação frente à dificuldade de reprodução, passando a se sentir anormal frente aos outros 

homens, incapaz de cumprir suas “obrigações” de homem, havendo repercussões na área 

conjugal, sexual e social.  

Um médico me disse que não era impossível ela engravidar com esses 30%, só que 

daria mais trabalho. Poderia demorar muito mais tempo do que um homem 

normal.[...] Às vezes a gente ficava brigado, a gente brigava por besteira ... e teve até 

tempos de eu deixar de dormir no quarto para dormir na sala, com raiva, e ela 

também ... a gente não conversava mais, ficou mais calado um com o outro. Eu saia 

para trabalhar, voltava, dormia e às vezes passava uma semana assim. Mal nos 

falávamos. [...] Mas na época eu senti a relação ... assim ... por não ter filhos ... eu 

não vou dar netos (aos meus pais)? E a gente ... eu fiquei um pouco pensativo com 

isso aí. Eu saía para trabalhar com a cabeça ... e chegava com a cabeça cheia e por 

qualquer coisa eu explodia. 

E, mais adiante, ele continua,  

[...] Eu tinha o trabalho, a pressão do trabalho, do dia-a-dia, e a pressão em casa 

também, por ... e também por parte da família, por que todo mundo perguntava: “E 

aí, quando é que vem um neto? Quando é que vem um neto?” Chegou um ponto em 

que ela chorava muito quando alguém perguntava para ela. Na hora não, mas depois, 

quando o pessoal saía e ela chegava em casa, quando a gente saía de perto do 

pessoal, da família, ela ficava super irritada, irritada mesmo. Chegou até o ponto de 

eu conversar com várias pessoas: “Olha, não perguntem mais sobre filhos quando a 

gente estiver junto. A gente não teve até agora, mas quando for a vontade de Deus vai 

dar certo ... Senão, paciência.”. Eu acho que depois que a gente descobriu ... acho 

que ela ficou um pouco mais, um período um pouco mais fria, mas depois ficou bem 

mais afetiva e hoje  ela é muito mais afetiva, carinhosa. [...] Eu acho que o casamento 

é um termômetro. Tem tempos quentes, tem tempos frios ... e assim, tem mais tempos 
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quentes que tempos frios. O período de mais tempo frio foi quando a gente descobriu 

... Eu dormia na sala. Um ficava irritado com o ouro. Deixava ela lá e ia  dormir na 

sala ou no outro quarto. Às vezes eu nem conseguia dormir. Ficava a noite em claro 

no computador fazendo uma coisa ou outra para desopilar um pouco. 

As brigas com a esposa “por besteira” e as reações mais agressivas como “explodir” 

ou agir de forma mais rude junto às pessoas que perguntavam sobre o porquê da ausência de 

filhos, ou os familiares que cobravam uma gravidez e o distanciamento físico e sexual em 

relação à esposa exemplificam a maneira que Pedro Paulo encontrou de lidar com o 

sofrimento causado pela descoberta da condição de infértil. Embora em seu discurso afirme 

que já superou a frustração da descoberta da infertilidade, parece não lidar bem com a 

situação, agarrando-se às alternativas de reversão do quadro, por mais remotas que possam 

parecer.  

A gente pensa na adoção e hoje eu estou bem mais tranqüilo do que antes. Eu nem ... 

porque eu acho que ela pode engravidar, a gente pode ... ter filhos mas que, talvez, 

algo esteja impedindo ... quem sabe um fator psicológico ... . 

Para Pedro Paulo, a condição de infértil parece mais distante, não havendo maior 

abertura para pensar a respeito, optando por escolher pensar em um fator psicológico como 

responsável pela ausência de filhos.  

Porpeta reclama o direito a estacionar em vaga especial devido a sua condição de 

“portador de necessidades especiais”, comparando-se às pessoas que tem direito a tal vaga 

porque ele também estaria fora da normalidade. Sendo homem, o naturalmente esperado seria 

engravidar a mulher. Se não o faz, é diferente dos outros homens, é anormal. Ele fez cirurgia 

e seguiu as recomendações médicas, mas não solucionou a questão. Além da baixa produção 

espermática, seus espermatozoides também possuem qualidade duvidosa, o que reforça o 

reconhecimento de si mesmo como alguém fora da normalidade, menor que os demais.  
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Santos e Sá (2013) afirmam que o quanto uma existência deixa vir à luz em sua 

abertura de mundo depende essencialmente do quanto se é livre. Restrito a uma visão de si 

mesmo como anormal, Porpeta limita suas possibilidades de existir a tal condição e, 

encarcerado nesta possibilidade de existir como sendo um homem inferior, não encontra neste 

modo-de-ser o abrigo seguro e tranquilo no qual pode habitar, mas em cativeiro gerador de 

sofrimento profundo, repercutindo em diversas áreas da sua vida. Além da forma de se 

reconhecer a si mesmo, ele descreve consequências em sua vida sexual, com problemas no 

desempenho e satisfação sexual, bem como queda em sua produtividade laboral.  

No que diz respeito ao seu desempenho profissional, relembra que o patrão se mostrou 

sensível à sua situação, assumindo uma postura compreensiva, não fazendo cobranças. Tal 

relação estabelecida com o patrão foi fundamental para que ele se reorganizasse e, atualmente, 

afirmou não haver mais problemas nesta área de sua vida.  Já no que tange ao relacionamento 

conjugal, não sente apoio da esposa. Ao contrário, vê-la chorando pela casa somente aumenta 

a sensação de que é um fracassado.  

Alexandre, por sua vez, embora com uma síndrome diagnosticada, considera-se um 

homem normal, mas que apenas não produz espermatozoides. Tal condição não afeta a 

maneira como se reconhece a si mesmo, não havendo reflexos negativos em suas relações, 

sejam pessoais, conjugal ou laboral.  

O desenvolvimento da medicina reprodutiva tem possibilitado uma variedade de 

alternativas para pessoas que apresentam alguma dificuldade para conseguir ter os filhos 

biologicamente, o que favorece muitos casais, cujos filhos não teriam sido gerados sem o 

auxílio da tecnologia. Na última década houve considerável avanço nos estudos sobre a 

infertilidade masculina, sendo cada vez maior o arsenal de possibilidades para solucionar 

esses casos. Ainda assim, para o homem criado em um contexto social que apresenta a 
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masculinidade como sinônimo de macheza, de virilidade, confirmados a partir do potencial 

reprodutivo, parece difícil aceitar tal condição em sua existência.  

Contudo, para aqueles que, mesmo contando com tantas opções de tratamentos, não 

são bem sucedidos em seu objetivo de ter filhos, a pressão tem um peso maior. Se Pedro 

Paulo já se sentiu anormal quando descobriu a infertilidade, mesmo havendo possibilidade de 

êxito nos tratamentos, ele parece preferir agarrar-se à fantasia de que está curado ou de que a 

ausência de uma gravidez dá-se por algum fator psicológico presente na esposa, reservando-se 

a escolha de assumir responsabilidade alguma diante da infertilidade do casal.  

Porpeta se sentiu ainda mais incapaz quando os procedimentos médicos a que se 

submeteu, incluindo cirurgia, não solucionaram a situação de infertilidade. Rui reagiu 

considerando as possibilidades que enxerga como possíveis para ter filhos como uma questão 

meramente comercial e culpa o Governo. Em relação às técnicas de reprodução assistida, ele 

critica o capitalismo e a restrição desse direito apenas a quem pode pagar e, em relação à 

adoção, a culpa é das leis.  

Depois que eu passei por esse processo de visitar os médicos, foi que eu entendi [...] 

que tudo é um processo muito capital, muito capitalista. [...] Diz ela (a médica) que 

tem exames que não pode fazer em todo laboratório, tem que ser feito por ela. Um 

espermograma que custa trinta e cinco reais no mercado, o dela é duzentos. Então, 

assim, eu vi que era totalmente comercial. [...] Então ela desenhou, fez um 

desenhozinho de como era o processo todo. “E ai, doutora, como a gente faz?” “Você 

me dá dez mil reais e em quinze dias eu digo se você foi pai ou não.”. [...] O Governo 

deixa muito a desejar nesse sentido. Agora é que estão pensando em começar esse 

processo de fertilização. O apoio a situações de pessoas, de casais como a gente, é 

muito fraco mesmo. [...] Como é que ficam aquelas pessoas que não podem pagar? 

Como é que fica? Que não podem pagar um exame? [...] E, para adoção, essa 

situação de a gente ter que obedecer a uma fila que não é clara, uma fila que não é 

transparente, uma situação lenta demais, que acaba, nesse meio termo, a gente acaba 

mudando de ideia, fazendo uma coisa que não deve. 
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Rui se sente injustiçado. Logo ele, que sempre escolheu agir dentro de valores 

culturalmente considerados virtuosos, como a honestidade e a retidão, foi castigado com a 

infertilidade. Sua raiva aparece nas críticas ao sistema capitalista, culpando outros pela sua 

condição.  

Luis, Ojuara e Alexandre falaram com mais naturalidade sobre o diagnóstico, cuja 

responsabilidade eles tomaram para si, assumindo a culpa e o débito gerados a partir dessas 

escolhas. A culpa ou a dívida somente são possíveis porque ontologicamente o Dasein se 

constitui como débito (Rodrigues, n.d.). O débito existe justamente porque, escolhendo dentre 

as possibilidades possíveis, as outras ficaram sem ser desveladas. De acordo com Heidegger 

(1927/ 1999), a existência é sempre um poder-ser e o ser humano nunca alcançará a 

completude existencial da sua essência porque ele tem como característica ontológica 

justamente o caráter de poder-ser, é um ser de possibilidades.  

Ojuara escolheu se definir como infértil, considerando que foi menos sofrido do que ir 

ao médico e, de repente, ter esse diagnóstico confirmado. Pensamos que, talvez, isso se deva 

ao fato de que, mesmo com a aceitação e divulgação pública de sua condição de incapaz de 

engravidar uma mulher, como não há um diagnóstico confirmatório, a possibilidade de que 

não tenha problemas na área reprodutiva permanece como uma possibilidade que ele pode 

escolher em algum outro momento.  

Eu não quero saber da verdade. Então deixa eu ficar com essa dúvida. Não quero. 

[...]. Eu nunca fiz exame para confirmar. Eu não quero saber. Eu não quero saber. 

Dizem que o que os olhos não veem o coração não sente? Então, eu não quero saber. 

Eu vivo muito bem assim. [...] E eu posso, também, mudar de ideia amanhã e, quem 

sabe, fazer um tratamento, sei lá. [...] Posso tentar um tratamento, alguma coisa. Tem 

outras possibilidades, mas que essas possibilidades, hoje, no momento, são nulas, 

estão eliminadas mas, não sei, amanhã [...]. 

E, em outro momento ele retoma a questão: 
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[...] Ai, voltando ao assunto, é como o negócio dessa minha infertilidade. Eu acho que 

agora, no momento, eu não estou pensando nisso. Eu acho que não chegou a hora. Eu 

acho que eu não preciso provar a ninguém. Eu não preciso provar a ninguém. [...] 

Agora eu não sei como é que seria a minha reação por saber. Se eu iria levar na 

brincadeira, se eu iria ter cabeça para encarar aquilo ali, se eu não iria me esconder, 

se eu não iria fugir, se eu iria, sei, lá, tentar uma besteira? Não sei. [...] Eu não sei o 

que vai acontecer na minha vida. Eu não tenho emprego fixo. 

Tal fato é percebido por ele como uma escolha própria, não sendo descartada a 

possibilidade de que, a qualquer momento, decida ir ao médico e, quem sabe, receba outro 

diagnóstico. Ele percebe a existência de outras possibilidades, mas, atualmente, não as vê 

como escolhas. Entretanto, manter possibilidades de decidir lhe faz bem, garantindo, de 

alguma forma, as rédeas pela sua vida cotidiana.  

O ser humano está a todo tempo exercendo escolhas. São elas que irão determinar suas 

ações. Na cotidianidade, essas escolhas muitas vezes seguem o roteiro dado pela publicidade e 

o Dasein não assume a responsabilidade por elas. Mas, no caso de Ojuara, há uma 

apropriação pela escolha, mantendo sua característica ontológica de ser abertura estendida às 

outras possibilidades, embora ele afirme que no atual momento de sua vida elas não são 

reconhecidas como válidas.  

Ele reconhece a existência de outros modos-de-ser como possibilidades em sua 

existência, assumindo a sua escolha como sendo aquela, dentre tantas, que mais lhe faz 

sentido hoje, na qual ele se reconhece a si-mesmo. Assumindo-se como homem infértil, 

recupera a sua existência própria. Empunhando o seu poder-ser, resgata o seu projeto 

existencial de ser si-mesmo, pois o sentido de ser homem está para além da capacidade de 

engravidar uma mulher.  

Para ser homem é difícil. Todo mundo é homem. Mas ser um homem é difícil, pois um 

homem é um cara que cumpre suas obrigações, paga suas contas em dia, vive para a 

esposa, vive para a religião, não vive xingando ninguém em trânsito, é uma pessoa 



130 

 

educada [...] Arruma uma mulher e vive em harmonia com ele mesmo. O homem não 

é aquele que vai para uma mesa de bar encher a cara e que vai contar o que faz entre 

quatro paredes com uma mulher, ou o cara que “ah, eu ganho tanto, tenho isso, tenho 

aquilo [...]. 

O pai tinha uma vida boêmia e sem responsabilidades, sendo um modelo que ele 

imitou mas que, em algum momento de sua vida, reconheceu como não fazendo mais sentido. 

O avô foi outra figura de referência; e foram seus ensinamentos que Ojuara escolheu para 

seguir. Um fato marcante que relembra que o avô lhe presenteou com um carro novo e uma 

quantia em dinheiro, que ele acabou transformando em mercadoria para negociar mas, 

seguindo um modo-de-ser boêmio como o pai, perdeu tudo.  

Com 21 anos, eu era dono de uma fábrica de sabão. Bem novinho e tinha dois carros, 

uma moto... eu tinha tudo. Aí, comecei: baralho, mulher, jogo, farra, vaquejada ... 

acabei com tudo. 

Quando o avô faleceu, em uma discussão com o pai, este questionou a capacidade de 

Ojuara de ser independente e bem sucedido, acusando-o de viver sob a proteção do avô. A 

discussão repercutiu na forma de se reconhecer e de agir. Ele rompe com o pai e com a 

identificação ao seu modo-de-ser homem, posto que não fazia mais sentido para ele ser como 

o pai.  

“É. Agora que seu anjo da guarda morreu, aqui você não tem direito a nada. Olhei 

para a cara de papai e disse: “Pode ficar. Eu tenho coragem de trabalhar, negão! 

Está vendo isso aqui? (mostra as mãos) Eu tenho coragem de trabalhar. Agora fique e 

faça um bom proveito.” Virei as costas. [...] Fiquei morando – passei um ano – dentro 

de uma barraca de lona, fazendo carvão. [...] Não gastava com nada. Eu só comia 

uma vez por dia, não gastava energia, não gastava nada, tudo meu era no mato. [...] 

Recuperei o dinheiro todinho de volta. E mais, muito mais. Ai eu comecei: comprava, 

vendia, não caio mais, não. Ai continuei, não deixei mais a peteca cair.  
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A capacidade produtiva é muito importante para Ojuara no reconhecimento que tem de 

si mesmo. Inclusive, quando explica que não deseja realizar exames médicos, relaciona a ida 

ao médico como uma possibilidade de necessitar realizar tratamentos e, assim, ficar um tempo 

sem trabalhar, o que não considera possível no atual momento de sua vida. Conhecendo mais 

a respeito de sua história de vida, compreendemos o sentido que o trabalho tem para ele. Foi a 

partir da responsabilidade com o trabalho que ele se aproximou com um modo de viver no 

qual se reconhece. O medo de perda, ainda que temporária, em sua capacidade produtiva, 

ameaça o modo-de-ser no qual habita. Ele teria mais perdas existenciais reconhecendo-se 

como incapaz de trabalhar, ainda que temporariamente, do que como infértil. 

Sobre sua história de vida, Luis relata que algumas escolhas que realizou foram, se não 

totalmente responsáveis pela sua infertilidade, provavelmente tiveram grande contribuição 

para sua situação atual. Ele se define como uma pessoa forte, que superou muita coisa na vida, 

buscando viver da forma mais própria possível.  

Minha vida é feita de superação. Eu cometi muita besteira, então eu procurei 

aprender a me superar, graças a Deus. Eu vou em frente. E tive um problema muito 

sério com o alcoolismo, que talvez tenha sido um dos problemas da esterilidade. 

Alguns médicos disseram que pode ser. Então, eu consegui superar isso e, se eu 

consigo superar, eu consigo muito mais. De início, puxa vida! Pode ter sido o 

alcoolismo. O alcoolismo me levou a obesidade; a perda de peso abrupta também 

pode ter sido uma causa ... nesses dois fatores a culpa foi diretamente minha. Fui eu 

que criei isso. Então, foi mais um choque que eu tive que superar dentro deste quadro. 

Mas ... Bem, já aconteceu, infelizmente. Ou felizmente, ninguém sabe o que é que a 

vida destina para a gente. [...] Não fiquei traumatizado pensando: “Puxa vida! Sou 

um sofredor. Porque Deus está fazendo isso comigo?.” Nunca levei para este lado. 

Pelo contrário, sou culpado direto na história. 

Mais à frente ele explica melhor esses momentos que caracterizam a “vida de 

superação” da qual fala: 
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Engraçado, talvez isso (a superação) aconteça desde antes de eu nascer. Minha mãe 

era bem mais nova do que meu pai, vinha do interior, chegando na capital. O meu pai 

já era diretor de empresa. Eles casam e quando minha mãe estava grávida de 5 meses 

meu pai morre em um acidente de carro. Então, eu acho que a superação vem desde 

aí. Muita gente achava que eu não ia nascer. [...] Eu nasci com 7 meses. Acho que foi 

uma primeira superação. Já começa daí.  

Ele segue a narrativa falando sobre o período de adolescência e sua luta contra a 

obesidade, que o deixou com um peso aproximado de 200 quilos. 

Comecei a fazer algumas caminhadas e eu voltava para casa tonto, porque eu estava 

com quase 200kg, era um sofrimento. As pernas sangrando, porque roçavam uma na 

outra. Mas eu ia. Todo dia, todo dia. Tomei isso como uma obrigação. Depois de um 

tempo já foi diminuindo, já foi melhorando. Fui aumentando as voltas dadas no 

parque, passei a perder mais peso e em alguns meses eu tinha perdido uns 40 e 

poucos, 50 quilos, sem tomar remédio, só na força de vontade; sem fazer loucura, um 

dia atrás do outro, devagar. Consegui perder peso. 

Passou a aumentar o consumo da bebida alcoólica e voltou a engordar. Uma 

determinada experiência foi bem marcante para o processo de superação. Ele já estava noivo 

da atual esposa, que, por ocasião de suas férias, ela estava viajando. Mas, como ele iria 

participar de um concurso, não a acompanhou na viagem. Também estava desempregado, 

aproveitando o dia para distribuir currículos e, entre uma empresa e outra, parava em alguns 

botecos para beber.  

Apesar de beber muito eu malhava e, quando foi no sábado, fui à academia e comecei 

a passar mal, a suar frio. Não sabia o que era, voltei casa [...] Depois de me sentir 

muito mal mesmo, de ter a sensação de que eu estava morrendo mesmo, de que iria 

me acontecer alguma coisa, liguei para ela (esposa), que ligou para uma amiga e ela 

foi me buscar, porque era um condomínio meio afastado e eu não tinha dinheiro para 

taxi, não tinha plano de saúde, não tinha nada. [...] e fui levado para um hospital 

público e, chegando lá, minha pressão estava 22 por 13 e a sensação nítida de que eu 
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estava .... já estava até desejando morrer. Eu pedia “Pelo amor de Deus, quero 

morrer em casa, me levem para lá.” 

Passados dois dias, já em casa, ele teve nova crise, que definiu como crise de 

hipertensão, e de novo foi socorrido. Mas, dessa vez, pela noiva e pela mãe. A experiência 

repercutiu de tal maneira em sua vida que sua narrativa vem carregada de orgulho de si 

mesmo pela superação e persistência em seguir mudando. 

[...] aí vi o aperreio de minha mãe, da minha noiva, vi quanto foi gasto em dinheiro 

com hospital particular, vi como minha vida estava indo, eu estava noivo com uma 

pessoa de quem eu estava gostando muito e que eu estava vendo futuro naquilo, já 

tinha conseguido superar algumas coisas, como a questão da perda de peso, eu tinha 

voltado para a faculdade também ... tudo numa época só. Fazia mais de dez anos que 

eu não entrava na sala de um médico para me consultar, que não fazia exame de 

sangue, exame de nenhum tipo. Aí resolvi: “Vou cuidar disso também”. De forma 

total, absoluta. Mas ainda assim eu estava convencido de que, se não 100%, quase 

isso era culpa do álcool, do consumo excessivo. A partir daí eu parei, já faz quase 

cinco anos. [...] Desde eu parar de consumir álcool para cá fiz duas pós-graduações, 

estou fazendo mestrado, fui nomeado no serviço público, estou com uma questão 

religiosa, espiritual, muito mais forte. Enfim, no princípio muito mais seguro com as 

coisas que eu faço, no que eu posso, e consegui vencer mais isso. 

A experiência de passar mal e ter a sensação de que iria morrer o colocou frente a 

frente com a experiência da morte – fim de suas possibilidades de existência, fazendo-o 

refletir sobre as experiências passadas, bem como seus projetos, as possibilidades de poder-

ser.  Em sua narrativa, vislumbramos tal superação da angústia existencial a partir do encontro 

com a experiência de morte, bem como a postura de assumir a autonomia pela sua vida. Toma 

nas mãos as rédeas pela sua existência. A angústia diante da morte, única situação com a qual 

o ser humano não poderá escapar, possibilitou um encontro com o projeto de ser si mesmo de 

modo próprio.  
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Tanto ele quanto Ojuara, a partir do estado de angústia, perceberam que aquele mundo 

formado por uma série de regras e de valores naturalizados em modos de pensar sentir e se 

relacionar não passa de uma trama de significados no qual eles estão envolvidos. E mais, pode 

extinguir-se a qualquer momento. Conforme Critelli (2006), a angústia surge quando as coisas 

perdem a sua serventia, isto é, quando perdem o sentido que faziam para o ser humano. 

Quando este sentido desaparece, o mundo se manifesta em sua inospitalidade. 

O estado de angústia possibilitou a Luis e a Ojuara questionarem seus valores e 

projetos, podendo tomar consciência de sua existência, da inospitalidade do mundo e da 

facticidade na qual estão, tornado-se livre para escolher os rumos a seguir. Tomar consciência 

de seu poder-ser lança o homem em possibilidades diversas, dentre as quais ele escolhe aquela 

que o fará existir em um mundo que o restringe. Vemos o clamor pela propriedade da 

existência aparecendo em suas vidas.  

Na história de Luis perguntamo-nos se as constantes experiências de superação não 

teriam sido maneira de apresentação do clamor de poder-ser constantemente o chamando para 

a propriedade. Tomar nas mãos a sua existência aparece nas experiências de superação: seja 

da obesidade, seja do álcool, seja do diagnóstico de infertilidade. Ser próprio inicia pela 

tomada de consciência da vivência imprópria que faz parte da cotidianidade do existir no 

mundo. A partir de uma postura própria de tomar nas mãos a sua vida, assume as 

responsabilidades pelas escolhas que fez e as consequências para sua existência, estando 

ciente quanto ao fato de ser o único responsável pela sua vida. Busca, então, agir de maneira a 

se sentir feliz e a manter ao seu lado as pessoas que lhe são caras, especialmente a sua mãe e a 

sua esposa.  

O Dasein traz, como característica fundamental, o fato de ser-com, ou seja, existir a 

partir das relações afetivas com os outros Daseins. Na cotidianidade, cada um se reconhece a 

partir de seu mundo mais próximo, mais familiar. É nele que as relações afetivas mais caras, 
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aquelas mais familiares, se fazem presentes. E a forma como se constituem essas relações 

estão envolvidas no contexto histórico e social da qual fazemos parte. Em algumas 

oportunidades de divulgação do estudo, a pesquisadora deparou-se com comentários de 

colegas, em grande parte homens, que acabavam por falar algo sobre impotência, usando-a 

como sinônimo de infertilidade. Comentários como “Não conheço nenhum homem impotente 

que queira participar”, ou “Ah! Você está estudando os casos dos “galas ralas”? Você acha 

que alguém vai dizer que é? Difícil.”  

Os retornos que recebemos por email, vindo de profissionais, em sua maioria de 

psicologia, justificavam não saber como divulgar a pesquisa para algum conhecido que tinha 

recebido o diagnóstico de infertilidade, considerando que seria ansiogênico para tal pessoa 

pensar ou falar no assunto (ou saber que outras pessoas têm conhecimento sobre sua condição 

de infértil). Além do que, a médica responsável pelo setor de fertilidade da UFRN, confirmou 

a baixa participação masculina nas consultas, especialmente naquelas referentes ao retorno, 

quando o médico apresenta os resultados dos exames. Todos esses exemplos foram situações 

que servem para reafirmar o aspecto “tabu” para lidar com a infertilidade por parte da 

sociedade de forma geral. Alguns exemplos nos foram dados pelos participantes do estudo. 

Ojuara, que em sua narrativa, relata: 

E mamãe também já vinha cobrando: um filho, um filho, um filho. E eu sou uma 

pessoa muito positiva. Eu disse “O problema não é com ela não. O problema é 

comigo.” E mamãe disse: “Tá bom de mandar ela fazer uns tratamentos.”  Não! O 

problema não é ela, não. É comigo. Eu estou no quarto casamento, mamãe, e eu não 

engravidei nenhuma das minhas quatro mulheres. Então é comigo. “Ah, mas não tem 

problema, a gente vai fazer um tratamento” 

Mesmo quando ele afirma que ainda não pode dar um neto para a mãe devido a sua 

infertilidade, ela primeiro sugere que a nora faça um tratamento e, em seguida, resolve pelo 

filho ao dizer que eles farão um tratamento. Pensamos que, talvez, se trate de formas de 
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solicitude em relação àqueles homens num estilo mais protetivo e dominador. Essas formas de 

se relacionar com os homens inférteis, buscando “poupá-los” do assunto através da alternativa 

de mandar a mulher fazer tratamento ou de não falar sobre o tema são expressões de 

solicitude definida por Heidegger como cuidado substitutivo. Trata-se de uma forma de cuidar 

colocando o outro no colo, fazendo tudo por ele, não permitindo que ele tenha autonomia pela 

sua existência e pelas suas decisões. Nesta forma de solicitude a pessoa se preocupa pelo 

homem infértil assumindo o seu lugar, substituindo-o em seu possível sofrimento por saber-se 

incapacitado para engravidar uma mulher. Essa atitude não permite que ele sofra ou que 

encontre sentidos outros a partir da vivência da angústia de ter perdido o referencial 

socialmente já internalizado de que a fertilidade é uma das condições que definem o homem 

enquanto macho. Não se permite que ele assuma o encargo pela sua própria existência, de 

cuidar de si mesmo. Como se não houvesse a crença em sua capacidade de superação. 

Porpeta e Rui relatam experiências com familiares, que, ao tomarem conhecimento da 

situação, se prontificaram para ajudar, conseguindo hospital, consulta médica e, inclusive, 

financiar o tratamento de fertilização. A postura dos familiares, ao que nos parece, teve por 

objetivo auxiliar para que eles conseguissem realizar o desejo por filhos. Também uma 

maneira de demonstrar cuidado protetivo, conseguindo soluções para a situação. Contudo, 

tanto Porpeta quanto Rui consideraram ofensivo, uma vez que compreendem ser deles a 

responsabilidade por prover a família, e a atitude dos familiares retirava-lhes esse papel de 

provedor.  

E minha família ficou sabendo depois, e se comprometeram em pagar para mim e eu: 

“Não. Não quero esse tipo de coisa ainda. O problema é meu. Eu vou arranjar. (Rui) 

Alexandre relatou que, diferentemente dele, algumas pessoas que lhe são próximas 

reagiram com tristeza e comportamento de choro ao saberem sobre seu diagnóstico: 
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Eu aceitei as coisas com facilidade. [...]. Mas as pessoas que estavam em volta de 

mim ... Teve gente que chorou: “Ah, mas não vai poder ter filho?Minha mãe ficou 

triste, ficou superdeprimida porque achou que eu fosse ficar ruim. Não deprimida, 

mas ela ficou triste por eu ... “Ah, você vai ficar triste”. E eu, não.  

Sua mãe se antecipa de algum tipo de tristeza ou sofrimento que o filho pudesse 

vivenciar e já apresenta seu colo, seu pesar. Já sofre o sofrimento que ele poderia vir a passar.    

Semente descreve a proposta que a esposa do enteado fez, na intenção de ajudar ele e a 

sua mulher a realizarem o desejo de serem pais juntos:  

Puxa, eu vou ter um filho para dar para vocês. Para vocês criarem. 

As maneiras como as pessoas reagem diante da infertilidade diz desse contexto, dessa 

historicidade que caracteriza estes homens inférteis. Se nos constituímos a partir das relações, 

da solicitude, as maneiras como essa solicitude é apresentada irão interferir nas formas como 

esses homens reagirão diante da condição imposta. No caso dos participantes do estudo, as 

alternativas apresentadas pelos familiares novamente demonstram um fazer por eles: financiar 

o tratamento, conseguir local ou vaga em serviços públicos de reprodução assistida, ter um 

filho para presentear o casal, culpar a esposa do homem ou sofrer em seu lugar. 

Ojuara exemplifica a cultura na qual está inserido quando, em sua narrativa, aborda 

suas origens tipicamente nordestinas, do interior do Rio Grande do Norte, explicando como a 

cultura local reage frente à possibilidade de um homem ser infértil. Ele é visto como um não 

macho, comparado ao gay e pensado como um ser que sofre por tal condição.  

[...] A cultura do seridó é única, é a cultura de lampião, é a cultura do homem do 

campo, é aquela cultura do homem sofrido, do homem do sertão, do seu costume, da 

sua religião. Que sabe que quem usa saia é mulher. É a cultura da gente. Tem cara 

que não sabe onde é a Escócia, não. Não sabe que lá homem usa saia. [...] Eu fui 

criado em fazenda. [...] Lá no seridó, na terra da gente, a questão da infertilidade é 
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um tabu. Homens que não conseguem ter filho, lá eles chamam de capado, chamam 

logo de brocha. Até de homossexual chamam. 

Em outro momento ele relembra: 

Quando eu comecei a falar nas mesas de bar me chamavam de brocha, “Ah, você não 

faz menino, não? Então você é não sei o quê, não sei o quê.” [...]. Há uns dois meses 

atrás, quando eu falei que ia adotar uma criança, que ia à Vara, eu escutei esse tipo 

de conversa. “O problema não é com você, não. Vá ao cabaré e pegue uma mulher de 

programa que eu quero ver se você não engravida ela.” 

Já apresentamos a narrativa de Semente, que também traz as brincadeiras que faziam 

com ele: “Ah, mas você não é homem, não, rapaz? Não faz filho?”. Rui também descreveu 

algumas piadas:  

Aquela velha estória do gala rala. “Olha, chegou o gala rala, que não sabe fazer 

menino. Quer que eu faça por você?” 

Tanto os trechos da narrativa quanto nos comentários ouvidos por ocasião da 

divulgação do estudo refletem a visão da nossa cultura nordestina com o homem infértil. Ele é 

rebaixado ao status de um não homem. Sua macheza é questionada e a relação da infertilidade 

com a impotência e com a homossexualidade parece inevitável, o que reforça para nós a ideia 

de que deve ser emocionalmente muito difícil para o homem, em especial aquele enraizado na 

cultura nordestina, receber e conviver com tal diagnóstico. Rui, inclusive, reflete a respeito da 

reação social e afirma que esse também seria seu comportamento, caso não estivesse 

diretamente implicado na questão.  

Eu até, se eu não soubesse que eu estava, que eu sou infértil, eu talvez eu faria a 

mesma coisa com um outro. Mas, passando pela situação que eu passo, é muito forte, 

é muito chato, uma falta de respeito muito grande com o sentimento do outro. Mas eu 

acho que somente se você se coloca na posição do outro para entender. Deve se 

colocar para entender e não fazer esse tipo de coisa. 
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Inserido neste contexto histórico e social, Rui exemplifica que, embora pessoalmente 

vivencie tal situação e, portanto, se mostre ofendido pelos comentários jocozos, ao mesmo 

tempo ele também é a sociedade da qual faz parte. Daí se identificar, também, com o 

comportamento da coletividade.  

Outro aspecto que chamou a nossa atenção no que tange à questão da solicitude diz 

respeito à relação dos colaboradores com as esposas. Pedro Paulo, Luis, Rui e Ojuara 

demonstram que, na relação com suas esposas, há em comum o fato de cuidarem das mesmas 

buscando proporcionar-lhes felicidade e evitar que elas sofram com a condição de que não 

irão se tornar mães biológicas. Eles buscam fazer o que estiver ao seu alcance para garantir, 

de alguma forma, que elas se sintam satisfeitas, ainda que isso signifique abrir mão de algo 

que lhes seja muito caro.  

Luis relata: 

Realizamos uma tentativa
16

 em uma clínica genética, mas como eu já não tinha mais 

... havia uma quantidade quase nula, praticamente estéril, partiu de mim a sugestão à 

minha esposa para a gente fazer junto com um banco de esperma e ela fez, 

engravidou, e um tempo depois perdeu porque ela também tem um problema. Ela 

ficou até assim: “Puxa! Você topa fazer dessa forma?” “Topo!” Porque eu sei que 

para a mulher é importante essa questão de engravidar, de pegar a criança ... Aí 

depois que ela perdeu, ela mesma veio conversar comigo que, se eu tinha, porque eu 

sempre imagino que o homem quando tem uma atitude dessa, é uma atitude de 

grandeza, de, em nome do bem do relacionamento, a gente ... “você está abrindo mão 

de você ser o pai biológico, no caso. 

Ele escolhe abrir mão da paternidade biológica do filho e, ao mesmo tempo, 

possibilitar que a esposa pudesse realizar o sonho de engravidar, ainda que essa decisão 

significasse para ele criar um filho de outro homem. Um gesto “de grandeza” em favor da 

realização da esposa.  

                                                 
16

 Aqui ele se refere à técnica de fertilização in vitro. 
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Pedro Paulo, por sua vez, escolhe vender um bem que lhe é caro visando proporcionar 

condições financeiras para que ele e a esposa se submetessem às técnicas de reprodução e, 

assim, ela conseguisse engravidar.  

Anteriormente nós fizemos a inseminação. [...] Nós realizamos a primeira e não deu 

certo. Realizamos a segunda e ela se estressou bastante com isso. Ela ficou uma pilha 

e eu preocupado com ela, nesse período ... Chegou ao ponto de ela não querer fazer a 

terceira inseminação. É um tratamento de um valor alto. Não é barato. Eu até vendi 

uma moto que eu tinha para fazer esse tratamento, porque era o sonho dela e, se tem 

alguma chance, vamos fazer, vamos fazer. Vendi a moto e fiz. Ela “Você vai vender a 

moto?” “Eu vou”. Eu cheguei e dei a opinião “A gente quer fazer? Vai!. Eu quero me 

desfazer de um bem meu que para mim é supérfluo para a gente tentar.” E ela ficou 

muito feliz quando eu disse isso para ela. 

Ojuara promove uma mudança em seu estilo de vida. Ele reorganiza as suas 

preferências para agradar a mulher e vê-la feliz. Deixa de beber e de ter uma vida sem 

responsabilidades para se tornar um chefe de família. Além disso, passa a residir na capital ao 

invés do sítio no interior vivendo uma vida pacata. 

Eu digo muito: “De três anos para trás eu não prestava, não. Eu não prestava nem 

para ser pai. Porque eu ia ser uma péssima influência.[...] Eu chegava três horas da 

tarde para comer e mamãe já tinha comido. Papai não vinha almoçar porque estava 

em uma farra. Meu irmão não vinha porque estava em outra farra. Eu chegava 

embriagado e não tinha condições de botar o carro para dentro. Isso eu achava o 

máximo. Eu achava que todas as mulheres iam cair aos meus pés porque eu fazia isso. 

Eu achava que estava correto. [...] Minha esposa chegou para mim, olhou p mim e 

disse: “Você gosta de mim?” “Te amo”. “Você me ama? Porque se você me ama 

você vai deixar toda essa vida para trás e você vai viver esta vida. Esta que você está 

vivendo hoje comigo.”. Foi horrível. O primeiro mês aqui foi horrível. Tinha dias que 

eu estava nesse quarto sozinho e eu pegava nas paredes, dava vontade de quebrar 

tudo e ir embora. [...] É difícil? É. Não vou dizer a você que eu sou 100%  feliz, ainda. 

Porque eu ainda sinto falta das coisas que eu fazia. Mas eu me controlo porque é isso 
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que eu quero. É isso que eu gosto. Se é o que a minha esposa quer um homem assim, 

ela vai ter um homem assim. 

Diferente do personagem que inspirou o codinome escolhido para identificá-lo na 

pesquisa, que resgata seu poder-ser quando decide se livrar das humilhações que vivia sendo 

marido da sua esposa e genro do seu sogro, Ojuara escolhe o casamento, a família, e se sente 

livre para assumir tal desafio quando encontra uma mulher a quem ama e deseja permanecer 

ao lado. Ele descreve um modo-de-ser anterior, que inclusive lhe traz saudade em alguns 

momentos, mas se sente livre para empunhar o seu poder-ser mais próprio sendo um homem 

casado, o homem que a esposa deseja. 

Nas maneiras de demonstrar o cuidado às esposas, talvez possamos pensar se Ojuara, 

Luis e Pedro Paulo não estariam se comportando de modo a se mostrarem provedores. Eles 

não podem gerar filhos, mas continuam a exercer o papel do homem provedor da família, 

demonstrando potência, força, vigor. Pensando também em Rui e Porpeta, que parecem ter se 

sentido questionados na função de provedor diante da infertilidade, talvez o que vejamos em 

Ojuara, Luis e Pedro Paulo seja um movimento de ressignificação desse papel. Nossa leitura é 

de que, seja na atitude de vender uma moto para realizar a inseminação artificial, no caso de 

Pedro Paulo; permitir o uso do banco de esperma, como aconteceu com Luis; modificar 

hábitos prazerosos, como deixar a bebida em excesso e as noites de farra, como nos descreveu 

Ojuara, são modos de solicitude deles em relação às esposas e, porque não, com o casamento, 

no sentido de provê-los, sendo aquele que protege e ampara a família.    

Se eles não puderam mostrar a sua potência reprodutiva, o fazem a partir de um 

comportamento de dedicação e apoio às esposas, demonstrando serem homens fortes, capazes 

de encontrar soluções para os problemas e manter a família sempre amparada e protegida. 

Porpeta e Rui não aceitaram ajuda familiar porque a responsabilidade de prover a família é 
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deles. O auxílio oferecido pelos familiares foi tomado como uma ofensa a sua capacidade de 

zelar pela sua própria família.  

Alexandre escolheu buscar para esposa uma mulher que já tivesse filhos, e assim, não 

precisasse provê-la neste aspecto. Planejando a vinda de um filho por adoção, ele narra seus 

projetos de conseguir outro emprego para poder proporcionar à família o sustento do qual 

necessitarão.  

Como a gente está pensando na adoção, eu estou pensando realmente na área 

profissional. Estou pensando em ter algo que me dê uma outra renda. Porque eu estou 

achando que aqui, para ter uma criança, não vai dar. Eu preciso ter uma outra coisa 

para poder auxiliar. Eu prefiro ter uma coisa que – eu não vou dizer que em outro 

lugar não vá atrasar o salário - mas é melhor eu procurar outra coisa. No caso, eu 

vou precisar ... 

Já que tem na incapacidade de gerar um filho um fator que deixa uma marca 

existencial, uma espécie de déficit, ou, como nos trouxeram outros colaboradores, uma 

‘anormalidade’, incluindo-o em outra categoria de homem, no papel de provedor financeiro 

da família Alexandre se esforça para suprir toda e qualquer necessidade que a família possa 

ter, mostrando-se homem ao conseguir provar sua virilidade social. 

Luis vislumbra o banco de esperma como uma possibilidade, embora ele mesmo não 

se mostre à vontade com a ideia. Inclusive, foi a única questão que ele não discutiu 

abertamente com as pessoas, sejam elas próximas (como no caso da sua mãe), seja com os 

colegas e demais pessoas com quem ele conversa sobre a temática. Segundo suas próprias 

palavras, este capítulo da infertilidade permanece “um tabu”, algo desconfortante por mexer 

com sua identificação como macho, posto que a esposa engravidaria de outro homem, embora 

fosse um procedimento médico sem nenhum contato físico entre a esposa e o doador.  

O único fato que a maioria das pessoas não sabe, só eu, minha esposa e, acho, que 

minha sogra ... não sei se tem mais alguém que eu contei ... – para minha mãe, por 



143 

 

exemplo, eu não contei – que é a questão do banco. Para todas as outras pessoas ela 

tinha engravidado, feito inseminação minha com ela. Eu prefiro não contar para não 

criar, nesse sentido, uma expectativa. Nesse ponto eu não queria criar uma 

expectativa. Então, não contei para o pessoal. Talvez a pressão ... ia ficar muito ... ela 

grávida, ela ter engravidado de mim. Uma questão de partir do banco de esperma eu 

ia ter que explicar muito. Ia causar um desconforto. 

Rui, afirmando ser uma pessoa muito correta “Eu gosto de fazer as coisas certinhas”, 

que costuma agir dentro dos valores, regras e leis estabelecidos, cogita fazer algo fora dos 

ditames legais, no caso, realizar uma adoção à brasileira
17

 como alternativa para solucionar o 

problema de ausência de filhos. 

No caso de Pedro Paulo, vender um bem para pagar os tratamentos de fertilidade 

parece ter sido apenas uma das atitudes Em toda a preocupação que demonstra em relação ao 

bem-estar da esposa ele se coloca em uma relação de cuidado substitutivo. Buscou fazer tudo 

para evitar que ela entrasse em contato com o sofrimento causado pela impossibilidade de 

eles, enquanto um casal, não conseguirem ter filhos. Sua expressão de cuidado remete-nos 

àquela forma de cuidar que não permite dar espaço para que o outro tenha independência e 

assuma as rédeas pelas suas decisões.  

Lembramos que o pensamento de Heidegger em relação ao cuidado não se refere a 

uma atitude de proteção, cautela ou desvelo por uma pessoa. Não há na reflexão daquele 

filósofo, e nem na nossa, a intenção de relacionar o cuidado com juízo de valor. O cuidado é 

uma estrutura ontológica que apresenta múltiplas possibilidades ônticas de acontecer. Há uma 

atitude de consideração com aquela esposa que permaneceu ao seu lado, que o apoiou em sua 

situação de não poder gerar filhos e escolheu permanecer com ele naquela relação conjugal. A 

essa característica da solicitude de ter consideração por alguém está orientada para o já 

acontecido. “A consideração é a vivência solícita com os olhos no passado, enquanto que a 
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 Adoção à brasileira é uma expressão utilizada para fazer referência ao ato ilegal de registrar como 

sua uma criança nascida de outrem, sem passar pelo devido processo judicial de adoção. 
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paciência é a vivência solícita através do olhar para o “lá” do mundo, olhar para o futuro” 

(Heidegger, 1981, p. 70).  

Já a característica da paciência diz respeito ao cuidar dessa esposa, dessa relação, 

visando a permanência nesse relacionamento. No caso dos colaboradores, é demonstrada 

pelos projetos, juntamente com as esposas, de ter filhos e poderem exercer os papéis de pai e 

mãe, permanecendo com aquela a quem escolheram construir uma família. No caso de Pedro 

Paulo, o aspecto da paciência presente na relação de solicitude com que ele percebe a relação 

com a esposa, dá-se a partir de um cuidado devotado para o bem-estar dela, com sua saúde 

psíquica. 

Logo no período da descoberta, eu fiquei muito preocupado com ela ... assim ... com 

medo de uma depressão, de acontecer algo ... a gente não sabe: será que vai 

acontecer algo? Ela estava muito deprimida, chorava dentro de casa. Às vezes não 

queria nem sair de casa. E eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ela. Eu 

sempre ficava com os olhos bem atentos nela. Ligava toda hora. “E aí? Está onde? Já 

almoçou?” Eu trabalho muito trabalho externo, viajo muito, e ela trabalha aqui. 

Então, sempre eu estava ligando para saber como ela estava. Para saber do alto 

astral dela ... minha preocupação era mais com ela e não comigo. Eu tinha que me 

preocupar mais com ela e não ... comigo eu me preocupava, mas tinha que estar de 

olho sempre nela devido as reações que ela tinha. 

Inclusive no que diz respeito a sua participação no estudo, conforme já descrevemos, 

nos pareceu que sua aceitação esteve diretamente relacionada a um desejo de satisfação um 

pedido feito pela esposa.  

A experiência de Ojuara, a afirmação de que busca ser o homem que a esposa deseja 

ao seu lado demonstra sua dedicação visando satisfazê-la e, assim, permanecer nessa relação. 

Já no caso de Luis, 

Obtive o apoio, desde o primeiro momento, da minha esposa. Ela nunca se mostrou 

decepcionada ou triste ... Disse que isso não iria abalar nosso relacionamento. [...]. 
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Minha esposa nunca me cobrou. Então, não vou ficar sofrendo por isso, 

transformando isso num ... é uma coisa chata mas... Bom, tá resolvido. Porque 

paternidade e maternidade vem muito pela convivência, pelo amor que se desenvolve, 

por um encontro com uma pessoa... E precisa ter um lar, ter uma companheira, como 

eu tenho a minha esposa, que é uma companheira para tudo. Precisa ter um lar que 

possa ... eu vou ser o pai, minha esposa vai ser a mãe, se realizar nisso, com a 

convivência, com alguém que vai chegar ... então, se realizar através disso. 

Diante da tristeza da esposa, expressa em frequentes crises de choro, Porpeta não sabia 

como agir para acalentá-la e fazer com que ela não sofresse mais. Por muitas vezes ele apenas 

ficou calado ao seu lado, sem saber o que dizer ou como agir. Até que tomou a decisão de 

chorar junto. Depois daquele dia ele assumiu a postura de buscar soluções: aceitou a sugestão 

da esposa de buscarem uma adoção legal e, por iniciativa própria, também está em busca de 

alternativas de realizar inseminação artificial pela rede pública de saúde
18

. 

Todos os colaboradores possuem projetos de paternidade, tendo na reprodução assistida 

ou da adoção de uma criança alternativas viáveis. Alguns se mostraram mais entusiasmados, 

conseguindo vislumbrar tal papel com uma proximidade existencial de modo a nos dar a 

impressão de que o filho já existe em sua vida diária, como foi o caso de Ojuara, que relatou 

inclusive diálogos que poderá vir a ter com o filho; ou Porpeta, que estava investindo sua 

esperança de sanar sua “anormalidade” a partir do exercício de uma paternidade, seja adotiva, 

seja através das técnicas de reprodução assistida. Através do provimento financeiro e afetivo a 

um filho ele vislumbra ser capaz de superar a “anormalidade” que lhe fora imposta. 

                                                 
18

 No período das entrevistas com Porpeta, estava para ser inaugurado o primeiro Centro de 

Reprodução Assistida da rede pública do estado do RN. Quando tomou conhecimento de que seria 

iniciado o processo de seleção de casais para participar do projeto, ele enviou um email para a 

pesquisadora para avisar a respeito e informar que iria participar. 



146 

 

 

7 E AGORA, JOSÉ? TECENDO CONSIDERAÇÕES FINAIS A RESPEITO DE SER HOMEM COM 

DIAGNÓSTICO DE INFERTILIDADE 

 

Um dia alguém falou: – Parabéns! É um menino.  

E esse menino foi crescendo e ouviu: – Agora você é um homenzinho! Comporte-se 

como tal.  

E esse homenzinho se desenvolveu e um dia lhe profetizaram: – Agora você é um 

homem casado, um futuro pai de família!  

E um dia todos lhe cobraram: – E o filho, cadê?  

E um dia ... – É, amigo, tá difícil aqui. Com essa quantidade de espermatozoides você 

não engravida ninguém, não! Você é infértil! 

E agora, José? 

A festa acabou, a luz apagou, 

o povo sumiu, a noite esfriou, 

e agora, José?E agora, você?
19

 

É a partir do sentido que o Dasein atribui à sua existência que ele realiza determinadas 

escolhas e, assim, conduz o seu existir. No cotidiano, este existir está mergulhado na 

impessoalidade ditada pela historicidade em que o Dasein está imerso. O homem nasce e 

cresce em uma sociedade que o define como viril e potente. Na educação dada aos meninos, 

ainda há uma valorização da força e das atitudes agressivas, em detrimento da sensibilidade. 

Como sociedade, todos nós criamos meninos “fortes” para que enfrentem os desafios mais 

severos. Para que sejam guerreiros contemporâneos: líderes, seguros e determinados; que 

vençam os desafios sem se rebaixar ou demonstrar fraqueza. Contudo, não os criamos para 

lidar com os desafios emocionais. Nós poupamos os homens, mesmo os já adultos, de se 

aproximarem de situações mais desafiadoras do ponto de vista emocional. Eles não são 

                                                 
19

 Andrade (2012). 
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poupados das atividades pesadas, mas não falamos com eles sobre assuntos como saúde, 

doença, perda, dor e, também, sobre sexualidade. 

São convidados para discutir questões que envolvam finanças, crises mundiais ou 

ambientais, mas não nos aproximamos para saber como eles encaram o desafio de não ter 

filhos. Ao contrário, o sentido dos filhos aparece, desde cedo, em sua formação como homens, 

uma vez que consta como uma das capacidades esperadas para que possam confirmar sua 

virilidade e o status de ‘macho’, que possam engravidar, pelo menos, uma mulher. Problemas 

ou limitações reprodutivos não são sequer considerados possíveis no horizonte de sentido de 

suas existências.  

Evitamos envolvê-los em sofrimento e, para tanto, buscamos fazer as coisas por eles, 

inclusive colocar a responsabilidade pela ausência de filhos na mulher. Não incentivamos e 

sequer cogitamos que eles possam ter alguma responsabilidade quando sua mulher não 

engravida. Reforçamos um distanciamento entre o homem e as questões reprodutivas: eles 

não falam sobre, eles não fazem exames e, quando o fazem, não recebem os resultados.  

Sua participação na investigação médica para descobrir quais os motivos que estão 

impossibilitando um casal de gerar filhos, normalmente, é coadjuvante. Alguns podem até ter 

algum interesse, mas parece ser algo que não pertence ao universo masculino. É bem verdade 

que já percebemos mudanças e alguns homens já venham participando das consultas junto às 

esposas. Contudo, parece uma participação auxiliar, visando a apoiar esta esposa, não um 

espaço em que se sintam pertencentes. Não é de estranhar, então, que o diagnóstico de 

infertilidade rompa com a passividade com a qual ele estava acostumado a se relacionar com 

o mundo, cause estranhamento e uma forte sensação de desalojamento, que pode ser traduzida 

como um “não sentir-se em casa” (Rebouças, 2010).  

E agora, José? 

já não pode beber, já não pode fumar, 

cuspir já não pode […] 
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A descoberta da infertilidade é uma condição que ultrapassa os limites aceitáveis do 

horizonte cotidiano de sentido, retirando dos homens a segurança de habitar modos-de-ser nos 

quais se reconheciam, deixando, em seu lugar, o estranhamento e levantando questionamentos 

a respeito de sua existência. É como se lhes retirassem o controle, a potência e a ‘macheza’, 

atributos fundamentais para sua identificação em um modelo de masculinidade superior ou 

hegemônico. 

Embora permanecendo eles mesmos, já não são iguais. Mesmo que continuem a 

realizar as mesmas atividades que antes faziam, ainda assim não se reconhecem a si mesmos. 

Não se percebem mais capazes de prover as suas famílias, de satisfazer as suas esposas e de 

serem os homens que sempre foram. Não se reconhecem mais como iguais em relação aos 

outros homens.  

E agora, José? 

Está sem mulher,está sem discurso,está sem carinho, 

a noite esfriou, o dia não veio, 

o bonde não veio, o riso não veio, 

não veio a utopia 

Deparar-se com o diagnóstico de infertilidade causou nos colaboradores da pesquisa, 

uma reação de estranhamento de si mesmo e cuja reação variou desde a rejeição ao 

diagnóstico, até sensação de anormalidade, de inferioridade e, até, de morte existencial. A 

direção ou o destinar-se de suas existências foi ameaçado pela angústia de reconhecer que 

todas as suas verdades e certezas não lhes serviam mais. Não poder reafirmar-se como 

homens “machos”, a partir da sua capacidade reprodutiva, de fato, quebra a construção 

desenvolvida no existir dos homens, desde que seus pais ouviram: – “É um menino. 

Parabéns”!  

E tudo acabou  

e tudo fugiu 

e tudo mofou, 

e agora, José? 
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Eles se sentem desprotegidos e miseráveis. A familiaridade cotidiana na qual estavam 

absortos foi rompida e os modos-de-ser previamente demarcados e reconhecidos passaram a 

não ser mais suficientes em seu existir, sobrando a inospitalidade como uma condição 

existencial incontestável. Tomados pela angústia, eles atentam para o fato de que eles, 

somente eles, são os responsáveis por dar conta de ser si-mesmos. O sentido de sua existência 

dependerá das escolhas que eles tomarão, cabendo somente a eles a decisão de escolhê-las 

dentre aquelas que lhes são possíveis em seu horizonte de sentido. 

E agora, José? 

Sua doce palavra, seu instante de febre, 

sua gula e jejum, sua biblioteca, 

sua lavra de ouro, seu terno de vidro, 

sua incoerência, seu ódio – e agora? 

Mas um instante de reflexão se faz necessário para que possam vislumbrar alternativas 

para a condição existencial que lhes fora imposta. Como afirmam Santos e Sá (2013), é 

“apenas no silêncio da hora mais solitária, quando se cala o alarido impessoal dos desejos e 

representações correntes do 'todo mundo', é que podemos nos pôr à escuta das demandas e dos 

questionamentos de sentido que nos são mais próprios e singulares”. (p. 58). 

Com a chave na mão 

quer abrir a porta, não existe porta; 

quer morrer no mar, mas o mar secou; 

quer ir para Minas, Minas não há mais. 

José, e agora? 

A angústia possibilita ter a chave de seu existir nas mãos. Alguns optam por não 

utilizá-la, preferindo retornar a um momento anterior, no qual habitavam com tranquilidade e 

segurança. Mas há aqueles que escolhem, instigados pelo clamor de poder-ser que carregam 

nas mãos, abrir outras portas e construir uma nova habitação, mais condizente consigo 

mesmos, abraçando seu poder-ser e a possibilidade de singularização de sua existência.  

O poema José (Andrade, 2012) desvelou-se, por diversas vezes, durante a composição 

deste trabalho. Mergulhada nas afetações proporcionadas, principalmente, por ocasião dos 
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encontros com os colaboradores, fosse pessoalmente ou a partir das visitas às narrativas 

gravadas e literalizadas, o “e agora, José?” soava não somente como um cantarolar para estes 

homens por ocasião do diagnóstico apresentado, mas, também, a mim, na forma de “e agora? 

Quais as contribuições práticas que este trabalho pode fornecer”? 

Se você gritasse, se você gemesse, 

se você tocasse a valsa vienense, 

se você dormisse, se você cansasse, 

se você morresse… Mas você não morre, 

você é duro, José! 

Pensando nesses “Josés”, cuja festa acabou, cujo mar secou, que estão desolados 

diante da desabitação de seu existir, abrir espaços para que eles possam se fazer protagonistas 

ao invés de coadjuvantes, faz-se fundamental. No decorrer das entrevistas realizadas na 

elaboração deste trabalho, outras questões foram levantadas pelos colaboradores, levando-nos 

a compreender que os homens têm a necessidade de se expressar e de falar sobre o que 

sentem, desvelando-nos o sentido mais complexo que a repercussão da infertilidade gerou em 

suas vidas e que estão além do fato de não poderem gerar descendentes. Aqueles homens, 

criados para serem “guerreiros”, se mostram tão fortes e tão frágeis.  

Sozinho no escuro qual bicho-do-mato, 

sem teogonia, sem parede nua para se encostar, 

sem cavalo preto que fuja a galope, 

Você marcha, José! 

José, para onde? 

 

Incentivar a participação masculina nos processos de investigação da infertilidade 

apresentada por um casal pode servir como espaço para que dúvidas sejam apresentadas e que 

angústias e sentimentos de incapacidade e frustração, que podem acompanhar os homens 

diante da descoberta da infertilidade, possam ser acolhidos. As políticas públicas de saúde 

vêm buscando alternativas para incentivar a participação dos homens nos cuidados com a sua 

saúde, mas as mudanças precisam acontecer também na formação de base destes homens. 
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Uma das conclusões a que chegou Boris (2011), em seu estudo sobre a construção da 

masculinidade em uma cidade do nordeste do Brasil foi que, para além das transformações 

que vêm ocorrendo nos modelos de masculinidade contemporânea, havendo o incentivo para 

que os homens possam demonstrar seus sentimentos e se fazerem mais próximos e carinhosos 

com as mulheres e filhos, eles ainda acontecem de forma opressiva e os homens são 

impedidos de vivenciar seus sentimentos, sua fragilidade, suas dúvidas e seus medos.  

Talvez resultados mais eficazes aconteçam se desde o “É um menino. Parabéns!”, 

possamos possibilitar aos homens reconhecer que eles também podem chorar, fracassar, 

demonstrar sentimentos e destinar a si mesmos uma forma de cuidado dedicado e protetivo 

sem que isso afete o reconhecimento de si mesmos como homens macho. Também 

precisamos olhar estes homens como capazes de enfrentar as situações de sofrimento sem 

desfalecer. Precisamos reconhecer sua capacidade de superação das situações dolorosas e 

difíceis. Os colaboradores do nosso estudo demonstraram que são capazes de superar as 

situações adversas que lhes aparecem, precisando, não que façam por eles, mas que se lhes 

apoie, que estejam ao seu lado e cuidem deles de forma a possibilitar que eles mesmos 

assumam suas escolhas. 

Embora nossas escolhas estejam vinculadas ao contexto no qual estamos imersos, 

somos seres em constante devir, capazes de ir além das contingências da facticidade e 

reconstruir nossa existência, mudando ou dando outro rumo a ela. A superação deste 

momento de desalojamento, propiciado pela descoberta da infertilidade, abre para os homens, 

sua condição de poder-ser, podendo superar a angústia e construindo novos sentidos para sua 

existência como homens. Distanciar-se da condição de infértil, falar abertamente sobre o 

assunto ou fazer piada aparecem como algumas das possibilidades consideradas possíveis. A 

alternativa de se tornarem pais, por adoção ou através das técnicas de reprodução assistida, 

também se fez presente como projetos da existência de todos os participantes, demonstrando 
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que o ser humano está em constante constituição de si mesmo, podendo construir novos 

sentidos para sua existência, mesmo diante das situações mais adversas que afetem 

diretamente a compreensão que têm de si mesmos.  

você marcha, José! 

José, para onde? 

Os colaboradores deste estudo mostraram ser possível ressignificar a sua existência e 

continuar se reconhecendo e sendo reconhecidos como homens, embora não consigam gerar 

filhos. Eles permanecem sendo os provedores de suas famílias, seja financeiramente, seja 

moralmente.  

Em contato recente com a pesquisadora, dois colaboradores noticiaram a chegada de 

seus filhos, sendo um caso através da adoção e outro por processo de reprodução assistida. 

Outro, ainda, procurou-nos para informar que já realizou todos os exames necessários e, em 

breve, ele e a esposa passarão pelo método de fertilização in vitro. Estes contatos posteriores à 

pesquisa, participando-nos de suas conquistas na área reprodutiva e da realização dos seus 

projeto de paternidade, reafirmam a relevância que eles deram à oportunidade de relatar sua 

história e o encontro com outras possibilidades de existência.  Assim, a participação na 

pesquisa se configurou, também, como um espaço de expressão de aspectos íntimos, que 

muitas vezes não encontram lugar no cotidiano de suas vidas e de suas relações.  

Segundo Pompéia e Sapienza (2004), o termo “desfecho”, além do sinônimo 

frequentemente utilizado, que indica fechamento ou encerramento de uma situação, também 

pode indicar abertura ou passagem. Des-fechar significa abrir. Indica que, ao mesmo tempo 

em que algo se encerra, também algo se abre. É com esta sensação que apresentamos o 

desfecho deste estudo. Chegamos ao seu final não sem inquietações e interrogações. Concluir 

um estudo nem sempre significa encontrar respostas definitivas para as questões apresentadas. 

Muitas vezes, como neste caso, cuja proposta de trabalho consistiu muito mais numa 
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compreensão do que na explicação do fenômeno abordado, apresentar um desfecho será 

sempre lançar outras interrogações.  

Muito ainda há para se pesquisar sobre o homem infértil e as repercussões em sua 

existência. Esta pesquisa, portanto, representou apenas um começo. Tal como a areia colorida, 

questões como as perseguidas nesta pesquisa servem como material essencial para que 

vislumbremos a continuidade de estudos sobre o tema. 
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