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RESUMO 

 

 

O objetivo principal deste trabalho foi investigar a vivência da infertilidade na conjugalidade. 

O estudo buscou compreender o psiquismo do casal que procura auxílio nas Técnicas de 

Reprodução Assistida. Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, que utilizou 

abordagem qualitativa e quantitativa. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 60 

sujeitos. Foram realizados 3 encontros, contando com a participação de 3 (três) casais em 

cada encontro. Os dados foram tratados com o programa SPAD.t (versão 1.5) e SPSS, o que 

permitiu observar a frequência e a categorização do material verbal dos participantes da 

amostra. O estudo incluiu o levantamento de categorias de análises, posteriormente analisadas 

sob a perspectiva teórica da Psicologia Analítica. Os resultados encontrados corroboram 

estudos anteriores que indicam que a infertilidade traz uma vivência dolorosa, expressa em 

sentimentos de tristeza, frustração e incapacidade, afetando, potencialmente, a vida do casal. 

Os resultados obtidos no protocolo deste estudo demonstram que, em muitos casais, os 

parceiros buscam e oferecem apoio mutuamente com frequência, e são sensíveis às 

necessidades emocionais um do outro. Observou-se também a expressão de ações 

cooperativas como estratégia de enfrentamento do casal. Os recursos recrutados pelos 

parceiros para lidar com essa vivência apontam para a qualidade relacional do casal.  

 

Palavras-chave: infertilidade, conjugalidade, aspectos psicológicos, reprodução assistida, 

psicologia analítica 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to investigate the experience of infertility in conjugality, in order to 

understand the psyche of couples that search for aid in assisted reproduction techniques. It is 

an exploratory field research using qualitative and quantitative approaches. It involved a 

sample of 60 subjects that attended three sessions including three couples each. Data were 

treated with SPAD.t and SPSS software, which allowed for the frequency calculation and the 

categorization of verbal material of the participants. The study included a survey of categories 

of analyzes, which were later analyzed under the theoretical perspective of Analytical 

Psychology. The results are consistent with previous studies that point to a painful experience 

brought by infertility, expressed through feelings of sadness, frustration, and failure, that 

potentially affects the lives of these couples. The results obtained in the protocol of this study 

also show that in many cases the partners seek and offer support to each other, and often are 

sensitive to the partner's emotional needs. It was also observed the expression of cooperative 

actions as a coping strategy of the couple. Resources recruited by the partners to handle this 

experience reveal the relational quality the couple. 

 

Keywords: infertility, conjugality, psychological features, assisted reproduction, analytical 

psychology. 

 

 



 

 

RÈSUMÉ 

 

 

Le but de cette étude était d'étudier l'expérience de l'infertilité chez conjugale. L'étude visait à 

comprendre la psyché de la couple cherchant l'aide des techniques de procréation assistée. 

Ceci est une recherche sur le terrain, exploratoire, qui a utilisé une approche qualitative et 

quantitative. Les données ont été traitées avec le programme SPAD.t (version 1.5) et SPSS, 

qui nous a permis d'observer la fréquence et la catégorisation des matières verbale des 

participants de l'échantillon. L'étude comprenait une enquête auprès de catégories d'analyse, 

qui ont été analysées plus tard par le cadre théorique de la psychologie analytique. L'enquête a 

été menée auprès d'un échantillon de 60 sujets. 3 réunions ont eu lieu et notamment la 

participation de trois (3) couples à chaque rencontre. Les résultats confirment les études 

antérieures indiquant que l'infertilité apporte une expérience douloureuse et est exprimé dans 

des sentiments de tristesse, de frustration, d'échec et qui affecte potentiellement la vie du 

couple. Cependant, les résultats obtenus dans le protocole de cette étude montrent que de 

nombreux couples cherchent et offrent soutiennent mutuellement se montrent souvent 

sensibles aux besoins affectifs de l'partenaires (a). Il a également noté l'expression des actions 

de coopération comme un couple de stratégie d'adaptation. Ressources recrutés par le couple à 

faire face à cette expérience souligne la qualité relationnelle. 

 

Mots-clés: infertilité, matrimonial, aspects psychologiques, techniques de procréaction 

assistée, psychologie analytique 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a segunda metade do século XX, a psicologia vem se ocupando de questões que 

envolvem a mulher e a maternidade. Entretanto, até meados da década de 1950 o foco de 

interesse eram, principalmente, os efeitos da relação mãe-bebê
1
 no desenvolvimento infantil. 

Somente no final dos anos 60 e início dos 70, o eixo de interesse se desloca e muitos estudos 

dirigem seu olhar à díade mulher-mãe. Inúmeras pesquisas são realizadas e discutem tanto o 

papel social e cultural que a mulher desempenha ao longo da história quanto a constituição de 

sua identidade pela via da maternidade. 

A partir dos anos 90, inclusive no Brasil, ocorre crescente aumento de pesquisas que 

investigam a mulher e sua subjetividade. Embora haja predominância de estudos envolvendo 

a mulher, os trabalhos que contemplam a construção e a constituição da subjetividade 

masculina têm contribuído de maneira profícua à compreensão do homem contemporâneo. 

Na comunidade científica ganham espaço estudos filosóficos, sociológicos, históricos 

e psicológicos que incluem, entre outros temas, maternidade, paternidade, conjugalidade, 

sexualidade e implicações acerca de fertilidade e infertilidade.
2
 

Particularmente, a medicina reprodutiva adquiriu notoriedade em 1978, com o 

nascimento do primeiro bebê fruto de fertilização in vitro, Louise Brown, na Inglaterra, 

proporcionado pelos cientistas britânicos Robert Edward e Patrick Steptoe. A partir dessa 

conquista, ocorreram transformações expressivas nesse campo. Atualmente, a medicina 

reprodutiva oferece um cabedal de conhecimentos e técnicas,
3
 inimagináveis há quatro 

décadas. 

Há poucos anos, estudos na área da Psicologia apontavam abordagem incipiente e, 

inclusive, inadequada sobre a infertilidade, por esta ser considerada um enfrentamento 

exclusivo da mulher. Isso pode ser compreendido se refletirmos que não apenas o 

procedimento clínico como também o papel biológico da mulher coloca sobre ela um peso 

                                                
1
 Estudos como de D. Winnicott, J. Bowlby, D. N. Stern e W. Spitz contribuíram diretamente para ampliar a   

compreensão da relação mãe-bebê no desenvolvimento infantil. 

2 Dentre os estudos filosóficos acerca do tema, destacam-se: Julia. Kristeva, Gilles Lipovetsky, Elisabeth. 
Badinter e Simone de Beauvoir. De cunho mais sociológico, veja-se: Pierre. Bourdieu, R. Connel e Zygmut 

Bauman e de caráter mais histórico, Michele Perrot, F. Thébaud e Mary del Priore. No campo psicológico, 

destaca-se: D. L. Faria, T. Féres-Carneiro, L. Gutman, Maciel Jr. e Z. A. Trindade.    

3
 As mais disseminadas na medicina reprodutiva são: FIV, ICSI e IIU.  
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emocional mais intenso do que sobre o homem, quando se utiliza alguma técnica de 

reprodução assistida. 

Há séculos, a infertilidade era considerada como estritamente feminina; somente nos 

últimos 50 anos o envolvimento masculino na etiologia do problema passou a ser considerado 

(GLASS; KASE; SPEROFF, 1999). 

Nos trabalhos históricos, antropológicos e psicológicos raramente se encontram 

referências à infertilidade masculina, sugerindo que os problemas reprodutivos do casal têm 

sido, quase sempre, atribuídos às mulheres e, de acordo com Trindade e Enumo (2001), 

engendrando metáforas e simbologias pejorativas e humilhantes, principalmente nas 

sociedades patriarcais. 

Estudos realizados na década de 1940 referem que a infertilidade se associava ao 

medo inconsciente da mulher, relacionado aos sentimentos sexuais e possíveis neuroses. 

Nos anos de 1950 a 1960, a infertilidade foi atribuída à disfunção psicológica da mulher e à 

sua ambivalência em relação a tornar-se mãe (KLEMPNER, 1992 apud BALDO; 

WATKINS, 2004). O estudo de Ramazanzadeh (et al. 2009), demonstra que há 30 anos as 

pesquisas sobre infertilidade se concentravam nas diferenças psicológicas entre mulheres 

férteis e inférteis.  

Atualmente, representa consenso na área médica que a conduta de investigação da 

infertilidade seja realizada nos dois parceiros; o manejo e a avaliação não se referem mais 

apenas à mulher. De acordo com Domar e Seibel (1996), a ênfase no manejo foi alterada: não 

se trata mais de uma abordagem individual, e sim de uma questão do casal como unidade. 

Os estudos mais recentes sobre infertilidade apontam para uma multiplicidade de 

aspectos interrelacionados, abarcando a vivência pessoal e também o âmbito conjugal, 

familiar e social. É inquestionável o avanço no modo pelo qual se concebe a infertilidade, 

principalmente pela superação da interpretação psicogênica, na qual se imputava à mulher o 

peso da infertilidade. Esse modelo, atualmente ultrapassado, justificava e relacionava a 

infertilidade a conflitos intrapsíquicos.  

O tratamento de infertilidade atinge a intimidade do casal e mobiliza aspectos que 

circunscrevem a esfera privada da conjugalidade, devassada pela própria natureza da 

intervenção. A impossibilidade de realização da maternidade e da paternidade se coloca como 

um enfrentamento que poderá demandar do casal uma reorganização do plano de 

parentalidade expectado. 
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O trabalho de Ribeiro (2004) assinala que o desejo de ter um filho, como nossos pais, 

configura nossa perspectiva identificatória; uma vez que as funções parentais são atravessadas 

pelos sentidos possíveis de ser homem e de ser mulher. 

A literatura disponível sobre esse enfrentamento referenda que a impossibilidade ou 

dificuldade de gerar um filho consiste numa questão complexa, que deve ser articulada a seu 

significado psíquico, sentida e vivida por muitos casais como um evento que provoca 

expressivo impacto emocional. Em nossa sociedade, o casamento atrelado à maternidade está 

profundamente arraigado e, nessa perspectiva, os sentimentos de fracassos e incompletude 

estão sob a égide dessa condição de infértil. 

Diante da perda ou da ameaça do poder de procriação, muitas vezes não se distingue 
o que causa maior sofrimento: a ausência do filho desejado ou os sentimentos de 

fracasso, de perda e de insegurança que invadem o indivíduo nessa situação. A 

infertilidade é sentida e vivida como um evento traumático para a maioria dos 

casais, sendo experienciada por eles como o evento mais estressante de suas vidas 

(KLONOFF-COHEN et al., 2001, S/p.).
4
 

O avanço da reprodução assistida, a cientificidade e a tecnologia abarcadas nesses 

procedimentos oferecem tratamentos complexos e cada vez mais eficientes. Entretanto, o 

impacto psicossocial da vivência da infertilidade ainda carece de estudos e pesquisas que 

aprofundem sua compreensão. 

Um aspecto a ser destacado baseia-se na vivência masculina diante da infertilidade, 

que se apresenta e se configura de maneira distinta da feminina. O número de estudos sobre os 

aspectos psicológicos experienciados por homens, frente à dificuldade e mesmo 

impossibilidade de serem pais faz-se acentuadamente menor do que aqueles realizados sobre 

as mulheres que lidam com a mesma problemática. Esse dado se resulta absolutamente 

compreensível, se considerarmos o processo biológico que envolve homens e mulheres 

distintivamente.  

A parentalidade torna-se percebida e considerada como parte fundamental do projeto 

de vida de homens e mulheres, no qual família e sociedade, em sua maioria, depositam muitas 

expectativas. O impacto da vivência da infertilidade não pode ser dissociado de seu contexto 

histórico, social, econômico e cultural. Do mesmo modo, o significado que esse evento 

imprime na vida de homens e mulheres não pode ser considerado sem se levar em conta os 

papéis de gênero e suas implicações. 

                                                
4
 Traducão livre do trecho citado. 
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No mundo atual, estima-se que aproximadamente 8% a 15% dos casais em idade 

reprodutiva encontrem dificuldade para a concepção de um filho.
5
 A prevalência de 

infertilidade em toda a vida reprodutiva, de acordo com estudos recentes, alcança os índices 

de 8% a 12%; e, ao longo de um ano, aproxima-se dos 30%. No Brasil, supõe-se prevalência 

mais aumentada pelo grande número de doenças sexualmente transmissíveis e doenças 

inflamatórias pélvicas (FREITAS et al., 2001). 

Muitos estudos referem que a prevalência de infertilidade está aumentando 

significativamente nos próximos anos. Entre as causas associadas a esse aumento estão 

consumo de álcool, tabagismo, sedentarismo, obesidade, poluição e doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs). Todas essas condições impactam negativamente as fertilidades 

feminina e masculina. Outro aspecto que deve ser destacado consiste no fato de as mulheres 

postergarem a maternidade para assumirem posições marcantes no mercado de trabalho e 

ascenderem na carreira profissional.  

Ramazanzadeh et al. (2009) enfatizam a variabilidade da prevalência da infertilidade 

em diferentes partes do mundo. Nos últimos anos, os problemas de fertilidade cresceram 

abruptamente; a cada ano, há cerca de 2 milhões de novos casais inférteis no mundo. De 

acordo com as estatísticas mundiais, a incidência da infertilidade totaliza 10-18% dos casais 

(DROSDZOL; SKRZYPULEC, 2009; REPOKARI et al. 2007). 

O presente estudo possui caráter interdisciplinar, envolvendo o campo da psicologia, 

medicina, história, filosofia e sociologia. Esta pesquisa visa contribuir ao manejo e à 

compreensão de aspectos intrapsíquicos e intersubjetivos dos casais que buscam tratamento. 

Uma compreensão mais profunda da vivência da infertilidade requer a afluência de várias 

disciplinas, além das implicações biológicas.  

A justificativa dessa pesquisa apoia-se na relevância da compreensão da subjetividade 

dos casais que se deparam com o enfrentamento da infertilidade. A demanda pelos 

tratamentos de reprodução assistida expandiu significativamente nos últimos anos. Embora o 

número de pesquisas com essa temática na área da psicologia, também tenha aumentado, 

muitos trabalhos abordam o psiquismo de mulheres e/ou homens, mas não o do casal. Há 

carência de estudos que contemplem a subjetividade do casal infértil.   

                                                
5 Informação retirada da World Health Organization – Bull World Health Organ 88 (2010, p. 881-882); 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.10.011210>. Acesso em: 20 mar. 2015.  

http://dx.doi.org/10.2471/BLT.10.011210
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Nosso estudo foi organizado de forma que possa subsidiar o leitor na apreensão de 

dados e conceituação referentes ao tema central. Entretanto, algumas informações periféricas 

se mostraram pertinentes para a exploração do tema. 

Em nossa pesquisa, tivemos como colaboradores casais inférteis inseridos no cenário 

da Reprodução Humana Assistida. Para melhor apreensão do tema proposto na pesquisa, os 

capítulos serão apresentados na seguinte disposição: o Capítulo 1, Infertilidade: definição, 

epidemiologia, prevalência, abordará a definição da infertilidade, sua frequência de 

distribuição na população e sua prevalência. Capítulo 2, Maternidade, paternidade e 

conjugalidade, discorrerá sobre a mulher e o homem na construção de seus processos 

históricos e a conjugalidade. O Capítulo 3, Infertilidade e aspectos psicológicos, tratará de 

aspectos psicológicos implicados na infertilidade. O Capítulo 4, Uma abordagem junguiana, 

versará sobre o subsídio teórico dete estudo, contemplando alguns conceitos da Psicologia 

Analítica. A seguir, apresentamos os dados da Pesquisa, as amostras. No capítulo 5, Método, 

elencará o método, a característica, os participantes, os procedimentos, os resultados e a 

discussão da pesquisa. No Capítulo 6, Discussão e análise dos resultados da entrevista 

semiestruturada, discorrerá sobre a análise e os resultudos da entrevista. 
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II OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo principal deste estudo consiste em investigar o impacto psicológico 

experienciado pelo casal na conjugalidade diante da infertilidade e do uso das tecnologias de 

reprodução assistida. 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

Identificar os aspectos psicológicos que afetam a qualidade do relacionamento 

conjugal diante da infertilidade; verificar se há diferenças desses aspectos entre homens e 

mulheres; interpretar, sob a perspectiva da psicologia analítica, os aspectos psicológicos 

encontrados. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1.1 INFERTILIDADE: DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA, PREVALÊNCIA  

 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir de dados sobre incidência e 

prevalência da infertilidade humana, considerou que se trata de um problema de saúde 

pública, de natureza global e com importante impacto social. Estudos envolvendo aspectos 

psicológicos mostram que a incapacidade de ter filhos afeta mulheres e homens o redor do 

mundo.  

A definição clínica clássica de infertilidade ampara-se na ausência de concepção após 

12 meses de relação sexual regular e desprotegida; definição preconizada pela Associação 

Americana de Medicina Reprodutiva (BADALOTTI; PETRACCO; TELOKEN, 1997). 

Diversas instituições da área da saúde envolvendo reprodução humana adotam essa 

definição,
6
 entretanto, a Organização Mundial de Saúde indica uma orientação mais cautelosa: 

como critério, limita o período de 24 meses de coito sem proteção. Essa discrepância nas 

definições pode ser compreendida se considerarmos dois aspectos importantes na observação 

do fenômeno. Por um lado, a prática clínica considera a importância de se iniciar o tratamento 

prontamente; por outro, a pesquisa epidemiológica recomenda um tempo mais amplo para 

reduzir o número de falsos negativos que porventura venham a ocorrer (LARSEN, 2005).  

A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) corrobora a definição 

utilizada pela OMS e acata também o período de dois anos. Recomenda-se, entretanto, que os 

tratamentos sejam iniciados mais cedo para mulheres acima dos 35 anos. Para as pessoas que 

tenham história de intercorrência relacionada ao processo reprodutivo, o tratamento deve ter 

início com brevidade. Com o avanço etário, além da redução acentuada dos folículos 

disponíveis, verificam-se prejuízo em sua qualidade. 

                                                
6 Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH), Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRAGO), American Society for Reproductive Medicine (ASMR) e European Society of Human 

Reproduction and Embriology (ESRHE).  
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A literatura mostra que, em alguns casos, um ano pode ser período muito amplo, pois 

há referência de progressivo decréscimo da fertilidade com o aumento da idade da mulher, 

devido à diminuição gradual da função ovariana, pela redução do número de oócitos e pela 

menor resposta às gonadotrofinas hipofisárias (HANSEN et al. 2011). Embora para os 

homens não haja o limite etário crítico para produção de gameta, estudos apontam relação 

entre a idade paterna avançada e as alterações na qualidade do sêmen e/ou risco maior de 

infertilidade. 

Também pode-se verificar alterações na capacidade reprodutiva dos homens com o 

avanço da idade. A pesquisa de Ford et al. (2000) aponta declínio da fecundidade em homens 

mais velhos. Num estudo com 8.515 casais que planejavam gravidez, observou-se que o 

aumento da idade paterna está correlacionado positivamente com o atraso na concepção. 

Coccuzza et al. (2008) também sugerem que a paternidade tardia pode reduzir as chances de 

engravidar e que, com o avanço da idade, os homens se tornam menos férteis.   

A infertilidade pode ser de etiologia feminina, masculina ou combinada, e se classifica 

como primária, quando não ocorreu uma gestação anterior, e secundária, quando há registro 

confiável de pelo menos uma gravidez (FIGO, s/d).
7
 Atualmente, reserva-se o uso da 

denominação esterilidade conjugal, para designar determinadas condições nas quais se 

verifica, de modo imperativo, a impossibilidade de obtenção de uma gravidez (SBRH, s/d).
8
 

A revisão sistemática de Mascarenhas et al. (2012), resultou num importante trabalho, 

que se dedicou em revelar padrões e tendências globais em infertilidade. Os pesquisadores 

constataram que em 2010, 1,9% das mulheres, com idade entre 20 e 44 anos que queriam ter 

filhos foram incapazes de conseguir (infertilidade primária) e 10,5% de mulheres com um 

filho não foram capazes de ter outro nascimento de filho vivo (infertilidade secundária). Os 

níveis de infertilidade foram semelhantes entre 1990 e 2010, com ligeira diminuição global da 

infertilidade primária. 

                                                
7 Fonte: Federação Internacional de Ginecologia e obstetrícia. Disponível em: <site: http://www.figo.org/>. 

Acesso em: 20 mar. 2015. 

8
 Fonte: Sociedade Brasileira de Reprodução Humana – Guideline. 



25 

 

Os pesquisadores utilizaram o modelo estatístico Bayesiana para gerar estimativas e 

níveis de tendências da infertilidade em 190 países, ao longo do período de 1990 a 2010, 

usando informações coletadas a partir de inquéritos nacionais demográficos e de saúde 

reprodutiva. Nos mapas a seguir estão representados parte dos dados obtidos nesse estudo. 

 

 

Figura 1- Prevalência de infertilidade primária9 

 

Prevalência de infertilidade primária entre as mulheres que quiseram engravidar em 2010 –  a prevalência da 

infertilidade é indexada sobre o parceiro do sexo feminino; prevalência padronizada por idade entre as mulheres 

com idades entre 20 e 44 anos.10 

 

Fonte: Fonte: MASCARENHAS, Flaxman et al. (2012) National, Regional, and Global Trends in Infertility 

Prevalence Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys. 

 

 

                                                
9 Texto original: “Prevalence of primary infertility among women who seek a child, in 2010. Infertility 

prevalence is indexed on the female partner; age-standardized prevalence among women aged 20–44. Disponível 

em: <doi:10.1371/journal.pmed.1001356.g003>. Acesso em: 10 abr. 2015. 

10
 Tradução livre. 
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Figura 2 - Prevalência de infertilidade secundária11 

 

Prevalência de infertilidade secundária entre as mulheres que tiveram um nascimento de bebe vivo e que querem 

engravidar novamente, em 2010. Prevalência da infertilidade é indexada sobre o parceiro do sexo feminino; 

prevalência padronizada por idade entre as mulheres com idade entre 20-44 anos.12 

 
Fonte: MASCARENHAS, Flaxman et al. (2012) National, Regional, and Global Trends in Infertility Prevalence 

Since 1990: A Systematic Analysis of 277 Health Surveys. 

                                                
11 Texto original: “Prevalence of secondary infertility among women who have had a live birth and seek another, 

in 2010. Infertility prevalence is indexed on the female partner; age-standardized prevalence among women aged 

20–44”. Disponível em: <doi:10.1371/journal.pmed.1001356.g004>. Acesso em: 10 abr. 2015. 

12 Tradução livre. 
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De acordo com os dados de Fritz e Speroff (2005), a infertilidade conjugal acomete 10 

a 15% dos casais no mundo; percentuais que variam consideravelmente em função de 

múltiplos fatores: 35% dos casos envolve fator masculino, 35% fator tubo-peritoneal, 15% 

ovulatório, 10% estão incluídos na infertilidade sem causa aparente (ISCA), 5% se referem a 

fatores diversos e pouco frequentes. A divisão percentual em fatores é ilustrativa. Observa-se 

frequentemente a concomitância de causas de infertilidade por fatores masculinos e 

femininos. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que haja por volta 

de 80 milhões de pessoas inférteis ao redor do mundo. Os estudos realizados por esse órgão 

referem que 8% a 15% dos casais em idade reprodutiva enfrentam problema de infertilidade e 

a cada ano surgem 2 milhões de novos casos. Observa-se no mundo aumento expressivo de 

pessoas com dificuldades relacionadas à capacidade reprodutiva. A magnitude e o crescente 

aumento da infertilidade, representam pressão significativa nos recursos financeiros dos 

sistemas de saúde, sendo considerada como um problema de saúde pública. 

Inúmeros fatores podem impactar a fertilidade do ser humano, prejudicando seu 

processo reprodutivo. O uso de substâncias tóxicas, como álcool, fumo e maconha, pode 

aumentar os índices de abortamento, reduzir o peso fetal e interferir na contagem e motilidade 

espermática. A prática excessiva de esporte por período prolongado pode levar à perda de 

peso corpóreo e, eventualmente, poderá comprometer a fertilidade; assim como o aumento 

excessivo de peso pode afetar na capacidade ovulatória. O processo reprodutivo de homens e 

mulheres pode sofrer influência pela utilização de alguns fármacos
13

 cuja utilização 

prolongada pode prejudicar o funcionamento e a possibilidade reprodutiva. 

Estudos sugerem que a exposição a determinados ambientes e/ou algumas práticas 

ocupacionais podem impactar a capacidade de fertilidade do ser humano: radiações 

ionizantes, determinados produtos químicos
14

 e altas temperaturas são alguns desses fatores. 

As causas de infertilidade masculina se classificam em pré-testiculares, testiculares e pós-

testiculares. Tais alterações podem se expressar no espermograma sob variadas formas, 

frequentemente associadas.  

                                                
13 O uso prolongado de ansiolíticos e anti-eméticos pode induzir a hiperprolactinemia; anti-inflamatórios, ao 
inibirem a produção de prostaglandinas, são capazes de bloquear a ovulação ou mesmo a implantação 

embrionária. No homem, algumas medicações podem comprometer a espermatogênese, como a sulfalazina, 

cetoconazol e anti-histamínicos (SBRH, Guideline de infertilidade conjugal, s/d). 

14
 Pesticidas, solventes, mercúrio e cádmio, entre outros (SBRH, Guideline de infertilidade conjugal, s/d). 
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A avaliação da fertilidade masculina tem como complemento básico da coleta de uma 

história reprodutiva a realização de, pelo menos, duas análises seminais (FRITZ; SPEROFF, 

2005).
15

  

Quando o casal se submeter a uma técnica de reprodução assistida (TRA), procede-se 

um estudo seminal mais profundo, incluindo-se teste de capacitação, para identificar o 

número de espermatozóides concentrados e nortear a técnica a ser empregada. 

Os achados patológicos do espermograma são discriminados em: 

a) AZOOSPERMIA EXCRETORA: ausência de espermatozóides no ejaculado 

devido a um fator obstrutivo no canal excretor. É o caso da vasectomia e da 

obstrução, de origem infecciosa, de condutos deferentes. 

b) AZOOSPERMIA SECRETORA: a ausência de espermatozóide no ejaculado tem 

como sede uma causa testicular. Nesses casos, incluem-se as lesões pelo vírus da 

caxumba, tratamento radio-quimioterápicos, criptorquidia bilateral, pan-

hipopituitarismo, síndrome de Klinefelter e outros distúrbios genéticos. 

c) OLIGOZOOSPERMIA: redução do número de espermatozóides no ejaculado. 

Pode ser causada por insuficiência gonadotrófica, patologias da via seminal e das 

glândulas anexas (patologias congestiva, infecciosa, obstrutiva e espasmódica); 

alterações testiculares primitivas (varicocele, alterações inflamatórias, patologias 

imunológicas, hipoplasia testicular e criptorquidia); alterações gerais: psíquicas, 

infecções gerais, uso de medicamentos, endocrinopatias, causas genéticas e outras 

etiologias, como tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, atividade profissional 

inóspita. 

d) ASTENOZOOSPERMIA: redução da motilidade espermática. Pode ser causada 

por alterações morfológicas; alterações ultra-estruturais; alterações na constituição 

do plasma seminal (viscosidade, osmolaridade, pH e na concentração de potássio, 

frutose, ácido cítrico e ascórbico); pela presença de infecções, efeito de medicações 

e ação de anticorpos anti-espermatozóide. 

e) TERATOZOOSPERMIA: aumento do percentual de formas anormais dos 

espermatozóides. É provocada em muitos casos pela varicocele, ou então, por 

alterações citogenéticas. 

                                                
15 Atualmente, os valores de referência para homens férteis incluem: volume mínimo de 1,5 ml ou maior; pH 

entre 7,2 e 7,8; concentração ≥15.000.000 espermatozóides/ml; contagem total de espermatozóides de pelo 

menos 39.000.000 espermatozóides/ejaculado; vitalidade de 58% ou mais; motilidade total ≥40%; motilidade 

progressiva (A+B) de 32%; morfologia normal ≥ 4% e contagem de leucócitos menor do que 1.000.000 

células/ml. O critério de morfologia esperrmática estrito de Kruger 1986 descreve: 1) maior que 14% de formas 
normais (bom prognóstico); 2) de 4 a 14 % de formas normais (zona intermediária); 3) 12 menor que 4% de 

formas normais (prognóstico reservado). A OMS, desde 2010, passou a utilizar a morfologia normal ≥4% como 

valor de referência para homens férteis (World Health Organization, reference values for human semen 

characteristics. hum. reprod., 2010, p. 231-45; KRUGER, T. F. et al. 1986, p. 1118-23). 
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f) NECROZOOSPERMIA: aumento do percentual de espermatozóides mortos. Pode 

estar relacionada a infecções do trato genital (SBRH, Guideline, s/d, s/p). 

Segundo Fritz e Speroff (2005), 40% das causas da infertilidade feminina são 

representadas pelo fator tuboperitoneal, 40% pelas disfunções ovulatórias, 10% dos casos não 

possuem causa aparente e os 10% dos casos restantes poderiam ser explicados por “outras 

causas”, como anormalidades da cavidade uterina, da cérvice e distúrbios imunológicos. 

Fator uterino-cervical, pouco frequente, é, habitualmente, diagnosticado pelo 

exame do muco cervical, HSG, USG videohisteroscopia. O estudo bacteriano ou 

virológico está indicado em situações especiais. O tratamento é feito com 

antibacterianos (infecção), estrogenoterapia (muco cervical escasso), 

videohisteroscopia (pólipos, miomas e sinéquias), dilatação cervical (estenoses).  

Fator uterino-corporal tem maior importância como causa de abortamento e 

interrupção prematura da gravidez. É tido como pouco frequente na gênese da 

infertilidade. Habitualmente, suspeita-se de patologia endo-uterina mediante achados 
de HSG, USG e histerossonografia, entretanto, tem-se na videohisteroscopia o 

“padrão ouro”, na investigação de enfermidades como as endometrites, onde a 

biópsia endometrial, com estudo histo-patológico, complementa o diagnóstico. 

Fator tuboperitoneal na grande maioria das vezes reflete sequelas de infecções 

genitais. A clamídia é o germe mais responsabilizado por tais danos. As lesões 

endometrióticas com ou sem aderências peri-anexiais, as causas iatrogênicas como 

as ligaduras tubárias e as sequelas de cirurgias pélvicas representam importantes 

fatores de infertilidade feminina. A infertilidade secundária que resulta de danos 

tubários de origem infecciosa é, hoje, preferencialmente, tratada mediante FIV 

O fator ovulatório tem na anovulação a mais frequente explicação para a 

infertilidade, sendo amenorréia ou oligomenorréia as queixas principais. O exame 

clínico, teste de progesterona, USG, dosagens de FSH, LH, estradiol, prolactina e 
progesterona são importantes no diagnóstico quando se suspeita de uma disovulia. 

Outros exames podem ser adicionados na investigação de acordo com cada situação. 

A OMS engloba os casos de anovulação em três grupos:  

Grupo I – de causa central, habitualmente hipotalâmica-hipofisária, 

normoprolactinêmica, hipogonadotrófica e hipoestrogênica. A infertilidade é tratada 

mediante a indução do crescimento e maturação folicular com gonadotrofinas.  

Grupo II – de causa habitualmente plurimetabólica, engloba a chamada “síndrome 

dos ovários policísticos”. É caracterizada por um estado de normo-estrogenismo 

com níveis normais ou levemente alterados de gonadotrofinas (FSH e LH).  

Grupo III – representa uma anovulação de causa ovariana. Os níveis estrogênicos 

estão consideravelmente baixos e as gonadotrofinas elevadas. Está associada à 
ausência congênita (disgenesias ovarianas) ou dano adquirido da atividade folicular 

ovariana (falência ovariana precoce, ooforectomia, irradiação, quimioterapia e 

outras). Nesses casos, a infertilidade é tratada mediante a FIV com óvulos doados. 
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Uma situação mais frequente dentro desse grupo de disovulias é representada por 

mulheres, habitualmente em faixa etária acima de 35 anos, que apresentam falência 

ovariana incipiente ou subclínica. O fator ovulatório, à exceção do Grupo III da 

OMS, que abrange os casos de falência ovariana, oferece boas perspectivas de 

gravidez, mais de 50% após quatro ciclos consecutivos de uso de indutores de 

ovulação, quando não existem outros fatores envolvidos.  

A infertilidade sem causa aparente não tem tratamento específico. Em casais 

jovens com menos de três anos de infertilidade pode-se adotar uma conduta 

expectante. Entretanto, a alternativa terapêutica mais aceita pelo casal, quando se 

conclui como normal o roteiro básico de investigação, o que identifica a ESCA, é a 

indução da ovulação. Tal roteiro, como vimos anteriormente, inclui anamnese do 
casal, exame fisico da parceira, dois espermogramas, USG (entre o terceiro e quinto 

dia do ciclo), histerossalpingografia e FSH basal (entre o segundo e quinto dia do 

ciclo) (SBRH, Guideline, s/d, s/p). 

Somente após uma investigação mais detalhada das prováveis causas torna-se possível 

indicar o tratamento adequado ao casal. Franco et al. (1997) salienta que vários fatores podem 

interferir no sucesso do tratamento, muitos aspectos devem ser considerados, faixa etária, 

hábitos, meio ambiente e fatores psicológicos devem se incluídos.  

O artigo de revisão de Silva (2012), alerta para a incipiência de estudos na literatura 

que investiguem o efeito da idade paterna e os resultados na reprodução assistida. Os dados de 

literatura sugerem risco de redução na qualidade do sêmen e na fertilidade associados ao 

aumento na idade masculina. Esta observação tem importância quando se considera a 

tendência para o adiamento da paternidade na sociedade. O autor conclui seu estudo 

destacando a importância da inclusão de amostras populacionais mais expressivas e da 

aplicação de rigorosa abordagem metodológica, a fim de garantir a fidedignidade dos 

resultados encontrados.  

Baird, Colombo e Dunson (2004) realizaram estudo prospectivo de corte sobre 

fecundidade. O protocolo de pesquisa foi conduzido pela Institutional Review Boards of 

Fondazione Lanza (Pádua, Itália) e pela Universidade de Georgetown. Esse estudo 

contabilizou 782 casais, recrutados por meio de sete centros europeus, localizados nas cidades 

de Milão, Verona, Lugano, Dusseldorf, Paris, Londres e Bruxelas. A discussão dos dados 

referenda que ser possível atribuir o aumento da infertilidade em casais mais velhos 

principalmente ao declínio das taxas de fecundidade. 
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É consenso na prática clínica que o processo diagnóstico se ampare num protocolo 

adequado para investigação preliminar. De acordo com Cavagna et al. (2012), se houver no 

histórico médico do paciente alguma intercorrência relacionada ao processo reprodutivo à 

investigação, este deve ter início imediato.
16

 Para mulheres que tenham até 35 anos de idade, 

recomenda-se aguardar 1 ano de exposição sexual para iniciar a investigação; e para mulheres 

com idade superior a 35 anos, esse prazo deve ser reduzido para 6 meses. Após esse período 

deve-se proceder a investigação. A despeito do tempo de infertilidade, qualquer queixa deve 

ser considerada, preconizando-se a realização de anamnese dirigida e cuidadosa, seguida por 

minuciosos exames físico geral e ginecológico. Cavagna et al. (2012) destaca a importância 

da presença de ambos os parceiros na ocasião da consulta, sendo a investigação inicial do 

fator masculino realizada por anamnese específica e espermograma.  

O estudo de Schupp (2006) inclui dados que mostram o crescente aumento do 

adiamento da maternidade nos últimos anos. A maternidade em mulheres no faixa etária entre 

30 e 40 anos dobrou na Inglaterra, em comparação com os índices de 1976. Sua pesquisa 

aponta que, no ano 2000, a média da idade materna foi de 29 anos, a mais alta assinalada nos 

últimos 40 anos. De acordo com a autora, 

Esse fenômeno vem ocorrendo no mundo inteiro desde a década de 80 e, mais 

recentemente, no nosso país, onde a distribuição das parturições, de acordo com a 

idade materna, foi estudada em 1996 [... ] permitindo a mensuração das tendências 

históricas da fecundidade nos últimos cinco anos. [...] A proporção de mulheres com 

mais de trinta e cinco anos encontra-se abaixo dos 5%. Na literatura mundial, a 

proporção de parturições nas mulheres acima de 40 anos varia de 2 a 5% (SCHUPP, 

2006, p. 176).  

A reprodução humana no Brasil teve seu marco com o anúncio do nascimento do 

primeiro bebê de proveta brasileiro em 1984, seis anos após o nascimento do primeiro bebê 

por fertilização in vitro no mundo (Inglaterra), marcando a entrada do Brasil na modernidade 

da revolução tecnológica da biomedicina (CORRÊA, 2001). 

O trabalho de Zegers-Hochschild et al. (2006), feito para o Comitê Internacional de 

Monitoramento das Tecnologias de Reprodução Assistida, define reprodução assistida (RA) 

como sendo todo tratamento ou procedimento que inclua a manipulação in vitro de oócito 

humano, espermatozóides ou embriões, com o propósito de se estabelecer uma gravidez. 

                                                
16 Informação retirada da vídeo-aula ministrada pelo Dr. Mario Cavagna Neto – Presidente da Sociedade 

Brasileira de Reprodução Humana –, do Programa de educação continuada SBRH. Disponível no site da SBRH. 
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A reprodução assistida (RA)
17

 pode ser considerada de baixa complexidade, quando a 

fecundação ocorre no aparelho reprodutivo feminino, ou de alta complexidade, quando a 

fecundação ocorre no laboratório e os embriões resultantes são depositados no útero materno 

(DZIK et al. 2012). Como técnicas de baixa complexidade, temos a inseminação intra-uterina 

e a inseminação intra-peritoneal; entre as técnicas de alta complexidade, destacamos a 

fertilização in vitro (FIV), com suas técnicas de inseminação, convencional ou através de 

injeção intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI) (CAVAGNA et al., 2012). 

Inseminação intra-uterina (IIU) – É definida como a deposição intra-uterina de 

espermatozóides processados em laboratório. Suas etapas compreendem a 

estimulação farmacológica do desenvolvimento folicular, visando à obtenção de dois 

ou três folículos, o processamento seminal, realizado no dia da inseminação, a 

inseminação propriamente dita, por meio da qual os espermatozóides, em meio de 

cultura, são introduzidos diretamente na cavidade uterina através de um cateter 

apropriado. Na inseminação intraperitoneal, uma variação da IIU, os 
espermatozóides são introduzidos diretamente na cavidade peritoneal, por meio de 

punção do fundo de saco de Douglas. As indicações para ambos os procedimentos 

são equiparáveis, sendo a técnica intra-uterina a mais utilizada. Essa técnica é 

indicada na presença de fator cervical, infertilidade sem causa aparente, 

endometriose mínima e leve e o fator masculino leve. Também é indicada quando há 

incapacidade de se manter relações sexuais e a utilização de sêmen de doador 

(incluindo mulheres homossexuais). A condição essencial para que a IIU seja 

indicada é que haja pelo menos uma tuba pérvia e funcionante. Além disso, a 

concentração de espermatozóides menor que cinco milhões torna o procedimento 

pouco eficaz. 

 ertilização “in vitro” e transferência de embriões (  V) – A grande revolução 

no tratamento da infertilidade conjugal ocorreu com a publicação, em 1978, do 
primeiro nascimento obtido após a fecundação extracorpórea e transferência de 

embrião para a cavidade uterina de paciente com salpingectomia bilateral. 

Atualmente, as indicações para FIV são bem mais amplas incluindo a endometriose, 

infertilidade de causa inexplicada, fator masculino, fator imunológico e falha nos 

tratamentos de baixa complexidade. E nos casos de falência ovariana, os programas 

de doação de oócitos/embriões, cessão temporária de útero, utilização de oócitos ou 

embriões congelados para futuras transferências e congelamento de oócitos ou 

embriões antes de terapia oncológica, também são técnicas associadas a FIV. As 

etapas envolvidas na FIV compreendem, a estimulação ovariana, aspiração folicular 

para coleta de oócitos, fecundação em laboratório e a transferência dos embriões.  

A transferência de embriões (TE) para o útero, realizada por via transcervical, é a 
etapa final da fertilização “in vitro”. É realizada, normalmente, após 48 a 72 horas 

da inseminação dos oócitos, com a paciente em posição ginecológica, podendo ser 

utilizada a visualização ultra-sonográfica abdominal para acompanhar o 

procedimento. Em relação aos resultados, quantificando os vários fatores que 

interferem nas taxas de sucesso do tratamento, calcula-se que a idade da mulher e a 

qualidade oocitária participem em mais de 40%. A qualidade do laboratório, a 

experiência dos médicos, a escolha dos meios de cultura e o controle adequado das 

condições de toxicidade ambiental participam em outros 40%. Os 20% restantes são 

decididos no momento da TE.  

                                                
17

 Foram referidas no presente estudo somente as principais técnicas de reprodução assistida. 
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Injeção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) – Esse método consiste na 

injeção de um único espermatozóide diretamente no interior do óvulo, utilizando-se 

um micromanipulador. Com essa técnica, a fertilização é “forçada” no laboratório, 

de modo que ela se torna possível mesmo nos casos de fator masculino grave, pois é 

necessário um único espermatozóide para fecundar o óvulo. Com o advento da ICSI, 

as indicações de procedimentos com sêmen de doador tornaram-se bem mais raras, 

pois se consegue a fecundação mesmo na vigência de fator masculino grave. 

Portanto, as principais indicações da ICSI são o fator masculino grave e as falhas de 

fertilização anteriores. Uma das grandes vantagens da ICSI é que a técnica pode ser 

empregada nos casos de azoospermia obstrutiva, como na vasectomia. Além disso, a 

ICSI pode ser indicada nos casos de ausência congênita dos canais deferentes e de 
azoospermia após correção de hérnia bilateral. Nesses casos, são empregadas 

técnicas que permitem a obtenção de espermatozóides através da aspiração do 

epidídimo ou do testículo (CAVAGNA et al, 2012, S/p.). 

A noção de saúde e de direitos reprodutivos é bastante recente na esfera pública 

brasileira. Originou-se na década de 1980, com um movimento que se definiu pela saúde da 

mulher (ÁVILA; CORRÊA, 1999). Em 2013, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina 

(CFM), órgão que possui atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática 

médica, estabeleceu novas normas para a prática de reprodução assistida. De acordo com o 

CFM, a atualização se mostrou pertinente e necessária diante das significativas mudanças 

sociais e da evolução científica na área da reprodução humana.  

Dessa forma, as resoluções do CFM preenchem uma lacuna legal, pois não existe 

regra específica que regulamente a prática da reprodução assistida no Brasil. A Resolução 

CFM nº 2.013/13 destaca a segurança da saúde da mulher e a defesa dos direitos reprodutivos 

para todos os indivíduos. Essa é a terceira norma sobre o assunto. Em 1992, publicou-se a 

primeira resolução do CFM sobre o tema, havendo apenas uma atualização em dezembro de 

2010. 

Com o intuito de informar o leitor sobre a última resolução que orienta a prática da 

reprodução assistida no Brasil, segue abaixo, de forma resumida, os aspectos centrais que 

foram abordados na resolução 2013/13.
18

  

 A idade máxima das candidatas à gestação de reprodução assistida passa a ser de  

     50 anos. 

 A idade limite para a doação de gametas (óvulos e espermatozóides) é de 35 anos 

para a mulher e 50 anos para o homem. 

 É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada 

como doação compartilhada de oócitos em Reprodução Assistida.  

                                                
18 Cf. Conselho Federal de Medicina. Disponível em: <http://portal.cfm.org.br>. Acesso em: 08 maio 2013. A 

resolução 2013/13 consta no Anexo desta pesquisa em sua forma integral.  

http://portal.cfm.org.br/
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 No caso, a doadora e receptora (portadoras de problemas reprodutivos) 

compartilham o material biológico e os custos financeiros que envolvem o 

procedimento de RA. 

 A nova redação esclarece o número de oócitos e embriões a serem transferidos no 

caso de doação. Deve ser respeitada a idade da doadora, e não da receptora. A 

doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial. 

 É permitido o uso das técnicas de reprodução assistida para relacionamentos 

homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito da objeção de consciência do 

médico. 

 No caso de útero de substituição, foi ampliado o parentesco consanguíneo para 4º 

grau: (primeiro grau – mãe; segundo grau – irmã/avó; terceiro grau – tia; quarto 

grau – prima). 

 Se for da vontade dos pacientes, os destinos dos embriões criopreservados poderão 

ser: 1 – doados para outros pacientes; 2 – doados para pesquisas de células-tronco, 

conforme previsto na Lei de Biossegurança; 3 – ou descartados após cinco anos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

2.1 MATERNIDADE, PATERNIDADE E CONJUGALIDADE 

 

 

Atualmente, um fator determinante no papel social da mulher é o legado da estrutura 

patriarcal. Esse legado não nos permite dissociar a mulher da função de mãe e, mesmo que 

esse papel tenha passado por diversas mudanças, nunca deixou de ser central. A fim de 

contextualizar a mulher-mãe na hipermodernidade, precisamos resgatar alguns séculos de 

história.  

A filósofa francesa Elisabeth Badinter se debruçou sobre a questão do gênero na 

sociedade moderna, sobretudo no papel da mulher, e traçou um panorama histórico bem 

abrangente desta relação homem-mulher e de seus papeis sociais. Seu ensaio Un est l’autre 

(1986),
19

 no qual o um representa a mulher e outro, o homem, inicia com a seguinte citação de 

A. Leroi-Gourhan “L’homme du futur est incompréhensible si l’on n’a pas compris l’homme 

du passé”.
20

 Em nosso trabalho, podemos dizer que a mulher da atualidade não será 

compreendida se não compreendermos a mulher do passado. 

Badinter menciona que o conceito atual de família, oriundo de diversos agenciamentos 

culturais ocidentais, embora seja instável e possa variar em diferentes culturas, privilegia o 

modelo de família nuclear, no qual a mulher ocupa lugar fundamental: o da maternidade 

(BADINTER, 1986). 

Essa identidade foi impulsionada por diversos fatores, dentre eles, políticos, sociais, 

econômicos, que se fizeram presentes ao longo de séculos, através de diversos mecanismos, 

como a medicina higienista, conforme veremos adiante: “A mulher é um elemento 

imprescindível, sem o qual a unidade familiar não sobrevive” (FAVARO, 2007, p. 86).  

                                                
19 Tradução livre: “Um é o outro”. 

20 Tradução livre: “O homem do futuro é incompreensível se não tivermos compreendido o homem do passado” 

(BADINTER, 1986). 
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Dentro do contexto da estrutura patriarcal, o processo de subordinação feminina foi 

construído a partir da necessidade masculina de dominar as mulheres. Segundo Badinter 

(1986), o patriarcado não só designa uma forma de família baseada no parentesco masculino e 

no poder paterno, mas toda uma estrutura social que nasce de um poder do pai. Nesse 

processo, no qual o homem detém a autoridade política e social, a mulher tem por função 

gerar filhos legítimos para o pai, garantindo a continuidade da família. As figuras do pai, do 

irmão, e, posteriormente, do marido submetem as mulheres aos seus poderes. Nessa 

perspectiva, a mulher apresenta-se submissa, frágil, considerada inferior em relação ao 

homem.  

Por um longo período a mulher foi vista como um útero. De acordo com Tubert 

(1991), em muitos povos, somente se considera o casamento de fato com o nascimento de 

uma criança. Antigamente, em algumas cidades pastoris, a infertilidade feminina anulava o 

casamento e, a não ser que os pais providenciassem outra mulher da família para o homem, ao 

noivo era devolvido o valor da noiva. 

Se olharmos a história, observaremos que o lugar e a valorização da maternidade no 

âmbito sociocultural se modificam e variam em função das diferentes épocas e 

contextos respondendo a interesses econômicos, demográficos, políticos, etc. Sem 

dúvida, parece evidente que em toda sociedade patriarcal a mulher entra na ordem 
simbólica apenas como mãe (TUBERT, 1991, p. 78). 

Temos a mulher obrigatoriamente situada num mundo de papéis sociais: esposa, mãe, 

dona de casa, cujo papel de sujeito feminino diluía-se por trás desses papéis, pois somente 

eles eram reconhecidos e valorizados. Dedicando sua vida exclusivamente ao marido, à casa e 

aos cuidados com os filhos, a mulher não teve direito de viver a própria vida e desenvolver 

sua individualidade. 

Historicamente, o papel da maternidade foi construído como o ideal máximo da 

mulher, associado às ideias de plenitude e realização da feminilidade. Afinal, enaltecer a 

função materna era a garantia de manter a mulher implicada aos assuntos privados, longe dos 

assuntos públicos. No final do século XVIII e sobretudo no século XIX, a mulher aceitava 

esse papel de boa mãe, dedicada em tempo integral, responsável pelo espaço privado. O papel 

materno justificava a ausência da mulher no espaço público (BADINTER, 1986). 
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Pensando nessa sacralização da maternidade, podemos afirmar que a medicina 

higienista desempenhou papel fundamental. O século XIX foi marcado pela consolidação do 

novo papel social da medicina, que ampliou seu domínio para além da exclusiva preocupação 

com o corpo. O comportamento humano passou a ser um dos objetos da preocupação médica, 

na busca de soluções a problemas como a mortalidade infantil. 

A medicina higienista impunha regras rígidas à família, principalmente à mulher, com 

o objetivo de moldar seu comportamento, favorecendo a saúde da criança. Como a relação 

mãe-filho era uma das maiores preocupações desta prática médica, a mulher acabou se 

transformando em mediadora entre a criança e o Estado. Assim, os higienistas reconstruíram 

socialmente a biologia feminina, resgatando, na ordem natural do instinto, a maternidade e a 

amamentação, alegando serem fatores vitais à sobrevida dos filhos (BADINTER, 1986).  

No entanto, Badinter (1986) defende que o amor materno nada tem a ver com instinto 

ou determinismo da natureza. Contrariando esse movimento de apresentar a maternidade 

como um evento inerente à condição feminina, a autora ressalta que o amor materno significa 

o fruto de uma construção social e cultural. Sacralização que reprime o poder e a autonomia 

da mulher e faz com que ela se sinta culpada se não desempenhar essa função. A feminista 

francesa afirma ainda que existe um impulso materno em cuidar dos filhos, mas que a mulher 

pode absolutamente ser feliz sem ser mãe. 

Contudo, o movimento de enaltecer a maternidade representou enorme mudança na 

dinâmica social. Sobre a história da maternagem da Europa, Badinter (1986) identificou a 

desvalorização da maternidade em toda a Idade Média, e mesmo na Antiguidade. Dentre os 

supostos motivos dessa desvalorização estão a ênfase no poder paterno, a alta taxa de 

mortalidade infantil (média de 25% dos nascidos vivos), um obstáculo para que as mães se 

apegassem a uma criatura com tão poucas possibilidades de sobrevivência, aleitamento 

mercenário – as amas de leite e o distanciamento dos pais e das crianças, que tinham sua 

educação realizada por outras pessoas, como os empregados e, posteriormente, enviadas a 

longínquos internatos (BADINTER, 1986).
21

 

                                                
21 Examinando as justificativas correntes ao desinteresse materno até o século XVIII, qual seja, uma questão 

relevante levantada por Badinter (1986), no que concerne à elevada mortalidade infantil, é a inversão dessa 

afirmativa; ela questiona se não seria justamente a falta de apego das mulheres a seus filhos que determinaria a 

alta mortalidade. 
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A partir do século XVIII, cultuou-se a ideia de que ser mãe consistia na “missão” da 

mulher; uma missão que implicava sacrifícios “prazerosos”. Nesse sentido, fomos inseridos 

numa cultura judaico-cristã que exalta o valor do sofrimento e do sacrifício como condições 

necessárias à maternidade. Dessa forma, aquela que sofresse bastante na gravidez e no parto 

seria a boa mãe, alguém que sacrificava sua vida profissional e sexual pelo amor e pela 

doação aos filhos; que aceitava, passivamente, cada um destes limites e dores como 

consequências naturais da maternidade.  

Posteriormente, o movimento feminista reivindicaria o fato de que a maternidade, 

como qualquer trabalho humano livremente escolhido, estaria potencialmente cheio tanto de 

limites quanto de possibilidades, tanto de delícias quanto de dificuldades. Dessa forma, boa 

parte do sofrimento associado à maternidade foi socialmente construído, não resultado natural 

dessa escolha (BADINTER, 1986). 

Durante muito tempo, o discurso da glorificação da maternidade consolidou a divisão 

entre a esfera pública, pertencete ao homem e a esfera privada, à mulher. Outro aspecto que 

corroborou para essa postura era a representação da mulher como símbolo de fragilidade, 

devendo ser protegida do mundo exterior, público. Segundo Perrot (1994), qualquer atividade 

da mulher fora do lar era rejeitada pelos homens. Por um período, que se estendeu até meados 

do século XX, a maternidade se configurou como a única função valorizada socialmente.  

Há que se considerar outro cenário na compreensão da mulher e de sua construção. 

Giddens (1993) discorre sobre a “invenção da maternidade” que, de acordo com ele, faz parte 

de um conjunto de influências que afetaram as mulheres a partir do final do século XVIII, 

destacando a intensa relação da maternidade com a feminilidade. Esse modelo assentou uma 

ideologia que naturalizava o papel da mulher como mãe, atribuindo-lhe todos os cuidados, 

deveres e obrigações na criação do(a)s filho(a)s e limitando a função social feminina à 

realização da maternidade.  

Entretanto, somos alertadaos para o fato de que a realização desse ideal de 

maternidade era impossível às mulheres pobres: 

As classes dominantes que reinventam a maternidade como vocação feminina 

exclusiva estão em contradição absoluta com a realidade concreta: muitas mulheres 

trabalham no séc.XIX e devem assumir sua maternidade nas condições mais difíceis. 

A distância é imensa entre o ideal descrito e sonhado da mãe educadora, consagrada 

em tempo integral a suas crianças, e a vida cotidiana das mães de origem modesta 
(KNIBIELHER; FOUQUET, 1977, p. 210). 
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Para Badinter (1986), no início do século XIX a autonomização da ginecologia 

legitima a visão de que a finalidade do corpo feminino consiste na reprodução, considerando 

que puberdade, parto e menopausa afetam a mente e o corpo femininos sem contrapartida no 

homem. 

A fim de compreender as mudanças dos papéis da mulher, além das apreciações de 

Badinter (1986), vejamos o ensaio do filósofo francês Gilles Lipovetsky que, assim como a 

autora, possui igualmente um vasto ensaio sobre a mulher ao longo da história. Em seu livro 

de 2001, La troisième femme,
22

 o autor reflete sobre três figuras femininas: a mulher atual 

seria a terceira. 

La première femme ou la femme dépréciée s'inscrit dans la plus longue période de 
l'histoire de l'humanité depuis le paléolithique. La femme est inférieure à l'homme, 

elle est, dans la plupart des sociétés, diabolisée. C'est Eve qui incarne le principe du 

mal. Les femmes occupent des positions subalternes, elles sont dans l'ombre de 

l'homme et seules les activités masculines sont dignes d'être représentées, louangées 

(LIPOVETSKY, 2001, p. 78).
23

 

Essa primeira mulher evoca o mito de criação de Adão e Eva, apresentado pela 

sociedade judaico-cristã. A Gênese explica que Javé criou o mundo em sete dias, deixando, 

como último ato de sua criação, o homem. Para que Adão não se sentisse só perante as outras 

criaturas, Javé criou a mulher como sua companheira (LIPOVESTKY, 2001). Eva foi 

moldada a partir de uma costela de Adão. Além de a mulher haver sido criada para fazer 

companhia ao homem, existe aqui uma inversão, uma vez que é a mulher quem “nasce” do 

homem, não deixando nenhuma dúvida sobre o domínio masculino, por isso, Javé representa 

um deus masculino, reiterando esse domínio.  

Quando Eva fala com a serpente, transgredindo a proibição de Javé, e come o fruto da 

árvore do conhecimento, o que culmina na expulsão do primeiro casal do paraíso, ela é 

considerada, além de frágil, por ter sido seduzida, detentora de características demoníacas, 

uma vez que seduz Adão, oferecendo-lhe o fruto. Eva é, então, a responsável pela desgraça do 

homem e simboliza tentação, pecado, desejo de sexo. Ao descobrir a sexualidade, metáfora do 

fruto proibido, Eva é condenada a gerar e parir filhos, submetendo-se a Adão. A maternidade 

se configura, então, como o castigo oriundo do pecado (LIPOVESTKY, 2001). 

                                                
22 Tradução livre: “A terceira mulher”. 

23 Tradução livre: “A primeira mulher, ou a mulher depreciada, inscreve-se no maior período da história da 

humanidade desde o paleolítico. A mulher é inferior ao homem, diabolizada na maioria das sociedades. Eva é a 

figura que encarna o princípio do mal. As mulheres ocupam posições subalternas; elas estão na sombra do 

homem e somente as atividades masculinas são dignas de ser representadas, reconhecidas”. 



40 

 

Entretanto, a Igreja constrói outra identidade feminina mítica: a Virgem Maria, mãe de 

Cristo. O lugar mítico de Maria reinsere a mulher na maternidade. O Cristianismo representa 

o universo feminino com Eva e Maria, antagônicas: Maria expressa a figura da mulher como 

mãe, como esposa e como virgem (LIPOVESTKY, 2001). A maternidade encarnada por 

Maria permite a salvação da feminilidade e a redenção do pecado de Eva, desde que o 

comportamento das mulheres permaneça dentro de outros parâmetros de perfeição. A figura 

mítica de Maria se aproxima do que Lipovetsky chama de a segunda mulher: 

A partir du second Moyen-Age, si les hommes continuent d'occuper les positions 

supérieures, les choses basculent, on assiste à la dignification culturelle et sociale, à 

la célébration des femmes dans leur activité proprement féminine. L'amour courtois 

conduit l'homme à s'agenouiller, il fait de la femme sa maîtresse, il se met au service 

de la dame. La femme est sacralisée dans la poésie, la littérature, la peinture. A partir 

de la Renaissance, la beauté féminine jusqu'alors diabolisée est dorénavant associée 

à l'image de Dieu. La deuxième femme est la femme exaltée. Le XVIIIe siècle 
s'ouvre sur la célébration de la maman à qui l'on attribue la lourde tâche de former 

l'enfant, d'éduquer le genre humain, de civiliser les moeurs. Au xxe siècle, Aragon 

ne clame-t-il pas que "la femme est l'avenir de l'homme" ! La femme incarne le 

principe civilisateur de paix, de douceur, d'humanité. Pour autant, les rôles 

économiques et sociaux restent inchangés entre l'homme et la femme 

(LIPOVESTKY, 2001, p. 53).
24

 

Para a cientista social Kathrin Woodward (2004), nossa identidade é formada por dois 

processos: representação e subjetividade. Os estereótipos e os modelos construídos na 

sociedade definem a representação; já a subjetividade diz respeito aos desejos, medos e 

conflitos mais íntimos e pessoais. A construção identitária da mulher seria, então, mediada 

pelos modelos femininos criados pela sociedade e por sua própria subjetividade. Numa 

sociedade ainda machista, faz-se comum que a identidade feminina esteja fortemente 

permeada por estereótipos sociais, fazendo com que a mulher assuma esses papéis impostos a 

ela (WOODWARD, 2004). 

                                                
24 Tradução livre: “A partir da Baixa Idade Média, mesmo que os homens continuem ocupando posições 

superiores, as coisas mudam, nós temos a dignificação cultural e social, a celebração das mulheres em sua 

atividade propriamente feminina. O amor cortês conduz o homem a se ajoelhar, ele faz da mulher sua amante, 

ele se coloca ao serviço da dama. A mulher é sacralizada na poesia, na literatura, na pintura. A partir do 

Renascimento, a beleza feminina até, então, diabolizada é doravante associada à imagem de Deus. A segunda 
mulher é a mulher exaltada. O século XVIII se abre na celebração da mãe a quem atribuímos a árdua tarefa de 

formar a criança, educar o gênero humano, civilizar as condutas. No século XX, Aragon não afirma que “a 

mulher é o futuro do homem”! A mulher encarna o princípio civilizatório de paz, de doçura, de humanidade. No 

entanto, os papéis econômicos e sociais seguem inalterados entre o homem e a mulher. 
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Uma dessas representações do feminino consiste na mulher como símbolo do mal, 

bem caracterizada nas duas principais tradições do mundo ocidental. Por exemplo, na Grécia 

Antiga, o poeta Hesíodo revela o mito de Pandora, o mal personificado na forma de uma bela 

mulher; Prometeu, na Mitologia, é o criador e protetor dos homens, enquanto Pandora 

representa o castigo imposto por Zeus, o mal na forma feminina. 

A terceira mulher equivale à mulher contemporânea, fruto da grande revolução na vida 

da mulher ocidental, ocorrida na segunda metade do século XX, iniciada um século antes, na 

segunda metade do século XIX. Com a expansão do capitalismo, as mulheres passam a ser 

convocadas para o trabalho nas indústrias. Com longas jornadas de trabalho, elas não 

conseguem realizar os trabalhos domésticos e os cuidados dos filhos. Esse é o início de uma 

grande mudança: a mulher passa a exercer uma função reconhecida socialmente fora do lar. 

Temos, nesse momento, mulheres extenuadas com as duplas funções: mãe e operária. 

Somente no século XX surgem movimentos que reivindicam uma legislação para 

proteger as mães, com redução de jornada de trabalho e licença maternidade, por exemplo. A 

grande mudança ocorrerá mais tarde, quando o trabalho doméstico será denunciado como uma 

forma de alienação, pois trabalhar fora era sinônimo de emancipação. O discurso feminista 

denunciava que o culto à maternidade se articulava com a restrição feminina na esfera 

pública, sendo uma espécie de compensação, afirma Badinter (1986).  

Essa revolução continuará com uma série de direitos adquiridos pelas mulheres, que 

foram, pouco a pouco, tomando espaço na esfera pública, ganhando poder político e social e 

tirando a maternagem do eixo principal da vida feminina, dando espaço a outros campos, 

como o profissional e o afetivo.  

Poder controlar e decidir sobre uma gravidez com os métodos de contracepção reitera 

essa recém-adquirida autonomia; fato responsável pela mudança na relação da mulher com a 

sexualidade (BADINTER, 1986; GIDDENS, 1993). 

A partir do momento em que a mulher pode “recusar ou decidir, planejar os 

nascimentos, [...] separando sua atividade erótica de sua função reprodutora, pode buscar e até 

exigir uma atividade sexualmente plena gratificante, sem que com isso esteja faltando às 

regras da decência” (PROST; VINCENT, 2009, p. 254). 

O golpe na estrutura patriarcal realiza-se pela tríade da autonomia feminina: liberdade 

sexual, método contraceptivo, legalização do aborto. Na França, será nesse contexto que 

Badinter avaliará as mudanças na vida da mulher: 
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Mais la contraception portait un coup fatal à la famille patriarcale, en laissant la 

maîtrise da la procréation à l’autre camp. Dorénavant ce n’est pas plus l’homme qui 

en décide en utilisant le retrait, mas la femme qui choisit ou non d’avoir un enfant 

avec cet homme. Le rapport de force s’est complètement renversé au détriment du 

père, dépossédé d’un pouvoir essentiel. C’est d’elle dont tout dépend et rien ne peut 

se faire contre sa volonté. Elle peut aussi bien refuser de faire l’enfant qu’il désire 

que procréer contre sa volonté à lui, voire le réduire à son rôle biologique 

d’inséminateur sans qu’il ne sache jamais qu’il est père (BADINTER, 1986, p. 

276).
25

 

Entre os anos 1955 e 1960, a primeira pílula anticoncepcional oral foi comercializada 

e a contracepção feminina marcou o domínio da procriação pelas mulheres. Nesse novo 

contexto, a mulher não apenas não seria mais identificada como mãe, papel ao qual a natureza 

e a sociedade a haviam confinado, como terá o poder da procriação inversa, poder na relação 

entre ela e o homem. A partir disso, o homem seria pai graças à mulher: se ele quisesse ter um 

filho, deveria pedir à mulher; ao contrário de outras épocas nas quais os homens controlavam 

a fecundidade das mulheres, agora elas quem decidiriam sobre sua paternidade (BADINTER, 

1986). 

O método contraceptivo foi, sem dúvida, um divisor de águas na vida da mulher. Pós-

contracepção, a mulher foi dotada de poder e autonomia. O poder da escolha confiou à mulher 

sua individualidade, a consideração de seus desejos e vontades. Todavia, para Badinter 

(1986), embora o método contraceptivo tenha tido importância inegável, a legalização do 

aborto representou elemento muito mais determinante para o questionamento do patriarcado. 

Na França, a legalização do aborto aconteceu em 1975, após uma longa história de luta 

para a conquista desse direito. Marcadas pela causa feminista, as décadas de 60 e 70 foram 

decisivas para a questão. Durante muitos anos, o aborto foi proibido com penas severas, 

chegando até a um caso extremo de pena de morte.  

                                                
25 Tradução livre: “Mas a contracepção trazia um golpe fatal à família patriarcal, deixando o domínio da 

procriação ao outro campo. Doravante, não é mais o homem quem decide ter o coito interrompido, e sim a 
mulher quem escolhe se vai ou não de ter um filho com esse homem. A relação de força inverteu-se 

completamente em detrimento do pai, desmunido de um poder essencial. Tudo depende dela e nada pode ser 

feito contra a sua vontade. Ela pode muito bem se recusar a fazer o filho que ele deseja ou procriar contra a 

vontade dele, e até mesmo reduzi-lo ao seu papel biológico de inseminador sem que jamais saiba que é pai”. 
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La légalisation de l'avortement a confirmé, en aval, le pouvoir exclusivement 

féminin sur la procreation. Le droit de vie et de mort sur l’enfant a lui aussi changé 

de camp. Il n’y a pas si longtemps, lorsqu’on accouchement était difficile, le 

médecin demandait au père de choisir entre la vie de l’enfant et celle de la mère. 

L’usage voulait que le père choisisse la mère, mais le droit patriarcal lui offrait la 

possibilité de ne pas le faire. Aujourd’hui, la situation est inverse, la femme 

l’emporte sur l’enfant à naître et le père. À cet égard, le droit d’avorter – plus encore 

que la contraception – a mis au jour une éthique radicalement nouvelle: les droits de 

la femme passent avant ceux du foetus et avant les devoirs de la mère. Entre 

l’humain en puissance et l’individu en acte, le XXe siècle a tranché en faveur du 

second. La maternité n’est plus sacrée, et la femme est enfin devenue un individu 

comme les autres (BADINTER, 1986, p. 26).
26

  

O ideal de uma maternidade opcional implica confronto com certas aspirações 

baseadas em ideais arcaicos de dedicação materna exclusiva e obrigação da maternidade. As 

mudanças decorrentes do controle de procriação que a mulher passa a ter impactam 

sobremaneira o eixo de hegemonia do patriarcado. A mulher recupera, em parte, a 

singularidade da qual foi privada.  

Nasce a terceira mulher: a mulher contemporânea. Embora o cenário brasileiro seja 

outro, sem a legalização do aborto que ocorreu na França, por exemplo, insere-se nesse 

contexto de mudanças, com perspectivas de escolhas, no qual a mulher está disposta a 

aprender a lidar com suas dificuldades, utilizar suas potencialidades para amadurecer:  

                                                
26

 Tradução livre: “A legalização do aborto confirmou o poder exclusivamente feminino sobre a procriação. O 

direito de vida e de morte sobre o filho também mudou de campo. Não faz muito tempo, quando um parto estava 

difícil, o médico pedia ao pai que escolhesse entre a vida do filho e a da mãe. O costume queria que o pai 

escolhesse a mãe, mas o direito patriarcal lhe oferecia a possibilidade de não o fazer. Hoje, a situação é inversa, a 
mulher está acima do filho e do pai. Desse ponto de vista, o direito de abortar – mais ainda que a contracepção – 

colocou em dia uma ética radicalmente nova: os direitos da mulher passam à frente dos do feto e dos deveres da 

mãe. Entre o humano em potencial e o indivíduo de fato, o século XX favoreceu o Segundo. A maternidade não 

é mais sagrada, e a mulher finalmente virou um indivíduo como os outros”. 
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La troisième femme ne désigne ni une catégorie psychologique, ni une catégorie 

sociale mais la figure contemporaine de la femme dans son évolution historique. La 

troisième femme apparaît durant la deuxième moitié du XXe siècle quand, pour la 

première fois, les femmes vont conquérir la maîtrise de leur destin grâce à la 

contraception, la moindre importance de l'image de la femme au foyer et la 

reconnaissance du travail féminin. Les femmes se trouvent alors dans une situation 

identique à celle des hommes car elles ont à construire leur destin parce qu'il n'y a 

plus d'assignation, a priori, à ce qu'elles doivent être et faire. Cette troisième femme 

est la femme indéterminée car son destin n'est plus prédéterminé, écrit à l'avance par 

les codes sociaux et culturels. Ici, les garçons et les filles sont sur la même 

dynamique égalitaire marquée par une reconnaissance de l'autonomie des femmes 
qui peuvent contrôler leur destin, leur corps, leur place sociale. Pour autant, les 

pesanteurs demeurent, on observe une très forte permanence des codes hérités de 

l'histoire qui tempèrent la vision triomphaliste. La différenciation est reconduite en 

termes de principe. … La femme demeure le beau sexe (LIPOVETSKY, 2001, p. 

62).
27

 

De acordo com Badinter (1986) e outros autores que estudaram a história da 

maternidade, essa é reflexo de uma imposição cultural. As diferentes correntes de feminismo 

dos anos 1960 e 1970 denunciam o casamento e a maternidade como a causa da opressão das 

mulheres pelos homens.  

A maternidade foi, então, interpretada como um obstáculo à igualdade, sendo situada 

no centro dessas correntes do movimento feminista, em um debate que atravessou toda a 

segunda metade do século XX. A condição de imposição da maternidade foi duramente 

criticada pelo movimento feminista, aconselhando à mulher esquivar-se dessa imposição, a 

não aceitar a maternidade como um destino inevitável, mas o escolhesse livre e 

autonomamente. 

                                                
27 Tradução livre: “A terceira mulher não designa nem uma categoria psicológica, nem uma categoria social, mas 

a figura contemporânea da mulher em sua evolução histórica. A terceira mulher aparece durante a segunda 

metade do século XX quando, pela primeira vez, as mulheres conquistarão o controle de seus destinos, graças à 

contracepção, a menor importância da imagem da mulher dona de casa e o reconhecimento do trabalho feminino. 

As mulheres se encontram em uma situação idêntica à dos homens, pois elas devem construir seus destinos 

porque não há mais atribuição, a priori, ao que elas devem ser e fazer. Esta terceira mulher é a mulher 

indeterminada, pois seu destino não é mais pré-determinado, escrito pelos códigos sociais e culturais. Aqui, os 
meninos e as meninas são sob a mesma dinâmica igualitária marcada por um reconhecimento da autonomia das 

mulheres que podem controlar seus destinos, seus corpos, seu lugar social. No entanto, a “gravidade” perdura, 

observamos uma forte permanência dos códigos herdados da história que temperam a visão triunfalista. A 

diferenciação é reconduzida em termos de princípios... A mulher permanece o belo sexo”. 
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Publicado em 1949, situado como uma grande referência do movimento feminista da 

época, Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir, fez escola. A autora marcou uma etapa 

decisiva da emancipação feminina, com sua célebre frase “On ne naît pas femme: on le 

deviant”. Beauvoir “desbiologiza” a mulher e a situa na história das sociedades patriarcais, 

que fizeram dela um objeto para elevá-la a um sujeito, a maternidade biológica do instinto da 

espécie (KRISTEVA, 2010). 

Para Beauvoir, não é a natureza que define a mulher, mas esta que se define retomando 

a natureza em sua afetividade. Através da maternidade, a mulher realiza integralmente seu 

destino fisiológico; a maternidade constitui sua vocação natural e todo seu organismo se acha 

voltado à perpetuação da espécie. No entanto, a sociedade humana não está abandonada à 

natureza. Neste sentido, a função reprodutora já não é mais comandada pelo simples acaso 

biológico, e sim pela vontade, pela escolha. 

A psicóloga argentina Laura Gutman, autora de alguns livros sobre as questões da 

maternidade, como Maternidade e o encontro com a própria sombra (2010) e O poder do 

discurso materno (2013), salienta que o parto – antigamente realizado por parteiras, mulheres, 

e atualmente por médicos, na maioria das vezes homens – representa um ritual, no qual as 

mudanças sofridas no último século simbolizam a própria mudança na história da mulher.  

É importante levar em conta que, além da submissão e da repressão sexual histórica, 
as mulheres parem em cativeiro. Há um século – à medida que as mulheres 

ingressaram no mercado de trabalho, nas universidades e em todos os circuitos de 

intercâmbio público – cedemos o último bastião do poder feminino: a cena do parto. 

Já não nos resta nem esse pequeno cantinho de sabedoria ancestral feminina. 

Acabou-se. Não há mais cena de parto. Agora há tecnologia (...) e medo, claro. Volta 

a aparecer o medo no único refúgio que durante séculos excluiu os homens. 

Acontece que entregamos até esse último resguardo. Foi a moeda de troca para que 

nos permitissem circular por onde há dinheiro e poder político (GUTMAN, 2010). 

Embora nossa sociedade ainda seja regida pelas leis do dinamismo patriarcal, 

caminhamos para uma nova estrutura. Lo Bianco (1985) analisa o processo de modificações 

socioculturais do papel materno pelo próprio papel da mulher e da família, nas últimas 

décadas do século XX.  Segundo a autora, não era mais possível pensar o papel materno como 

o único disponível às mulheres, embora esse papel permanecesse quase obrigatório e 

central. Percebe-se, então, “uma ênfase simultânea na importância e possibilidade de 

desempenho em outros papéis não relacionados ao ser mãe” (LO BIANCO, 1985, p. 97).  
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Essa dupla ênfase passa a se transformar numa experiência contraditória e ambivalente 

em relação ao papel materno. As exigências maternas e profissionais estão dividindo as 

mulheres, o que acaba ocasionando um sentimento de angústia para consigo mesmas. Na vida 

das mulheres grávidas, a gravidez, apesar de sua valorização e seu extremo investimento 

afetivo, não pode se tornar central e exclusiva, pois isso representaria um retrocesso à forma 

tradicional de vivenciá-la. O papel feminino devia abarcar a maternidade, sem se deixar 

englobar por ela (LO BIANCO, 1985).  

Para Pines (1990), é como se a gravidez ajudasse a alcançar a etapa final de 

identificação biológica com a mãe, o que possibilitaria uma visão de si como um ser adulto e 

contribuiria para a efetiva separação em relação à mãe. Segundo a autora, para a menina, a 

confiança em sua capacidade futura de dar à luz, como o fez sua mãe, torna-se decisiva para 

um desfecho confiante do sentido de sua feminilidade, sua identidade sexual e sua autoestima 

(PINES, 1990). 

Na década de 1980, as mulheres passaram a vivenciar o que a autora denominou 

“sentimento moderno de maternidade” (PINES, 1990). A família deixou de ser a principal 

referência na constituição deste modelo, sendo substituída pelo especialista ou por grupos de 

pares. Ao alcançar o espaço público, a mulher avança em direção a uma maternidade 

protelada. Atualmente, temos muitas mulheres que, por se dedicarem mais à vida profissional, 

decidem ter filhos cada vez mais tarde. 

Ao encontro dessa ideia, nos países considerados desenvolvidos (em se tratando de 

mundo ocidental), as mulheres, inseridas num mundo de consumo, almejam e priorizam um 

alto poder aquisitivo, o que as levam a trabalhar mais tempo, mesmo que informalmente. A 

vida profissional constitui, então, um dos grandes fatores que resultam na gravidez tardia, 

apesar de muitas mulheres ainda abrirem mão de suas carreiras pelo casamento, pela família. 

De certa forma, existe uma tranquilidade em relação a este protelamento, pois o 

avanço da medicina oferece inúmeros tratamentos a mulheres com dificuldades para 

engravidar, inclusive para as que optaram pela gravidez mais tardia. É sabido que há um 

decréscimo importante da capacidade de sucesso da gravidez a partir dos 35 anos. Além da 

medicina, a tecnologia aliada a ela foi responsável por mudanças sociais intensas; podemos 

verificar que as tecnologias mudaram muito a maneira como a pessoa nasce e morre, a 

gestação inclusive. 
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Com o passar dos anos, houve aumento significativo no número de gestações em 

mulheres acima dos 35 anos, devido à maior disponibilidade de métodos contraceptivos, à 

possibilidade de interrupção de gestações indesejadas e ao aprimoramento de técnicas de 

fertilização. Blickstein (2003) aponta que este fato deve ser entendido como uma 

consequência das mudanças sociais e dos progressos na medicina, não como um fenômeno 

evolucionário. 

A medicina está cada vez mais implicada nas mudanças da maternidade, descobrindo 

possíveis causas de infertilidade e oferecendo tratamentos. Além disso, possibilitando às 

mulheres serem mães, a despeito de terem ou não um parceiro (inseminação artificial), a 

medicina, mais uma vez, se encontra vinculada às mudanças sociais da maternidade.  

Atualmente, no Brasil, temos um grande número de famílias monoparentais femininas, 

que mostram, em sua maioria, a vulnerabilidade de mãe e filhos. A maternidade é viabilizada 

sem necessariamente precisar haver casamento ou mesmo parceria. A decisão pode ser feita 

sozinha, assim como a gravidez e a maternidade podem ser realizadas por uma pessoa. Faz-se 

necessário alertar que a compreensão e os desdobramentos da monoparentalidade estão 

absolutamente implicados no contexto socioeconômico em que a mulher está inserida. 

Nos dias de hoje, a mulher possui muitos recursos, caso tenha vontade de ser mãe. 

Embora diversos tratamentos utilizados na Reprodução Humana Assistida sejam caros à 

maioria da população, no Brasil, existem hospitais públicos e clínicas privadas que oferecem 

assistência a mulheres com problemas de infertilidade, como apoio psicológico e diversos 

tipos de tratamento.  

Com o advento dessas técnicas terapêuticas, tornou-se possível realizar-se a 

reprodução sem o intercurso sexual. A partir disso, inúmeros questionamentos éticos e 

religiosos foram levantados a respeito destes procedimentos, por dissociarem a sexualidade 

da procriação (BADALLOTI; PETRACCO; TELOKEN, 1997). 

Ávila (2011) destaca que, apesar dos progressos médicos e científicos, a maternidade 

ainda é considerada cultural e socialmente como parte da realização feminina, podendo trazer 

danos no que se refere à identidade como tal.  
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2.2 PATERNIDADE 

 

 

Somente com o surgimento do movimento feminista e o questionamento da opressão 

feminina é que se inicia um processo de pensar também o homem, seu papel e sua identidade. 

Segundo Maciel Jr., em sua obra Tornar-se homem (2013), gênero não resulta apenas num 

sistema de classificação, consiste também num sistema de denúncia de privilégios sexuais, de 

desigualdade. Apesar de todo o domínio masculino visto ao longo da história, o contraponto 

do homem não está isento de dificuldades. 

A identificação dos homens com imagens de produtividade, autonomia, 
autoconfiança, virilidade, agressividade e contenção emocional tem tido efeitos 

deletérios sobre sua saúde física e emocional e sobre seus relacionamentos 

interpessoais, seja como namorado, amante, marido, parceiro, seja como pai, amigo, 

companheiro de trabalho (MACIEL JR., 2013, p. 16).  

Socialmente, o homem também enfrenta o legado do papel que lhe foi atribuído na 

sociedade patriarcal. O título do livro faz alusão à célebre frase do ícone feminista Simone de 

Beauvoir. O autor discute e critica “as posições que naturalizam a masculinidade e que 

afirmam se tratar de uma condição resultante de determinações biológicas e que, por isso 

mesmo, serve para justificar as vantagens dos homens sobre as mulheres” (MACIEL Jr., 

2013, p. 37). Nesse projeto de “tornar-se” homem, o autor propõe que se “traga à tona a 

invisibilidade do privilégio para os próprios homens”, processo em construção. 

De acordo com Maciel Jr. (2013), a emergência da perspectiva de gênero para a 

psicologia abarca pelo menos duas direções teóricas mais expressivas. Uma delas recai sobre 

o interesse das diferenças entre mulheres e homens, do qual depreende o fator “sexo” como 

responsável pelas diferenças das pessoas. O autor salienta que a defesa desta perspectiva de 

realidade do homem e da mulher, possivelmente, objetive assinalar a tradição positivista da 

psicologia. A outra vertente ganha destaque nas décadas de 20 e 30, e tem como interesse os 

aspectos emocionais e o tratamento das neuroses. As pesquisas realizadas são influenciadas 

pela Psicanálise freudiana, considerando as explicações dinâmicas das necessidades de 

homens e mulheres no tratamento das neuroses. 

Durante muito tempo, o homem interessou aos historiadores por seus papéis jurídicos 

e políticos, dentro do seu poder no pater familias, uma delegação do Estado para os cidadãos 

aprenderem o princípio de autoridade, primeiro exemplo de paternidade que conhecemos, 

baseado em força física e desejo de poder. 
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No Império Romano, a paternidade não importava muito. Somente a vontade de 

reconhecimento do filho pelo pai importava. Uma vez nascido, o pai era livre para cuidar do 

filho, ou ignorá-lo, ou vendê-lo como escravo. A mãe não podia intervir em sua decisão. 

O homem constitui a referência essencial e universal, já que possui todos os poderes: 

direitos jurídicos, políticos, cívicos e religiosos. Para dar um exemplo, o pai casava seu filho 

ou sua filha como queria, do mesmo jeito que a mulher dependia de seu pai ou de seu marido. 

O pai tinha a missão de manter o cultivo e de transmitir o conhecimento ao seu filho. Em 

Roma, ser pai dependia exclusivamente da vontade do homem, porque ele era o único a 

decidir entre deixar viva ou dar a morte à criança que nascia. 

Somente com o cristianismo começa a se pensar em medidas de proteção a favor das 

crianças. No século II, o Imperador Constantino aboliu a lei do direito de vida e de morte do 

pai sobre os filhos, seres igualmente dotados de alma. O Imperador Trajano substituiu a 

filiação voluntária por um laço jurídico, originando o princípio de que o pai equivale àquele 

designado pelo casamento. 

Nos séculos IV e V, sob influência da doutrina eclesiástica, foram proibidos o 

abandono e o infanticídio; no século VII, determinou-se que não deveria haver nenhuma 

relação carnal fora do casamento. A paternidade seria fruto do estado matrimonial, no qual o 

esposo se constituiria, obrigatoriamente, no pai legítimo. Na Idade Média, a grande mudança 

com relação à época romana resulta do caráter exclusivamente religioso que o casamento 

adquiriu. Nos séculos XII e XIII, o homem somente poderia ser qualificado como pai dentro 

do casamento, porque somente o casamento legitimava o ato sexual. 

O casamento permitia, então, uma descendência, assim como possibilitava ao homem 

se inscrever na sociedade. Com o poder da Igreja, o pai só merecia seu nome de pai se desse 

ao filho uma educação cristã. Independentemente de suas obrigações morais e religiosas, ele 

possuía as obrigações econômicas: o filho mais novo não tinha nenhuma chance de poder de 

herança, pois era desfavorecido pelas regras de sucessão. Na Alta Idade Média, surgiu a noção 

de linhagem, o pai de família se transformava no genitor, nutridor, educador, conservador de 

tradições, rei em seu lar. 

Com o Renascimento, no século XVI, o exercício do poder paternal passou a ser mais 

impregnado de pedagogia que nos séculos precedentes. Pela primeira vez, a paternidade seria 

vista como educativa. Nessa época, a preocupação da pedagogia se fez mais presente; a 

educação deveria permitir ao filho uma herança moral, espiritual, afetiva e cultural. A 

pedagogia se traduzia em desenvolver a inteligência, a personalidade e o julgamento do filho. 
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Sob essa nova perspectiva, o poder paterno suavizou-se, no sentido de ser mais doce, 

mas não menor. Os homens do Renascimento sentiam orgulho com a certeza de doarem à 

paternidade um conteúdo mais rico. Nesse sentido, ser um mau pai equivalia a faltar com 

qualidades humanas, ser indiferente, irresponsável. Durante o período do Renascimento, o pai 

foi nomeado garantia de estabilidade da família e do reino e, embora ele devesse se fazer 

respeitar, deveria também amar. 

A partir do século XVI, o absolutismo real reforça o poder paternal para melhor 

fundamentar a monarquia absoluta, uma vez que “os reis têm o lugar de Deus, que é o 

verdadeiro pai do gênero humano”. O direito paternal se exercia sob os moldes de autoridade 

do rei. 

Com a Revolução Francesa, temos a diminuição do poder dos pais: a autoridade 

paternal começa a ser contestada. O hábito de viver junto, em casal, faz nascer os sentimentos 

mais doces conhecidos do homem: o amor conjugal e, por consequência, o amor paternal, 

grande novidade à época. O laço paternal com a criança passa a acompanhar o laço conjugal. 

O casamento livre, voluntário, se transforma na explosão do amor paternal. A preocupação 

agora seria com a necessidade de amor e educação. 

A diminuição do poder do pai reflete na emancipação das classes sociais, por meio do 

distanciamento com relação à moral religiosa. Instala-se uma sociedade civil laica. Ainda 

assim, nesse contexto, o pai era encarregado de representar a família diante de terceiros.  

Somente a partir do século XVIII a criança receberá atenção especial, em matéria de direitos 

penal e civil; medidas que olhassem para a criança como um sujeito da sociedade (quando a 

mulher também passa a ser vista como sujeito, são direitos interligados). O século XVIII 

marca o apogeu da paternidade e também o século que decapitou o pai do povo. 

Como vimos, a partir da Revolução Industrial, em 1830, se inicia o processo de 

dessacralização do chefe de família, pois a industrialização fragilizou o poder paterno que se 

caracterizava, dentre outras coisas, pela transmissão de um conhecimento, de uma profissão.  

Em 1883, a chegada da obrigatoriedade da escola primária corroborou para esse 

processo, desestabilizando a autoridade paterna do ponto de vista educativo. A família 

moderna se constituía em torno da diminuição de poder dos pais e da limitação de poder da 

criança. No entanto, o pai permanecia como o chefe da família. 
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Do pós-guerra aos anos 1950, o modelo de família tradicional e nuclear parecia 

universal aos olhos do ocidente. Homem e mulher ocupavam lugares bem diferenciados. A 

mulher possuía papel de guardadora do lar, o homem provia as necessidades da família, essa 

era a estrutura social dominante.  

Segundo Talcott Parsons (1969), com a industrialização, a família perdeu sua função 

de produção, suas funções políticas e religiosas da sociedade tradicional, dividindo suas 

responsabilidades educativas com outras instituições, como a escola. A partir dos anos 1960, 

com a crescente e maciça incursão da mulher ocidental no trabalho formal, vivemos um 

verdadeiro questionamento em relação aos modelos anteriores da vida privada. Mudam-se as 

relações homem-mulher e o homem ocidental contemporâneo se dedicará mais à vida privada; 

havendo redistribuição de tarefas educativas na família e o reconhecimento de uma 

paternidade mais afetiva (PARSONS, 1969).  

O desafio do homem contemporâneo será o construir, ele mesmo, sua paternidade. 

Como consequência do feminismo atrelado a fatores econômicos e organização social, os 

homens ocidentais e os de algumas sociedades orientais, por sua vez, questionam-se sobre si 

mesmos, suas relações com os outros homens e os sentidos das mudanças na sociedade 

contemporânea.  

Paradoxalmente, nessa época, por causa das separações dos pais, muitas crianças serão 

privadas de uma relação com o pai, já que a emancipação das mulheres favoreceu aumento 

expressivo dos divórcios. Na família contemporânea europeia, em 85% dos casos de 

separação, as crianças ficam com a mãe; somente 10% ficam com o pai. Esses dados refletem 

possível fratura do laço paternal contemporâneo, revelando a dificuldade para certos pais em 

se situarem na sociedade (SULLEROT, 1999). 

Desse modo, assistimos à supremacia da mãe, não a bi-parentalidade. O século XX 

apenas confirma o movimento historiográfico, com o desaparecimento do poder paternal em 

benefício da autoridade parental, assim como o direito para as mulheres de controlar seu 

poder de procriação com as leis de aborto e a contracepção. Sobretudo, consiste na maneira 

pela qual progressivamente o Estado substitui a autoridade do pai para proteger os filhos ou as 

mães.  

Parece que a situação do divórcio e a vivência de momentos de cuidado com os 

filhos, independentemente da mulher, despertam o homem não apenas para a 

responsabilidade, mas também para o prazer de estarem juntos numa relação própria 

e autônoma. É como se o pai tivesse acordado de uma fantasia em que a criança era 

propriedade da mãe e adentrasse num mundo em que ele também poderia dispensar-

lhe cuidados (FARIA, 2003, p.  66). 
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O século XX assiste ao desaparecimento do modelo de pai tradicional. As grandes 

guerras, a feminilização da sociedade, o afastamento pelo trabalho e a escolarização 

obrigatória aceleram a perda dessa imagem. Em 1970, a noção jurídica de autoridade paterna 

foi substituída pela autoridade parental. Por sua vez, o progresso da medicina faz surgirem 

pais não biológicos. As novas práticas de paternagem e de renegociação dos lugares e dos 

papéis no interior do casal colocam à frente a nova posição paternal, mais próxima do filho. A 

questão do pai deve ser muito menos dissociada da função da mãe. 

A história cultural e social, apoiando-se num material judiciário, interessa-se pelo pai, 

“pois em nenhuma sociedade o pai é natural” porque ele é “sempre designado pela sociedade” 

(HURSTEL, 2001, p. 39). Somente o direito, o simbólico e a elaboração psíquica podem 

forjar um lugar ao pai: não existe lugar biológico para o pai em torno do nascimento. O lugar 

do pai sempre evoluiu ao longo da história e dependeu da história da família. A aceleração das 

mudanças tecnológicas e sociais coloca em dificuldade o lugar social de cada um, os pais não 

são exceção. 

Em O pai possível: conflitos da paternidade contemporânea (2003), Faria (2003, p. 

65) afirma que “a partir dos anos 1970, um novo modelo de paternidade começou a se 

configurar na imagem do pai nutridor, o pai ativo no cuidado da criança”. 

A paternidade se faz num tempo diferente da maternidade. Os homens não vivem 

nenhuma mudança física durante a gravidez e o parto, enquanto as mulheres vivem uma 

revolução corporal e, sobretudo, hormonal ao longo desse processo. A paternidade pré-natal 

traduz-se numa construção do pensamento. Ela passa pela mulher, por seu corpo e sua 

autorização. A relação pai-bebê, que potencialmente traz a vivência da maternidade, só se fará 

pelo bebê. A paternidade não acontece no corpo; o pai deve ser nomeado. A primeira 

nominação é aquela de sua companheira que anuncia a gravidez. O homem deve encontrar 

elementos de nominação antes do nascimento de seu filho, sendo que somente ele o chamará 

de papai (FARIA, 2003). 

O único momento em que refletimos sobre a relação pai-criança fora do esquema 

familiar tradicional é no caso de separações do casal. O papel do pai não é, por exemplo, 

reconhecido na sociedade, nem no mundo do trabalho; a licença paternidade resulta apenas o 

começo de um caminho. Se a ideia de ser mãe evidencia-se por si mesma, faz-se observável e 

incontestável, que a ideia da paternidade teve de ser altamente elaborada em nível 

psicológico. 
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Sutter e Bucher-Maluschke (2008) realizaram uma pesquisa com pais e filhos sobre o 

conceito “nova paternidade” e descrevem o fenômeno referindo Ménard (2000), no qual a 

autora observa que o termo “nova” faz alusão ao modo pelo qual os sentimentos são 

manifestados, evidenciando um pai mais próximo fisicamente, no qual o fenômeno realmente 

novo expressa-se no pai capaz de se envolver nos cuidados com os filhos pequenos, 

oferecendo tempo não somente ao trabalho, num modelo em que a paternidade é priorizada 

em relação a outros âmbitos da vida. Os resultados da pesquisa mostram que os pais 

expressam muito apego em relação aos filhos. Entretanto, a maioria das verbalizações 

masculinas ainda se refere às funções de proteger e prover como as principais.  

 

 

2.3 CONJUGALIDADE 

 

 

2.3.1 A conjugalidade ao longo da história 

 

 

A palavra “conjugalidade” vem do latim conjugalis, termo derivado do verbo 

conjugare, que significa “unir”. Em português, o sufixo “-dade” é utilizado para expressar a 

ideia de estado, situação ou quantidade. Atualmente, mesmo que os divórcios aumentem 

consideravelmente, vemos reaparecer, entre as pessoas favoráveis à união livre, uma 

proporção importante de casais que valorizam a promessa de fidelidade e duração. Muitos se 

casam, imitando as velhas tradições já existintes no antigo Egito.  

O casamento na Antiguidade, voltado exclusivamente à procriação, era considerado 

um bem. A partir dos séculos XII e XIII, a moral cristã sacramentalizuo o matrimônio. A 

Igreja impôs cada vez mais a relação carnal como obrigatória no casamento, sem a qual seria 

privada de sentido, punindo os excessos e disciplinando a interação conjugal, incentivando a 

procriação. A Igreja introduziu as noções de mal (a cópula) e o bem (coito procriativo) no 

casamento. O amor verdadeiro era aquele que seguia o modelo cristão.  
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Vainfas (1986) afirma que a partir do fim do Império Romano, o casamento 

apresentava sinais de maior frequência e estabilização enquanto prática social, tendo vínculo 

com a formação de uma descendência e a transmissão do patrimônio, manifestando crescente 

importância do vínculo conjugal. Na Europa pré-moderna, grande parte dos casamentos era 

negociada em função de razões econômicas, emergindo ideias amorosas interligadas aos 

valores morais cristãos. A partir do final do século XVIII, surge o amor romântico, 

conciliando liberdade e amor como “estados normativamente desejáveis” (GIDDENS, 1993) 

No século XVIII, a felicidade não equivalia mais a uma questão individual, 

mas se esperava que se realizasse a dois, enquanto se aguarda a possibilidade de vivê-la com a 

coletividade (BADINTER, 1986). 

Consoante Costa (1983), durante o período colonial brasileiro, os casamentos eram 

realizados sob a égide de razões ou interesses familiares. A decisão era feita pelo responsável, 

de forma unilateral, impondo ao dependente a obrigação de se casar sem que sua vontade 

fosse levada em consideração. O casamento não representava a celebração e o 

reconhecimento social da união amorosa entre indivíduos, visto que o amor não era um 

pressuposto necessário à ligação conjugal. As razões econômicas, os interesses sociais e os 

preconceitos raciais se sobrepunham aos fatores sentimentais.  

No período colonial, o casamento passou a ser visto sob a marca da higiene, ou seja, o 

cuidado com a prole se converteu no grande paradigma da união conjugal. No casamento 

higiênico, a hereditariedade substituía a herança, sendo que o dinheiro e o status social 

herdados só mereciam reverência quando aliados a uma boa saúde física e boa constituição 

moral. A higiene encarnava o aburguesamento geral da sociedade brasileira oitocentista 

(COSTA, 1983).    

Com toda a mudança ocorrida no século XIX, atualmente, Giddens (1993) e Therborn 

(2006) afirmam que os ideais do amor romântico tendem a se fragmentar sob a pressão da 

emancipação sexual e da autonomia feminina, fazendo surgir o amor confluente, conceito que 

se opõe às qualidades de “para sempre” e “único e exclusivo” do complexo do amor 

romântico. O conceito de amor confluente pressupõe uma igualdade emocional na união 

amorosa, implicando necessidade de abertura constante ao outro, sendo ativo e contingente, 

chocando-se com a máxima romântica que pressupõe a assimetria, a submissão doméstica e a 

identificação projetiva.  

Amazonas e Braga (2006), ao abordarem o casamento na contemporaneidade, 

enfatizam as transições ocorridas nos âmbitos cultural, econômico, político e social, que 

têm afetado profundamente as estruturas relacionais e familiares.   
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2.3.2 O casamento e o amor 

 

 

André Comte-Sponville (1997) afirmou: “L’amour, s’il naît de la sexualité, comme le 

veut Freud et comme je le crois volontiers, ne saurait s’y réduire, et va bien au-delà, en tout 

cas, de nos petits ou grands désirs érotiques”.
28

 O que será esse além? Segundo Maturana 

(1998), o amor equivale a uma das maiores fontes de socialização do ser humano, pois inclui 

as relações de proximidade, cooperação, respeito e colaboração, constituindo-se num dos 

fundamentos mais importantes para a vida humana: “O amor é a emoção que constitui o 

domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da aceitação do outro como legítimo 

outro na convivência, e é esse modo de convivência que conotamos quando falamos do 

social” (MATURANA, 1998, p. 23). 

De acordo com Braz (2006), o amor é condição fundamental para o nascimento 

ontogenético (histórico de desenvolvimento e aprendizagem) da pessoa, pois participa 

ativamente da evolução e da estruturação do self, por ser capaz de aproximar a pessoa de sua 

essência, propiciando o desenvolvimento de relações sociais. O amor, além de ser uma 

característica própria do ser humano, é uma tendência inata da espécie (que se desenvolve a 

partir de determinados contextos históricos, sociais, econômicos, políticos e afetivos) e um 

dos responsáveis por nosso desenvolvimento. 

A noção de conjugalidade, deste modo, a partir da modernidade, passa pressupor a 

instauração da intimidade entre os parceiros, colocando-a como condição para uma 

relação fecunda, fundamentando o ideal de complementaridade entre os parceiros e 

instrumentalizando a legitimação do ‘eu’ a partir do ‘nós’ (FÉRES-CARNEIRO; 

MAGALHÃES, 2003, p. 3).  

Os aspectos afetivos dos seres humanos assumem grande importância, uma vez que os 

relacionamentos íntimos são centrais na vida adulta e à qualidade da relação conjugal, com 

implicações na saúde mental, física e na vida profissional das pessoas. 

                                                
28 Tradução livre: “Se o amor nasce da sexualidade, como quer Freud, e eu acredito de bom grado, ele não 

saberia se reduzir a isso e vai bem além, em todo caso, dos nossos pequenos ou grandes desejos eróticos”. 
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Supõe-se que a conjugalidade amorosa apresenta-se numa disposição de um para o 

outro, se não altruísta, pelo menos benévola. Sem diminuir a influência da cultura e das 

convicções religiosas, e sem excluir a necessidade de segurança, o amor e a estima 

prevalecem sobre as necessidades. Podemos finalmente supor que há a esperança comum de 

fundar uma família e um sentimento de responsabilidade dividido para o filho. Todas essas 

condições reunidas levam um homem e uma mulher a unir sua existência, a viver a dois e, de 

maneira exclusiva, por um período indeterminado, de preferencia que seja até a morte.  

Segundo Fromm (1995), a resposta amadurecida para o problema da existência 

humana encontra-se na realização da unidade interpessoal, da fusão com outra pessoa, ou seja, 

do amor. O amor seria o único meio de conhecimento completo, transcendendo pensamento e 

palavras, determinando a relação de alguém com o mundo.  

Giddens (1993), analisando as transformações da intimidade na modernidade, ressalta 

que o amor romântico, desde suas origens, leva à intimidade no laço conjugal, em que o 

parceiro é idealizado e se presume uma comunicação psíquica, um encontro com caráter 

reparador. Giddens (1993) sublinha que a ideia de amor romântico tende a se fragmentar no 

casamento contemporâneo; o “para sempre e único” não prevalece na conjugalidade 

contemporânea. O autor utiliza a denominação de amor confluente para descrever uma 

igualdade na troca afetiva.  

Para Seligman (2004), amor significa mais do que troca de afetos entre as pessoas, 

equivalendo a um fator para transformá-las em pessoas melhores. Furtado (2008) afirma que o 

amor poderia assumir diversas formas, dentre elas, o conjugal, que ele define como uma 

entrega apaixonada de si, desejo sexual e amizade seletiva. Para Durham (1983), é comum nas 

famílias humanas, em todas as sociedades, o estabelecimento de vínculos sociais criados por 

meio de representações incorporadas nas noções de parentesco e instrumentalizadas pelo 

casamento. 

Féres-Carneiro e Magalhães (2003) referem que na contemporaneidade percebe-se um 

fenômeno que evidencia o deslocamento do eixo gravitacional da interioridade dos sujeitos 

para a exterioridade, tornando-se mais superficiais. Os imperativos de privacidade e 

intimidade, próprios da noção de sujeito moderno vêm se transformando e mesmo se 

esvaindo. Embora a conjugalidade inclua a promessa de reconstrução do eu, a partir de nós, 

está se apresenta cada vez mais frágil.  
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Os indivíduos têm considerado cada vez mais a possibilidade de dissolução conjugal 

desde o início da conjugalidade, mesmo que amparada em sentimento amoroso e promessas 

de eternidade. As autoras alertam que diante de tantas separações, mesmo acompanhadas de 

recasamentos e outras formas de relação conjugal, torna-se premente refletir sobre o papel que 

a conjugalidade ocupa na vida do sujeito contemporâneo (FÉRES-CARNEIRO e 

MAGALHÃES, 2003).  

Féres-Carneiro (2002), no artigo sobre o casamento na contemporaneidade, assinala o 

desafio de ser um casal, o que deve incluir as duas individualidades e uma conjugalidade. 

Aponta para o grande desafio que se coloca nesta relação e, a partir de suas indagações, refere 

o pensamento de Caillé (1991), no qual o autor afirma que no modelo de casamento 

contemporâneo, um e um são três. 

Costumo dizer que todo fascínio e toda dificuldade de ser casal reside no fato de o 

casal encerrar, ao mesmo tempo, na sua dinâmica, duas individualidades e uma 

conjugalidade, ou seja, de o casal conter dois sujeitos, dois desejos, duas inserções 

no mundo, duas percepções do mundo, duas histórias de vida, dois projetos de vida, 

duas identidades individuais que, na relação amorosa, convivem com uma 

conjugalidade, um desejo conjunto, uma história de vida conjugal, um projeto de 

vida de casal, uma identidade conjugal. Como ser dois sendo um? Como ser um 
sendo dois? Na lógica do casamento contemporâneo, um e um são três, na expressão 

de Philippe Caillé (FÉRES-CARNEIRO, 2002). 

O trabalho de Mantilla et al. (2004) oferece uma boa possibilidade de reflexão, acerca 

da satisfação na vida conjugal, ao destacar a complexidade que envolve a noção de satisfação 

conjugal. Um conceito subjetivo que implica a noção de desejos e necessidades satisfeitos e, 

de alguma maneira, também o de atender à expectativa do outro, um dar e receber recíproco. 

A satisfação conjugal, destacam os autores, relaciona-se com sentimentos de bem-estar, 

contentamento, companheirismo afeição e segurança, fatores que promovem a intimidade no 

relacionamento e a correspondência desses fatores às expectativas que os parceiros têm em 

comparação à realidade experienciada no casamento.  

O resultado da pesquisa realizada por Mantilla et al. (2004) refere que o nível de 

satisfação aumenta quando há proximidade entre os parceiros, estratégias adequadas de 

resolução de problemas e coesão, boa habilidade de comunicação e, finalmente, que os 

recursos econômicos, a crença e a prática religiosa também estão associados a esta satisfação. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 INFERTILIDADE E ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

 

Diante do diagnóstico de infertilidade, as pessoas se deparam com sentimentos 

permeados de tristeza que, na maior parte das vezes, vem acompanhado de pensamentos de 

desvalia e fracasso. A alteração do plano de parentalidade carrega, potencialmente, 

angústia e incerteza, que predispõe a intensa vivência emocional com severas implicações 

psicológicas. 

O trabalho de Mamede (2000) referenda que a infertilidade deve ser compreendida 

como um fenômeno multideterminado. Em seu extenso trabalho com pacientes inférteis, 

ele verificou que a infertilidade impacta as relações pessoais e sociais, pois é acompanhada 

de sofrimento, sentimentos de culpa, ansiedade, depressão, estresse, problemas sexuais e 

conflitos conjugais. O recente trabalho de Dzik, Cavagna e Meirelles (2012) afirma que 

praticamente toda literatura, nacional e internacional, pertinente ao tema da infertilidade 

conjugal, se refere aos mesmos aspectos psicológicos envolvendo o casal infértil.  

O trabalho de Melamed et al. (2009) aborda o impacto negativo provocado pela notícia 

de infertilidade no bem-estar emocional do casal. As autoras destacam que os estudos 

descrevem sentimentos de tristeza, angústia, raiva, frustração e culpa. O trabalho de Trindade 

e Enumo (2002) relata que os homens associam a infertilidade com problemas de sexualidade 

e virilidade, e as mulheres podem apresentar acentuados sintomas de ansiedade e depressão. 

Embora ainda existam poucas pesquisas que incluam pacientes masculinos e os aspectos 

psicológicos implicados na infertilidade, os poucos existentes indicam que essa experiência se 

apresenta de modo diferente para homens e mulheres.  

De acordo com Farinatti (2009), a impossibilidade de realização do desejo da 

procriação produz sentimentos de ansiedade, frustração, desvalia, vergonha, que podem 

desencadear um quadro de intenso sofrimento emocional. 

Segundo Rouchou (2013), o casal infértil pode se sentir socialmente estigmatizado por 

uma percepção de rejeição imaginária ou real pela ausência de filhos. O autor afirma que a 

infertilidade pode provocar importantes alterações emocionais na vida dos casais. Outro 

aspecto que deve ser considerado diz respeito aos sentimentos de ansiedade, medo e 

frustração, que podem emergir na busca, início, durante e no resultado do tratamento da 
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infertilidade (ROUCHOU, 2013). Preocupações acerca de riscos em decorrência do 

tratamento também devem ser consideradas (LEE et al., 2010). 

O impacto e a consequência emocional na vivência da infertilidade são relatados na 

totalidade dos estudos que tratam da perspectiva psicológica do fenômeno. As revisões de 

literatura recente mostram que as implicações psicológicas da infertilidade são evidentes. 

Sintomas de angústia, depressão e estresse são compreendidos como consequência, não 

como a causa da infertilidade.  

O modelo psicogênico, adotado principalmente na década de 1980, foi ultrapassado. 

Esse modelo associava a infertilidade, principalmente no diagnóstico de infertilidade sem 

causa aparente (ISCA), à consequência de disfunções psicológicas da mulher. Em sua 

maioria, os estudos realizados são inconclusivos e com resultados que não esclareceram 

como os distúrbios psicológicos poderiam afetar a fertilidade.  

Apfel (2002) referenda que as funções fisiológicas e suas relações com os estados 

psíquicos possuem enorme complexidade, não snedo possível estabelecer uma relação de 

causa-efeito simples e linear. Alguns autores psicanalíticos compreendiam a infertilidade 

nas mulheres como reflexo de rejeição inconsciente da maternidade e da feminilidade e 

também como ligada a questões vinculadas a conflitos na sexualidade. 

Moreira et al. (2005) discorrem que, inclusive, os psicanalistas que compreendem a 

infertilidade por uma perspectiva psicogênica compartilham o pressuposto de que o intenso 

estresse vivenciado na infertilidade pode provocar, nos pacientes, regressões a estágios 

anteriores ao desenvolvimento psíquico. Zalusky (2000) afirma que a infertilidade pode 

evocar fantasias poderosas, assustadoras e de grande impacto psíquico. 

Entretanto, há estudos acerca dos aspectos psicológicos relacionados à infertilidade 

que mencionam que o estresse associado a esta vivência pode interferir no sistema 

reprodutivo, a ponto de causar redução da fertilidade. Moreira et al. (2005) citam que os 

efeitos do estresse sobre o eixo hipotálomo-hipófise-ovariano (H-H-O) não podem ser 

ignorados, tampouco podem ser negligenciadas as consequências psicológicas decorrentes do 

diagnóstico de infertilidade.  

É difícil estabelecer relações de causa-efeito; a literatura recente que aborda os 

aspectos subjetivos da infertilidade privilegia o impacto psicológico e as reações emocionais 

adversas desencadeadas nesta vivência. Os autores enfatizam a necessidade da abordagem 

psicológica nos centros e serviços de reprodução assistida, com o objetivo de oferecer 

continência para as tensões e frustrações advindas da infertilidade e do tratamento. 
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Na Inglaterra, por exemplo, a Lei de Fertilização Humana e Embriologia de 1990 

determina que os serviços de aconselhamento psicológico em casos de infertilidade 

sejam incluídos em todas as clínicas médicas de reprodução. Requisitos semelhantes 

existem na Austrália e Nova Zelândia (MCWHINNIE, 1995). Embora em outros 

países, inclusive nos Estados Unidos, o serviço psicológico não seja exigido por lei, 

é recomendação da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (American 

Society of Reproductive Medicine) que haja sempre um profissional da área de saúde 

mental no time de Reprodução Humana. (CARVALHO, 2006, p. 21).  

O artigo de revisão de Deka e Sarma (2010), sobre os aspectos psicológicos 

implicados na infertilidade, aponta que este é um problema crescente em praticamente todas 

as culturas e sociedades ao redor do mundo. O número de casais que procura tratamento para 

a infertilidade aumenta dramaticamente. De acordo com os pesquisadores, dentre os fatores 

que mais contribuíram para o aumento desses números estão o adiamento da gravidez para um 

momento mais oportuno, o desenvolvimento de mais e novas técnicas para o tratamento da 

infertilidade e o aumento de conhecimento e acesso aos atuais serviços disponíveis. 

Os autores apontam que há menos informações sobre tratamentos psiquiátricos 

eficazes para essa população. No entanto, há dados sobre um incremento de intervenções 

psicológicas a estes pacientes, mencionando que a impossibilidade de ter um filho pode ser 

muito estressante e tem sido associada à forte vivência emocional, com manifestações de 

raiva, depressão, ansiedade, problemas conjugais e sentimentos de inutilidade entre o casal. 

Assinalam que, em geral, mulheres apresentam níveis mais elevados de estresse do que 

homens (DEKA; SARMA, 2010). 

Nesta revisão, inúmeros estudos apontam que o estresse está associado a menores 

taxas de gravidez entre as mulheres que buscam tratamento de infertilidade. À luz de todos os 

dados, sugere-se que os sintomas psicológicos podem interferir na fertilidade, no sucesso do 

tratamento da infertilidade e na capacidade de tolerar o tratamento em curso. Os autores 

afirmam que os fatores psicológicos desempenham papel relevante na patogênese da 

infertilidade, constituindo-se tarefa importante explorar os aspectos psicológicos envolvidos. 

Concluem reiterando que a infertilidade é um problema devastador, com expressivo impacto 

cultural e social (DEKA; SARMA, 2010).  

Outro recente artigo de revisão é o estudo de Rockliff et al. (2014), intitulado “Uma 

revisão sistemática de fatores psicossociais associados a ajuste emocional em pacientes de 

fertilização in vitro”. O objetivo deste estudo consistiu em revelar dados sobre fatores de risco 

e proteção para o enfrentamento do estresse do tratamento de fertilização in vitro. As bases de 

dados consultadas incluíram estudos entre os anos de 1978 e 2012, e todos os estudos que 

abarcavam fatores psicossociais e ajustamento emocional foram incluídos. 
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Os resultados encontrados nesta revisão sistemática identificaram 23 estudos para 

análise. Os autores referem que cerca de um terço das variáveis psicossociais exploradas 

foram consideradas significativamente relacionadas com ajustamento psicológico. Esta 

avaliação destaca vários fatores psicossociais, que poderiam ser usados para auxiliar na 

identificação de pacientes de fertlização in vitro, potencialmente com alto risco de sofrimento 

psíquico (ROCKLIFF et al., 2014). 

Os autores referem que neuroticismo e uso de estratégias de enfrentamento escapistas 

foram relacionados ao aumento do desconforto emocional em vários estudos. O aspecto que 

envolve suporte social foi associado a baixos níveis de ajuda através de várias pesquisas. Uma 

série de outras variáveis psicossociais, incluindo autocrítica, dependência, adequação social e 

estilo de apego, parece estar associada com a angústia; entretanto, foram inexpressivamente 

exploradas nas pesquisas levantadas. Também  mencionam que há escassez de pesquisas 

utilizando medidas positivas de resultados emocionais, como bem-estar, afeto positivo, 

felicidade ou satisfação da qualidade de vida, para quantificar ajustamento psicológico 

(ROCKLIFF et al., 2014). 

A revisão de literatura de Greil et al. (1997), embora antiga, foi incluída neste estudo 

por sua especificidade: representa um dos escassos levantamentos encontrados que abarca a 

relação entre gênero e vivência da infertilidade. Os autores observam que a infertilidade e o 

sofrimento psicológico a ela relacionado são profundamente aflitivos às pessoas que o 

vivenciam. Entretanto, a maioria dos pesquisadores incluídos neste estudo corrobora estudos 

anteriores e afirma que a infertilidade equivale a uma experiência muito mais estressante para 

as mulheres do que para os homens (GREIL et al., 1997). 

A abordagem médica preconiza que a investigação da infertilidade deve incluir ambos 

os parceiros e ser conduzida como um problema do casal. Alguns estudos sugerem que, para a 

mulher, a experiência da infertilidade faz-se mais estressante que para o homem. Além dos 

aspectos naturais, gestação e parto, incidirem sobre a mulher, aspectos sociais e culturais 

também têm de ser considerados. 
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O trabalho Greil et al. (1997) menciona que algumas pesquisas se caracterizam por 

uma série de falhas, incluindo maior amostragem de mulheres, pequeno tamanho da amostra, 

amostras não representativas, insuficiência de estudos sobre aqueles que não procuraram 

tratamento, técnicas estatísticas primitivas e excesso de confiança em auto-relatos.  Salientam 

ainda, que os estudiosos precisam prestar mais atenção à forma como a experiência da 

infertilidade é condicionada pela realidade de nossas estruturas sociais. Os autores sugerem 

que novas formas de abordar o fenômeno precisam ser desenvolvidas para compreenderem as 

profundas implicações desta vivência; concluindo que mais esforços devem ser feitos para 

articular o estudo empírico da experiência da infertilidade com importantes questões de ordem 

político-social (GREIL et al., 1997). 

Numa revisão de literatura mais recente, Greil et al. (2010) identificaram duas 

tradições distintas de pesquisa, no estudo das consequências sociais e psicológicas da 

infertilidade. Os autores mencionam que há duas tradições de pesquisa no estudo científico-

social de infertilidade. Numa delas, a abordagem metodológica recai sobre técnicas 

quantitativas para estudar pacientes da clínica, intentanto avaliar a melhoria da prestação de 

serviços e a avaliação da necessidade de aconselhamento psicológico. A outra tradição se 

apoia na pesquisa qualitativa para captar as experiências de indivíduos inférteis em seu 

contexto sociocultural.  

De acordo com Greil et al. (2010), há poucas evidências de que as duas tradições 

“conversem” entre si; trabalhos numa tradição raramente citam estudos da outra. Nessa 

revisão, os autores buscaram uma integração das duas perspectivas; o levantamento se 

concentrou nos estudos publicados nos últimos dez anos, com ênfase na vivência da 

infertilidade e seu tratamento em mulheres, homens e casais.  

Uma análise pertinente e importante realizada pelos autores diz respeito às marcantes 

diferenças entre a experiência da infertilidade nas sociedades desenvolvidas e naquelas em 

desenvolvimento.
29

 Os pesquisadores propõem pensar em termos de dois mundos de 

infertilidade, já que estes tendem a diferir em pressupostos sobre a ausência de filhos. Na 

revisão, os autores mencionam que, de acordo com Riessman (2000), nas sociedades 

desenvolvidas, a esterilidade voluntária é vista como uma opção viável e legítima. No entanto, 

não querer filhos voluntariamente é raro em Kerala, na Índia, uma vez que ter e criar filhos 

são fundamentais para o poder das mulheres e o seu bem-estar.  

                                                
29

 Perspectiva socioeconômica. 
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Leonard (2002) relata que no Chade há pressão para que a mulher prove sua fertilidade 

logo após o casamento; a menstruação é considerada como uma “doença má”. Em diversas 

culturas, a maternidade relaciona-se tão intimamente ao casamento que ocorre a presunção de 

que as mulheres que não têm filhos são inférteis. Portanto, em culturas em que a opção de não 

ter filhos é reconhecida, muitas mulheres experimentam a infertilidade como um “estigma 

secreto”, nas culturas em que não há o conceito e nem o reconhecimento de mulher não ter 

filhos voluntariamente, é impossível esconder a infertilidade. O estigma e o sofrimento da 

infertilidade, portanto, torna-se provavelmente mais acentuado nos países em 

desenvolvimento (DYER et al., 2004). 

Policymakers and scholars are often more concerned about overpopulation than 
infertility in developing countries (Bos et al. 2005, Inhorn and Birenbaum-Carmeli 

2008, Nachtigal 2005, van Balen and Gerrits 2001), yet the viewpoint of those who 

suffer from infertility in often quite different from that of those who make policy. 

From the point of view of national and international policy, overpopulation is the 

most important problem, but women in the Cameroon grasslands perceive infertility 

and population decline to be the chief threat (Feldman-Savelsberg 2002). Studies of 

infertility in developing societies are often quite sensitive to issues of sociocultural 

context; studies of infertility in developed societies more often treat infertility as a 

medical, ethical or psychological issue and pay less attention to the sociocultural 

context (GREIL et al., 2010, p. 146).
30

 

Nos últimos dez anos, publicações de pesquisas acadêmicas sobre a experiência da 

infertilidade têm aumentado. Estudiosos continuam a avaliar a infertilidade como fonte de 

sofrimento psíquico e acumulam evidências sobre a importância do gênero para a experiência 

da infertilidade. Novas tendências de pesquisas também são evidentes.  

Neste levantamento, constatou-se um incremento de pesquisas etnográficas que 

colocam a experiência da infertilidade em seu contexto sociocultural. Mais atenção está sendo 

dedicada à investigação das consequências da infertilidade em longo prazo. Os autores 

referem que também é possível vislumbrar algum movimento no sentido de maior ênfase no 

estudo da relação dialética entre infertilidade e estresse e na avaliação da eficácia de 

intervenções psicológicas.  

                                                
30 Tradução livre: “Os políticos e acadêmicos estão, muitas vezes, mais preocupados com a superpopulação do 

que com a infertilidade nos países em desenvolvimento (Bos et al., 2005; Inhorn e Birenbaum-Carmeli, 2008; 

Nachtigall, 2005; van Balen & Gerrits, 2001), mas o ponto de vista daqueles que sofrem de infertilidade é, 

muitas vezes, bastante diferente daqueles que fazem política. Do ponto de vista da política nacional e 

internacional, a superpopulação é o problema mais importante, mas as mulheres nas pastagens de Camarões 

percebem infertilidade e diminuição da população como principal e real ameaça (Feldman-Savelsber, 2002). 
Estudos de infertilidade nas sociedades em desenvolvimento são muitas vezes bastante sensíveis às questões de 

contexto sociocultural; estudos de infertilidade em sociedades desenvolvidas mais frequentemente tratam a 

infertilidade como um problema médico, ético ou psicológico e dão menos atenção para ocontexto 

sociocultural”. 
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O estudo de Greil et al. (2010) mostra que algumas deficiências metodológicas 

persistem, mas há progresso nas pesquisas. Há crescente reconhecimento da importância de se 

estudar a experiência da infertilidade sob a perspectiva do casal e de se investigar mais sobre 

a vivência masculina da infertilidade. Os autores salientam que não são apenas as mulheres 

que reproduzem, que se submetem à medicalização e vivenciam os estigmas. Reiteram que os 

homens precisam fazer parte das pesquisas sobre gênero e saúde. 

Este artigo de revisão também descreve que há crescente reconhecimento de que 

estudos com amostras pequenas, não representativas, são um problema, e que os 

pesquisadores começaram a abordar estas questões. Enquanto na sociedades desenvolvidas, a 

sub-representação das populações economicamente desfavorecidas e culturalmente distintas 

continua a ser um problema no estudo da infertilidade, a publicação de estudos etnográficos 

de infertilidade nos países em desenvolvimento chamou atenção para a necessidade de mais 

estudos. Pesquisas e análises estão se movendo no sentido de colocar a experiência da 

infertilidade dentro de seu contexto social, trazendo teorias sociológicas e sócio-psicológica 

que contribuam para a compreensão deste fenômeno (GREIL et al., 2010). 

Zalusky (2000) destaca a amplitude de conflitos psicológicos envolvidos na fertilidade 

e refere que dificuldades anteriores ao diagnóstico frequentemente reaparecem, impactando o 

relacionamento do casal. Conflitos psicológicos envolvendo a infertilidade alcançam as 

camadas mais profundas do psiquismo, invadem o espaço interpessoal e sexual do casal e se 

irradiam na vida sociocultural, laboral e na definição de família. Conflitos antigos são 

frequentemente revividos, podendo desafiar a integridade marital. A dor do casal pode ser 

agravada por procedimentos invasivos e dilemas éticos e religiosos criados pelas recentes 

oportunidades tecnológicas.  

Lidar com a infertilidade é como lidar com doenças clínicas graves. O desespero de 

enfrentar a infertilidade se assemelha ao de enfrentar eventos devastadores, tais como a perda 

de um parceiro.  

Ao que parece, a literatura evidencia o maior impacto que a infertilidade e seus 

respectivos tratamentos têm sobre as mulheres, comparativamente aos seus parceiros. 

Entretanto, estudos têm demonstrado que essa vivência possui impacto significativo também 

nos homens (CANAVARRO; GAMEIRO; SILVA, 2008). 
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Segundo aos autores Canavarro, Gameiro e Silva (2008), estudos também demonstram 

que os homens declaram menor autoestima, apresentam níveis mais elevados de ansiedade e 

maior inadequação ao seu papel social, quando o diagnóstico de infertilidade é recebido. 

Dessa forma, homens tendem a se voltar para o trabalho e outras atividades, mostrando-se 

mais otimistas e, portanto, com menor inclinação a buscar ajuda. Essa postura pode se 

relacionar, dentre outras coisas, com as expectativas aplicadas ao papel de gênero masculino 

e, ainda, à atribuição de maior significação da possibilidade de gerar, comumente dada às 

mulheres. 
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CAPITULO IV 

 

 

4 UMA COMPREENSÃO JUNGUIANA 

 

 

O mito de criação do taoísmo relata a seguinte lenda: “No principio não havia nada. 

Apenas caos e escuridão. Todo o universo era um imenso ovo negro, e dentro dele estavam Yin e 

Yang, opostos que coexistem mantendo um delicado equilíbrio. Dentro deste ovo havia, também, 

um terceiro elemento: um espírito desenvolvendo-se em total silêncio. Era Pan Ku, que crescia 

junto com o ovo, tornando-se gigantesco. Por dezoito mil anos o ovo flutuou, chocando os três 

elementos que estavam em seu interior. Depois deste tempo, Pan Ku despertou e viu-se cercado 

da mais densa escuridão. Enfurecido pela ausência de luz, agitou-se dentro do ovo, pulando e 

gritando. Com um golpe vigoroso de machado ele rompeu o ovo, separando o Yin e o Yang, 

dando inicio a criação do mundo e quebrando a escuridão total. O mais pesado e turvo, Yang, 

desprendeu-se e afundou, transformando-se em terra. Yin, mais leve e etéreo subiu, formando o 

céu. Entre eles ficou Pan Ku, tocando o céu com a cabeça e a terra com seus pés, evitando que 

se juntassem novamente, trazendo a escuridão de volta”.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There was something formless yet complete, 

That existed before heaven and earth; 

Without sound, without substance, 

Dependents on nothing, unchanging, 

All pervading, unfailing 

One may think of it as the mother of all thins under heaven.32 

                                                
31 Disponível em: <www.minhachina.com/lendas/arteLendaOrigem.htm>. Acesso em: 05 jul. 2015.  

32 Cf. NEUMANN, Erich. História da origem da consciência. São Paulo: Cukltrix, 1995, p. 27. “Havia algo 

sem forma, porém completo / Existente antes do céu e da terra; / Sem som, sem substância / De nada dependente, 

imutável / Impregnando tudo, inquebrantável. / Pode-se considerá-lo a mãe de todas as coisas sob o céu”.  

http://pt.scribd.com/doc/7479406/A-Antiga-Mitologia-Chinesa
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O corpo teórico da Psicologia Analítica, desenvolvido por C. G. Jung sobre o 

funcionamento da psique humana, ofereceu extenso material à compreensão dos processos 

mais profundos dos fenômenos psicológicos. Embora no prefácio da 1ª Conferência de 

Tavistock, Leon e Jett Bonaventure, alertem sobre o fato de que a Jung interessava o homem 

em sua realidade individual e concreta, não o campo teórico, o legado deixado por ele 

representa inestimável valor científico.  

O casal Bonaventure refere que Jung foi mais que um psiquiatra e pesquisador, foi um 

humanista. A partir de suas observações, ideias, experimentos, reflexões e proposições, Jung 

construiu um sólido campo teórico. A consolidação desse campo permitiu que a psicologia 

analítica fosse disseminada. Jung ofereceu uma perspectiva absolutamente inovadora para 

compreender o homem em sua totalidade. Seus seguidores se encontram espalhados ao redor 

do mundo, articulando suas proposições, confrontando-as e, principalmente, ampliando-as. 

A perspectiva junguiana lançou bases à psicologia do futuro, o cabedal de suas ideias 

permite e incita a interlocução com os mais diversificados campos do saber. Dialogar com 

esses campos, desenvolvidos e impactados pela hipermodernidade, permite um excitante 

embate científico no qual, possivelmente, as perspectivas ontológica, epistemológica e 

metodológica dos achados de Jung encontrarão eco. 

O espírito inquieto, criativo, especulativo e isento de preconceitos de Jung levou-o a 
ousar em relação a parâmetros científicos vigentes em sua época, propondo uma 

epistemologia e uma metodologia inovadoras no campo da doença mental e da 

psicologia em geral. Essa postura, por um lado, rendeu-lhe muitas críticas, por parte 

da ciência como da filosofia e até da metafísica, mas, por outro lado, abriu a 

possibilidade de se pensar o mundo por uma nova ótica – a perspectiva simbólico-

arquetípica da realidade (PENNA, 2013, p. 24). 

As sociedades ocidentais e orientais, com raríssimas exceções, denunciam 

transformações de toda ordem. Os exponenciais avanços científicos principalmente na área da 

medicina reprodutiva, tornaram a infertilidade menos limitante, permitindo que o projeto de 

parentalidade seja possível para algumas pessoas que se defrontam com a dificuldade e/ou 

impossibilidade de realizá-lo. Este apartado buscará refletir sobre a vivência psíquica dos 

casais que buscam auxílio nas técnicas de reprodução assistida à luz do referencial da 

psicologia analítica.  
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Jung desenvolveu importantes conceitos a partir do estudo e do contato com outros 

povos e culturas; visitou África, Índia, os índios Pueblos da América do Norte, estudou, 

mitologia, antropologia, alquimia. Entre seus interesses mais expressivos destacam-se as 

religiões e filosofias orientais. Do contato com a filosofia taoista, depreendeu relações 

importantes sobre os aspectos dinâmicos da psique. Seus estudos e suas experiências 

ressoaram sobremaneira na compreensão do funcionamento da psique. 

A inclusão de temas como religião, alquimia, mitologia e astrologia, enquanto 

fenômenos psicológicos passíveis de serem investigados cientificamente, representa 

um avanço na concepção de fenômenos psíquicos, e, também uma ampliação da 

visão de ciência (PENNA, 2013, p. 25). 

A epistemologia da psicologia analítica baseia-se na premissa de que a psique humana 

se constitui por conteúdos conscientes e inconscientes, por polaridades. Tais conteúdos estão 

em constante relação dialética. Para Jung, o princípio das polaridades é inerente à perspectiva 

de compreensão da realidade psíquica. 

A noção de realidade psíquica proposta por Jung representa a realidade do ser 

humano; a realidade psíquica é a síntese, realizada no humano, da realidade física, 

material e corpórea com a realidade espiritual, imaterial e abstrata (PENNA 2013, p. 

145). 

O caráter dialético do método junguiano reside na transitoriedade da verdade 

alcançada, na pluralidade de possibilidades de acesso ao desconhecido; na 

inevitabilidade dos paradoxos e das condições humanas (PENNA 2013, p. 126).  

De acordo com Jung, o princípio feminino e o princípio masculino se referem às 

polaridades presentes na natureza e na humanidade. A compreensão dos aspectos contidos nos 

princípios feminino e masculino se torna mais acessível se nos aproximarmos das noções de 

Yin e Yang apresentadas pela filosofia chinesa.
33

  

                                                
33

 Essa lei é o Tao de Lao-Tse, o curso das coisas, o princípio Uno no interior do múltiplo. Para que se possa 

tornar-se manifesto é necessária uma decisão um postulado. Esse postulado fundamental é o grande principio 
primordial de tudo que existe, “ta’i chi” – que no sentido original significa “viga mestra”. Essa ideia de um 

princípio primordial foi tema de muitas reflexões por parte dos filósofos chineses posteriores. Wu Chi, um 

princípio ainda anterior a t’ ai chi, era simbolizado por um circulo. Segundo essa concepção, t’ai chi era 

representado por um circulo em luz e escuridão, yang e yin (WILHELM, s/d, p. 9). 
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Na citação abaixo Penna menciona a influência de alguns pressupostos, entre outros, 

da filosofia e da religião oriental, na obra de Jung: 

Jung buscou na física fundamentos para a elaboração do conceito de energia 

psíquica; encontrou na alquimia medieval a conexão histórica e filosófica com a 

psicologia do inconsciente contemporâneo percebeu nas religiões do ocidente e 

oriente a possibilidade de religação da psique consciente com o inconsciente, nos 

mitos e nos sonhos, vislumbrou a síntese entre o coletivo universal e o pessoal 
(PENNA, 2013, p. 126). 

Os dinamismos Yin e Yang são amplamente explorados no referencial teórico da 

psicologia analítica, sendo o princípio primordial masculino, descrito como Yan e o princípio 

primordial feminino, descrito como Yin. Ambos são referidos na obra de Wilhelm “I Ching: o 

livro das mutações”. Para os princípios primordiais Yin e Yang, Jung utilizou os conceitos de 

Eros e Logos, auxiliando na compreensão dos polos feminino e masculino.  

Eros pode ser expresso como relacionamento psíquico, Logos como interesse objetivo. 

Sanford (2004) esclarece que a energia psíquica, como toda e qualquer forma de energia, se 

move entre dois polos. O autor faz uma analogia com a eletricidade, para ilustrar esse 

movimento: da mesma forma que a eletricidade flui do polo positivo ao polo negativo, a 

energia psíquica circula entre dois polos. No livro chinês “O segredo da flor de ouro”,
34

 

Wilhelm faz referência sobre os dois polos psíquicos existentes em cada homem e em cada 

mulher. Yin e Yang coexistem em mulheres e homens e são considerados princípios cósmicos. 

Há dois polos psíquicos existentes em cada um de nós, um polo expressa-se como eros; o 

outro, como logos.  

Whitmont (1990) sugere o binômio feminino e masculino para referir yin e yan. No 

que concerne ao caráter desses polos, pode-se afirmar que Yang possui um dinamismo que 

refere o impulso à ação, conferindo-lhe característica desafiadora. O seu caráter estático se 

expressa como consciência, discernimento, razão, ordem e lei. O aspecto dinâmico de Yin se 

manifesta através do contato humano, da fusão, do relacionamento, do envolvimento, mas não 

necessariamente no entendimento (WHITMONT, 1990). 

                                                
34 O segredo da flor de ouro escrito por T’ai I Chin Hua Tsung; tradução Richard Wilhelm, prefácio e comentário 

de C. G. Jung. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1983. 
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Cada um desses dinamismos possui uma série de correspondências, características, 

atributos, Yin representa a natureza, é continente, receptivo, envolvente, dócil, retraído, úmido 

e escuro; tem característica de ser primordialmente gerador, iniciador; é percebido no 

simbolismo da Terra e da Lua, referindo-se ao espaço e à escuridão; representando o mundo 

em formação, é negativo, indiferenciado e coletivo; e. remetendo aos anseios e instintos e à 

sexualidade, expressando-se como eros.  

Yang equivale ao princípio que representa ordem, iniciativa, força, energia, 

agressividade e rebelião; possui representações fálicas como lança, espada; é o princípio 

criativo, manifesta-se na disciplina e na discriminação. É positivo, desperta, é combativo, mas 

também destrói e restringe. As características de Yan dizem respeito ao mundo ordenado, do 

discernimento, e se expressa por logos (WHITMONT, 1990). 

O psiquismo de homens e mulheres é determinado pelos graus de predominância 

desses dinamismos. As caraterísticas atribuídas a eles devem ser relativizadas, a feminilidade 

a e masculinidade não são determinadas pelo predomínio absoluto, mas relativas, de um 

conjunto de características sobre o outro. As características psicológicas do homem são 

determinadas por vários graus de predominância do Yang manifesto e por uma recessividade 

do Yin. Da mesma maneira, a mulher é caracterizada pelo predomínio do Yin e a recessividade 

de Yang (WHITMONT, 1990). 

O homem é não só um ser sexual, mas igualmente um ser bissexual, que combina 

em si o princípio masculino e o feminino em proporções diferentes e, não raro, 

mediante um duro conflito. O homem em que o princípio feminino estivesse 
completamente ausente seria um ser abstrato, inteiramente separado do elemento 

cósmico. A mulher em que o princípio estivesse completamente ausente não seria 

uma personalidade. Somente a união desses dois princípios é que constitui um ser 

humano completo. A união deles se realiza em todo homem e em toda mulher, 

dentro de sua natureza bissexual, andrógina, e isto acontece entre as duas naturezas, 

a masculina e a feminina (BERDYAEV, 1960, p. 61-62). 

Jung denominou os opostos existentes no homem e na mulher de anima e animus. 

Sanford (2004) assinala que a definição mais antiga na obra de Jung em relação a anima e 

animus expressa que a anima personifica o elemento feminino no homem, e o animus 

personifica o elemento masculino na mulher. Posteriormente, em sua obra o “O Homem e 

seus símbolos” (2008), Jung reitera esse conceito e menciona que a anima é a personificação 

de todas as tendências psicológicas femininas no homem, os humores e os sentimentos 

instáveis. 
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Em outros escritos, Jung salienta que a anima representa uma forma arquetípica, que 

expressa o fato de que um homem possui uma minoria de genes femininos; o mesmo se 

poderia dizer a respeito do animus, que seria a personificação da minoria de genes masculinos 

numa mulher. Os conceitos de anima e animus oferecem grande contribuição na compreensão 

dos relacionamentos entre mulheres e homens. Segundo Jung, “A anima, sendo feminina, é a 

figura que compensa a consciência masculina. Na mulher, a figura compensadora é de caráter 

masculino, e pode ser designada pelo nome de animus” (JUNG, 2011, p. 96). 

De acordo com Sanford (2004), a designação de Jung se refere à característica contra 

sexual de cada indivíduo e parte do princípio da complementaridade, por meio do qual a 

psique se move. São imagens psíquicas, configurações originárias de uma estrutura 

arquetípica básica, provenientes do inconsciente coletivo e subliminares à consciência, 

funcionando a partir da psique inconsciente, influindo sobre o principio psíquico dominante 

de um homem ou de uma mulher. O autor afirma que anima e animus são parceiros invisíveis 

que estão presentes em todos os relacionamentos. 

A anima é de índole erótica e emocional, enquanto que o animus é de caráter 

raciocinador. Por basear-se na projeção da própria anima, costuma ser errado a 

maior parte do que os homens dizem a respeito da erótica feminina, como também 

sobre a vida emotiva da mulher. As suposições e fantasias espantosas que as 
mulheres fazem a respeito dos homens se fundamentam na atividade do animus, que 

é de capacidade inesgotável para produzir julgamentos sem lógica e causas falsas 

(JUNG, 1998, p. 211). 

Por serem inconscientes, anima e animus são facilmente projetados, a mulher projeta 

seu animus no homem e o homem projeta sua anima na mulher. Estas projeções afetam os 

relacionamentos, provocando, na maioria das vezes, conflitos. Stanford (2004) retoma o 

conceito de projeção e menciona que consiste num fenômeno psíquico, que acontece a 

despeito de nossa vontade, não decidimos o que e quando projetamos um conteúdo. Somente 

projetamos conteúdos inconscientes e quando um conteúdo se torna consciente, paramos de 

projetá-lo. Como o conteúdo foi projetado, o reconhecemos como pertencente à outra pessoa e 

nem sequer vislumbramos que tal material nos pertence. 
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Esta situação é com frequência, a causa tanto de atração e encantamento entre os 

parceiros, quanto das dificuldades e conflitos nos relacionamentos, uma vez que as 

projeções são inconscientes e afetam a percepção que se tem da outra pessoa. Esta 

passa a ser o receptáculo da projeção, que tem sua base numa representação coletiva 

do masculino, feminino, e não individualizada e pessoal. Para o desenvolvimento 

psicológico é fundamental a conscientização destas projeções para a fim de libertar o 

outro e o relacionamento de carregarem o fardo dos conteúdos inconscientes 

projetados. Ocorre então a apropriação destes elementos e a sua integração (PARISI, 

2010, p. 26). 

O animus e a anima são como parceiros invisíveis. A anima forma-se pela projeção da 

psique do menino na mãe; o animus, pela projeção da filha no pai. Posteriormente, com o 

crescimento, espera-se que os filhos gradualmente retirem essas projeções das figuras 

parentais, transferindo-as a outras mulheres, no caso do homem; outros homens, no caso das 

mulheres. Quando estas imagens da alma (anima no homem e animus na mulher) são 

integradas à consciência do indivíduo, elas realmente se tornam suas parceiras de 

desenvolvimento e de crescimento. Ao homem, uma anima integrada traz para sua 

personalidade sensibilidade, intuição, afetividade, paciência, flexibilidade; à mulher, um 

animus integrado traz direcionamento, racionalidade, assertividade (SANFORD, 2004). 

Depois que as pessoas se unem e passam algum tempo em mútua companhia, o 

relacionamento subsequente começa a mostrar algumas outras características típicas 

de anima-animus. Num relacionamento íntimo não são apenas o ego dos parceiros 

que entram na combinação de psíques; são também as partes inconscientes e, de um 
modo muito importante, a anima e o animus (STEIN, 1998, p. 134). 

Os conteúdos psíquicos refletidos por anima/animus são resultados das projeções que 

acontecem a despeito de nossa vontade. As projeções permitem que esses conteúdos sejam 

passíveis de se tornarem conscientes. Parisi (2009) refere que através das projeções, tais 

conteúdos se tornam visíveis e podem oferecer oportunidade para conhecermos nosso interior, 

conhecer algo que carecemos de compreender a nosso respeito. 

É na vivência do dinamismo anima/animus que reside a possibilidade do contato com 

nossa psique mais profunda, o arquétipo anima/us é como uma ponte para nossa interioridade. 

Por sua natureza arquetípica, apresenta um caráter dual, podendo expressar características 

positivas ou negativas.  
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[...] a posição correta da anima é interna, não externa. Ela desempenha o papel de 

uma função do relacionamento entre consciência de um homem e o inconsciente, 

não de uma função do relacionamento entre um homem e outras pessoas. Quando 

ela se intromete numa esfera interior surgem as dificuldades (SANFORD, 2004, p. 

56). 

Dessa form a, “Sempre que o animus entra entra em ação, a mulher é afastada de seu 

próprio modo de pensar e de sentir, passando a identificar-se com afirmações vulgares, com 

julgamentos demolidores ou com generalizações” (SANFORD, 2004, p. 62). 

Um aspecto a ser destacado nessas relações/projeções resulta da ocorrência de um 

dinamismo psíquico singular. Carotenuto (1997), ao falar do poder de anima/us, refere uma 

pressão do inconsciente para um estágio simbiótico. O autor menciona que ao amar no 

parceiro as nossas próprias características, como acontece na projeção de anima/us, 

estaríamos buscando a integração de nossos próprios conteúdos inconscientes. Vargas (2004) 

relata que o desenvolvimento psíquico muitas vezes ocorre de modo inconsciente para os 

cônjuges, que não se dão conta de imediato das grandes transformações, que naturalmente vão 

sofrendo no casamento. 

Em 1925, Jung publicou um estudo sobre o casamento como relacionamento psíquico, 

no qual menciona que quanto maior for o grau de inconsciência do indivíduo a respeito de si 

mesmo, menor a possibilidade de livre escolha do parceiro para o relacionamento conjugal. 

Em seus escritos, refere o casamento como uma relação psicológica em que se instaura um 

espaço psíquico diferenciado. Essa estreita relação entre duas pessoas oferece grande 

possibilidade de desenvolvimento psicológico para ambas: são notáveis as gamas de 

experiências vividas na conjugalidade. 

Muitos são os conflitos, os desafios, as renúncias, as concessões, surgidos nessa 

experiência. Essa vivência favorece o confronto com a nossa própria sombra, mas também 

favorece o acesso e a expressão de muitas potencialidades. Jung destaca que um 

relacionamento se marca pela discriminação da relação entre o eu e o outro, e com frequência 

acontece de muitas pessoas não possuírem suficiente entendimento desenvolvido de si 

mesmas.  
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Essa falta de percepção e autoconhecimento frequentemente leva a conflitos 

significativos, que inevitavelmente impactarão a vida conjugal. Se num relacionamento há o 

contato com a sombra, os conteúdos inconscientes são reconhecidos, incidindo aí a 

possibilidade de uma relação absolutamente discriminada. Na maioria das vezes, o penoso, 

mas imprescindível trabalho com a sombra é que promove a possibilidade de se chegar a um 

relacionamento criativo e carregado de sentido. 

Sanford (2004) ilustra claramente esse difícil embate quando menciona a citação 

bíblica de São Paulo, que diz: “não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero”, 

num angustiado contato com sua sombra. Muitos aspectos indesejáveis de nossa 

personalidade nos escapam, nossa sombra torna-se facilmente percebida e reconhecida pelos 

outros, mas é absolutamente desconhecida para nós. Ressaltando que muito maior é a 

ignorância dos componentes femininos e masculinos que existe em cada um de nós, por 

possuírem um caráter tão distinto do que a nossa consciência conhece acerca de nós mesmos.  

Stanford (2004) destaca uma interessante observação de Jung, na qual ele denominou 

a integração da sombra usando o termo a “peça-aprendiz” no processo de tornar-se inteiro e 

chamou a integração da anima e do animus de “obra-prima”. 

Jung utiliza o termo alquímico Coniunctio
35

 para se referir à união e separação que 

estão na base da instituição do relacionamento/casamento, frequentemente responsável pela 

atração original entre duas pessoas. 

É possível dizer que num encontro verdadeiro com outra pessoa o relacionamento 

conjugal oferece uma possibilidade ímpar, favorecendo o desenvolvimento psicológico de 

ambos os parceiros. O relacionamento entre duas pessoas exige discriminação de muitos 

conteúdos psíquicos, carrega em si muitos desafios e enfrentamentos, entretanto, a vida 

conjugal pode ser fonte de desenvolvimento para muitas potencialidades. O relacionamento 

amoroso equivale a um dos mais promissores caminhos para a individuação. Moraes (2005) 

destaca que o encontro amoroso se traduz numa experiência arquetípica, que busca a 

completude. A autora, de forma profunda e sensível, salienta que o amor consiste no mais 

poderoso veículo para a individuação. 

                                                
35 Coniunctio é um termo alquímico que significa uma operação na qual os opostos de uma massa caótica são 

separados e depois reunidos em uma forma estável. 
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CAPITULO V 

 

 

5 MÉTODO 

 

 

Para atender os objetivos deste estudo, foram levantados os seguintes materiais: 

artigos de periódicos científicos, livros, manuais da área médica, publicações de organizações 

governamentais. Os artigos foram coletados nas bases: Pubmed; PsycInfo; Google Scholar; 

Scielo, Lilacs e Bireme. O recrutamento dos artigos se deu pelos seguintes termos iniciais de 

pesquisa: infertilidade e aspectos emocionais, infertilidade e aspectos psicológicos, 

infertilidade e conjugalidade, técnica de reprodução assistida e aspectos psicológicos, casal 

infértil e aspectos emocionais. A pesquisa referente ao levantamento bibliográfico 

compreendeu o período entre os anos 1996 a 2014. 

Posteriormente, foram introduzidos termos adicionais mais específicos, como: grupo 

terapêutico e infertilidade, infertilidade e psicologia analítica, maternidade e psicologia 

analítica, paternidade e psicologia analítica, conjugalidade e psicologia analítica. A busca foi 

realizada nos idiomas português, inglês e francês, priorizando trabalhos realizados nos últimos 

cinco anos. Embora o tema investigado venha sendo incrementado por inúmeras pesquisas na 

área da medicina e da psicologia, foi necessária a inclusão de artigos anteriores ao período de 

cinco anos. 

Além dos artigos, o levantamento do material incluiu livros e manuais (textos 

científicos), obras no formato impresso e digital, que puderam contemplar o desenvolvimento 

do tema. O material abarcou a área da psicologia, medicina, história, filosofia, sociologia.  

 

 



76 

 

5.1 CARACTERÍSTICA DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo, exploratória, e 

objetivou investigar o psiquismo do casal diante da infertilidade. Utilizou-se, para tanto, a 

abordagem qualitativa e quantitativa para explorar o fenômeno. A compreensão e discussão 

dos resultados se apoiou nos postulados da Psicologia Analítica de C. G. Jung. 

De acordo com Gil (2009), a pesquisa exploratória é realizada especialmente quando o 

tema escolhido é pouco abordado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis sobre ele.  

A abordagem qualitativa pressupõe relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito; 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto; vínculo indissociável entre e o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 2003). 

Penna (2014) referenda que a produção de conhecimento científico, no contexto da 

pesquisa qualitativa, busca não apenas a descrição dos fenômenos, mas principalmente a 

compreensão e a interpretação dos fenômenos e da realidade pesquisada. 

Conforme Minayo (1994), as relações entre as abordagens quantitativas e qualitativas 

mostram que ambas as metodologias não são incompatíveis e podem ser integradas num 

mesmo projeto; uma pesquisa quantitativa pode conduzir o pesquisador na escolha de um 

problema particular a ser analisado em toda sua complexidade, através de métodos e técnicas 

qualitativas e vice-versa. A autora esclarece que toda redução e aproximação não podem 

perder de vista que a perspectiva social é qualitativa e o aspecto quantitativo faz-se uma das 

formas de sua expressão. Finalmente, aponta que em lugar de antagonizarem, as abordagens 

quantitativa e qualitativa têm “encontro marcado” nos métodos de análise e na interpretação. 

Em qualquer um dos modelos de integração quali-quanti há de se ter claro que o 

uso de elementos quantitativos não tem por finalidade conferir maior 

confiabilidade ou veracidade aos dados, pois esta crença por si só elimina 

o uso do enfoque qualitativo, uma vez que esta concepção de ciência é 

prerrogativa do enfoque quantitativo. A integração dos dois enfoques deve ter 

como finalidade básica a busca de maior abrangência e profundidade da pesquisa 

(PENNA, 2013, p. 68). 
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5.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Participaram dessa pesquisa 30 casais, sendo 30 mulheres e 30 homens. Não houve 

nenhuma restrição quanto ao estado civil, grau de escolaridade, nível socioeconômico, 

etiologia da infertilidade, tempo de infertilidade e orientação religiosa dos participantes. Cabe 

ressaltar que a amostra foi captada, após o acesso a alguns dados (idade, profissão) dos 

colaboradores inscritos no serviço de Reprodução Assistida onde ocorreu a pesquisa e no 

consultório particular da pesquisadora. Essa estratégia foi utilizada para obtenção de uma 

amostra heterogênea e, portanto, mais representativa dessa população. O colaborador mais 

jovem da amostra tinha 26 anos e o colaborador mais velho tinha 43 anos na ocasião da coleta 

de dados. 

Critérios de inclusão – Casais com um tempo mínimo de infertilidade de um ano,
36

 

que estivessem buscando tratamento em reprodução assistida. 

Critérios de exclusão – a) Casais que tivessem realizado o procedimento (FIV, ICSI, 

IIU) num prazo inferior a um mês da data do primeiro encontro; b) Pacientes que relataram 

comorbidades graves na ocasião da entrevista, ou posteriormente, incluindo quadros 

psiquiátricos.  

Local da Coleta de Dados da Amostra – Os dados da amostra dessa pesquisa foram 

coletados em dois lugares. Num centro de medicina reprodutiva de um hospital público de 

referência na cidade de São Paulo e no consultório privado da pesquisadora. A pesquisa de 

campo se estendeu por 32 meses, devido às interrupções decorrentes da logística da coleta de 

dados. 

Instrumentos de Pesquisa – Os casais que puderam ser inseridos nesse estudo, de 

acordo com os critérios de inclusão, e que aceitaram participar, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram submetidos ao seguinte protocolo, por 

meio dos instrumentos discriminados abaixo: 

 Entrevista inicial estruturada (coleta de dados pessoais e sócio-demográficos); 

 Questionário ABIPEME (estratificação do nível socioeconômico) 

 O critério ABIPEME (1997) é uma escala ou classificação socioeconômica por 

intermédio da atribuição de pesos à um conjunto de itens de conforto doméstico, 

além do  nível de escolaridade do chefe de família. A classificação socioeconômica 

da população é  apresentada por meio de cinco classes, denominadas A, B, C e D e 

                                                
36

 Critério adotado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana – SBRH. 
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correspondendo respectivamente, a uma pontuação determinada; 

 Entrevista semiestruturada - foi utilizada como estratégia para a mobilização e 

investigação de conteúdos; 

 O roteiro das perguntas foi dividido em 3 partes e cada bloco de perguntas 

contemplou os temas relevantes a investigação. Embora as questões fossem 

semiabertas, o foco central, ou seja, os aspectos da vivência da infertilidade 

na conjugalidade, se sustentou.  

 Entrevista semiestruturada 

 Uma parte da entrevista foi composta pelo próprio protocolo adotado pelo 

serviço de psicologia do hospital onde a coleta foi realizada, por se mostrar 

eficiente no manejo dos pacientes. Os demais tópicos que compõem o 

instrumento elaborado foram formulados a partir da reflexão da leitura de 

trabalhos que referendam esse tema (teses, dissertações, publicações). 

A estrutura utilizada para a confecção da entrevista considerou primeiramente o 

problema a ser investigado. Porém, sua elaboração e seu encadeamento buscaram uma 

abordagem dinâmica que propiciasse o aprofundamento das questões a serem investigadas. 

Por ser mais flexível, a entrevista semiestrutura permite investigação mais ampla sobre o 

entrevistado e, ao mesmo tempo, previsão das perguntas com ordem e maneira de formulá-

las (BLEGER, 1998). 

A entrevista tem se mostrado importante instrumento dentro da área da psicologia. 

No contexto desse estudo, a entrevista buscou promover discursos mais espontâneos e a 

emergência de conteúdos mais significativos para os sujeitos. Segundo Bleger (1998), a 

entrevista psicológica consiste numa relação humana na qual um dos integrantes deve 

procurar saber o que está acontecendo e deve atuar segundo esse conhecimento.  

Perguntas referentes ao 1º encontro (entrevista semiestruturada) 

 Apresentação (nome, profissão, relato espontâneo etc.) 

 Como se conheceram? (compartilhamento da história do casal) 

 Como ficaram sabendo sobre o problema em relação à fertilidade? Que 

informações vocês possuem sobre o diagnóstico? (percepção do diagnóstico) 

 Como tem sido lidar com o diagnóstico? (resiliência, mapeamento dos recursos 

de enfrentamento)  

 Mantêm a infertilidade em segredo? (rede de apoio) 
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Perguntas referentes ao 2º encontro 

 6) O que gostam de fazer? Algum interesse especial? (mapeamento de interesses 

e qualidade de vida) 

 7) Convivem com crianças? Evitam estar em ambientes com grávidas ou 

crianças? (investigação sobre as implicações emocionais potencialmente 

limitantes, qualidade de vida) 

 8) Pensam em adoção? Conversam a respeito? (mapeamento da possibilidade de 

redirecionamento do plano traçado e alternativas frente à impossibilidade de ter 

um filho biológico) 

 9) Qual a expectativa em relação à maternidade/paternidade? Pensam e/ou 

conversam muito sobre isso?  (expectativas da parentalidade, mapeamento das 

vivências individuais e da conjugalidade) 

 10) Como é o plano de família que fizeram?  (expectativas, projeções, fantasias) 

 11) Onde buscam apoio pra enfrentar a dificuldade de não conseguir engravidar? 

(rede de apoio, resiliência, conjugalidade) 

Perguntas referentes ao 3º encontro 

 12) O que pensam sobre a profissão/ocupação de vocês? Gostam do que fazem? 

(satisfação) 

 13) O que pensam sobre as pessoas que não tiveram filhos? (percepção do outro 

e de si) 

 14) O que sabem sobre os Tratamentos de Reprodução Assistida? O que sabem 

sobre as chances de gravidez com essas técnicas? (informações, projeções) 

 15) Quais os planos futuros? Além de serem pais, vocês têm algum outro projeto 

de vida? (engajamento em outros interesses) 

 

 



80 

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

 

Seleção da amostra – os participantes foram captados no serviço de Reprodução 

Assistida de um hospital público de referência na cidade de São Paulo. Parte da amostra foi 

captada em serviço privado, por indicações de outros profissionais (médicos e psicólogos), 

que prestam serviço nesse campo de atuação. A pesquisadora contatou os possíveis 

colaboradores que, após o esclarecimento acerca do estudo, foram convidados a participar 

de forma voluntária e gratuita. Nessa oportunidade, foram esclarecidos que poderiam se 

retirar da pesquisa a qualquer momento sem prejuízo no atendimento a que estavam 

vinculados. 

Duração e sequência do protocolo de pesquisa – Foram realizados 10 grupos, 

nos quais os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa, após assinarem o TCLE, 

foram submetidos ao seguinte protocolo: a) participação em 3 (três) encontros, realizados 

no intervalo mínimo de uma semana e no máximo duas semanas entre eles;
37

 b) o tempo 

estimado para a realização de cada grupo foi de duas horas e trinta minutos. 

Estipulou-se o número de três casais
38

 por grupo. Esse número de integrantes foi 

avaliado pela pesquisadora como adequado à proposta de trabalho apresentada.
39

 Os 10 

grupos foram identificados por letras do alfabeto grego (Alfa, Beta, Gamma, Delta, 

Episilon, Theta, Iota, Kappa, Lambda e Mü) e, para identificar e facilitar a manipulação 

das narrativas, utilizou-se nomes fictícios para os colaboradores, baseado no critério de 

que a letra inicial do nome de cada sujeito deveria ser a mesma do grupo do qual 

participou.  

Análise dos Dados – Os dados coletados foram avaliados por meio do método 

qualitativo e quantitativo. Esse material esteve sob a consultoria e orientação da 

professora de Estatística Yara Pisanelli G. de Castro, da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. 

                                                
37 A ocorrência do grupo dependia da disponibilidade dos integrantes, no contrato inicial foi estabelecido que os 

encontros aconteceriam em dias e horários convenientes para a maioria dos sujeitos. Os encontros ocorreram em 

dias (inclusive finais de semana) e horários variados (inclusive à noite). Essa flexibilidade foi necessária para 

viabilizar a realização dos encontros.  

38 Em duas ocasiões o grupo contou com a presença de 4 e 5 participantes. O não comparecimento foi 
comunicado e justificado para o restante do grupo. 

39 A pesquisadora e a psicóloga responsável, pelo manejo dessa população, chegaram ao consenso de que 3 

casais por grupo seria um número satisfatório para a realização desse estudo. O grupo piloto corroborou essa 

inferência. 
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Os dados receberam o seguinte tratamento estatístico – Os dados 

sociodemográficos e clínicos foram categorizados por conteúdo e posteriormente 

submetidos ao programa estatístico informatizado Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Esses resultados estão apresentados e ilustrados por gráficos e tabelas. 

Utilizou-se o programa SPAD.t (Système Portable pour l’Analyse des Données 

Textuelles versão 1.5) para a análise do material verbal dos participantes. Esse software 

possibilita averiguar a frequência das palavras empregadas nessas verbalizações e inclui a 

construção de uma tabela ilustrativa com essas frequências. Os dados permitem identificar 

não só a quantificação da aparição, mas a relação com outros dados. Por exemplo, foi 

possível quantificar as verbalizações de acordo com o gênero ou com determinados temas 

abordados. Esse tratamento estatístico também permitiu cruzar informações entre questões 

fechadas e questões abertas; e foi possível cruzar informações entre os grupos, entre todos 

os sujeitos da amostra e entre os casais. 

O enquadre do material obtido nas entrevistas semiestruturada estabeleceu as 

possíveis categorias e subcategorias analíticas das verbalizações dos participantes. A 

leitura exaustiva e o estudo comparativo desse material carregam dados que podem ajudar 

a entender o fenômeno. 

Cuidados Éticos – Durante a realização deste processo de pesquisa foram 

praticados os devidos cuidados éticos discriminados a seguir. 

Parecer sobre o projeto – O projeto de pesquisa de doutorado 

“Infertilidade e Conjugalidade” foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa no 

Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRSM), Hospital Pérola Byington, para 

avaliação. Em conformidade com os critérios da Resolução  196 de 10 de outubro de 

1996, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, levando em 

consideração relevância social, a relação custo/benefício e a autonomia dos 

participantes pesquisados, como também a Resolução no. 016/2000 do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), em sua ementa que dispõe sobre a realização de pesquisas 

em Psicologia com seres humanos, foi aprovado em Reunião Ordinária, em 27/04/2011 o 

Protocolo de Pesquisa com o nº 013/11. 

Utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para 

informar aos participantes da pesquisa sobre as garantias de acesso, a qualquer tempo, 

das informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, 

inclusive para dirimir eventuais dúvidas; a respeito da liberdade para retirar seu 

consentimento a qualquer momento, deixando de participar do estudo, sem que isso 
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trouxesse prejuízo à continuidade da assistência; a respeito da salvaguarda da 

confidencialidade, do sigilo e da privacidade em caso de futura publicação. 

Na realização desta pesquisa foi utilizado o critério ABIPEME para investigar a 

posição socioeconômica dos sujeitos do grupo em questão. Porém, como este apresenta 

critérios muito abrangentes, podendo comprometer a aproximação da estratificação social dos 

colaboradores, utilizou-se também as classificações propostas no Critério Brasil, atualizado 

em 2015. As premissas continuaram baseadas em posse de bens, mas agora também com base 

no orçamento familiar, o que gerou uma alteração no peso das posses e a substituição de 

alguns dos itens avaliados. 

 

 

5.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
5.4.1 Análise dos dados 

 

 
 

5.4.1.1 Caracterização dos participantes 

 

 

Para realizar a categorização dos sujeitos da amostra foram considerados os seguintes 

dados sociodemograficos: sexo, idade, naturalidade, escolaridade, nível socioeconômico, 

religião, filhos e união conjugal (anteriores); além de dados referentes ao histórico de saúde 

associado à infertilidade, os seguintes itens foram contemplados: etiologia da infertilidade, 

fator da infertilidade (masculino/feminino/combinado), classificação da infertilidade 

(primária/secundária), histórico de aborto, TRAs anterior e tratamento psicológico. 

Os 30 casais que compuseram a amostra foram distribuídos em 10 grupos, cada grupo 

foi composto por 3 casais (6 integrantes por grupo). Ao lado esquerdo da tabela é possível 

identificar os 10 (dez) grupos. Estes grupos receberão as seguintes denominações: Alfa, Beta, 

Gamma, Delta, Episilon, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mü. Ao lado direito da tabela é 

possível identificar os casais participantes. Cada um dos participantes da amostra recebeu um 

nome fictício que teve como critério obrigatório possuir a letra inicial da denominação do 

grupo do qual participou, facilitando assim sua identificação e localização no banco de dados 

da pesquisa. (Por exemplo, o grupo Alfa é composto pelos casais: Amanda e Arthur, Adriana 
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e Augusto, Alice e Ari, respectivamente casal 1, casal 2, casal 3, e isso se aplica ao restante 

dos participantes da amostra). 

A tabela a seguir descreve os sujeitos de pesquisa distribuídos nos 10 grupos.  

 

 

Tabela 1 - Distribuição da Amostra em Grupos –  Identificação dos 3 casais pertencentes a cada grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

O presente estudo, por meio de seu protocolo, pretendeu investigar a subjetividade do 

casal infértil. O campo intersubjetivo, implicado na conjugalidade, foi alvo de atenção deste 

estudo. 

GRUPOS 
CASAIS 

Casal 1 Casal 2 Casal 3 

Alfa 

Α 

♀ Amanda Adriana Alice 

♂ Arthur Augusto Ari 

Beta 

Β 

♀ Beatriz Barbara Bianca 

♂ Bernardo Bento Bruno 

Gamma 

Γ 

♀ Gloria Gisele Gabriela 

♂ Gustavo Gabriel Gilberto 

Delta 

Δ 

♀ Deborah Dirce Daniela 

♂ Davi Danilo Douglas 

Episilon 

Ε 

♀ Eliana Estela Eva 

♂ Elcio Everaldo Emerson 

Theta 

Θ 

♀ Thais Tereza Telma 

♂ Thiago Tulio Tomaz 

Iota 

Ι 

♀ Isadora Irene Ingrid 

♂ Ivan Igor Irineu 

Kappa 

Κ 

♀ Karina Katia Kelly 

♂ Kleber Kelvin Kauã 

Lambda 

Λ 

♀ Laura Luciana Lilian 

♂ Luiz Lucas Leonardo 

Mü 

μ 

♀ Milena Mariana Monica 

♂ Miguel Mateus Marcos 
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A atualização bibliográfica faz referência há uma lacuna importante sobre estudos que 

abordem os aspectos psicológicos implicados na infertilidade pela perspectiva do casal. O 

estudo de Greil et al. (2010) alerta que, embora o número de pesquisas que investigam os 

aspectos subjetivos associados ao enfrentamento da infertilidade venha aumentando 

significativamente nos últimos anos, observa-se que poucos trabalhos abordam o casal 

conjuntamente. Os autores Greil et al. reiteram o crescente reconhecimento da importância de 

se estudar a vivência da infertilidade sob a perspectiva do casal e de se investigar mais sobre a 

vivência masculina da infertilidade. (GREIL et al., 2010) 

Greil et al., em uma revisão anterior (1997), referem que a abordagem médica 

preconiza que a investigação da infertilidade deva incluir ambos os parceiros e ser conduzida 

como um problema do casal. É consenso, atualmente, na área médica que a conduta de 

investigação da infertilidade seja realizada nos dois parceiros; o manejo e a avaliação não se 

referem mais só à mulher. 

Os estudos encontrados na revisão bibliográfica reforçam a premência da incluisão da 

população masculina nas pesquisas que investigam os aspectos psicológicos relacionados à 

infertilidade. Torna-se pertinente e coerente que na investigação dos aspectos psicológicos 

associados incluam-se ambos os parceiros. As implicações psíquicas, orgânicas, sociais e 

culturais da experiência/vivência da impossibilidade de ter/gerar filhos sugerem uma 

abordagem biopsicossocial na compreensão do problema.  

O imponderável caráter orgânico que circunscreve a importância do papel da mulher 

no processo reprodutivo faz com que recaia sobre ela o foco de interesse dos pesquisadores. 

Esse aspecto, talvez, justifique em parte o número ainda inexpressivo de trabalhos que 

envolvem os aspectos subjetivos dos homens na experiência da infertilidade. A despeito da 

etiologia da infertilidade recair sobre a mulher ou sobre o homem, o cuidado dispensado, 

quanto aos aspectos emocionais, deve envolver ambos os parceiros. 
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Gráfico 1 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação á Faixa Etária 

 

Fonte: A autora. 

 

 

O gráfico acima ilustra a distribuição da amostra dividida em 3 grupos etários. A 

maior parte da população estudada encontrava-se na faixa etária entre 31 a 35 anos na ocasião 

da pesquisa, incluindo ambos os sexos, e esta população representou 50% do total de 

participantes. As mulheres foram maioria neste grupo representando 60% de sujeitos e os 

homens representaram 40% da amostra. O segundo grupo abarca a faixa etária entre 26 a 30 

anos, as mulheres totalizaram 33% da amostra e os homens 23%, este grupo representou 28% 

dos sujeitos de pesquisa. O terceiro grupo refere-se aos sujeitos acima dos 36 anos, os homens 

representaram 37% da amostra e as mulheres 7%. A literatura aponta que mulheres acima dos 

35 anos representam a maioria da população que buscam tratamento de reprodução assistida, 

pois o decréscimo da capacidade reprodutiva da mulher após os 35 anos de idade, associada 

ao protelamento da maternidade em função da vida profissional/carreira são os principais 

fatores que contribuem para esse aumento. Entretanto, os dados encontrados são contrários ao 

que refere a literatura. O motivo que justifica essa incongruência é que a população feminina 

da amostra de pesquisa está circunscrita no limite etário de até 35 anos. A amostra 

selecionada possui um limitador de faixa de idade de até 35 anos para mulheres, regra 

definida pelo protocolo da instituição. Contudo esse limitador não se aplica aos homens, tendo 

uma variação acentuada e desproporcional de 7% para o grupo etário de mais de 36 anos. 

(representação do fenômeno estatístico de quebra da evolução da formação da assíntota 

vertical do gráfico) Larson & Farber, Elementary Statistics, 1998 

Faixa Etária 
% 

Mulheres 
% 

Homens 

26 a 30 anos 33% 23% 

31 a 35 anos 60% 40% 

Acima de 36 
anos 

7% 37% 
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Os dados do terceiro grupo apresentaram o percentual de 37% da amostra de homens 

com mais de 36 anos. O percentual aumentado nesse grupo pode ser explicado se 

considerarmos que temos 11 sujeitos com idade superior a 36 anos e desses, 7 estão no 

segundo relacionamento. Estes sujeitos representam 63,6 de toda amostra de homens com 

idade maior que 36 anos e 5 tem filhos da primeira união.  

Parte expressiva da amostra foi captada num centro de reprodução assistida do sistema 

publico de saúde. A crescente procura por parte da população a esse tipo de tratamento tornou 

necessária medidas que pudessem adequar à capacidade de atendimento do equipamento de 

saúde frente a essa demanda. Na instituição onde foram captados os participantes a idade da 

mulher tem um limite de até 35 anos para que possa ser incluída no serviço. Inúmeras 

pesquisas referem que a prevalência de infertilidade vem aumentando significativamente, 

Ramazanzadeh et al (2009) enfatizam a variabilidade da prevalência da infertilidade em 

diferentes partes do mundo. Nos últimos anos, os problemas de fertilidade aumentaram 

abruptamente. O estudo de Drosdzol & Skrzypulec, (2009) refere que a cada ano, há cerca 

de 2 milhões de novos casais inférteis no mundo. No Brasil, estima-se que mais de 278 

mil casais tenham dificuldade para gerar um filho em algum momento de sua idade fértil, de 

acordo com Cavagna (2014), esses números estão subestimados. (BRASIL, 2012, p. 01). 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à Faixa Etária por Gênero 

 

 

Fonte: A autora. 
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No gráfico acima, entre as mulheres representadas, 33% se encontram entre 26 e 30 

anos, 60% entre 31 e 35 anos e 7% tem acima de 36 anos. Entre os homens, 23% tem entre 26 

e 30 anos, 40% tem entre 31 e 35 anos e 37% tem mais de 36 anos. 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à Naturalidade por Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os 60 participantes, 44 são da região Sudeste (correspondentes a 73% do total), 

12 são da região Nordeste (correspondentes a 20% do total) e 4 são da região Sul 

(correspondentes a 7% do total). 

 

Região N % 

Sudeste 44 73% 

Nordeste 12 20% 

Sul 4 7% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico 4 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à Escolaridade 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os 60 participantes, 8 possuem Ensino Fundamental Incompleto (13% do total), 

9 possuem Ensino Fundamental Completo (15% do total), 20 possuem Ensino Médio (33% do 

total), 6 possuem Ensino Médio de nível Técnico (10% do total), 15 cursam Ensino Superior 

(25% do total) e 2 possuem Ensino Superior Completo (3% do total). 
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Gráfico 5 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à Religião 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os 60 participantes, 2 colaboradores referiram ser Adventistas (3% do total), 35 

Católicos (58% do total), 5 Espíritas (8% do total) e 18 Evangélicos (30% do total). 
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Tabela 2: Dados da Amostra em Relação ao Número de Uniões Conjugais nos Grupos por Gênero 

GRUPOS 
UNIÕES 

 Casal1 Casal 2 Casal 3 

Alfa α 
♀ 1ª 1ª 1ª 

♂ 2ª 1ª 1ª 

Beta Β 
♀ 1ª 2ª 1ª 

♂ 1ª 1ª 1ª 

Gamma Γ 
♀ 1ª 1ª 1ª 

♂ 1ª 2ª 1ª 

Delta δ 
♀ 2ª 1ª 1ª 

♂ 2ª 2ª 1ª 

Episilon ε 
♀ 1ª 1ª 1ª 

♂ 1ª 2ª 1ª 

Theta θ 
♀ 1ª 2ª 1ª 

♂ 1ª 1ª 1ª 

Iota Ι 
♀ 1ª 1ª 1ª 

♂ 1ª 1ª 1ª 

Kappa κ 
♀ 1ª 1ª 2ª 

♂ 1ª 1ª 2ª 

Lambda Λ 
♀ 1ª 1ª 1ª 

♂ 2ª 1ª 1ª 

Mü μ 
♀ 1ª 1ª 1ª 

♂ 1ª 1ª 1ª 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os 60 participantes, 49 estão em sua primeira união conjugal e 11 estão em sua 

segunda união conjugal. Entre as mulheres, 26 estão em sua primeira união conjugal e 4 estão 

em sua segunda união conjugal. Entre os homens, 23 estão em sua primeira união conjugal e 7 

estão em sua segunda união conjugal 
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Gráfico 6 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à Uniões  

Conjugais por Gênero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os 60 participantes, 87% das mulheres e 77% dos homens estão em sua 

primeira união conjugal, enquanto 13% das mulheres e 23% dos homens estão em sua 

segunda união conjugal. 

 

 

União 
% 
Mulheres 

% Homens 

Primeira (1ª) 87% 77% 

Segunda (2ª) 13% 23% 
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Gráfico 7: Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à Uniões Conjugais por gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os 60 participantes, 3% das mulheres e 27% dos homens têm filhos, enquanto 

97% das mulheres e 73% dos homens não têm filhos. 

 

Filhos % Mulheres % Homens 

Sim 3% 27% 

Não 97% 73% 
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Gráfico 8 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação a ter ocorrido abortos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dos 30 casais participantes (23% do total) relataram a ocorrência de aborto. 

 

 

Gráfico 9 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação a ter realizado tratamento anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

Dentre os 60 participantes, 26 fizeram tratamento anterior (43% do total) e 34 não 

fizeram tratamento anterior (57% do total). 

Abortos N % 

SIM 14 23% 

NÃO 46 77% 

TOTAL 60 100% 

Tratamento 

Anterior 
N % 

SIM 26 43% 

NÃO 34 57% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico 10 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à ter realizado tratamento de 

reprodução assistida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os 60 participantes, 26 fizeram tratamento anterior (43% do total) e 34 não 

fizeram tratamento anterior (57% do total). 

 

 

TRAs N % 

Sim 10 17% 

Não 50 83% 

TOTAL 60 100% 
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Gráfico 11 - Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à Infertilidade Primária ou 

Secundária por gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre as mulheres participantes, 83% são inférteis em grau primário, 17% não são, 

20% são inférteis em grau secundário e 80% não são. Entre os homens, 57% são inférteis em 

grau primário, 43% não são, 40% são inférteis em grau secundário e 60% não são. 

Infertilidade  Mulheres Homens 

Primária Sim 83% 57% 

Primária Não 17% 43% 

Infertilidade  Mulheres Homens 

Secundária Sim 20% 40% 

Secundária Não 80% 60% 
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Gráfico 12: Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação ao Fator causal 

 

 

FATOR 

CAUSAL 
N % 

Feminino 38 63% 

Masculino 12 20% 

Combinado 10 17% 

TOTAL 60 100% 
Fonte: 

 

 

Gráfico 13: Distribuição da Frequência de Resultados da Amostra em relação à realização de Tratamento 

Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Dentre os 60 participantes, 8 fizeram ou fazem tratamento psicológico (13% do total) e 

52 nunca fizeram ou não o fazem (87% do total). 

Tratamento 
Psicológico 

N % 

Sim 8 13% 

Não 52 87% 

TOTAL 60 100% 
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Perfil Geral da Amostra - A pesquisa foi realizada com dez grupos composto por três 

casais, totalizando sessenta participantes. Cada grupo foi representado por letras do alfabeto 

grego. Nos indicadores de idade, o programa da instituição de análise possui um limitador de 

idade para mulheres de 35 anos, este fator implica em uma distorção na distribuição menor de 

mulheres nesta faixa etária não acontecendo com o grupo dos homens. 

Foram gerados 12 indicadores diferentes subdivididos em 3 clusters – socioeconômico 

e cultural, Perfil do Casal e Tratamento. 

Referenciamento entre Amostra e IBGE Censo 2010 - Quando índices em um 

grupo amostral se aproximam numericamente dos encontrados num censo, que é a contagem 

total de uma população, e estes apresentam distorções ou variações entre 2 a 6% por ponto de 

referência, podemos simular ou deduzir resultados mais próximos da realidade. 

A população amostral da pesquisa possui uma escala de 1; 1.000.000 em relação a 

população do Estado de São Paulo, que segundo LARSON e FARBER, os índices de 

distorções ou variações nesta escala são entre 18 a 25% por ponto de referência. 

Inviabilizando qualquer simulação ou dedução da realidade dentro da pesquisa amostral 

devido aos resultados complexos, que em seu sentido matemático mais puro significa infinitas 

possibilidades de resposta para a mesma proposição. 

Contudo, no cluster socioeconômico e cultural 100% dos índices possuem distorções e 

variações entre 3 a 6% por ponto de referência em comparação ao censo, comparáveis a 

escalas 1: 10.000. Este índice de variação ou distorção possibilitam analises mais precisas 

sobre o perfil da amostra, e sobretudo criar uma verossimilhança entre os outros clusters e o 

todo populacional, em virtude da não existência de pesquisa ou censo como base de 

comparação para estes índices. 

Estes índices constam nas tabelas a seguir. 

Índices de Escolaridade da população economicamente ativa - Ao cruzarmos os 

dados entre escolaridade no grupo amostral e das mulheres que tiveram filhos e suas 

escolaridades, temos o seguinte gráfico. 
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Gráfico 14 - Índices de Escolaridade da população economicamente ativa 

 

Fonte: IBGE Censo 2010 

 

Foram tomados como base o grupo de pessoas economicamente ativas, maiores de 10 

anos, dentro do Censo IBGE. 

 

 

Gráfico 15 - Distribuição por região de Nascimento 

  

Fonte: IBGE Censo 2010 

Foram tomados como base o grupo de pessoas economicamente ativas, maiores de 10 

anos, dentro do Censo IBGE. 
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Gráfico 16 - Distribuição de religião 

 

Fonte: IBGE Censo 2010 

 

 

Foram tomados como base o grupo de pessoas economicamente ativas, maiores de 10 

anos, dentro do Censo IBGE. 

 

 

Gráfico 17 - Renda 

 

Fonte: IBGE Censo 2010 

Foram tomados como base o grupo de pessoas economicamente ativas, maiores de 10 

anos, dentro do Censo IBGE. 
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Nestes casos especifico deve-se levar em consideração os grupos entre 3 a 5 salários e 

a somatória dos grupos de 5 a10 e 10 a 20 salários em decorrência do perfil da população que 

possui acesso a tratamentos médicos serem maiores nestas classes. 

Os gráficos de escolaridade, região de nascimento, religião e renda formam o cluster 

socioeconômico e cultural da amostragem. Ao cruzarmos os índices encontramos alguns 

dados importantes neste cluster: 

100% da população da amostra de espíritas possui nível superior de escolaridade e 

renda superior a 10 salários mínimos. Em contrapartida, 100% dos nordestinos apresentam 

ensino fundamental, dos quais 50% são incompletos. Já na região sul, 6% possuem ensino 

fundamental e 33% Superior. 

Analise por Clusters Matrimonial - Os índices que possuem filhos do segundo 

casamento possuem uma distribuição entre 45% e não 55%, sendo que deste grupo 65% são 

homens deste grupo. Neste mesmo grupo apenas 9% possuem ensino superior completo. 

Nos casais 67% possuem a mesma religião no casal, 16% são evangélicos e católicos, 

onde 100% dos casos são as mulheres evangélicas e possuem renda superior e nível de 

escolaridade do homem. Em nenhum dos casos, os casais são compostos por evangélicos e 

espiritas. 

O número de aborto nos casais que possuem apenas um casamento é de 26,5% e nos 

que possuem mais de um casamento é de 9%. 

Analise por Cluster de Tratamento - Apenas 16,6% dentro da amostragem possuem 

algum acompanhamento psicológico, onde 25% são espiritas, 62,5% católicos e 12,5% 

evangélicos. Neste grupo todos possuem ensino superior e renda superior a 10 salários 

mínimos, mais de 8 anos de matrimonio em 100% dos casos. Nas características clinicas 75% 

deste grupo fizeram tratamentos anteriores para engravidar e apenas 25% sofreram algum tipo 

de aborto e 100% dos casos não possuem filhos. 

Metodologia Estatística - Para a verificação do perfil de respostas dos indivíduos 

utilizou-se a Análise de Correspondência Múltipla (1). A consolidação dos agrupamentos 

(clusters) foi feita por meio da análise de Cluster hierárquica utilizando a distância qui-

quadrado como medida de semelhança (2). A associação entre as categorias obtidas pelas 

respostas dos indivíduos entre os clusters foi verificada pelo teste Qui-quadrado de Pearson e 

teste exato de Fisher quando necessário adotando o nível de significância de 5% (p<0,05). 

Todas as análises foram realizadas no programa estatístico R utilizando o pacote FactoMiner 

(3). 
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Resultados - A figura abaixo é uma representação gráfica feita pela análise de 

correspondência das variáveis da infertilidade incluídas na análise. As categorias das variáveis 

situadas à esquerda da figura indicam as características do grupo de indivíduos que tiveram 

infertilidade primária, não tiveram filhos e estão no primeiro relacionamento. As categorias 

das variáveis situadas à direita, indicam as características do grupo de indivíduos que tiveram 

infertilidade secundária, estão no segundo relacionamento e tiveram filhos.  

As duas dimensões geradas pela análise de correspondência explicam 87,02% da 

variação dos dados, sendo, 62,01% na dimensão 1 e 25,01% na dimensão 2. 
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Figura 3. Análise de correspondência de acordo com as respostas da infertilidade. 

Fonte: A autora. 
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A partir da separação entre estas categorias, foi possível a identificação de dois grupos 

de indivíduos caracterizados por suas respostas, por meio da análise de Cluster (figura 2 A e 

figura 2B). 
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Figuras 4 e.5 - Análise cluster 

Fonte: A autora. 
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As informações quanto ao sexo, faixa etária, classe socioeconômica e escolaridade, 

tempo de convívio entre os casais e a religião segundo os clusters formados estão descritos 

dos clusters estão descritos nas tabelas a seguir: 

 

 

Tabela 3 - Distribuição de frequências referente ao sexo entre os clusters formados na análise de agrupamento 

  Cluster 1 (n=42)   Cluster 2 (n=18)     

  N (%)   N (%) x2 P-valor 

Sexo 
   

2,857 0,090 

Feminino 24 (57,1%) 
 

6 (33,3%) 
  

Masculino 18 (42,9%) 
 

12 (66,7%) 
  

Total 42 (100,0%)   18 (100,0%)     
x

2= estatística Qui-quadrado de Pearson 

 

 

Conforme descrito na tabela acima, no cluster 1, 57% dos indivíduos são do sexo 

feminino e 43% masculino. Já no cluster 2, 67% dos indivíduos são do sexo masculino e 33% 

do sexo feminino. Não houve diferença significativa na distribuição do sexo entre os clusters 

(p=0,090). 

 

 

Tabela 4 - Distribuição de frequências referente a faixa etária entre os clusters formados na análise de 

agrupamento 

  Cluster 1 (n=42)   Cluster 2 (n=18)     

  N (%)   N (%) X
2
 P-valor 

Faixa etária 
   

6,212 0,043* 

Até 30 anos 15 (35,7%) 
 

2 (11,1%) 
  

31 à 35 anos 21 (50,0%) 
 

9 (50,0%) 
  

> 35 anos 6 (14,3%)   7 (38,9%)     

* teste exato de Fisher 

 

 

No cluster 1, 36% dos indivíduos tem até 30 anos de idade, enquanto que 50% deles 

tem a idade entre 31 à 35 anos e 14% com mais de 35 anos. No cluster 2, 50% dos indivíduos 

têm idade entre 31 e 35 anos, 39% com mais de 35 anos e 11% até 30 anos. A estatística Qui-

quadrado revelou que há mais indivíduos com até 30 anos no cluster 1 (p<0,05). 
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Tabela 5 - Distribuição de frequências referente à classe socioeconômica entre s clusters formados pela análise 

de agrupamento 

  Cluster 1 (n=42)   Cluster 2 (n=18)     

  N (%)   N (%) X
2
 P-valor 

Classe social 
   

9,4898 0,0094* 

A 6 (14,3%) 
 

0 (0,0%) 
  

B 13 (31,0%) 
 

13 (72,2%) 
  

C 23 (54,8%)   5 (27,8%)     

* teste exato de Fisher 

 

 

Quanto à classe social, verifica-se que mais da metade dos indivíduos (55%) do cluster 

1 são da classe B; 31% pertencem a classe C; e apenas 14% na classe A. No cluster 2, 72% 

dos indivíduos pertencem à classe B, 28% à classe C e 0% à classe A. Não houve associação 

significativa entre a classe socioeconômica e os clusters (p=0,238). 

 

 

Tabela 6 - Distribuição de frequências referente à escolaridade entre os clusters formados pela análise de 

agrupamento 

  Cluster 1 (n=42)   Cluster 2 (n=18)     

  N (%)   N (%) X
2
 P-valor 

Escolaridade 
   

0,347 0,841 

Ensino Fundamental 11 (26,2%) 
 

6 (33,3%) 
  

Ensino Médio 19 (45,2%) 
 

7 (38,9%) 
  

Ensino Superior 12 (28,6%)   5 (27,8%)     

 

 

A tabela 5, verifica-se a distribuição de frequências da escolaridade entre os clusters. 

No cluster 1, 45% dos indivíduos apresentaram ensino médio, 29% ensino superior e 26% 

ensino fundamental. No cluster 2, 39% dos indivíduos tem ensino médio, 33% ensino 

fundamental e 28% ensino superior. 
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Tabela 7 - Distribuição de frequências referente ao tempo de convívio entre os clusters formados pela análise de 

agrupamento 

  Cluster 1 (n=42)   Cluster 2 (n=18)     

  N (%)   N (%) X
2
 P-valor 

Tempo de Convívio 
   

4,210 0,1492* 

< 5 anos 27 (64,3%) 
 

11 (61,1%) 
  

5 à 10 anos 9 (21,4%) 
 

1 (5,6%) 
  

> 10 anos 6 (14,3%)   6 (33,3%)     

* teste exato de Fisher 

 

 

Tabela 8 - Distribuição de freqüências referente à religião entre os clusters formados pela análise de 

agrupamento 

  Cluster 1 (n=42)   Cluster 2 (n=18)     

  N (%)   N (%) X
2
 P-valor 

Religião 
   

6,939 0,102* 

Adventista 0 (0,0%) 
 

2 (11,1%) 
  

Católico(a) 25 (59,5%) 
 

10 (55,6%) 
  

Espirita 5 (11,9%) 
 

0 (0,0%) 
  

Evangélico(a) 12 (28,6%)   6 (33,3%)     

* teste exato de Fisher 

 

 

Figura 6. Distribuição de frequências sobre Fertilidade 
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Figura 7. Distribuição de frequências sobre adoção 

 

 

 

Figura 8. Distribuição de frequências sobre Religião 
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O material do roteiro de questões semiestruturadas foram analisadas pela 

pesquisadora da seguinte maneira: a princípio foram estabelecidas Categorias 

Analíticas das narrativas dos participantes, por meio da leitura, estudo e comparação do 

material; foram delineados critérios como a frequência, a repetição intensidade e 

significados das verbalizações.  

 

Pergunta - Onde buscam apoio para enfrentar a dificuldade de não conseguir engravidar? 

 

Deus/Religião 

ESPERANÇA X CASTIGO 

Gabriela: ...eu pensava, por que to sofrendo tanto? O que fizemos pra merecer esse 

castigo? E justo com a gente que adora criança! 

Isadora: ...a gente não entende, mas aceita... Deus quer assim... a gente não faz muito 

plano pois Ele tem planos pra gente 

Daniela:...e as vezes parece que vou ficar maluca de tanta vontade...claro que as vezes da 

raiva parece que é castigo... e eu fico me perguntado...castigada por que? o que será que a 

gente fez pra merecer isso?  

Eva: claro que tem vezes que penso...o que eu fiz de errado pra isso acontecer 

comigo...penso que é castigo...mas depois eu tento me acalmar e penso que Deus sempre 

reserva o melhor 

Miguel: nessa hora ajuda mesmo ter uma religião... e eu tenho... rezo e tudo...oro com 

fé...entrego nas mãos Dele 
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DEUS/RELIGIÃO 

ESPERANÇA X CASTIGO 

Bianca: a gente sabe que precisa de tratamento pra ter chance de engravidar o bebê não 

vai cair do céu...a gente vai precisar de tratamento pra conseguir...Deus vai ajuda...mas a 

gente precisa fazer o tratamento certo 

Milena: só Deus pra ajudar... se ele quiser , vai dar. se não, não vai..a gente vai fazer de 

tudo...mais é Ele quem decide... 

Amanda: eu fico muito frustrada e às vezes me sinto castigada por Deus por não conseguir. 

Eu sei que nem devia falar isso...eu tenho uns pensamentos assim...que eu fiz alguma coisa 

e agora é isso... 

Gilberto: eu acho que a gente já passou por muitas fases, já fiquei revoltado, mas agora 

acalmei, agora vamos com bastante fé...acreditar que vai dar certo...a única coisa que 

ajuda a seguir em frente...é ter fé 

Estela: o Senhor prepara o melhor, é nosso pai e tá sempre com a gente. 

Eliana: eu me apego com Deus... pra dá força...pra não desanimar 

Bento: eu falo pra ela que precisa ter fé que vai dar certo, pra mim também é difícil. . não 

sou essa fortaleza que todo mundo pensa... 

 

 



109 

 

Pergunta - Como tem sido lidar com a infertilidade? 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIMENTOS REFERIDOS 

Mariana: ...eu sinto muita ansiedade, fico pensando, pensando. É muito duro, é uma 

angústia ...eu sinto um buraco, às vezes é um vazio muito grande... 

Ingrid: Eu sinto raiva porque tenho esse problema que não me deixou engravidar eu fico 

me sentindo inútil...incapaz....(chora) 

Leonardo: por mais que a gente tente às vezes é impossível não ficar estressado, eu acho 

que a gente vai conseguir, mas que tá sendo mais difícil do que a gente imaginou, isso tá, 

mas tem que ter um controle pra não ficar deprimido, porque às vezes bate a tristeza e 

nessa hora a gente fica muito mal. eu falo pra ela que precisa ficar calma que vai dar 

certo, pra mim também é difícil. 

Gabriela: e é preciso muita luta pra não ficar deprimida, teve dia que eu saia da cama, eu 

pensava, por que estou sofrendo tanto? Bate uma tristeza... O que fizemos pra merecer 

esse castigo? E a gente adora criança!  

Alice: me sinto muito ansiosa as vezes...desconto muito na comida...não dá pra 

controlar...a ansiedade é muita... 
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Pergunta: Qual é a expectativa em relação à maternidade/paternidade? 

 

 

 

 

SENTIMENTOS REFERIDOS 

Dirce:...ah...da uma tristeza...eu sei o que é ser mãe...mais eu fico muito triste..eu queria 

muito ter outro filho 

Ivan: eu fico muito frustrado...dá angustia...porque tem tanta criança aí abondonada...é 

injusto...porque a gente quer cuidar...fazer o melhor...e vê pequenininho aí no 

farol...tarde da noite... 

Beatriz: Puxa...é muito ruim...é difícil..só quem passa é que sabe...de vez em quando 

também da raiva... 

Telma:  acho que o pior é ver o tempo passar rápido...eu fico meio pra baixo...tem dias 

piores...tem dia melhor...depende da época 

Bruno:.. pra mim o pior é que fico muito ansioso..sei que é pior...mas fazer o que 

Douglas:  Douglas: eu quero muito ter...acho chato não ter...ta faltando um pedaço...da 

tristeza demais... 



111 

 

Pergunta - Qual é a expectativa em relação à maternidade/paternidade?  

 

 

EXPECTATIVA - MATERNIDADE E PATERNIDADE 

Gabriela - olha...a gente conversa isso desde a época que a gente namorava, falava 

brincando, mas já tinha muita vontade de ter um filho.. eu quero muito realizar o sonho de 

ser mãe... 

Amanda-... pra mim a mulher que tem um companheiro, um casamento bom, vive 

bem...sempre quer ter um filho...é da natureza da mulher...não consigo pensar de outro 

jeito...aqui é pra fala tudo que a gente pensa...não é? eu penso assim essa é a minha 

opinião...acho que tem muita mulher que fala que não quis, mas foi porque não conseguiu 

ficar grávida. se tiver coragem pra ser sincera...a mulher vai assumir que queria ficar 

gravida...eu falo que eu quero ter um filho! 

Augusto: eu acho que no fundo todo mundo quer deixar o sangue... todo mundo tem vontade 

de deixar um herdeiro... mas fazer o que... as vezes não pode 

Gisele: eu penso que todo mundo quer, pode ser que uns mais outros menos... a vida toma 

um rumo diferente com filho...mas acho que não tem problema não ter...mas pra mim...não 

consigo me imaginar feliz sem um filho, imagino isso desde que eu era criança 

Gustavo: ...acho que todo homem sonha em ser pai...pode falar o que for mais no 

fundo...quer ter um filho pra deixar o nome 

Igor – nos falamos bastante, toda hora quando a gente percebe ta voltando no assunto...a 

gente pensava sempre que ia ter dois filhos, um menino e uma menina...quer dizer esse é o 

plano..não da pra imaginar a vida sem um filho...a gente quer muito...vamos fazer o 

tratamento e depois pegamos outro...adotamos...a gente pensa nisso também 

Miguel: pra mim é um ponto importante do casamento, ter filhos! então eu não entendo 

quem pode e não tem porque não quer... juro, não entendo 

kleber: não é fácil porque eu quero muito ser pai…e a gente ta sempre rodeado de 

criança...pelo menos um 
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Igor: eu nunca fiquei mal por isto. claro que eu quero ser pai, mas não fico só pensando 

nisso 

Ingrid: quero muito ter filho. não vejo graça na vida sem eles não 

 

 

Relato espontâneo 

 

PREOCUPAÇÃO COM O PARCEIRO /APOIO 

Everaldo: ...eu já sinto mais mesmo por ela...sofro por causa dela...acho que pra ela é 

pior...o meu sonho de ser pai já foi realizado com o primeiro casamento...é ruim demais 

ver ela sofrendo  

Eva: pra mim, é triste... mas por eu não ter nada..., me sinto mal .. sinto muito por ele que 

fica bem chateado às vezes... 

Marcos: ...pra mim é mais fácil, parece que é mais fácil porque o  problema não é 

comigo... é com ela... mas eu me preocupo com o que ela sente, é ruim ver ela sofrer fica 

chateada, pra mim também é difícil...tento deixar ela mais calma...menos extressada...fico 

mais preocupado com ela 

Marcos: ...a gente se apoia...nós nos apoiamos muito...um dá força pro outro...sempre foi 

assim 

Marcos: Nós nos apoiamos muito...a gente vai tentar ate certo limite porque a gente 

também tem que pensar nas coisas legais que a gente tem... a expectativa e ansiedade as 

vezes pesam...a gente sofre...mas eu já disse pra ela a nossa relação tá em primeiro lugar 

Igor: ... porque chegamos à conclusão que nosso relacionamento é muito bom... e que o 

casal que é unido e se gosta, enfrenta melhor qualquer tipo de problema. é assim que 

estamos passando por este com tranquilidade agora. 

kauã: eu já sou pai e gosto porque convivo com meu filho.. já tem 16 anos... mas fico triste 

por ela... eu sei que ela quer muito.. 
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Relato espontâneo 

 

 

Preocupação com o parceiro/Apoio 

Everaldo: ela é muito emotiva... ainda bem que eu sou mais calmo e tento ajudar ela, 

apoiar... eu sempre digo pra ela ter paciência 

Davi: pra mim tudo bem... já sou pai... já sei o que é... mas ela fica chateada... eu vejo... e 

aí , fico triste também... 

Daniela:... a gente sempre foi unido. um sempre sente pelo outro. mas eu prefiro mesmo 

falar com o Douglas 

Gabriel - temos a sorte de ter um relacionamento bom, e isso eu acho muito importante, eu 

sei que as vezes ela sofre, e procuro dar todo o apoio  

Gilberto: é muito difícil guardar tanta ansiedade dentro da gente...eu converso com ela...é 

a pessoa que mais me ajuda em...relacionamento as vezes é dificil...mais a gente ta 

tentando superar isso junto 

Gloria – e muito difícil as vezes, mais a gente tenta se ajudar...conversar e entender 

quando o outro ta pra baixo. não adianta ficar assim, tem que levantar a cabeça e seguir 

em frente, fazer o tratamento e tudo que a gente puder...tiver no nosso alcance...se não der 

certo vamos ter que lidar com isso juntos 

Gabriel – acho que o apoio maior sai do casal, a gente conversa e tenta acalmar o outro 
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Pergunta - Como é o plano da família que fizeram? 

 

 

Fantasias/Expectativas/Parentalidade idealizada 

Eliana: Tem momento que é difícil não ficar mal, porque desde pequena eu quero ser mãe, eu 

acho que toda mulher pensa que um dia vai ser mãe, eu sempre sonhei com isso 

Alice:...eu sempre sonhei em ter um filho, desde a época que era novinha já imaginava que 

ia ter um filho 

Barbara: eu sempre fico imaginando, já tenho nome pra menino e menina...queria muito 

ficar grávida, ver a barriga crescer e todo resto... pra mulher eu acho que ter um filho é 

muito importante, é uma vida que cresce dentro dela. pro homem também é importante, mas 

a mulher sente de jeito diferente..eu já imagino tudo, a gravidez, eu até sonho que to 

grávida. eu me imagino barriguda, passando a mão na barriga, brincando com o neném...eu 

penso na criança em casa..correndo...brincando 

Bianca: eu também sonhei muitas vezes que tava grávida e já sonhei ate que tava ganhando 

a criança, eu já sonhei com isso mais de uma vez...acho que é a vontade que é tão 

grande..que faz a gente sonhar. 

Gustavo - acho que todo homem sonha em ser pai...pode falar o que for mais no fundo...quer 

ter um filho pra deixar o nome 
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Pergunta - Como é o plano da família que fizeram? 

 

 

Fantasias/Expectativas/Maternidade-Paternidade idealizada 

Gustavo – é...eu sempre imaginei que teria um filho...desde pequeno...sempre fui agarrado 

com meu pai e acho que isso é importante... 

Miguel: é verdade. eu queria um time de futebol...rsrs aquele monte de pivetinho correndo 

dentro de casa... eu ia gostar...mas... 

      :Ah eu entendo que tem gente que não quer...eu respeito, eu entendo, mas eu quero, 

sempre quis, ele sabe, eu sempre falei pra ele do meu desejo de ser mãe 

 Olha eu não vou abrir mão do meu desejo de ser mãe de jeito nenhum..eu tentar tudo que 

tiver pra fazer, acho que a gente tem que buscar o que a gente quer 

Imagino a casa bagunçada, eu sempre vejo meus sobrinhos e penso com o vai ser o nosso, a 

carinha que vai ter, o jeito da criança,  

Eu queria que viesse logo dois porque assim é de uma vez, quando a gente da outra vez eu 

tava torcendo pra vir dois, já tava pensando no nome. Eu sempre pensei que ia ser pai um 

dia...sempre...quando descobrimos o problema foi um susto 

Por mais que eu saiba que a ansiedade atrapalha eu vivo imaginando como eu vou cuidar do 

meu filho, sempre penso nisso, acho que não dá pra escapar a gente pensa mesmo...não é o 

tempo todo...mas quando ve outras crianças...a gente acaba pensando 

Puxa a minha mãe sempre sonhou em ser avó, e eu também sempre sonhei com o momento 

de ser mãe 
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Pergunta - Vocês se sentem pressionados/ cobrados pela família? 

 

 

 

 

 

Pressão Familiar e Social 

Túlio :eu acho chato pra caramba... ligo um pouco...porque os amigo fica falando muito: e 

aí Túlio, precisa de uma ajuda? Tá difícil? e eles nem sabe que eu não tenho nada...como é 

que eu posso explicar...é chato... 

Kelvin: então, pro homem eu acho até pior,,,os amigos faz brincadeira, tiram um pouco 

com a cara da gente... 

Bianca –...na família dele a gente desconversa porque tem muita cobrança, a mãe dele é 

muito bacana ela sabe do meu problema, as irmãs dele também, mas as outras pessoas 

ficam perguntando insistindo... por que ainda não arrumaram filho? ...e aí quando é que 

vem o neném? outro dia o irmão dele fez uma brincadeira que eu não gostei...ele (bruno) 

disse que não ligou...mas eu fiquei meio chateada... 

Bianca: .. : fico meio triste...a gente ouve muita bobagem das pessoas... Eu sempre ficava 

nervosa quando começava a conversa de filho coisa e tal, mas agora já to acostumada e 

quando eu percebo que vai incomodar eu saio de perto faço de conta que não é comigo o 

assunto 
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Pressão Familiar e Social 

Adriana:  eu expliquei pra minha sogra que ele também tinha um problema e ela acha que 

o exame dele tá errado...porque ele nunca teve nada e que a saúde dele é ótima....ela diz 

que o problema deve ser comigo mesmo 

Augusto: pra minha mãe e difícil aceitar...então ela fala assim...a gente até da 

risada...porque ela fala que eu sou forte...sempre comi bem...eu não tenho problema 

nenhum 

Bianca: O irmão dele falou outro dia assim pra ele...tá precisando tomar um fortificante... 

não tá dando conta do recado...fiquei com raiva...porque nem sabe do que tá falando...só 

besteira 

Adriana: agora eu também dou risada...mas já sai da casa da mãe dele chorando...muitas 

vezes...a minha cunhada fala coisas que me deixam muito mal...no começo eu achava que 

ela não percebia..mas agora eu acho que ela pergunta...pra ver como a gente fica...por 

maldade mesmo...meu cunhado é muito bacana...ele fica quieto e outro dia falou pra ela 

que ela tinha que cuidar da vida dela e parar de ficar enchendo a gente com a aquele 

assunto de filho.  

Luciana: a nossa família sempre soube das 2 vezes que fizemos, eles nos apoiaram muito, 

mas depois foi muito difícil quando não deu certo. o meu sogro e a minha sogra sofreram 

demais, minha mãe também. além de ter que lidar com a frustração do beta negativo, a 

gente também teve que consolar a mãe dele também. eu não to reclamando, mesmo 

porque eles são maravilhosos, mas pra nós foi muito difícil, na segunda vez eu 

desmoronei...ele sofreu muito na primeira vez que o teste deu negativo...ele chorou muito 

no telefone, na hora que a gente recebeu a notícia. dessa vez eles sabem que vamos fazer, 

mas nós não dissemos quando.  
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Pergunta - Costumam manter a infertilidade em segredo? 

 

 

 

 

 

Segredo? 

Milena: segredo...não, ... até porque a gente não tem culpa, né? quem quer ter 

endometriose?  eu não queria ter... mas tenho... e aí tem que falar para as pessoas da 

família e amigos que isto dificulta muito a gravidez.. então a gente fala um pouco. não fica 

falando, falando...conversamos de vez em quando 

Mateus: pro homem é diferente... a gente não fica falando dos problemas.. costuma falar 

mais de trabalho... mas da vida pessoal só com os amigos mais chegados. 

Kleber: e aí quando vão encomendar o bebê...já tá passando da hora ,a gente evita falar. 

minha família não ajuda muito. meu irmão fez brincadeira chata...se eu queria uma ajuda... 

Ingrid: quando me perguntam, eu procuro esconder sim... falo que a gente ainda não quer, 

que queremos aproveitar mais a vida porque filho dá muito trabalho... mas quando chego 

em casa, eu choro... 

Kauã: eu penso que devemos conversar entre nós... ficar falando com os outros, não dá 

não, aqui no grupo é diferente...aí tudo bem...aqui tá todo mundo no mesmo barco.. 
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SEGREDO? 

Telma: sabe e não sabe... sabe que a gente tem o que tem... eu sofro muito na menstruação e 

minha família sabe... mas não sabe direito que isto atrapalha muito pra engravidar... as 

amigas também sabem...com elas eu me abro... 

Laura: eu concordo com o Luiz, porque já tem uma pressãozinha agora enquanto estamos só 

tentando, imagina quando for mesmo a fertilização, a expectativa vai ser muito maior e a 

pressão também. em relação à fertilização eu não quero contar, não acho que tenha 

necessidade disso. é muita exposição, a minha mãe, meu pai, minha vó,  a mãe dele, ta tudo 

bem, mas o restante da família  também vão ficar sabendo e isso eu já acho desnecessário. 

Gabriela – a gente já passou todas as fases...esconder...contar...e sei lá mais o que... 

Elcio: mesmo eu não tendo nada de errado, porque não deu nada no meu exame... não gosto 

de ficar falando. 

Estela: não gosto de ficar falando não... não é bem esconder, manter segredo... é que eu 

acho que cada um tem que cuidar da sua vida e não da vida do outro... e se eu falo, eu 

choro...  

Eva: como o problema é com ele, eu evito falar com as amigas, pois ele não gosta que fique 

falando. 

Emerson: não gosto que fale... chateia sabe... olhar pra amiga dela ou pra um amigo meu e 

pensar que eles estão olhando para mim  e pensando: nossa, coitado dele!!! 
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Segredo? 

Milena: segredo não, até porque a gente não tem culpa, né? quem quer ter endometriose?  

eu não queria ter... mas tenho... e aí tem que falar para as pessoas da família e amigos que 

isto dificulta muito a gravidez.. então a gente fala um pouco. não fica falando, 

falando...conversamos de vez em quando 

Miguel: eu converso sem problema...se for com uma pessoa que conheço...que posso 

contar... 

Mateus: pro homem é diferente... a gente não fica falando dos problemas.. costuma falar 

mais de trabalho... mas da vida pessoal so com os amigos mais chegados. 

Kleber: a gente evita falar. minha família não ajuda muito. meu irmão fez brincadeira 

chata...se eu queria uma ajuda... 

Miguel: eu converso sem problema...se for com uma pessoa que conheço...que posso 

contar... 

Ingrid: quando me perguntam, eu procuro esconder sim... falo que a gente ainda não quer, 

que queremos aproveitar mais a vida porque filho dá muito trabalho... mas quando chego 

em casa, eu choro... 

Gustavo – na minha casa todo mundo sabe, mas converso mais com meu pai...fico mais a 

vontade com ele, as vezes minha mae tambem pergunta se ta tudo bem. com as outras 

pessoas a gente prefere não comentar... 

Kauã: eu penso que devemos conversar entre nós... ficar falando com os outros, não dá 

não, aqui no grupo é diferente...aí tudo bem... 

 



121 

 

 

Relato Espontâneo  

Percepção da infertilidade 

Emerson: no começo então, quando eu soube, fiquei arrasado... queria 

morrer....ela me ajudou muito... dizendo que eu não sou menos homem por isto  

Everaldo... homem que é homem põe filho no mundo, dá continuidade a sua família... 

Estela:...eu acho um absurdo... como não querer ter filho? a mulher , pra mim, só é mulher 

mesmo se tiver filho... 

Thiago: eu sei...mas para o homem é sempre mais difícil encarar que tem algum 

problema...   

Thais: muito difícil...porque mesmo não sendo tão velha... eu fico pensando no tempo que 

passou... porque a gente demorou tanto pra ir ver...penso em tudo isto... e no sonho de ser 

mãe... tudo isto...eu fiquei muito focada no estudo pra ajudar a melhorar o trabalho...essa 

parte é a que tem sido a mais difícil...as vezes sinto culpa de tá nessa situação agora 

Debora: pra nós é estranho né? como é isto? a gente não tem nada mas também não 

engravida? sei lá... não sei nem o que pensar... sei que queria ter filho e me sinto 

mal...penso sempre porque as outras tem... e pra mim não...tão dificil...esse problema.. 

passa o tempo e eu fico querendo mais ainda...porque pra mim é tão complicado 

Gabriela – é que...é difícil porque voce num momento ta super feliz porque pega o 

resultado e ta positivo...ta gravida...e depois perde...é horrivel...nossa que dor..sóo por 

Deus mesmo que a gente consegue seguir ...depois de tudo...acho que estamos mais 

calmos...mais em paz pra tentar de novo com o tratamento...nao penso do mesmo jeito de 

antes...agora to tentando ficar mais tranquila e esperar o melhor... 
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Relato Espontâneo  

Percepção da infertilidade 

kelly: pra mim acho que é pior… o problema é comigo... e ainda, ele já tem um né? fico 

querendo que ele tenha comigo também... 

Barbara – eu entendo o meu problema, mas a gente sofre, porque a gente não tem controle, 

tem que ter calma e isso é difícil por que as vezes a gente não consegue controlar...vamos 

tentando com pensamento positivo, acreditando que uma hora vai dar certo...não tem como 

não pensar...eu tenho muito pesadelo por causa disso...que a criança nasceu e tá morta...que 

eu ganhei a criança e roubaram ela...sonhei até que meu bebê se transformava num gatinho 

Daniela: eu não fico tão chateada porque sei que ainda tenho tempo. sou nova. e também 

estou estudando, gosto de trabalhar... então, melhor acabar mesmo a faculdade e aí ter filho. 

Douglas: eu fico calado porque num entendo o que acontece pra ter pouco... e colega de 

trabalho é sempre de zoa com o outro...melhor não contar nada...eles pensam que a gente 

não quer ainda....é difícil porque a gente sente que não consegue..num tá dando conta 

Danilo: eu sei que tá difícil mas eu quero ter o meu... crio o filho dela, gosto, ele me chama 

de pai e tudo.. mas num é meu, né? Quero fazer o meu...pra ter a missão cumprida. 
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Nuvem de palavras 

 

 

 

É possível observar na ilustração acima a maior incidência de palavras referidas pelos 

homens. As palavras que com maior frequência de aparição foram as seguintes: Porque, Ter, 

Filho, Problema, Difícil, Engravidar, Fazer, Mãe, Penso, Pessoas, Falar, Quero, Tempo, 

Tentando, Sempre, Família 
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Nuvem de palavras 

 

 

É possível observar na ilustração acima a maior incidência de palavras referidas pelas 

mulheres. As palavras que com maior frequência de aparição foram as seguintes: Porque, 

Filho, Problema, Ter, Difícil, Fazer, Melhor, Tratamento, Ajuda, Bem, Bom, Homem, Exame. 
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CAPÍTULO VI  

 

 

6 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

 

 
 

O delineamento da discussão e da análise dos Resultados da Entrevista 

Semiestruturada, será baseado nas narrativas dos participantes da pesquisa, visando 

ampliar qualitativamente o estudo. O objetivo geral do presente trabalho consistiu em 

investigar os aspectos emocionais dos casais diante da infertilidade e do tratamento de 

reprodução assistida. Especificamente, esta pesquisa teve como intuito averiguar quais são 

os aspectos emocionais que afetam o relacionamento do casal. 

Ao longo do processo de execução desse estudo foram realizadas atualizações 

bibliográficas periódicas. Os artigos científicos e a literatura recente, referentes à situação da 

infertilidade no mundo, em sua totalidade, mencionam sobre o aumento crescente das taxas 

de infertilidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS-2010), a partir de dados sobre a 

incidência e a prevalência da infertilidade humana, considerou que se trata de um problema de 

saúde pública, de natureza global e com importante impacto social. 

A infertilidade conjugal acomete 10 a 15% dos casais no mundo, esses percentuais 

variam consideravelmente em função de múltiplos fatores, conforme SPEROFF e FRITZ 

(2005). Estima-se que haja por volta de 80 milhões de pessoas inférteis ao redor do mundo. 

No Brasil, há pelo menos 280 mil casais que sofrem dessa dificuldade. A infertilidade é 

sentida e vivida como um evento traumático para a maioria dos casais, sendo considerada 

como uma das experiências mais estressantes de suas vidas (KLONOFF-COHEN et al. 

2001). 

O impacto psicológico implicado nesta vivência pode ser claramente observado nas 

narrativas coletadas a partir dos encontros com os casais. O material oral obtido durante o 

protocolo de pesquisa gerou um banco de dados com o registro das narrativas dos 

colaboradores. Trata-se de material precioso, carregado de sentimentos, emoções e 

vivências. As narrativas foram exaustivamente examinadas e posteriormente agrupadas por 

temas.  

O trabalho de Melamed et al (2009), aborda o impacto negativo provocado pela notícia 

de infertilidade no bem-estar emocional do casal, e descreve sentimentos de tristeza, angústia, 
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raiva, frustração e culpa. Nos trechos das narrativas destacadas abaixo é possível identificar 

tais sentimentos. Essas verbalizações ocorreram na ocasião do tema sobre os sentimentos e as 

emoções percebidos pelos casais frente à infertilidade.  

 

Mariana: ...eu sinto muita ansiedade, fico pensando, pensando. É muito duro, é 

uma angústia ...eu sinto um buraco, às vezes é um vazio muito grande... 

Ingrid: Eu sinto raiva porque tenho esse problema que não me deixou engravidar 

eu fico me sentindo inútil...incapaz....(chora) 

 

Douglas: eu quero muito ter...acho chato não ter...ta faltando um pedaço...da 

tristeza demais... 

 

O trabalho de Trindade e Enuno (2002) salienta que os homens associam a 

infertilidade a problemas de sexualidade e virilidade; as mulheres podem apresentar 

acentuados sintomas de ansiedade e depressão. 

Gabriela: e é preciso muita luta pra não ficar deprimida, teve dia que eu não 

saia da cama, eu pensava, por que estou sofrendo tanto? Bate uma tristeza...  

Embora existam ainda poucas pesquisas que incluam pacientes masculinos, os poucos 

estudos indicam que a infertilidade é vivida de modo diferente para homens e mulheres. De 

acordo com Farinatti (2009), a impossibilidade de realização do desejo da procriação produz 

sentimentos de ansiedade, frustração, desvalia, vergonha que podem desencadear um quadro 

de intenso sofrimento emocional. 

Emerson: no começo então, quando eu soube, fiquei arrasado... queria 

morrer....ela me ajudou muito... dizendo que eu não sou menos homem por isto 

 

Kellvin: então, pro homem eu acho até pior, os amigos faz brincadeira, tiram um 

pouco com a cara da gente... 

Everaldo... homem que é homem põe filho no mundo, dá continuidade a sua 

família... 

Danilo: eu sei que tá difícil mas eu quero ter o meu... crio o filho dela, gosto, ele me 

chama de pai e tudo.. mas num é meu, né? Quero fazer o meu...pra ter a missão cumprida. 

 

De acordo com Rouchou (2013), o casal infértil pode se sentir socialmente 

estigmatizado por uma percepção de rejeição imaginária ou real pela ausência de filhos. Foi 

possível observar em muitas narrativas, o quanto os casais se sentem pressionados a constituir 
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a parentalidade. Seja de forma direta ou não, a maior parte dos casais da amostra fez 

referência a alguma interferência por parte da família de origem. Seja para inquerir sobre a 

postergação da chegada do bebê ou mesmo para saber quanto a possíveis buscas de 

tratamentos/soluções para que se resolva o problema.  

Observo-se que nas classes socioeconômicas de estratificação mais baixa a ausência 

de uma criança pode provocar situações de inadequação. O tema, na maioria das vezes, é 

tratado diretamente, o casal se sente obrigado a justificar a falta de filhos, impondo-se uma 

experiência de enorme constrangimento. A carga da expectativa social imputada a esses casais 

exerce pressão na qual eles se veem encurralados pela necessidade de cumprir a parentalidade 

esperada. Analisamos a complexidade dessa experiência, pois, ao mesmo tempo que 

enfrentam as cobranças externas, lidam também com as cobranças internas, com a frustração 

provocada pelo sentimento da falta, da incompletude.  

O modelo social vigente pressupõe que a ideia de família se configura pela presença 

de filhos. É possível inferir a partir das narrativas que para os casais pertencentes a uma 

estratificação social mais elevada, a cobrança externa se dá de forma mais sutil, talvez mais 

velada. Entretanto, os casais têm enfrentamentos semelhantes, a despeito de seu recurso 

socioeconômico. A pressão social e parental para a propagação do nome da família coloca um 

grande peso sobre os casais inférteis (MONGA; ALEXANDRESCU; KATZ, 2004). 

 

Bianca: fico meio triste...a gente ouve muita bobagem das pessoas... Eu sempre 

ficava nervosa quando começava a conversa de filho coisa e tal, mas agora já to 

acostumada e quando eu percebo que vai incomodar eu saio de perto faço de conta que não 

é comigo o assunto. 

Ingrid: quando me perguntam, eu procuro esconder sim... falo que a gente ainda 

não quer, que queremos aproveitar mais a vida porque filho dá muito trabalho... mas 

quando chego em casa, eu choro... 

 

Zalusky (2000), afirma que a infertilidade pode evocar fantasias poderosas e 

assustadoras e de grande impacto psíquico. 

Barbara – eu entendo o meu problema, mas a gente sofre, porque a gente não tem 

controle, tem que ter calma e isso é difícil por que as vezes a gente não consegue 

controlar...vamos tentando com pensamento positivo, acreditando que uma hora vai dar 

certo...não tem como não pensar...eu tenho muito pesadelo por causa disso...que a criança 
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nasceu e tá morta...que eu ganhei a criança e roubaram ela...sonhei até que meu bebê se 

transformava num gatinho 

No presente estudo observou-se que as fantasias acerca da gestação e da chegada do 

bebê, em sua maioria, são mais relatadas pelas mulheres. Em alguns grupos, 

espontaneamente surgiram relatos de sonhos cuja temática envolvia concepção, gestação e 

parto. 

O estudo de Deka e Sarma (2010) sobre os aspectos psicológicos implicados na 

infertilidade aponta que este é um problema crescente em praticamente todas as culturas e 

sociedades mundiais.  O número de casais que procuram tratamento para a infertilidade 

aumenta dramaticamente. De acordo com os pesquisadores, dentre os fatores que mais 

contribuíram para o aumento desses números estão o adiamento da gravidez, para que esta 

ocorra num momento mais oportuno, o desenvolvimento de mais e novas técnicas para o 

tratamento da infertilidade e o aumento do conhecimento e do acesso aos atuais serviços 

disponíveis.  

Pode-se observar, nos relatos de algumas mulheres, sentimentos de pesar e culpa pelo 

adiamento da maternidade em função da carreira profissional. Nenhum dos homens da 

amostra fez qualquer referência a esse aspecto. 

 

Thais: muito difícil...porque mesmo não sendo tão velha... eu fico pensando no 

tempo que passou... porque a gente demorou tanto pra ir ver...penso em tudo isto... e no 

sonho de ser mãe... tudo isto...eu fiquei muito focada no estudo pra ajudar a melhorar o 

trabalho...essa parte é a que tem sido a mais difícil...as vezes sinto culpa de tá nessa 

situação agora 

 

Rockliff et al (2014) mencionam que há escassez de pesquisas utilizando medidas 

positivas de resultado emocionais, como bem-estar, afeto positivo, felicidade ou satisfação da 

qualidade de vida, para quantificar ajustamento psicológico. 

 

Marcos: ...a gente se apoia...nós nos apoiamos muito...um dá força pro 

outro...sempre foi assim 

 

Marcos: Nós nos apoiamos muito...a gente vai tentar ate certo limite porque a gente 

também tem que pensar nas coisas legais que a gente tem... a expectativa e ansiedade as 

vezes pesam...a gente sofre...mas eu já disse pra ela a nossa relação tá em primeiro lugar 

 

Igor: ... porque chegamos à conclusão que nosso relacionamento é muito bom... e 

que o casal que é unido e se gosta, enfrenta melhor qualquer tipo de problema. é assim 

que estamos passando por este problema agora tentando se ajudar 
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Gabriel - temos a sorte de ter um relacionamento bom, e isso eu acho muito 

importante, eu sei que as vezes ela sofre, e procuro dar todo o apoio  

 

 

Gilberto – acho que o apoio maior sai do casal, a gente conversa e tenta acalmar o 

outr...a gente sempre teve um casamento muito feliz  mesmo com todos os problemas 

 

Gloria – e muito difícil as vezes, mais a gente tenta se ajudar...conversar e entender 

quando o outro ta pra baixo. não adianta ficar assim, tem que levantar a cabeça e seguir 

em frente, fazer o tratamento e tudo que a gente puder...tiver no nosso alcance...se não der 

certo vamos ter que lidar com isso juntos 

 

Aspecto que deve ser observado é que, aproximadamente em 32 relatos, observam-

se referências sobre o partilhamento do enfrentamento da experiência. Nessas narrativas, 

um dos parceiros expressa o quanto se ressente pelo sofrimento do outro. Há mobilização 

de vários aspectos da vida do casal, pois a intimidade é devassada e isto requer dos 

parceiros grande disposição de reorganização na relação. O peso psíquico que incorre 

sobre cada um dos parceiros também é distinto, pois se trata de duas subjetividades 

tecendo uma relação. A citação de Caillé parece ilustrar a complexidade da conjugalidade 

absoluta: 

[...] duas percepções do mundo, duas histórias de vida, dois projetos de vida, 

duas identidades individuais que, na relação amorosa, convivem com uma 

conjugalidade, um desejo conjunto, uma história de vida conjugal, um projeto 

de vida de casal, uma identidade conjugal. Como ser dois sendo um? Como 

ser um sendo dois? Na lógica do casamento contemporâneo, um e um são três 

(CAILLÉ, 1991). 

 

O referencial teórico da psicologia analítica oferece a possibilidade de refletir sobre os 

inúmeros aspectos envolvidos na conjugalidade. Carotenuto (1997) menciona que ao amar no 

parceiro as nossas próprias características, como acontece na projeção de anima/us, 

procuraríamos a integração de nossos próprios conteúdos inconscientes. Uma vez que todo 

relacionamento é pautado por projeções, há um espelhamento de nossos conteúdos que são 

dilatados nessa projeção. A relação interpessoal que se configura num relacionamento 

conjugal, necessariamente, foi precedida por muitos conteúdos projetados.  

Como acontece com todo conteúdo projetado, ele se faz inconsciente, sendo na 

vivência do dinamismo anima/us que se será possível acessar tais conteúdos, já que se 

apresentam “visíveis” a nós. Durante o manejo com os casais foi possível constatar a 
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expressão de muitos conteúdos projetados. A observação de tais conteúdos permitiu 

identificar a manifestação do dinamismo anima/us e suas implicações.  

Muitos são os desafios, as renúncias, as concessões, que emergem na experiência da 

conjugalidade que, por sua vez, promove o confronto com a nossa própria sombra, mas 

também nos predispõe ao acesso e à expressão de muitas de nossas potencialidades. 

 Jung sublinha que um casamento (conjugalidade) consiste na discriminação da 

relação entre o eu e o outro. Acontece que frequentemente as pessoas envolvidas nesta relação 

não possuem suficiente entendimento de si mesmas. A falta de percepção e de 

autoconhecimento, com frequência, contribui para que o casal tenha conflitos significativos de 

toda ordem, situação que, seguramente, irá impactar a vida conjugal.  

Se num relacionamento o contato com a sombra permitir que conteúdos inconscientes 

sejam reconhecidos, incidirá aí a possibilidade de uma relação discriminada e, portanto, mais 

sadia psiquicamente. O contato com a sombra favorece a possibilidade de se chegar a um 

relacionamento criativo, carregado de sentido. Jung ressalta que casamento é como uma 

relação psicológica onde se instaura um espaço psíquico diferenciado 

Em sua maioria, os casais que se mostraram mais potentes em relação ao 

enfrentamento da infertilidade, foram os que denunciaram uma relação mais discriminada, na 

qual cada um dos parceiros, com seus temores, sofrimentos e suas expectativas, não perdeu de 

vista o sentido de sua própria história dentro da conjugalidade.  

O avanço científico no campo da medicina reprodutiva tem oferecido ajuda expressiva 

a muitos casais, minimizando significativamente seu sofrimento. Entretanto, inúmeros fatores 

estão implicados nessa vivência. O filho almejado pode ou não se realizar concretamente e 

esse enfrentamento, embora muito doloroso, talvez ofereça um caminho de descobertas, de 

importantes ressignificações dentro da conjugalidade em questão. Incidindo nesse processo 

uma oportunidade para que cada um dos parceiros possa se fortalecer e se desenvolver, seja 

como mulher, como homem e como um casal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A realização deste trabalho, além da área da psicologia recorreu ao campo da 

medicina, filosofia e sociologia. Inicialmente buscou-se contextualizar o fenômeno em 

questão e circunscrever o território que a pesquisa percorreria. No capítulo introdutório, o 

tema de pesquisa foi apresentado com informações que subsidiassem o leitor aos capítulos 

subsequentes.  

A prática da psicologia com interface na área da saúde oferece um importante campo 

de trabalho que acaba por favorecer uma integração imprescindível de aspectos psíquicos e 

somáticos na compreensão do homem. O tema da presente pesquisa expressa essa 

aproximação e esse partilhamento entre essas duas áreas. A medicina reprodutiva tem 

contribuído para tornar a infertilidade menos limitante, pois atualmente existem inúmeros 

tratamentos e procedimentos que auxiliam os casais a realizarem o plano da parentalidade 

esperado. Embora haja um crescente aumento de pesquisas nesta interface, 

psicologia/medicina, ainda há muito que se pesquisar. 

Evidenciou-se, a partir da revisão sistemática da bibliografia existente sobre o tema, a 

urgência de se incluir ambos os parceiros nas pesquisas que investigam os aspectos 

psicológicos associados a esta vivência, ressaltando a incipiência de trabalhos com a 

população masculina. Os pesquisadores têm alertado sobre a importante lacuna acerca da 

subjetividade masculina relacionada à infertilidade e ao tratamento da reprodução assistida. 

Os aspectos psicológicos associados à infertilidade podem trazer grande 

desorganização na vida pessoal, social e laboral das pessoas que estão enfrentando esse 

problema. Pesquisas chamam atenção para o contexto socioeconômico no qual os casais estão 

inseridos. Recente artigo de revisão,
40

 aponta que algumas variáveis psicossociais podem ser, 

significativamente, consideradas como relacionadas ao ajustamento psicológico das pessoas 

inférteis. Esses dados sugerem a necessidade de se refletir sobre estudos que priveligiem os 

aspectos sociais dos quais o sujeito faz parte, reiterando a pertinência de uma investigação de 

cunho biopsicosocial. 

A infertilidade se configura como um problema de saúde pública, devido a sua 

crescente incidência na população mundial. Embora existam centros de reprodução assitida na 

maioria dos países, muitas pessoas ainda não possuem acesso ao tratamento. Questões legais, 

                                                
40

 ROCKLIFF et al., 2014. 
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religiosas e éticas também devem ser consideradas em estudos futuros. No caso do Brasil, 

ainda não existe legislação específica para a utilização das Técnicas de Reprodução Assistida. 

O Conselho Federal de Medicina, orgão responsável pela prática médica, é que normatiza e 

regulamenta as TRAs. O rápido desenvovimento médico e tecnológico apresenta um amplo 

quadro de possibilidades para os mais diversos problemas, que se referem à impossibilidade 

e/ou incapacidade de ter um filho. Do mesmo modo, devem-se acelerar as discussões de 

ordem política e socioeconômicas para possibilitar o acesso a mais pessoas, a incluasão de 

profissionais da área da psicologia nesses atendimentos.  

O escopo deste trabalho foi investigar o psiquismo do casal infertil, mais 

precisamente, averiguar sentimentos, emoções e percepções associados a esta vivência.  Pode-

se concluir, a partir dos dados observados neste protocolo, que a vivência da infertilidade 

entre homenes e mulheres, corrobora estudos anteriores, pudemos observar distinções quanto 

aos conteúdos relatados diante da impossibilidade de ter um filho. A proposta desse trabalho 

consistiu em realizar um estudo que possibilitasse uma aproximação inicial com o tema da 

conjugalidade e infertilidade.  

Por meio das entrevistas quali-quantitativas realizadas, exploramos a subjetividade do 

casal perante o enfrentamento da infertilidade. Observamos que, cada um a seu modo,  

desenvolve meios de lidar com frustrações, fantasias, esperanças da parentalidade idealizada, 

sejam elas impostas pela cobrança social, religiosa, familiar. Como casal, ambos, homem e 

mulher, se fortalecem por meio de apoio ao parceiro, da preocupação com o bem-estar do 

outro, com relação a sonhos e perspectivas de realização que a maternidade/paternidade 

oferece.  

Nas narrativas dos participantes, descobrimos farto material para questões futuras 

sobre a infertilidade, principalmente no que se refere à forma de lidar com as cobranças 

demandadas pelo meio externo, e o modo pelo qual cada um expressa, ou verbaliza, 

incômodos e inquietações. Nossa pesquisa contribuiu com importantes observações sobre as 

expectativas das mulheres com relação à infertilidade. Contudo, assenta-se nas manifestações 

dos relatos dos homens, ainda pouco ouvidos nesse processo, o diferencial dessa pesquisa que 

poderá fornir material para outros estudos sobre o tema. 

Dessa forma, ao interagirmos com outros campos da ciência, ampliamos nossas 

possibilidades interpretativas, alinhavando a objetividade dos dados estatísticos, das teorias, 

dos autores à subjetividade dos participantes e à delicadeza desse tema que envolve aspectos 

profundos da vida de homens e mulheres que têm de aprender, sozinhos e como casal, a lidar 
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com perdas, impotências, frustrações. Nesse sentido, a psicologia profunda de Jung, mostra o 

quanto a relação com o outro favorece o nosso processo de individuação.   
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Concordo em participar da pesquisa: “Infertilidade e Conjugalidade”. 

Fui informado que fornecerei dados pessoais (idade, naturalidade, profissão, estado 

civil, renda mensal, posse de bens) e que na entrevista responderei questões sobre minha 

história pessoal, aspectos emocionais e diagnóstico de infertilidade. 

Participarei de 3 encontros com a psicóloga responsável pela pesquisa, Rita de Cássia 

Ferrer da Rosa, CRP.06/73989. Fui informado que poderei desistir de minha participação a 

qualquer momento ou retirar-me, mesmo ao final, sem qualquer prejuízo do 

acompanhamento/tratamento médico e/ou de qualquer serviço disponibilizado pelo CRSM. 

Qualquer desconforto de minha parte por conta da pesquisa poderá ser relatado à 

psicóloga responsável pela pesquisa que se encarregará de prestar o devido acompanhamento 

psicológico. 

Minha identidade será protegida e as informações obtidas neste estudo serão utilizadas 

apenas para ensino e fins científicos.  

Para qualquer esclarecimento, ou caso julgue necessário, estarão disponíveis os 

seguintes telefone e e-mail. 

Tel. 3248-8125 – Núcleo de Psicologia – CRSM – Hospital Pérola Byington 

 E-mail: rita8rosa@gmail.com 

Eu,__________________________________, RG_________________.residente à 

Rua_______________________________nº___________________________Telefones:(   

)______________________celular: (   )________________ 

___________________                                   ___________________________ 

  Colaborador           Rita de Cássia Ferrer da Rosa         

CRP 06/73989          
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ANEXO B –                . 2.013/13 

 

 

               . 2.013/13 

 

 

Adota as normas éticas para a utilização das 

técnicas de reprodução assistida, anexas à presente 

resolução, como dispositivo deontológico a ser 

seguido pelos médicos e revoga a Resolução CFM 

no 1.957/10.  

 

 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela 

Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei no 11.000, de 15 de dezembro de 

2004, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de julho de 1958, e Decreto n° 6.821, de 

14 de abril de 2009, e  

CONSIDERANDO a import ncia da infertilidade humana como um problema de 

saúde, com implicações médicas e psicológicas, e a legitimidade do anseio de superá-la;  

CONSIDERANDO que o avanço do conhecimento científico já permite solucionar 

vários casos de problemas de reprodução humana;  

CONSIDERANDO que o pleno do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 

julgamento de 5.5.2011, reconheceu e qualificou como entidade familiar a união estável 

homoafetiva (ADI 4.277 e ADPF 132);  

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o uso destas técnicas com os 

princípios da ética médica;  

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária do Conselho Federal 

de Medicina realizada em 16 de abril de 2013,  

RESOLVE:  

Art. 1o Adotar as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida, 

anexas à presente resolução, como dispositivo deontológico a ser seguido pelos médicos.  

Art. 2o Revoga-se a Resolução CFM no 1.957/10, publicada no D.O.U. de 6 de 

janeiro de 2011, Seção I, p. 79, e demais disposições em contrário.  

Art. 3o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 16 de abril de 2013  

              ’ V      HENRIQUE BATISTA E SILVA  
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ANEXO C –                                                 

                  DA  

 

 

                                                           

ASSISTIDA  

 

 

  -                    

1 - As técnicas de reprodução assistida (RA) têm o papel de auxiliar a resolução dos 

problemas de reprodução humana, facilitando o processo de procriação.  

2 - As técnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva de 

sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para a paciente ou o possível descendente, e 

a idade máxima das candidatas à gestação de RA é de 50 anos.  

3 - O consentimento informado será obrigatório para todos os pacientes submetidos às 

técnicas de reprodução assistida. Os aspectos médicos envolvendo a totalidade das 

circunst ncias da aplicação de uma técnica de RA serão detalhadamente expostos, bem como 

os resultados obtidos naquela unidade de tratamento com a técnica proposta. As informações 

devem também atingir dados de caráter biológico, jurídico, ético e econ mico. O documento 

de consentimento informado será elaborado em formulário especial e estará completo com a 

concord ncia, por escrito, das pessoas a serem submetidas às técnicas de reprodução assistida.  

4 - As técnicas de RA não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo 

(presença ou ausência de cromossomo Y) ou qualquer outra característica biológica do futuro 

filho, exceto quando se trate de evitar doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer.  

5 - É proibida a fecundação de oócitos humanos, com qualquer outra finalidade que 

não a procriação humana.  

6 - O número máximo de oócitos e embriões a serem transferidos para a receptora não 

pode ser superior a quatro. Quanto ao número de embriões a serem transferidos faz-se as 

seguintes recomendações: a) mulheres com até 35 anos: até 2 embriões; b) mulheres entre 36 

e 39 anos: até 3 embriões; c) mulheres entre 40 e 50 anos: até 4 embriões; d) nas situações de 

doação de óvulos e embriões, considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos 

óvulos.  

7 - Em caso de gravidez múltipla, decorrente do uso de técnicas de RA, é proibida a 

utilização de procedimentos que visem a redução embrionária.  

 

   -                               

 

1 - Todas as pessoas capazes, que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação 

não se afaste dos limites desta resolução, podem ser receptoras das técnicas de RA desde que 

os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre a mesma, de 

acordo com a legislação vigente.  

2 - É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamentos homoafetivos e pessoas 

solteiras, respeitado o direito da objeção de consciência do médico.  
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    -                                      V                 

                
 

As clínicas, centros ou serviços que aplicam técnicas de RA são responsáveis pelo 

controle de doenças infectocontagiosas, coleta, manuseio, conservação, distribuição, 

transferência e descarte de material biológico humano para a paciente de técnicas de RA, 

devendo apresentar como requisitos mínimos:  

1 - um diretor técnico responsável por todos os procedimentos médicos e laboratoriais 

executados, que será, obrigatoriamente, um médico registrado no Conselho Regional de 

Medicina de sua jurisdição;  

2 - um registro permanente (obtido por meio de informações observadas ou relatadas 

por fonte competente) das gestações, nascimentos e malformações de fetos ou recém-

nascidos, provenientes das diferentes técnicas de RA aplicadas na unidade em apreço, bem 

como dos procedimentos laboratoriais na manipulação de gametas e embriões;  

3 - um registro permanente das provas diagnósticas a que é submetido o material 

biológico humano que será transferido aos pacientes das técnicas de RA, com a finalidade 

precípua de evitar a transmissão de doenças;  

4 - Os registros deverão estar disponíveis para fiscalização dos Conselhos Regionais 

de Medicina.  

 

 V -                                

 

1 - A doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial.  

2 - Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa.  

3 - A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos para a mulher e 50 anos para 

o homem.  

4 - Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas 

e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as informações sobre doadores, 

por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a 

identidade civil do doador.  

5 - As clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem manter, de forma 

permanente, um registro de dados clínicos de caráter geral, características fenotípicas e uma 

amostra de material celular dos doadores, de acordo com a legislação vigente.  

6 - Na região de localização da unidade, o registro dos nascimentos evitará que um(a) 

doador(a) tenha produzido mais que duas gestações de crianças de sexos diferentes, numa 

área de um milhão de habitantes.  

7 - A escolha dos doadores é de responsabilidade da unidade. Dentro do possível, 

deverá garantir que o doador tenha a maior semelhança fenotípica e imunológica e a máxima 

possibilidade de compatibilidade com a receptora.  

8 - Não será permitido ao médico responsável pelas clínicas, unidades ou serviços, 

nem aos integrantes da equipe multidisciplinar que nelas prestam serviços, participarem como 

doadores nos programas de RA.  

9 - É permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada 

como doação compartilhada de oócitos em RA, onde doadora e receptora, participando como 

portadoras de problemas de reprodução, compartilham tanto do material biológico quanto dos 

custos financeiros que envolvem o procedimento de RA. A doadora tem preferência sobre o 

material biológico que será produzido.  

 

V -           V                             

 



150 

 

1 - As clínicas, centros ou serviços podem criopreservar espermatozoides, óvulos e 

embriões e tecidos gonádicos.  

2 - O número total de embriões produzidos em laboratório será comunicado aos 

pacientes, para que decidam quantos embriões serão transferidos a fresco, devendo os 

excedentes, viáveis, serem criopreservados.  

3 - No momento da criopreservação os pacientes devem expressar sua vontade, por 

escrito, quanto ao destino que será dado aos embriões criopreservados, quer em caso de 

divórcio, doenças graves ou falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los.  

4 - Os embriões criopreservados com mais de 5 (cinco) anos poderão ser descartados 

se esta for a vontade dos pacientes, e não apenas para pesquisas de células-tronco, conforme 

previsto na Lei de Biossegurança.  

 

V  -                         -                         

 

1 - As técnicas de RA podem ser utilizadas acopladas à seleção de embriões 

submetidos a diagnóstico de alterações genéticas causadoras de doenças.  

2 - As técnicas de RA também podem ser utilizadas para tipagem do sistema HLA do 

embrião, com o intuito de seleção de embriões HLA-compatíveis com algum filho(a) do casal 

já afetado por doença, doença esta que tenha como modalidade de tratamento efetivo o 

transplante de células-tronco ou de órgãos.  

3 - O tempo máximo de desenvolvimento de embriões  in vitro  será de 14 dias.  

 

V   -                                  (                  

        )  
 

As clínicas, centros ou serviços de reprodução humana podem usar técnicas de RA 

para criarem a situação identificada como gestação de substituição, desde que exista um 

problema médico que impeça ou contraindique a gestação na doadora genética ou em caso de 

união homoafetiva.  

1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos parceiros 

num parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – mãe; segundo grau – 

irmã/avó; terceiro grau – tia; quarto grau – prima), em todos os casos respeitada a idade limite 

de até 50 anos.  

2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.  

3 - Nas clínicas de reprodução os seguintes documentos e observações deverão constar 

no prontuário do paciente:  

- Termo de Consentimento Informado assinado pelos pacientes (pais genéticos) e pela 

doadora temporária do útero, consignado. Obs.: gestação compartilhada entre homoafetivos 

onde não existe infertilidade;  

- relatório médico com o perfil psicológico, atestando adequação clínica e emocional 

da doadora temporária do útero;  

- descrição pelo médico assistente, pormenorizada e por escrito, dos aspectos médicos 

envolvendo todas as circunst ncias da aplicação de uma técnica de RA, com dados de caráter 

biológico, jurídico, ético e econ mico, bem como os resultados obtidos naquela unidade de 

tratamento com a técnica proposta;  

- contrato entre os pacientes (pais genéticos) e a doadora temporária do útero (que 

recebeu o embrião em seu útero e deu à luz), estabelecendo claramente a questão da filiação 

da criança;  

- os aspectos biopsicossociais envolvidos no ciclo gravídico-puerperal;  

- os riscos inerentes à maternidade;  
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- a impossibilidade de interrupção da gravidez após iniciado o processo gestacional, 

salvo em casos previstos em lei ou autorizados judicialmente;  

- a garantia de tratamento e acompanhamento médico, inclusive por equipes 

multidisciplinares, se necessário, à mãe que doará temporariamente o útero, até o puerpério;  

- a garantia do registro civil da criança pelos pacientes (pais genéticos), devendo esta 

documentação ser providenciada durante a gravidez;  

- se a doadora temporária do útero for casada ou viver em união estável, deverá 

apresentar, por escrito, a aprovação do c njuge ou companheiro.  

 

V    -                      POST-MORTEM  
 

É possível desde que haja autorização prévia específica do(a) falecido(a) para o uso do 

material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente.  

 

   -                   

 

Casos de exceção, não previstos nesta resolução, dependerão da autorização do 

Conselho Regional de Medicina. 

 

                 V                    no           
 

No Brasil, até a presente data não há legislação específica a respeito da reprodução 

assistida. Transitam no Congresso Nacional, há anos, diversos projetos a respeito do assunto, 

mas nenhum deles chegou a termo.  

Considerando as dificuldades relativas ao assunto, o Conselho Federal de Medicina 

produziu uma resolução – Resolução CFM no 1.957/10 – orientadora dos médicos quanto às 

condutas a serem adotadas diante dos problemas decorrentes da prática da reprodução 

assistida, normatizando as condutas éticas a serem obedecidas no exercício das técnicas de 

reprodução assistida.  

A Resolução CFM no 1.957/10 mostrou-se satisfatória e eficaz, balizando o controle 

dos processos de fertilização assistida. No entanto, as mudanças sociais e a constante e rápida 

evolução científica nessa área tornaram necessária a sua revisão.  

Uma insistente e reiterada solicitação das clínicas de fertilidade de todo o país foi a 

abordagem sobre o descarte de embriões congelados, alguns até com mais de 20 (vinte) anos, 

em abandono e entulhando os serviços. A comissão revisora observou que a Lei de 

Biossegurança (Lei no 11.105/05), em seu artigo 5
o
, inciso II, já autorizava o descarte de 

embriões congelados há 3 anos, contados a partir da data do congelamento, para uso em 

pesquisas sobre células-tronco. A proposta é ampliar o prazo para 5 anos, e não só para 

pesquisas sobre células-tronco.  

Outros fatores motivadores foram a falta de limite de idade para o uso das técnicas e o 

excessivo número de mulheres com baixa probabilidade de gravidez devido à idade, que 

necessitam a recepção de óvulos doados.  

Esses aspectos geraram dúvidas crescentes oriundas dos Conselhos Regionais de 

Medicina, provocando a necessidade de atualizações.  

O somatório dos fatores acima citados foi estudado pela comissão, em conjunto com 

representantes da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, da Federação Brasileira das 

Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e 

Sociedade Brasileira de Genética Médica, sob a coordenação do conselheiro federal  osé 

Hiran da Silva Gallo.  
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Esta é a visão da comissão formada, que trazemos à consideração do plenário do 

Conselho Federal de Medicina.  

 

Brasília-DF, 16 de abril de 2013 

 

                 V        
 

Coordenador da Comissão de Revisão da Resolução CFM no 1.358/92 – Reprodução 

Assistida 
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ANEXO D – CRITÉRIO BRASIL 2015 

 

 

Critério Brasil 2015 

 

 

A nova regra de classificação divide a população brasileira em seis estratos 

socioeconômicos denominados A, B1, B2, C1, C2 e D-E 
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ANEXO E – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Roteiro de Entrevista 

 

 

1) Como voces se conheceram? 

2) Como ficaram sabendo sobre o problema em relação à fertilidade? Que informações vocês 

tem sobre o diagnóstico? 

3) Como tem sido lidar com o diagnóstico? 

4) As pessoas (parentes, amigos) sabem sobre a dificuldade de engravidar? procuram manter a 

infertilidade em segredo? 

5) O que voces mais gostam de fazer no tempo livre? o que fazem no momento de lazer?  

6) Convivem com crianças? Evitam estar em ambientes com grávidas ou crianças? 

7) O que pensam sobre adoção? Já conversaram a respeito? 

8) Qual a expectativa de vocês em relação a ter um filho? Pensam muito sobre isso? 

Conversam muito sobre isso? 

9) Como é o plano de família que fizeram?  

10) Onde buscam apoio pra enfrentar a dificuldade de não conseguir engravidar?  

11) O que acham sobre a profissão/ocupação de vocês? Gostam do que fazem? 

12) O que pensam sobre as pessoas que não tiveram filhos? 

13) O que sabem sobre os tratamentos de reprodução assistida? o que sabem sobre as chances 

de gravidez com essas técnicas? 

14) Quais os planos futuros? além de serem pais voces tem algum outro projeto de vida. 

15) Podem falar algo sobre a participação no grupo. 
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ANEXO F – ABIPEME 

 

 

ABIPEME Associação Brasileira Dos Institutos de Pesquisa de Mercado 

 

Dados de Classificação 
A. Quem é o chefe-de-família aqui(lá) na sua casa? ( ) o próprio entrevistado 

( ) outra pessoa_____________________________ 

 
Novo Critério Abipeme 

 

Nº do participante_____ 
 

B. Qual foi o grau de instrução mais alto que_____________ 

 

(chefe-de-família) obteve. Qual o último ano de escola que o (chefe-de-família) cursou? 
 

Categorias para classificação 

 
Não estudou o primário completo...................................................................0 Primário completo e 

ginásio incompleto........................................................5 Ginásio completo e colegial 

incompleto........................................................10 Colegial completo e universitário 
incompleto...............................................15 Universitário 

completo...................................................................................21 

 

C. Na sua casa tem (CADA ITEM ABAIXO)? NÃO SIM 
Aparelho de vídeo cassete VCR...................................................... ( )              10 Maquina de lavar 

roupa....................................................................( )               8 

Geladeira..........................................................................................( )                7 Aspirador de 
pó................................................................................( )                6 

 

D. Quantos (cada item abaixo) existem em sua casa? 

Nº de itens possuídos e número de pontos 

Itens possuídos 
 

Nenhum 
 

      Pontos 
 

  1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 ou mais 
 

 

Carros 

 

 4 

 

9 

 

13 

 

18 

 

22 

 

26 

 

 

TV a cores 

 

 4 

 

7 

 

14 

 

14 

 

18 

 

22 

 

 

Banheiros 

 

 2 

 

5 

 

10 

 

10 

 

12 

 

15 

 

 

Empregados 

mensalistas 

 

 5 

 

11 

 

21 

 

21 

 

26 

 

32 

 

 

Rádios 

 

 2 

 

3 

 

6 

 

6 

 

8 

 

9 

 

 

 
Classe socioeconômica pelo total de pontos ABIPEME 

 

TOTAL______ A>ou=a 89 B 59 a 88 C 35 a 58 D 20 a 34 E< ou=a 19 
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ANEXO G – PARECER CONSUBSTANCIADO DE PROJETO DE PESQUISA 
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ANEXO H – FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 

 

 

 


