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There’s an old joke among contraceptive researchers: "Twenty years ago, the male contraceptive
pill was just 10 years away”.
Kathleen Doheny

The search for a contraceptive pill for men has come to be seen as a scientific hunt for the
holy grail.
Katy Harrington

Male birth control, like death, is always just around the corner.
Samantha Allen
Male contraceptive options haven’t changed since Elvis was thin
Valerie Tarico

RESUMO

PEREIRA, Georgia Martins Carvalho. Viabilizando tecnologias improváveis: uma análise
sobre o fomento de contraceptivos masculinos pela ONG Male Contraception Initiative.
2017. 159 f. (Dissertação de Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde Coletiva,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
O lançamento de uma “pílula masculina”, um contraceptivo reversível voltado para os
homens com eficácia equivalente à da pílula anticoncepcional feminina, já foi anunciado
diversas vezes desde a década de 1970. Esse produto nunca chegou ao mercado, mas a sua
presença na mídia foi recorrente ao longo dos anos e a promessa de que ele finalmente seria
lançado foi sendo renovada a cada década. Atualmente, presenciamos mais um momento de
otimismo em relação a sua disponibilização. Diversos meios de comunicação anunciam o
desenvolvimento de vários anticoncepcionais masculinos reversíveis e afirmam que eles
podem estar no mercado nos próximos anos. Para além da possibilidade do seu lançamento, o
objetivo da presente pesquisa é analisar o trabalho para a viabilização dessas tecnologias
realizado por um ator de destaque no campo da contracepção masculina, a ONG
estadounidense Male Contraception Initiative (MCI). O propósito desta organização é
permitir o desenvolvimento de contraceptivos masculinos e demonstrar a demanda existente
para tais artefatos. Para isso, atua provendo recursos técnicos e financeiros para pesquisadores
e constitui-se como um centro para conectar, informar e engajar defensores dessas
tecnologias. O processo de viabilização de anticoncepcionais masculinos reflete e materializa
a atual configuração das relações de gênero no âmbito da contracepção e aspectos a ela
relacionados. Deste modo, ele nos parece, nos termos de Lévi –Strauss, “bom para pensar”
questões como: (bio)medicalização dos corpos masculinos; políticas populacionais;
masculinidades contemporâneas; paternidade; e direitos reprodutivos. A partir de uma
abordagem socioantropológica, utilizamos a técnica de análise de documentos para
compreender como a MCI atua para a produção e a aceitação de tais tecnologias e que
sentidos atribui a elas quando aponta a necessidade da sua disponibilização no mercado.
Foram utilizados textos publicados no site da organização, na sua página na rede social
Facebook e textos midiáticos que citam a MCI ou são de autoria de algum dos seus membros,
assim como os vídeos produzidos pela ONG e disponibilizados pelo YouTube.

Palavras-chave: Anticoncepção. Dispositivos anticoncepcionais masculinos. Gênero.
Masculinidade. Tecnologia.

ABSTRACT
PEREIRA, Georgia Martins Carvalho. Viabilizando tecnologias improváveis: Uma análise
sobre o fomento de contraceptivos masculinos pela ONG Male Contraception Initiative.
2017. 159 f. Dissertação Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Saúde Coletiva,
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

The launch of a "male pill," a reversible contraceptive dedicated to men with the
equivalent efficacy of the female contraceptive pill, has been announced several times since
the 1970s. This product never reached the market, but its presence was in the media over the
years and the promise that it would finally be released have being renewed every decade.
Nowadays, we are living in another moment of optimism regarding its availability. Several
media announce the development of various reversible male contraceptive technologies and
state that they may be on the market in the coming years. In addition to the possibility of
launching these new technologies, the objective of the present research is to analyze the work
of construction reversible contraceptives’ feasibility for men performed by a prominent male
counterpart in the field of male contraception, the American NGO Male Contraception
Initiative (MCI). The purpose of this organization is to enable the development of male
contraceptives and demonstrate the existing demand for such products. To this end, it
provides technical and financial resources to researchers and constitutes a center to connect,
inform and engage defenders of these technologies.The process of constructing viability of
male contraceptives reflects and materializes the current configuration of gender relations in
the context of contraception and related aspects. In this way, it seems to us, in Lévi -Strauss'
terms, "good to think" questions such as: (bio) medicalization of masculine bodies; population
policies; contemporary masculinities; paternity; and reproductive rights. From a socioanthropological approach, we use the document analysis technique to analyze how MCI acts
for the production and acceptance of such technologies and what meanings it attributes to
them when it points out the need for its availability in the market. We analyzed texts
published on the website of the organization, its page in the social network Facebook and
media texts that mention MCI or are authored by some of its members, as well as videos
produced by the NGO and made available by YouTube.

Keywords: Contraception. Male Contraceptives Device. Gender. Masculinity. Technology.
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INTRODUÇÃO

The birth control arena was, and still is, a highly political world.
Nelly Oudshoorn

Desde os anos 1970, é anunciado o possível lançamento de uma “pílula masculina”1,
um contraceptivo reversível voltado para os homens com eficácia equivalente à da pílula
anticoncepcional feminina. Esse produto nunca chegou ao mercado, porém a sua presença na
mídia foi recorrente ao longo dos anos e a promessa de que ele finalmente seria lançado foi
sendo renovada a cada década (OUDSHOORN, 2003; SILVA, 2004).
Oudshoorn (2003) indica que a “pílula masculina” é um símbolo cultural confuso,
pois, apesar de nunca ter sido disponibilizada para consumo, já gerou muita discussão e se
encontra enraizada no imaginário social. Diferentemente de outras tecnologias, que têm seus
conceitos difundidos à medida que elas mesmas circulam para consumo na sociedade, a ideia
de um novo contraceptivo masculino reversível é propagada há décadas. Textos jornalísticos
reiteram a expressão “pílula masculina” e divulgam periodicamente avanços nas pesquisas
reforçando a ideia de que o seu lançamento está próximo. A autora aponta, inclusive, que é
comum encontrar pessoas que acham estar a “pílula” já acessível para uso2.
Atualmente, presenciamos mais um momento de anúncios da disponibilização dessa
nova (velha) tecnologia. Meios de comunicação divulgam o desenvolvimento de diferentes
anticoncepcionais para homens e indicam, novamente, que o seu lançamento será nos
próximos anos. São anunciadas pílulas hormonais semelhantes à feminina, mas também
diversos métodos não hormonais com foco na produção, maturação ou mobilidade dos
espermatozoides, além de abordagens mecânicas que focam na oclusão dos vasos deferentes3
através de algum dispositivo, assemelhando-se à ideia de uma vasectomia reversível.

1

Em âmbito nacional, Josilene da Silva (2004) informa que uma das primeiras notícias sobre anticoncepcionais
masculinos foi publicada em 1970 no Jornal do Brasil.
2

Na presente pesquisa, observamos o mesmo fenônomo: algumas pessoas, quando comunicadas sobre o tema
investigado, perguntaram ou afirmaram sobre a existência deste produto nos dias de hoje.
3

Canal muscular que conduz os espermatozoides a partir dos epidídimos, o local onde estes ficam armazenados
após a sua produção pelos testículos.
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Figura 1

Fonte: Revista Superinteressante. Disponível em:
http://super.abril.com.br/tecnologia/anticoncepcional-masculino-pode-ser-lancado-em-2018/. Último
acesso em 30/11/2016

Projetos de desenvolvimento de contraceptivos levados a cabo em vários países e em
distintos estágios de pesquisa são divulgados pela mídia, em geral, de maneira otimista. A
ausência de efeitos colaterais, a eficácia, a demanda e a aceitação de um tal produto são,
muitas vezes, ressaltadas nos textos.

16

Novo anticoncepcional masculino: cientistas desenvolveram um
contraceptivo que evita a liberação de espermatozoides, sem trazer
problemas futuros ao homem (O Globo, 03/12/2013).
Pílula contraceptiva masculina está vindo e pode revolucionar a sua
vida sexual (Mirror, 15/06/2015, tradução nossa4).
Figura 2

Fonte: Revista Exame. Disponível em: http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/anticoncepcionalmasculino-pode-chegar-ao-mercado-em-2017/. Último acesso em 30/11/2016.

4

No original: “Male contraception pill is coming and could it revolutionize your sex life.”
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Figura 3

Fonte: Revista Cosmopolitan. Disponível em: http://www.cosmopolitan.com/sexlove/news/a61010/male-birth-control-contraline . Último acesso em 30/11/2016.

O nosso interesse nessas tecnologias em desenvolvimento como tema de pesquisa
provém da sua potência para alterar a divisão sexual do trabalho reprodutivo e contraceptivo.
Ainda se encontra extremamente naturalizado o papel social da mulher como responsável por
tudo o que concerne à reprodução. Nesse contexto, a contracepção vem sendo concebida
social e culturalmente como uma atividade e responsabilidade feminina (ARILHA, 1998;
OUDSHOORN, 2003). Os programas de planejamento familiar no Brasil, por exemplo,
ilustram muito bem esta realidade uma vez que continuam focando nas mulheres,
principalmente naquelas que já foram mães (CARVALHO; PIROTTA; SCHOR, 2001;
HEILBORN et al, 2012).
Diversos estudos apontam que, atualmente, há uma maior conscientização masculina
quanto a sua responsabilidade e uma maior participação5 na contracepção - pelo menos em
certos segmentos sociais e geracionais. Porém, essas mesmas pesquisas ressaltam que ainda
prevalece a ideia de que a mulher é a principal agente e responsável por essa atividade
(CARVALHO; PIROTTA; SCHOR, 2001; DUARTE et al., 2003; MARCOLINO;
GALASTRO, 2001; OLIVEIRA et al., 2011; QUADROS, 2011). Marchi (2001), em trabalho

5

É importante ressaltar que, assim como Quadros (2011), não identificamos previamente nem a participação
nem a ausência masculina na contracepção como sinônimo de práticas associadas a relações mais igualitárias
entre homens e mulheres. Ambos os fenômenos podem estar ligados tanto à controle e dominação masculina
como a relações mais equânimes, sua distinção só poderá ser feita a partir de uma análise do contexto das
relações e motivações.
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sobre a prática de vasectomia, afirma que os homens tendem a intervir na contracepção
principalmente quando consideram que as mulheres não podem resolver a situação sozinhas.
Desta forma, no que concerne à contracepção, são elas que, na maioria dos casos,
utilizam e fazem o controle dos métodos contraceptivos e são as principais responsabilizadas
e afetadas pela ocorrência de uma gravidez. O que nos inquieta são as consequências dessa
responsabilização quase exclusivamente feminina. Acreditamos que tal lugar social de
responsáveis pela contracepção representa, de modo paradoxal, tanto empoderamento como
sobrecarga e vulnerabilidade para as mulheres.
Em relação ao empoderamento, o fato de que socialmente seja a mulher a principal
responsável pela contracepção pode ser compreendido como algo que lhe possibilita
autonomia sobre seu corpo e poder de decisão quanto à reprodução (CARVALHO;
PIROTTA; SCHOR, 2001). Nesse sentido, a invenção da pílula anticoncepcional foi uma
conquista para o movimento feminista e um marco da revolução sexual ao viabilizar a
dissociação da vida sexual da reprodução para as mulheres, algo que já era uma realidade para
os homens devido à possibilidade de eles não assumirem uma possível gravidez. A pílula,
com a sua alta eficácia como método contraceptivo, permitiu que as mulheres pudessem
decidir se queriam ou não ser mães, quando ter um filho, quantos filhos e em que espaço de
tempo engravidar.
Por outro lado, em relação à vulnerabilidade, o fato de que socialmente seja a mulher a
principal responsável pela contracepção faz com que os homens, em geral, não participem ou
se responsabilizem, deixando todo o trabalho e as consequências para as parceiras. São elas
que devem se preocupar com não engravidar e, por isso, têm que se informar sobre os
métodos; ir frequentemente a médicos; fazer exames; conseguir prescrições ou os próprios
medicamentos; usá-los corretamente; bancar financeiramente o seu uso; exigir do parceiro o
uso de métodos com participação masculina; sofrer os eventuais efeitos colaterais e danos à
saúde; e, no caso de uma gravidez não planejada, são as principais responsabilizadas
(CARVALHO; PIROTTA; SCHOR, 2001; MARCOLINO; GALASTRO, 2001).
Além disso, tal naturalização da mulher como a agente da contracepção se dá, em
alguns casos, em um contexto no qual ainda há a prescrição do seu papel passivo no sexo em
relação ao macho ativo. Nesses cenários, a prescrição de uma atitude de inexperiência ou
passividade em relação ao sexo contrasta com a responsabilização por gerir a contracepção,
dificultando ainda mais a negociação do uso de contraceptivos com os parceiros.
Nessa divisão sexual do trabalho contraceptivo, as tecnologias anticoncepcionais
exercem um papel central uma vez que a grande maioria dos métodos disponíveis são
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femininos6. Eles materializam o corpo da mulher como o lugar da intervenção contraceptiva e,
consequentemente, a mulher como agente da contracepção (OUDSHOORN, 2003). Deste
modo, uma “pílula masculina” seria um artefato com potencial para desestabilizar relações de
gênero em torno da contracepção, incluindo o corpo masculino como local de intervenção.
Diante da criminalização do aborto em âmbito nacional e das recorrentes denúncias
em relação aos efeitos colaterais das pílulas femininas, é importante refletirmos sobre a
contracepção e as relações de gênero que a permeiam. As tecnologias contraceptivas
masculinas aparecem na presente pesquisa como uma lente privilegiada para pensar essas
relações.
Nós temos as tecnologias que merecemos, afirmam Bijker e Law (1992) jogando com
a ideia bastante difundida de que cada povo tem os políticos que merece. “Nossas tecnologias
espelham nossas sociedades” (p.3, tradução nossa7), seguem os autores para ilustrar que as
relações sociais moldam as tecnologias ao mesmo tempo em que são por elas moldadas. Na
verdade, defendem que não há como pensar de maneira dissociada um mundo social e um
mundo técnico (BIJKER; LAW, 1992). Seguindo tais autores, encaramos como algo que tem
muito a dizer sobre nós o fato de termos mais de dez contraceptivos reversíveis femininos
enquanto somente há um contraceptivo reversível masculino, o preservativo8.
Para pensar o trabalho de viabilização de contraceptivos masculinos reversíveis nos
dias de hoje, escolhemos como objeto de pesquisa uma organização não governamental
(ONG)

estadounidense que atua no fomento a tais tecnologias. A Male Contraception

Initiative (MCI) foi fundada recentemente, em 2014, em Durham, Carolina do Norte, e
trabalha pela inclusão dos homens na contracepção através do fomento ao desenvolvimento
de anticoncepcionais não hormonais. Além de se engajar na elaboração técnica de
determinados contraceptivos através de campanhas para o seu financiamento, atua divulgando
diversos outros projetos de métodos não hormonais e busca conscientizar o público sobre a

6

Atualmente, sem levar em conta os métodos comportamentais, como o coito interrompido, só temos
disponíveis a vasectomia e o preservativo como métodos contraceptivos masculinos, enquanto há mais de dez
métodos femininos.
7

8

No original: “ Our technologies mirror our societies”.

A vasectomia pode ser revertida, porém este é um tema controverso. Alguns especialistas defendem que a taxa
de reversibilidade é considerada baixa, enquanto outros defendem que tal taxa é alta, mas ressaltam que a
reversão é um procedimento bastante custoso e invasivo. Desta forma, os médicos tendem a indicar a
vasectomia para aqueles que buscam um método definitivo.
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sua importância e necessidade, produzindo campanhas e materiais de divulgação. É uma das
cinco instituições que compõem o Consórcio Internacional para a Contracepção Masculina9.
O nosso interesse e sensibilidade em relação ao tema dos contraceptivos masculinos
foram despertados a partir da percepção de que se multiplicavam em jornais de ampla
circulação notícias sobre estas possíveis novas tecnologias. A partir de um primeiro contato
com tais textos, conhecemos a atuação da MCI e percebemos a centralidade dessa ONG que,
desde a sua criação, é recorrentemente citada quando o tema é contracepção masculina, com
seus membros sendo entrevistados ou assinando artigos publicados em jornais de grande
circulação como mostra a Figura 4. Assim, juntamente com outras organizações fomentadoras
e cientistas, a MCI é uma das principais fontes para as matérias sobre essas tecnologias que
circulam nos meios de comunicação, evidenciando a sua relevância para o campo dos
contraceptivos masculinos na atualidade.
A escolha dessa ONG em relação às outras se deu porque ela é voltada apenas para o
fomento de anticoncepcionais não hormonais para homens, enquanto as demais instituições
não se restringem a esse tipo de tecnologia, trabalhando também com contraceptivos
femininos ou com tecnologias médicas em geral negligenciadas pela indústria farmacêutica.
Ou seja, a MCI é fértil enquanto espaço de produção discursiva sobre este tema específico,
além de nos parecer um player importante em termos práticos ao buscar financiamento para
pesquisas de desenvolvimento desses produtos.

9

O Consórcio será apresentado de maneira mais detida adiante.
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Figura 4

Fonte: Jornal The Telegraph. Disponível em: http://www.telegraph.co.uk/women/sex/themale-pill-is-coming---and-its-going-to-change-everything/. Último acesso em 30/11/2016.

Grupos sociais relevantes para as tecnologias são a base da análise sociotécnica
(PINCH; BIJKER, 1987), permitindo-nos compreender porque os produtos se desenvolveram
de uma determinada maneira ou não foram viabilizados. Oudshoorn (1994) ressalta que a
construção de fatos e artefatos científicos não se restringe aos laboratórios, englobando
diversos atores externos ao campo científico no sentido estrito. Deste modo, o objetivo da
presente pesquisa é analisar o trabalho de construção da viabilidade de anticoncepcionais
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reversíveis para homens realizado por um ator de destaque no campo da contracepção
masculina, a ONG Male Contraception Initiative (MCI).
Seguindo a obra “The Male Pill: A Biography of a Technology in the Making” de
Nelly Oudshoorn - referência sobre o tema publicada em 2003 e bibliografia central para
todas as etapas da pesquisa aqui apresentada - pensamos o desenvolvimento das tecnologias
contraceptivas masculinas através da perspectiva dos estudos sociais da ciência e da
tecnologia (ESCT). O objetivo de The Male Pill é superar as explicações essencialistas que
indicam a fisiologia como justificativa para a assimetria de gênero materializada nos
anticoncepcionais. Oudshoorn (2003) apresenta a trajetória dessas tecnologias em
desenvolvimento enfocando principalmente nos projetos da Organização Mundial da Saúde
(OMS) de produção de um contraceptivo masculino reversível e abarca o período entre o final
dos anos 1960 até finais dos anos 1990.
Segundo a autora, a suposta dificuldade de realizar a supressão da produção de
espermatozoides de maneira reversível e os efeitos colaterais gerados – ou seja, questões
ligadas à fisiologia – são convencionalmente apontados como entraves ao lançamento dessas
novas tecnologias para homens. Quanto à dificuldade identificada para a intervenção na
espermatogênese, Oudshoorn (2003) afirma que há discordância no campo científico sobre a
maior complexidade em relação à supressão da produção de óvulos. Já quanto aos efeitos
colaterais, ressalta que são, em muitos casos, efeitos similares aos gerados pelas pílulas
anticoncepcionais femininas, ou seja, no caso dos corpos das mulheres, tais efeitos não
representaram um impedimento, deixando claro que noções como segurança e risco
encontram-se associadas ao gênero dos indivíduos.
Josilene da Silva (2004) afirma que a questão dos efeitos colaterais foi bastante central
para justificar o não lançamento de contraceptivos para homens. Nas décadas de 1970 e 1980,
jornais de circulação nacional apontavam para efeitos semelhantes aos da pílula
anticoncepcional feminina como entraves à disponibilização do produto10, ressaltando que os
homens não estariam dispostos a encarar os mesmos inconvenientes que as mulheres, como
fica claro no trecho a seguir, citado pela autora:

As pílulas anticoncepcionais para os homens não chegaram ao público
porque provocam efeitos colaterais que ainda não puderam ser
10

Atualmente, a imprensa, de maneira geral, é bastante otimista em relação a essas tecnologias. A questão da
segurança segue aparecendo, mas com destaque para a ausência de riscos e de efeitos secundários preocupates.
Por sua vez, quando a existência de riscos é reconhecida, estes são relativizados em comparação com os efeitos
da pílula feminina.
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eliminados... Engordar 4 ou 5 kg por um ano para quem vai tomar a
pílula por muitos anos é algo que podem concordar as mulheres, mas
não os homens (Jornal de Santa Catarina, 02/06/1978 APUD SILVA,
2004)
Assim, pode-se afirmar que, se até hoje, não encontramos uma “pílula masculina” nos
balcões das farmácias ou nos consultórios médicos, é devido a questões que estão para além
da fisiologia e da técnica no sentido estrito11. Através da excelente biografia realizada por
Oudshoorn (2003), ficam explícitos os entraves de ordem social e cultural que desde as
primeiras tentativas se impuseram à criação de tal tecnologia; acreditamos que muitos desses
entraves ainda permanecem – o questionamento sobre a sua demanda e a possibilidade de ser
um produto lucrativo faz com que a indústria farmacêutica não invista na sua produção e,
consequentemente, a falta de recursos financeiros é uma marca dos projetos em andamento.
Um contraceptivo masculino reversível e equivalente à pílula anticoncepcional
continua sendo uma tecnologia improvável, apesar de estar circulando, principalmente através
da mídia e dos seus agentes fomentadores, como um produto em breve disponível. Por que,
então, focar na viabilização de uma tecnologia que de antemão consideramos improvável,
principalmente no curto prazo?
A partir dos estudos sociais da ciência e da tecnologia (ESCT), o processo de
construção da viabilidade de qualquer tecnologia por si só, independentemente do seu sucesso
ou fracasso, é encarado como um fenômeno pleno de significados, como um objeto de
pesquisa muito frutífero. Desta forma, se vamos encontrar ou não um contraceptivo masculino
reversível nos próximos anos ou décadas, não é algo que pretendemos – nem podemos –
responder ou prever. Reconhecemos todas as restrições que se impõem a uma tecnologia com
esse fim e também enfatizamos que promessas consistentes do seu lançamento circulam nas
sociedades medicalizadas há quase 50 anos e sempre foram frustradas.
Estudar uma tecnologia ainda em construção vai ao encontro da proposta de Latour
(2000) de estudar não a ciência acabada, mas justamente a ciência em construção.
Acompanhar o desenvolvimento de um fato ou artefato científico ainda não estabelecido pode
possibilitar acesso a mais informações do que uma teoria ou tecnologia já constituída e
legitimada.

11

Não concebemos nem a fisiologia nem a técnica como mundos separados do mundo social, porém neste caso
utilizamos os termos “fisiologia” e “técnica” como eles são compreendidos pelo sentido comum justamente para
argumentar que não se pode separar o fisiológico e o técnico do social para a compreensão do porquê até hoje
não temos um novo contraceptivos reversível para homens eficaz.
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O processo de construção da viabilidade de contraceptivos masculinos reflete e
materializa a atual configuração das relações de gênero no âmbito da contracepção e aspectos
a ela relacionados. Deste modo, ele nos parece, nos termos de Lévi –Strauss, “bom para
pensar” diversas questões, dentre elas: (bio)medicalização dos corpos masculinos; políticas
populacionais; masculinidades contemporâneas; paternidade; e direitos reprodutivos.
Por mais que não encontremos nos próximos anos uma “pílula masculina” nas
farmácias e consultórios médicos, os esforços de viabilização dessas tecnologias têm efeitos.
Os discursos e práticas dos atores envolvidos direta ou indiretamente na sua produção incidem
sobre relações entre homens e mulheres e sobre os sentidos que estes dão, por exemplo, a
corpos, noções de riscos e segurança, reprodução, contracepção, responsabilidade
contraceptiva, direitos reprodutivos e paternidade. Em outras palavras, a significativa
circulação do conceito de uma “pílula masculina”, algo que já aconteceu em diversos
momentos no passado, tem consequências mesmo que não haja a disponibilização desse
produto no mercado para consumo. Estas tecnologias existem em discursos, esperanças,
políticas, veículos de comunicação de massa e mesmo no imaginário dos possíveis usuários.
Há diversas tecnologias contraceptivas para homens em desenvolvimento na
atualidade e muitas delas não são em formato de pílula. A escolha pelo termo pílula masculina
entre aspas se dá justamente para indicar que não se trata em todos os casos de uma pílula. A
manutenção desse termo, impreciso em certo sentido, deve-se a sua circulação no próprio
campo analisado. Diversas reportagens que tratam especificamente de artefatos que não são
em formato de pílula utilizam tal termo para referenciá-los, demonstrando o valor simbólico
do termo no campo da contracepção devido à história e ao impacto da pílula anticoncepcional
feminina
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a atuação da ONG Male
Contraception Initiative (MCI) na criação da viabilidade de contraceptivos reversíveis
voltados para homens; como essa organização atua para a produção e aceitação de tais
tecnologias e que sentidos atribui a elas quando aponta a necessidade da sua disponibilização
no mercado. Buscando responder a tais indagações a partir de uma abordagem
socioantropológica, utilizamos a técnica de análise de documentos. Foram selecionados textos
publicados no site da organização e na sua página na rede social Facebook, vídeos da ONG
disponibilizados através do Youtube e textos midiáticos que citam a MCI ou são de autoria de
algum dos seus membros.
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Cabe justificar a escolha de uma ONG estrangeira. Por se tratar de uma organização
estadunidense, pode-se argumentar que o papel da MCI na construção dos sentidos para os
contraceptivos masculinos se restringiria aos EUA. Porém, as tecnologias que essa ONG
fomenta são anunciadas pela mídia brasileira como se fossem chegar em breve ao mercado
nacional e as posições dessa organização, tanto sobre as tecnologias como sobre seus
possíveis usuários, são reproduzidas pela mídia internacional em notícias que se referem às
possibilidades de lançamento no mercado mundial, incluindo o Brasil.
A sua proposta como instituição indica essa perspectiva global, ela atua para que os
contraceptivos masculinos se tornem tão difundidos como os femininos. Um dos seus
principais argumentos para a necessidade dessa tecnologia é a alta demanda por parte de
homens e mulheres em várias regiões do mundo; para corroborar a existência de mercado para
um produto com tal finalidade são citadas pesquisas acadêmicas realizadas com populações
de diversos países. Ou seja, a própria ONG tem uma atuação e um discurso voltados para um
mercado em âmbito global. Como já exposto, ela compõe o Consórcio Internacional para
Contracepção Masculina, que possui como objetivo criar uma rede internacional com foco na
promoção desse tipo de contracepção.
É, então, possível apontar que o trabalho da Male Contraception Initiative (MCI) tem
efeitos para além do seu país de origem em um contexto de globalização da
(bio)medicalização. Por outro lado, reconhecemos que tais efeitos serão condicionados pela
configuração das relações de gênero quanto à contracepção em cada grupo social, desenhando
nos EUA e no Brasil, por exemplo, cenários bastante distintos entre si a respeito da
viabilidade de um contraceptivo masculino.
As trajetórias afetivas, sexuais, reprodutivas e contraceptivas são constituídas
socialmente e não podem ser analisadas sem a perspectiva das relações de gênero, classe e
geração que as moldam (HEILBORN et al, 2012). Desta forma, não nos debruçamos nesse
momento sobre realidades nacionais específicas e ressaltamos que os impactos das ações e
discursos de todos os atores engajados no desenvolvimento de contraceptivos para homens
nos diversos grupos sociais, mesmo dentro de um mesmo país, são, obviamente, os mais
diversos e condicionados por múltiplos fatores. Nosso enfoque é sobre o trabalho de
construção da viabilização a nível mundial de contraceptivos masculinos reversíveis pela
Male Contraception Initiative (MCI) por reconhecermos o seu papel central no campo da
contracepção masculina e a circulação internacional dos seus argumentos, pareceres e
práticas.
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No primeiro capítulo, apresentamos o referencial teórico que utilizamos para analisar a
construção da viabilidade de tecnologias contraceptivas para homens na atualidade, além de
expor, em linhas gerais, aspectos da história da configuração do campo dos contraceptivos
masculinos. No segundo capítulo, enfocamos a configuração atual deste campo, descrevendo
algumas tecnologias em desenvolvimento bem como instituições envolvidas na sua produção,
com destaque para a imprensa e a Male Contraception Initiative (MCI). No terceiro capítulo,
a metodologia é apresentada juntamente com os principais argumentos desta ONG sobre os
contraceptivos masculinos na sua tarefa de difundir informações a respeito de tais tecnologias.
No quarto e último capítulo, analisamos o trabalho da MCI de construção do usuário de uma
“pílula masculina” e sua relação com: concepções e práticas biomédicas e leigas a respeito
dos corpos masculinos; a (bio)medicalização dos corpos de homens cisgêneros; concepções e
vivências de paternidade; e concepções de direitos reprodutivos e políticas populacionais.
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1 A TRAJETÓRIA DE UMA TECNOLOGIA IMPROVÁVEL
1.1 Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (ESCT)

The processes that shapes our technologies go right to the heart of the
way in which we live and organize our societies
Wiebe Bijker; John Law
A ciência é uma das marcas da nossa sociedade, ela é o nosso princípio geral de
explicação e em todos os âmbitos das nossas vidas lidamos com produtos tecnocientíficos,
inclusive inseridos em nossos corpos. No uso cotidiano da linguagem, o que é científico é
associado ao que é real e verdadeiro (CAMARGO; ROHDEN; CÁCERES, 2011). Porém, a
noção de uma verdade da natureza que seria desvendada pela ciência passou a ser rejeitada
principalmente a partir dos anos 1960 (OUDSHOORN, 2003).
Décadas antes, em 1935, Ludwik Fleck, um dos mais importantes teóricos da história e
da sociologia da ciência, já afirmava que “nas ciências exatas, assim como na arte e na vida,
não existe outra fidelidade à natureza senão a fidelidade à cultura” (2010, p.76). O trabalho de
Fleck, contudo, permaneceu praticamente desconhecido até que os aspectos históricos e
sociais passaram a ganhar importância na compreensão da ciência (CONDÉ, 2010). Tendo a
obra de Tomas Kuhn12, A estrutura das revoluções científicas, publicada em 1962, como um
dos seus marcos, uma perspectiva filosófica crítica à ciência se desenvolveu e ganhou
relevância.
As teorias filosóficas até então dominantes focavam principalmente na criação de
critérios para separar o científico do não científico, concentrando-se na prescrição de como a
ciência deveria ser. Apesar das diferenças existentes entre as várias teorias epistemológicas, a
concepção de uma ciência única que cresceria a partir da acumulação do conhecimento
prevalecia. Kuhn rompe com essa perspectiva ao oferecer um modelo de apreensão da ciência
como atividade social e cultural (CAMARGO; ROHDEN; CÁCERES, 2011).

Para Kuhn o sujeito cognoscente não é mais o indivíduo, mas comunidades de
pesquisadores, com um importante componente extra-cognitivo, o paradigma, e a
história das ciências é compreendida não mais como um crescendo contínuo de
acumulação, mas como uma sucessão de crises e revoluções. A ideia de um critério
de demarcação único para todas as ciências é praticamente descartada (CAMARGO;
ROHDEN; CÁCERES, 2011, p. 9).

12

Kuhn é um dos responsáveis pela redescoberta da obra de Fleck e reconhece que muitas das ideias que
desenvolveu já haviam sido antecipadas por esse autor (CONDÉ, 2010).
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Sociólogos, antropólogos, filósofos e historiadores passaram, então, a se debruçar
sobre o fazer ciência, sobre as atividades dos atores no campo científico, buscando entendêlas para além das explicações e apresentações desses atores. Surge, nos anos 1970, um
programa de investigação que se autodenominou “Programa Forte” da sociologia das ciências
com regras epistemológicas e metodológicas - como a causalidade social, apontando que a
sociedade seria a base do conhecimento; e o princípio de simetria, segundo o qual a descrição
de teorias científicas deveria ser feita de uma mesma maneira independentemente do seu
triunfo ou fracasso, coibindo a abordagem da teoria que teve êxito como correta enquanto as
teorias fracassadas seriam caracterizadas como erradas (CAMARGO; ROHDEN; CÁCERES,
2011).
A partir desse caminho aberto, os estudos sociais da ciência e da tecnologia (ESCT) se
desenvolveram. Este é um campo difuso, marcado por múltiplas disciplinas, instituições e
metodologias, com abordagens e autores nem sempre convergentes. Tem como solo comum a
concepção da ciência como um saber localizado histórica e culturalmente (NUCCI, 2015).
Nas palavras de Latour:

Há cerca de vinte anos, eu e meus amigos estudamos essas situações estranhas que a
cultura intelectual em que vivemos não sabe bem como classificar. Por falta de
opções, nos autodeterminamos sociólogos, historiadores, economistas, cientistas
políticos, filósofos, antropólogos. Mas, a essas disciplinas veneráveis acrescentamos
sempre o genitivo: das ciências e das técnicas. Sciences studies é a palavra inglesa;
ou ainda este vocábulo por demasiado pesado: Ciências, técnicas, sociedades.
Qualquer que seja a etiqueta, a questão é sempre a de reatar o nó górdio
atravessando, tantas vezes quantas forem necessárias, o corte que separa os
conhecimentos exatos e o exercício do poder, digamos a natureza e a cultura (2013,
p.8-9).

A perspectiva construtivista que marca os ESCT não nega a materialidade da ciência,
tampouco desconsidera os benefícios e avanços por ela gerados. Como defendem Camargo,
Rohden e Cáceres (2011,p.11), “A perspectiva da ciência como uma atividade humana,
atravessada pela ideologia, poder e política, não exclui a sua capacidade de gerar
conhecimento confiável”. Trata-se, nas palavras de Oudshoorn (1994), de recusar o mito do
cientista herói que desvenda segredos da natureza e reconhecer que os cientistas não
descrevem a realidade, mas a criam. Fatos e artefatos científicos refletem relações sociais,
mas também as materializam e modificam. No tema da presente pesquisa, por exemplo, a
produção de determinados artefatos, a pílula anticoncepcional e outros contraceptivos
femininos, foi e continua sendo determinante para a relação de homens e mulheres com a
contracepção.
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Latour e Woolgar (1997) propõem a utilização do método antropológico para analisar
o fazer ciência, mas ressaltam que a chamada etnografia de laboratório tem o formato de uma
rede englobando múltiplos atores para além das paredes do laboratório. Se na antropologia
clássica o campo muitas vezes se confunde com um determinado território, nos estudos
sociais da ciência configura-se como uma rede complexa de instituições, objetos e atores.
Nesse sentido, Oudshoorn (1994) aponta que os ESCT utilizam a noção de rede para indicar
como fatos e artefatos científicos chegam às suas formas definitivas em um processo
interativo entre diversos grupos - grupos de cientistas, mas também grupos externos ao campo
científico no sentido estrito.
Na presente pesquisa, buscamos analisar uma ONG. À primeira vista, identificaríamos
a MCI como um ator externo ao laboratório; porém, no seu quadro há um conselho consultivo
formado por diversos cientistas engajados em pesquisas em contracepção masculina, assim, o
objeto desta pesquisa, na verdade, ilustra justamente o caráter poroso dos muros dos
laboratórios.
O conceito de rede tem diferentes acepções nesse campo. Para algumas abordagens, a
rede sociotécnica se restringe a atores humanos, assim, o desenvolvimento de tecnologias é
fruto de atividades e interesses de diversos grupos sociais. Para a teoria ator-rede, a rede
sociotécnica inclui tanto atores humanos como não humanos, isto é, a agência não se restringe
aos primeiros, pois artefatos tecnológicos e outras entidades materiais são igualmente
concebidos como atores. Há abordagens, por sua vez, que consideram o papel das tecnologias
na análise da mudança social, porém restringem a agência aos atores humanos, demarcando
uma diferença entre esses e os atores não humanos. Essa terceira abordagem é a utilizada por
Oudshoorn na obra The male Pill e será utilizada também na presente pesquisa
(OUDSHOORN, 20003).
A partir da década de 1980, é proposta uma extensão da abordagem construtivista do
conhecimento científico para a compreensão das tecnologias (BIJKER; HUGHES; PINCH,
1987). Bijker e Law (1992) apontam que, em geral, consideramos as nossas tecnologias como
algo garantido, algo dado, e não nos debruçamos sobre a sua configuração a menos quando
elas falham, geram acidentes ou até grandes catástrofes. Não nos detemos sobre os aspectos
profissionais, políticos e econômicos que levam ao desenho final desses artefatos e acabamos
não refletindo sobre o fato de que todas as tecnologias poderiam ser diferentes.
A nossa linguagem sugere que as tecnologias têm uma lógica interna própria, como se
elas se desenvolvessem independentemente de aspectos políticos, culturais e sociais. Contudo,
devemos constantemente desfazer o mito das “tecnologias puras”, borrando as fronteiras do

30

que geralmente é concebido separadamente, já que não há como distinguir, de um lado, o
mundo da engenharia e, do outro, o mundo social (BIJKER; LAW, 1992).
Bijker, Hughes e Pinch (1989) indicam que tecnologia é um conceito utilizado com
distintas acepções. Refere-se a objetos e artefatos, como carros, telefones e remédios; referese a atividades ou processos, como a produção de aço; e refere-se também aquilo que as
pessoas sabem e fazem, como o know how para a produção de um determinado artefato, por
exemplo, um remédio, ou o manuseio de algum aparelho, como o ultrassom. Os autores
ressaltam que a diferenciação entre essas três definições não é precisa nem frutífera, assim
como a separação entre ciência e tecnologia.
Buscando lançar as bases para uma abordagem sobre tecnologias integrada aos estudos
sociais da ciência, Bijker, Hughes e Pinch (1989) apontam três tendências: 1) o abandono da
noção do indivíduo inventor como um conceito central, a recusa da ideia do “gênio” como o
responsável pelo desenvolvimento tecnológico; 2) o abandono do determinismo tecnológico,
ou seja, não conceber as tecnologias como possuindo uma lógica interna própria, como se elas
se desenvolvessem independentemente de qualquer contingência externa; 3) a recusa em fazer
distinções entre os aspectos técnicos, sociais, culturais, políticos e econômicos do
desenvolvimento tecnológico.
Bijker e Law (1992), por sua vez, acrescentam outros pontos de convergência nos
estudos sobre tecnologias. Apontam que esses artefatos são frutos de conflitos, resistências e
diferenças. Atores envolvidos na produção de tecnologias buscam desenvolver, manter e
estabilizar certas tecnologias ou padrões de tecnologias e, consequentemente, as relações
sociais, econômicas e organizacionais a eles associadas. Porém, atores distintos, muitas vezes,
defendem tecnologias e padrões diferentes e, mesmo que esse conflito não ocorra de forma
aberta, ele é recorrente na produção tecnológica.
Assim, a configuração de uma tecnologia depende das negociações entre esses
diversos grupos e, por isso, o produto final, em geral, provém de uma mescla de diversas
perspectivas, não podendo ser identificado com as estratégias de apenas um determinado
grupo. Apontam que as tecnologias estão implicadas em estratégias de protagonismo e só se
estabilizam quando as relações heterogêneas em que estão implicadas estão estabilizadas, ou
seja, a estabilização de uma determinada tecnologia depende da consolidação da rede de
relações que a configura (BIJKER, LAW, 1992). No caso dos contraceptivos masculinos,
como veremos, Oudshoorn (2003) relata as dificuldades para o estabelecimento de uma rede
sociotécnica consolidada.
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Resumindo, segundo tal abordagem, a compreensão das tecnologias encontra-se
indissociável da história, da cultura, da economia, da política, da organização social. Porém,
tais fronteiras são borradas e sociedade e tecnologia são compreendidas através da metáfora
de uma rede sem costura - seamless web (BIJKER; HUGHES; PINCH, 1989). Nesse sentido,
“(...) nem o ‘social’ nem o ‘técnico’ existem em estado puro e são isoladamente determinantes
para seus desdobramentos (...)” (CHAZAN, 2011, p.604); portanto, não seria possível
concebê-los de maneira dissociada.
1.2 Estudos de Gênero e Ciência
Os movimentos feministas, principalmente a partir da chamada segunda onda, e o
projeto intelectual e acadêmico deles provenientes, os estudos feministas e os estudos de
gênero, têm como um dos seus focos principais desnaturalizar hierarquias de poder associadas
a diferenças sexuais. O estabelecimento da diferença entre sexo e gênero, situando o primeiro
na ordem do natural e o segundo na ordem do social e cultural, foi e continua sendo um
recurso utilizado para renegar argumentos essencialistas que apontam a natureza, o biológico,
como a resposta da desigualdade entre os gêneros.
Desta forma, desde 1970, diversos estudos apresentaram o binômio sexo/gênero
tratando o sexo como anatomia e fisiologia e o gênero como fruto das relações sociais que
moldam o feminino e o masculino, seus comportamentos e relações. O foco tanto do
movimento político como do projeto acadêmico recaiu, então, sobre o gênero, identificado
como a base das desigualdades sociais entre homens e mulheres, enquanto o sexo seria
encarado como um dado objetivo da natureza (CITELI, 2001).
A abordagem do sexo como anatomia e fisiologia passou a ser problematizada cada
vez mais em um contexto de desconfiança em relação a oposições binárias no estilo
natureza/cultura, especialmente por correntes identificadas como pós-modernas. A concepção
do sexo como anatomia e fisiologia acabava se mantendo como uma base para interpretações
que situam a desigualdade entre os gêneros nos corpos, indicando diferenças sexuais nos
hormônios, ou no cérebro, por exemplo, como justificativas para comportamentos masculinos
e femininos. Para fazer frente a tal manutenção de um essencialismo biológico, as afirmações
das ciências biológicas sobre os corpos masculinos e femininos passaram a ser
problematizadas. Como qualquer outra prática e produção de conhecimento humano, as
ciências biológicas passaram a ser encaradas como impregnadas de valores culturais e, assim,
a sua concepção sobre corpos masculinos e femininos não poderia mais ser encarada como
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um espelho da natureza. O conceito de sexo biológico passou a ser encarado como
indissociável das concepções de gênero (CITELI, 2001).
O conhecimento científico passa, então, a ser identificado como uma pauta importante
da agenda feminista. Como afirma Nucci (2015), para se questionar o sexo, o questionamento
do conhecimento científico que o legitima é primordial. Nesse contexto, há uma convergência
entre os estudos feministas e de gênero e os estudos sociais da ciência e da tecnologia
(ESCT), tendo como solo comum o pressuposto da ciência como conhecimento histórica e
culturalmente situado. A influência do gênero na produção científica é ressaltada e analisada,
então, pelos chamados estudos de gênero e ciência.
Tais estudos problematizam a ciência até então produzida, propondo a viabilização de
uma ciência feminista, e são marcados também pela multidisciplinaridade, congregando
antropólogas, filósofas, historiadoras e biólogas. Os primeiros trabalhos dessa vertente
surgiram principalmente a partir dos anos 1970, porém há divergências no grau de
questionamento da ciência, com abordagens que reconhecem a existência de fatores
“exógenos” na produção do conhecimento científico e outras que discutem a própria natureza
deste conhecimento (CAMARGO; ROHDEN; CÁCERES, 2011; NUCCI, 2015).
Por um lado, há críticas que ratificam os pressupostos gerais e principalmente a noção
de objetividade da ciência tal como ela se constitui atualmente, porém apontam necessidades
de aprimoramento, como o reconhecimento do seu condicionamento histórico e social. A
relativa ausência de mulheres no campo científico, por exemplo, é apontada como causa para
uma produção científica androcêntrica. Tais críticas se restringem a uma chamada “má
ciência” e buscam a sua melhoria através da inclusão de múltiplas vozes para a construção de
uma visão de mundo mais complexa. Por outro lado, há críticas que problematizam a própria
ciência, afirmando que o conhecimento científico, tal como se configurou até hoje, tem
pressupostos e produtos androcêntricos. Enfocam como o gênero é estruturante desse
pensamento e também como a prática científica alimenta as hierarquias de gênero da
sociedade através dos seus fatos e artefatos. Trata-se de uma crítica mais ampla às noções de
conhecimento neutro e objetivo, ressaltando o fato de que todo conhecimento se constrói a
partir de determinado posicionamento social (CAMARGO; ROHDEN; CÁCERES, 2011).
No âmbito dos estudos de gênero e ciência ganha relevância um grupo de
pesquisadoras, como Donna Haraway, Nelly Oudshoorn, Anne Fausto-Sterling e Ruth
Rubbard, que têm formação na área das ciências naturais e realizam uma crítica “de dentro”,
isto é, passaram a questionar a produção científica a partir da sua própria participação no
campo das ciências naturais. Essas pesquisadoras, conhecidas como feministas biólogas, por
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terem, em sua maioria, formação nas ciências biológicas, realizam uma revisão da história do
gênero na biologia da diferenciação sexual e defendem que o que é definido como um dado
biológico imutável é, na verdade, entremeado por concepções de gênero (CAMARGO;
ROHDEN; CÁCERES, 2011; NUCCI, 2015).
Na presente pesquisa, o trabalho de viabilização de contraceptivos masculinos é
pensado a partir da crítica feminista à ciência. Seguimos a excelente análise da feminista
bióloga Nelly Oudshoorn (2003) a respeito da biografia da “pílula masculina”. Essa autora
expande a crítica feminista à produção de fatos para a produção de artefatos científicos e
defende que as tecnologias contraceptivas não refletem propriedades corporais, sendo o
resultado de negociações, escolhas e contingências que materializam práticas e valores social
e culturalmente constituídos. Desta forma, a assimetria de gênero materializada nas
tecnologias contraceptivas é uma realidade criada na prática, principalmente através da prática
científica.
O trabalho para viabilizar contraceptivos masculinos precisa romper com a associação
entre mulheres e contracepção e materializar os homens como sujeitos da contracepção. Como
a MCI atua nesse sentido é o nosso objeto de investigação.
1.3 The Male Pill: Pensar os contraceptivos masculinos a partir da abordagem de Nelly
Oudshoorn
Em The Male Pill, Oudshoorn ressalta a importância de estudar as inovações
tecnológicas também como processos culturais e não somente sociais. As análises sobre tais
inovações, em geral, focaram somente no trabalho social envolvido, enfatizando o conceito de
rede ao mapear as interações entre as instituições, os objetos e os atores engajados no
desenvolvimento de um determinado artefato. Porém, para a compreensão dos aspectos de
gênero relacionados a essas inovações, seria necessário levar também em consideração a
construção cultural das tecnologias. Nesse sentido, a autora propõe um foco nas relações entre
as tecnologias e as identidades dos seus usuários13.
O desenvolvimento de tecnologias depende do ajuste mútuo entre estas e as
identidades de gênero. Como fica claro em The Male Pill, uma tecnologia pode ser
inviabilizada por não corresponder às identidades de gênero dominantes. Os artefatos
tecnológicos muitas vezes exercem um papel central na estabilização ou desestabilização de
13

Apesar de não concebermos sociedade e cultura de maneira dissociada, utilizamos a distinção de Oudshoorn
(2003) entre trabalho social e trabalho cultural como uma distinção útil para distinguir o foco da análise da
autora na questão da construção dos usuários de uma “pílula masculina”. Na presente pesquisa o foco também
recairá no assim chamado trabalho cultural.
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determinadas convenções de gênero ao reforçar ou transformar performances existentes.
Antes da criação da pílula anticoncepcional, na década de 1960, não havia uma convenção
estabilizada a respeito da identidade de gênero e o uso de contraceptivos; contudo, com a
disponibilização dessa, e de várias outras tecnologias contraceptivas femininas, homens e
mulheres passaram a considerar a contracepção como uma responsabilidade feminina
(OUDSHOORN, 2003).
O surgimento de movimentos voltados para a saúde reprodutiva feminina é apontado
pela autora como outra ilustração da capacidade de tecnologias na criação de identidades. A
emergência desse movimento, no final dos anos 1960, tem estreita ligação com os
contraceptivos femininos e seus efeitos colaterais, podendo ser compreendido em termos de
tecnosociabilidade (technosociality), isto é, a construção de identidades coletivas a partir da
experiência compartilhada no uso de determinadas tecnologias (OUDSHOORN, 2003).
Assim, na segunda metade do século passado, a concepção da mulher como
responsável pela contracepção tornou-se culturalmente dominante sendo materializada por
contraceptivos, movimentos sociais e identidades de gênero de homens e mulheres.
Consequentemente, a contracepção tornou-se excluída dos modelos dominantes de
masculinidade (OUDSHOORN, 2003).
Oudshoorn utiliza o conceito de masculinidade hegemônica de Connell (1995) para
pensar as relações de gênero que permeiam a contracepção. Apesar da pluralidade de
masculinidades que coexistem, alguns modelos são culturalmente dominantes em
determinados contextos geográficos, históricos e sociais. Nas palavras de Ribeiro e Russo
(2014):
(...) cada sociedade em cada momento constrói um modelo hegemônico de
masculinidade, que se constitui como um padrão cultural ideal pelo qual todos os
homens se medem. Esse modelo é construído a partir de narrativas presentes na
cultura que informam como os homens devem ser, como se comportar, do que
devem gostar, do que se aproximar ou se afastar, tendo como referência as mulheres
(p.481).

A partir de Gramsci, Connell (1995) propôs o conceito de masculinidade hegemônica
ressaltando o poder como um aspecto importante das relações entre gêneros, mas também das
relações intragênero (OUDSHOORN, 2003). Connell e Messerchmidt (2013) apontam que a
masculinidade hegemônica não é assumida como normal estatisticamente, já que uma minoria
talvez consiga levá-la a cabo. É tida como normal no sentido normativo. “Ela incorpora a
forma mais honrada de ser um homem, ela exige que todos os outros homens se posicionem
em relação a ela e legitima ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens”
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(p.245). Assim, atua através da criação de exemplos, símbolos de autoridade, apesar de não se
transpor para uma realidade totalmente vivida ou encarnada no cotidiano dos homens - nem
mesmo daqueles que são construídos como seus símbolos, como as estrelas do esporte.
Como em Gramsci, os autores ressaltam que a hegemonia não significa
necessariamente violência, apesar de também poder se sustentar através dela. Envolve
principalmente legitimação através da cultura, persuasão e instituições. Essa hegemonia é um
processo histórico e não auto reprodutor, variável histórica e culturalmente, assim requer
esforços para a sua manutenção e sofre contestações e modificações (CONNELL;
MESSERSCHMIDT, 2013).
Porém, uma vez que a masculinidade hegemônica varia culturalmente, como podemos
dizer que a contracepção é excluída dessa masculinidade, se não há uma, mas várias
masculinidades hegemônicas. Nesse sentido, Connel e Messerschmidt (2013) defendem que
há linhas comuns que perpassam os diversos modelos de masculinidade dominantes:

Apesar de os modelos locais de masculinidade hegemônica poderem se diferenciar
uns dos outros, eles geralmente se sobrepõem. A ação recíproca entre dinâmicas de
gênero societais mais amplas é parte da explanação. Além disso, as masculinidades
hegemônicas são, em graus significantes, como já argumentamos, constituídas nas
interações entre homens e mulheres; portanto, os aspectos comuns nas práticas de
gênero das mulheres também produzem convergência. Consequentemente, as
construções locais da masculinidade hegemônica têm certa “semelhança familiar”,
para usar um termo de Wittgenstein, em vez de uma identidade lógica. Nesse
sentido, a pluralidade local é compatível com a singularidade da masculinidade
hegemônica nos níveis regional ou societal amplo. A “semelhança familiar”, dentre
as variantes locais, é comumente representada por um modelo simbólico no nível
regional, nunca por múltiplos modelos.

Assim, seguindo Oudshoorn (2003), a criação, sucesso e difusão da pílula
anticoncepcional materializou a exclusão da contracepção de modelos de masculinidades
hegemônicas afins às sociedades (bio)medicalizadas.
Além da exclusão da contracepção como uma tarefa e responsabilidade masculina, o
desenvolvimento de um contraceptivo masculino reversível equivalente à pílula
anticoncepcional feminina choca com outro aspecto dessas masculinidades hegemônicas: a
associação da sexualidade dos homens com a sua capacidade reprodutiva (OUDSHOORN,
2003).
O desenvolvimento de tecnologias depende do ajuste mútuo entre estas e as
identidades de gênero; o desenvolvimento de contraceptivos para homens, por sua vez,
pressupõe a desestabilização de performances convencionais de masculinidades. Oudshoorn
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utiliza a abordagem de Judith Butler do gênero como performatividade para compreender tal
fenômeno (OUDSHOORN,2003).
A noção de identidades de gênero como fixadas nos corpos ou na natureza é
abandonada por Butler. O sexo deixa de ser concebido como um dado corporal, ao qual o
constructo do gênero é imposto convencionalmente, e passa a ser compreendido como uma
norma cultural que governa a materialização dos corpos. Assim, dizer que o gênero é
performativo é concebê-lo como consequência de práticas discursivas que têm o poder de
produzir o que nomeiam, ser homem ou ser mulher seria um fenômeno que vem sendo
produzido e reproduzido constantemente. Porém, não significa que tudo o que o sujeito
nomeia ganha existência, ou seja, a performatividade não deve ser compreendida como um
ato deliberado, mas como o poder reiterativo do discurso na produção dos fenômenos,
inclusive do sexo (BUTLER, 1999).
A construção de identidades que contestem a associação entre mulheres e
contracepção é, então, central para o trabalho envolvido no desenvolvimento de
contraceptivos masculinos. A atuação da Male Contraception Initiative (MCI) na criação
dessas identidades na atualidade é a questão cara para a presente pesquisa.
I view the developmental phase of a new technology, therefore, as a cultural niche in
which experts and other people participating in the testing of the new technology
articulate and perform non-hegemonic identities to create and produce the cultural
feasibility of the technology. In the development of new contraceptive technologies
for men, the construction of masculinities is at the forefront of the
designTechnological innovation thus becomes a process of designing technology
and masculinity (OUDSHOORN, 2003, p. 16).

Latour e Woolgar afirmamo que os cientistas e engenheiros configuram tanto os
usuários como os contextos de uso das tecnologias, sendo essa uma etapa integrada no
processo de desenvolvimento tecnológico. Caso eles falhem nessa tarefa, a tecnologia também
falhará, pois sem tecnologia não há usuário, mas sem usuário tampouco há tecnologia
(OUDSHOORN, 2003).
No desenvolvimento dos produtos, as preferências, gostos, competências e motivações
de possíveis usuários são antecipadas e definidas no design e funcionamento dos aparatos.
Desta forma, os usuários não entram em cena apenas quando a tecnologia já está disponível
para o consumo: concepções de possíveis usuários atuam em todas as etapas da inovação
tecnológica modelando os artefatos (OUDSHOORN; PINCH, 2003). Uma das questões que
será analisada é como a MCI constrói o usuário ideal de uma tecnologia contraceptiva
masculina reversível.
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As novas tecnologias que são moldadas por usuários ou por concepções de possíveis
usuários, por sua vez, incidem sobre eles. Os aparatos tecnológicos materializam ações,
comportamentos, competências técnicas, identidades, subjetividades, corpos e relações entre
indivíduos e grupos. Para Woolgar (1991), a configuração do usuário é um processo que leva
à definição de identidades e a condicionamentos das ações futuras dos consumidores.
Nesse sentido, adotamos a noção da co-construção entre usuários e tecnologias
(OUDSHOORN; PINCH, 2003; OUDSHOORN, 2003). No processo de co-construção não
concebemos como atores apenas os técnicos e cientistas trabalhando em laboratórios e os
usuários como o grupo singular que consome ou poderá consumir a tecnologia. Diversos
grupos se envolvem direta ou indiretamente na viabilização das tecnologias e na concepção
dos usuários. Movimentos sociais, ONG, grupos de pacientes, governos, Estados, mídia,
especialistas, organizações públicas multinacionais, entre outros, atuam na construção da
viabilidade de uma tecnologia e na concepção do seu usuário, de forma negativa ou positiva
(OUDSHOORN; PINCH, 2003).

I am interested in the identities of users constituted in the discursive practices of
male contraception technology in laboratories, clinics, family planning policies,
social movements, and the media. These identities play an important role in shaping
the cultural feasibility of the technology (OUDSHOORN, 2003, p. 12).

Utilizaremos a abordagem de Oudshoorn como guia da nossa análise do trabalho da
Male Contraception Initiative (MCI) para a viabilização dos contraceptivos masculinos na
atualidade. Como ficará claro ao longo do texto, há muitas permanências em relação ao
período analisado por essa autora, mas também há rupturas que consideramos essenciais,
principalmente no que tange à construção dos usuários ideais dessas tecnologias.

1.3 Gênero e (bio)medicalização
Para compreender melhor a assimetria de gênero materializada nas tecnologias
contraceptivas, é importante reconhecer como a medicina acessa e constrói de maneira
diferente os corpos masculinos e femininos. A associação histórica entre mulheres e
contracepção só pode ser apreendida a partir da configuração das identidades de gênero e
relaciona-se à maior intervenção médica sobre os corpos femininos em relação aos
masculinos (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009; ROHDEN, 2012).
Desde a segunda metade do século XIX, quando a saúde passa a ser uma questão
estatal, determinados grupos - como os loucos, os criminosos, os homossexuais, as crianças,
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os idosos e as mulheres - foram lugar preferencial da intervenção médica (CARRARA;
RUSSO; FARO, 2009). No final do século XIX, o surgimento da ginecologia, como uma
especialidade médica focada nas mulheres, institucionaliza a concepção da “mulher” como
uma categoria ontologicamente distinta do “homem”, bem como institucionaliza a concepção
do corpo feminino como o corpo reprodutivo (OUDSHOORN, 2003). Até hoje, não há uma
especialidade focada nos corpos masculinos com equivalente reconhecimento e difusão. A
andrologia como especialidade médica dedicada aos corpos reprodutivos masculinos nunca
teve o mesmo estatuto da ginecologia e a urologia não é uma especialidade voltada apenas
para os homens. Nesse contexto, o corpo masculino foi histórica e culturalmente considerado
como o padrão universal, enquanto o corpo feminino foi particularizado como “o outro”
(CARRARA; RUSSO; FARO, 2009).
Desta forma, mulheres foram historicamente mais acessadas pelo saber e pela prática
médica do que os homens e essa diferença é indissociável do caráter de controle social da
medicina e das relações de poder na nossa sociedade, mais especificamente, a hierarquia de
gênero. Para o homem, o fato de ser atingido e pensado pela medicina, ou outros saberes,
como um corpo particular, generificado, significaria perder sua prerrogativa de representante
universal da espécie associada à sua posição privilegiada na hierarquia de gênero
(CARRARA; RUSSO; FARO, 2009).
Além do papel estruturalmente subordinado que as mulheres ocupam nas relações de
gênero, a literatura aponta também a significativa visibilidade e externalidade de processos
que ocorrem nos corpos femininos - como a menstruação e a gravidez - e o papel secundário
que elas ocuparam historicamente no campo da medicina como fatores para os corpos
femininos sofrerem mais intervenções (ROSENFELD; FAIRCLOTH, 2006; CONRAD,
2007).
Se historicamente os corpos das mulheres foram lugares privilegiados da intervenção
médica, em um contexto de medicalização esses corpos continuaram sendo mais atingidos.
Desde meados do século XX, cada vez mais aspectos da vida humana vêm sendo encarados e
tratados como questões médicas e as ciências sociais problematizaram tal fenômeno. A noção
de medicalização vem sendo enunciada por diversos autores desde a década de 1970, mas já
na década de 1950 questões afins eram levantadas por estudiosos interessados no campo da
saúde.
Devido à grande generalização que o conceito de medicalização alcançou nesse
período, sendo utilizado como referência a momentos históricos e contextos sociais diversos,
Zorzanelli, Ortega e Bezerra Júnior (2014) alertam para a necessidade de usá-lo de maneira

39

contextualizada e, assim, evitar o risco de imprecisão teórica. Nesse sentido, aqui será adotada
a perspectiva de Peter Conrad na obra The medicalization of society: On the transformation of
human conditions into treatable disorders, segundo a qual, “a medicalização descreve um
processo em que problemas não médicos tornam-se definidos e tratados como problemas
médicos, geralmente em termos de doenças ou distúrbios”14 (CONRAD, 2007, p.4, tradução
nossa).
O autor concebe a medicalização como um processo social que não pode ser
compreendido a partir de “processos naturais” ou como consequência apenas de “avanços
científicos”. Caracteriza-a como um fenômeno irregular, desigual e para além do território
médico (ZORZANELLI; ORTEGA; BEZERRA JÚNIOR, 2014). Em muitos casos, não são
os médicos ou outros profissionais da biomedicina que são os agentes centrais ou aqueles que
detém maior poder, são os próprios pacientes ou seus parentes que atuam em busca da
medicalização institucionalizada para uma condição específica (ROHDEN, 2017).
Conrad (2007) reconhece que há 50 anos ocorre a expansão de concepções médicas
sobre diversos aspectos da vida, porém afirma que há diferentes graus de medicalização; há
fenômenos que se encontram totalmente medicalizados, enquanto outros encontram-se
parcialmente ou minimamente medicalizados, podendo haver também um processo de
desmedicalização, tal como aconteceu com a masturbação.
O conceito de biomedicalização, por sua vez, surge como derivação e atualização do
conceito de medicalização. Clarke et al. (2003) desenvolveram tal conceito para caracterizar
mudanças que ocorreram no processo de medicalização no final do século XX. Enfatizam os
efeitos de transformações tecnocientíficas - como a biologia molecular, novas tecnologias
médicas, biotecnologias, medicina de transplantes, entre outras – que acompanharam a
expansão da jurisdição biomédica e o aumento da sua mercantilização. Uma das principais
transformações em relação aos processos de medicalização é a mudança do controle sobre a
natureza externa para um controle e transformação de sua natureza interna, dos processos
biológicos, transformando a própria vida. Além disso, no processo de biomedicalização, as
autoras apontam que há um maior foco na saúde e no seu aprimoramento, que passam cada
vez mais a serem considerados incumbências dos sujeitos. A saúde tornou-se um imperativo
moral e responsabilidade individual mais do que um direito (Clarke et al., 2003, 2010).
Tanto os processos de medicalização como de biomedicalização não incidem da
mesma maneira sobre todos os indivíduos, sendo acirrados pelas diferenças sociais. Nesse
No original: “ ‘Medicalization’ describes a process by which nonmedical problems become defined and
treated as medical problems, usually in terms of illness and disorders.”
14
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sentido, apesar de Conrad (2007) afirmar que nas últimas décadas houve uma extensão da
medicalização em direção aos corpos masculinos no processo de envelhecimento, ele sinaliza
o caráter generificado da medicalização que fez com que os corpos, as emoções e os
comportamentos das mulheres tivessem sido mais atingidos a partir de uma perspectiva
médica.
Todavia, não se pode falar em uma completa ausência de medicalização dos corpos
masculinos no passado em contraste com um crescimento de intervenções médicas nesses
corpos nos dias atuais. Enquanto fenômenos fisiológicos, como a gravidez e o parto, tenderam
a ser medicalizados nas mulheres, nos homens, por sua vez, foram principalmente questões
relacionadas a práticas tidas como desviantes e relacionadas ao estilo de vida (ROSENFELD;
FAIRCLOTH, 2006). Carrara, Russo e Faro (2009) apontam que, apesar de não focarem
explicitamente nos homens como grupo particular, as campanhas contra doenças sexualmente
transmissíveis e contra o alcoolismo, na prática, buscavam atuar em ambientes com público
eminentemente masculinos como bares e bordéis. Esses autores também ressaltam que o
surgimento da andrologia no Brasil, como ciência especializada nos problemas sexuais
masculinos, esteve relacionado ao combate às doenças sexualmente transmissíveis.
O fato da própria masculinidade ser considerada como um risco à saúde por muitos
estudos epidemiológicos, bem como por estudos de masculinidades, revela um processo
histórico de medicalização dos homens. Esses estudos apontam a masculinidade hegemônica
como causa de problemas de saúde e a identificam como necessário foco de intervenção
medicalizante ao caracterizá-la pela prática de comportamentos considerados de risco - como
a agressividade e o uso excessivo de bebidas alcóolicas - bem como pela negação das
emoções e dores - o que levaria a uma baixa procura por cuidados médicos (ROSENFELD;
FAIRCLOTH, 2006). Comportamentos masculinos em relação ao seu próprio corpo e à sua
própria saúde são concebidos como prejudiciais para eles mesmos e para outros sujeitos,
principalmente para a sua família, e deveriam sofrer intervenções do campo médico. No
contexto atual, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens (PNAISH) pode
ser compreendida como representante dessa perspectiva. Assim, reconhecer que há uma
assimetria de gênero no tocante às intervenções médicas não significa afirmar que os homens
não foram acessados pela medicina.
Atualmente, vivenciamos um aumento da (bio)medicalização dos corpos masculinos.
Diversos autores sinalizam mudanças recentes na atuação dos saberes médicos sobre corpos
masculinos, apontando uma extensão da medicalização e da biomedicalização em relação aos
homens nas últimas décadas do século XX e, principalmente, no começo do século XXI
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(AZIZE, 2011; CONRAD, 2007; ROHDEN, 2011, 2012). Historicamente, a sexualidade
parece ter sido um dos focos principais para a transformação dos homens em pacientes
(ROHDEN, 2012); nesse momento de intensificação da (bio)medicalização masculina essa
tendência parece se manter.
Através da análise dos casos da andropausa, da calvície e da disfunção erétil, Conrad
(2007) aponta para uma medicalização relativamente recente dos corpos masculinos no seu
processo de envelhecimento. Essa medicalização seria marcada por um intenso desejo por
parte dos homens, de uma maneira geral, de manutenção de qualidades ligadas à
masculinidade e à juventude.
Apesar do autor identificar essa extensão em relação a corpos masculinos no processo
de envelhecimento, acreditamos que esse fenômeno pode ser considerado como mais
generalizado, atingindo homens de diversas faixas etárias. O próprio Conrad (2007) sinaliza
no caso da disfunção erétil que há uma tendência a estender esse diagnóstico e os tratamentos
para pessoas mais jovens; quanto à calvície, afirma que, em muitos casos, os homens devem
começar o tratamento desde os primeiros estágios da perda de cabelo, ou seja, em geral, ainda
novos. Nesse mesmo sentido, em artigo analisando o marketing da disfunção erétil e da
andropausa, Azize (2011) aponta indícios de que a reposição hormonal, tratamento para a
andropausa, pode seguir a mesma trajetória do uso de Viagra e similares, ou seja, ser
ampliado para um número cada vez maior de potenciais usuários.
Rohden (2012, p. 2651) afirma que “(...) nas últimas duas décadas tem-se assistido à
configuração de um novo foco na masculinidade via farmacologização da sexualidade”.
Conclui que atualmente vigora uma nova concepção de saúde sexual baseada no
aprimoramento e no uso de fármacos ligada a processos de biomedicalização e a uma nova
cultura de responsabilização individual.
Nesse contexto, Oudshoorn (2003) defende que tecnologias como o Viagra romperam
com a relativa invisibilidade do corpo reprodutivo masculino. Diferentemente da autora,
propomos fazer uma distinção entre o “corpo sexual” e o “corpo reprodutivo masculino”.
Enquanto a sexualidade masculina se encontra biomedicalizada, a sua função reprodutiva,
mantêm-se, em certo sentido, invisibilizada, sendo representativo disso a demora no
lançamento de uma “pílula masculina” e o fato de que o corpo feminino seja privilegiado nos
tratamentos para infertilidade.
Nascimento (2011), em pesquisa em serviços de reprodução assistida, afirma que para
a definição de um diagnóstico, primeiramente, o corpo feminino é averiguado, sendo o
homem analisado apenas em um segundo momento. A relevância da sexualidade para a
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(bio)medicalização dos homens, por sua vez, pode ser confirmada pela crença de que a busca
por tratamento por disfunção erétil seria a porta de entrada dos homens nos serviços de saúde,
enunciada no âmbito da construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos
Homens (PNAISH) (CARRARA; RUSSO; FARO, 2009).
Embora seja inegável que os corpos masculinos estejam sendo cada vez mais
acessados pela biomedicina, não se pode ignorar que este processo de medicalização parece
reiterar masculinidades hegemônicas com seus privilégios. Loe (2001) afirma que o Viagra,
lançado há quase 20 anos, reforça expectativas culturais sobre os homens. Nesse mesmo
sentido, encaramos os tratamentos para a deficiência androgênica do envelhecimento
masculino (DAEM) e para a calvície15. Eles materializam a concepção do homem como
marcado pela força, potência, produtividade, sexualidade focada na ereção e valorização da
juventude. Assim, se, por um lado, a atual (bio)medicalização dos homens estaria associada
ao controle social exercido pelo discurso e prática médicos e a uma ameaça ao seu status
como o padrão da espécie humana ao ressaltar as particularidades dos seus corpos como
generificados, por outro lado, não rompe significativamente com padrões tradicionais de
gênero característicos de modelos dominantes de masculinidades.
Nessa conjuntura, mesmo com maior acesso biomédico aos corpos dos homens, os
contraceptivos masculinos continuam representando um desafio por romper com
características dos modelos dominantes de masculinidade.
A (bio)medicalização do corpo sexual masculino poderia, por sua vez, ser encarada
como uma abertura para intervenções no corpo reprodutivo masculino. A expansão de
intervenções médicas focadas nos corpos masculinos em relação à época das primeiras
tentativas de desenvolvimento de uma “pílula masculina” pode ser um fator positivo na
viabilização dessas tecnologias contraceptivas na atualidade. Podemos questionar se, em
tempos de Viagra, a viabilização de uma pílula masculina seria mais fácil. Porém, essa é uma
questão que não temos condições de responder. Outra questão suscitada é: esse novo
reavivamento de pesquisas e desenvolvimento de contraceptivos masculinos e a sua
circulação na mídia teria como uma de suas causas a extensão da (bio)medicalização de um
para dois gêneros.

1.4 O desenvolvimento de contraceptivos masculinos: uma biografia de quase cinco
décadas
15

Usamos esses três casos como ilustrativos porque foram os mesmos utilizados por Conrad (2007) para ilustrar
a extensão da medicalização em relação aos homens, como vimos anteriormente.
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Antes de expor e analisar a atuação da Male Contraception Initiative (MCI), vamos
apresentar uma breve contextualização da trajetória da “pílula masculina” para uma melhor
compreensão do campo dos contraceptivos masculinos. Seguimos com o trabalho de
Oudshoorn (2003) como referência para apresentar esse panorama.
Como vimos, as tecnologias contraceptivas materializaram os corpos das mulheres
como objeto de intervenção contraceptiva e acentuaram o papel reprodutivo distinto entre os
gêneros. Após a Segunda Guerra Mundial, treze novos contraceptivos femininos foram
desenvolvidos, enquanto nenhum novo contraceptivo masculino foi criado. Tanto o
preservativo como a vasectomia datam do século XIX e apenas sofreram melhorias desde
então (OUDSHOORN, 2003).
No entanto, desde a criação da pílula anticoncepcional feminina, há tentativas de
produção de um equivalente voltado para os homens. Nos anos 1960, governantes de diversos
países, especialmente da Índia e da China, defendiam a inclusão dos homens na agenda
contraceptiva e investiram no desenvolvimento de métodos masculinos em um contexto de
políticas de controle populacional. Outro ator fundamental foram os movimentos feministas.
Em estreita ligação com os efeitos colaterais das primeiras gerações das pílulas
anticoncepcionais, grupos feministas16 defenderam a necessidade de compartilhamento dos
riscos e responsabilidades da contracepção (OUDSHOORN, 2003).
Desta forma, não foi a partir da pressão dos possíveis usuários que os primeiros
projetos de contraceptivos masculinos surgiram. Diferentemente do caso dos contraceptivos
femininos, em que movimentos de mulheres impulsionaram o seu desenvolvimento, a
necessidade de uma tecnologia voltada para os homens se configurava nesse momento a partir
de dois discursos distintos: um controlista, que buscava limitar o crescimento populacional
através de tecnologias, e um emancipatório, que buscava a igualdade entre os gêneros no
compartilhamento do fardo da contracepção. Ou seja, os principais defensores dessas
tecnologias foram políticos e feministas que falavam pelos homens, mas não necessariamente
os representavam (OUDSHOORN, 2003).
Além de não haver uma demanda organizada pelos possíveis futuros usuários, outra
ausência é essencial para compreendermos a trajetória da “pílula masculina”. A indústria
farmacêutica, que é tradicionalmente a principal fonte de recursos para as inovações
tecnológicas no que diz respeito a drogas, mostrou-se relutante em relação ao
16

Como veremos adiante, a criação de contraceptivos masculinos é um tema controverso para o feminismo, que
tampouco pode ser considerado um movimento homogêneo; há grupos que problematizam a inclusão dos
homens na gestão da contracepção em um contexto de desigualdade de gênero.
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desenvolvimento de contraceptivos masculinos. Há um questionamento da demanda para o
produto, assim como um desinteresse em relação ao desenvolvimento de contraceptivos para
ambos os sexos em decorrência do endurecimento dos regulamentos para a aprovação de
novas drogas (OUDSHOORN, 2003).
Devido a relatos a respeito de riscos associados ao uso de contraceptivos femininos,
principalmente relacionados ao aumento do risco de câncer e de problemas no sistema
circulatório, houve uma reação, especialmente por parte de movimentos de mulheres,
exigindo a redução dos danos à saúde gerados por essas tecnologias. Nesse contexto, ocorreu
um aumento exponencial do número de processos judiciais contra as indústrias responsáveis
por tais produtos. Em 1980, os contraceptivos orais geravam mais processos anualmente do
que qualquer outra droga. Como consequência, as regras para a produção e a aprovação de
contraceptivos tornaram-se mais estritas (OUDSHOORN, 2003).
Esse incremento nas regras não se restringiu aos contraceptivos, porém, por serem
utilizados por pessoas saudáveis e por longos períodos de tempo, o controle sobre eles é mais
rigoroso que em relação a outras drogas. Por tudo isso, a contracepção passou a ser
considerada um negócio arriscado pelas empresas farmacêuticas que, em certo sentido,
deixaram de ser protagonistas nesse campo. O envolvimento destas empresas com os
contraceptivos masculinos reversíveis se restringiu basicamente ao fornecimento de
hormônios para a utilização nos estudos clínicos.
Como exceção, em 2002, a Organon e a Schering se uniram para a realização de um
teste clínico. O teste chegou à segunda fase, mas foi cancelado em 2006 com a justificativa de
que devido às formas de administração - um implante subcutâneo juntamente com injeções
trimestrais - dificilmente tal produto seria aceito para uso contínuo em larga escala.
Foram agências públicas, nacionais e internacionais, como a Organização Mundial da
Saúde (OMS), e organizações não governamentais, como o Population Council17, os
principais atores na promoção de pesquisa e desenvolvimento em contracepção masculina. No
final dos anos 1960, a OMS se tornou o principal ator na promoção e coordenação de pesquisa
e desenvolvimento de contraceptivos femininos e masculinos (OUDSHOORN, 2003;
MANICA, 2012). Atualmente, esse quadro não mudou de forma significativa: Wang et al.

17

Organização não governamental e sem fins lucrativos dos Estados Unidos fundada em 1952. Atua no campo
do planejamento reprodutivo, realizando pesquisas biomédicas, de saúde pública e ciências sociais com foco na
sexualidade e na reprodução.
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(2016) apontam o National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)18, a
OMS e o Population Council como as instituições que mais apoiaram o desenvolvimento de
contraceptivos masculinos na última década.
Devido à institucionalização do corpo feminino como o “corpo reprodutivo”,
principalmente a partir da legitimação da ginecologia como especialidade médica, o
desenvolvimento de contraceptivos femininos foi facilitado com a existência de uma rede
sociotécnica estabilizada com pesquisadores focados nos corpos das mulheres. Nesse mesmo
período, o corpo reprodutivo dos homens continuava relativamente inexplorado. A criação de
um contraceptivo masculino esbarrava em constrangimentos como a falta de conhecimento
sobre a biologia reprodutiva masculina; a falta de especialistas, tanto nos laboratórios como
nas clínicas; a falta de técnicas para sintetizar drogas contraceptivas hormonais para homens;
e a falta de know how e infraestrutura para realizar testes clínicos com homens
(OUDSHOORN, 2003).
A questão do financiamento também é crucial: com a relativa ausência da indústria
farmacêutica, as pesquisas de novos contraceptivos, tanto para homens como para mulheres,
são feitas basicamente com financiamento público. Porém, a discrepância de investimentos
em privilégio dos métodos femininos é gritante; no final da década de 1970, por exemplo,
somente 6% dos fundos para desenvolvimento de contraceptivos era dirigido para métodos
masculinos (ATIKSON; SCHEARRER, 1980 apud OUDSHOORN, 2003). A partir desse

quadro, fica fácil compreender o fato de que os contraceptivos femininos têm entre doze e
quinze anos como tempo médio de pesquisa e desenvolvimento (MANICA, 2012), enquanto
as tentativas de produção de um novo contraceptivo masculino já levam quase cinquenta anos.
Desta forma, principalmente a partir dos anos 1970, políticos, feministas, agências
públicas nacionais e internacionais, cientistas especializados em reprodução e médicos
formaram uma rede alternativa que buscava romper com rotinas, práticas, agendas e normas
que direcionavam o desenvolvimento de contraceptivos para métodos femininos. Tal rede
atuou gerando conhecimento, técnica, infraestrutura, material e demanda para o
desenvolvimento dessas tecnologias. Devido à associação entre contracepção e métodos
hormonais, gerada pela pílula anticoncepcional feminina, o foco recaiu, a princípio, na síntese
de hormônios e no desenvolvimento de métodos hormonais (OUDSHOORN, 2003).

18

Instituição governamental dos Estados Unidos, pertencente ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos,
que financia e conduz pesquisas sobre tópicos relacionados a crianças, adultos, famílias e população.
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A OMS teve um papel crucial nesse processo ao criar, em 1972, um programa
dedicado à pesquisa e desenvolvimento na área da reprodução nomeado Special Program for
Research and Development and Research Training in Human Reproduction, normalmente
referido como Human Reproduction Program (HPR). Tal programa visava criar alianças entre
governos e cientistas e enfatizou o desenvolvimento de novas tecnologias contraceptivas. No
seu âmbito, surgiu uma força tarefa voltada para métodos masculinos denominada Task Force
on Methods for the Regulation of Male Fertility, normalmente referida como Male Task Force
(OUDSHOORN, 2003)19.
Com a criação da Male Task Force, a OMS permitiu que laboratórios e clínicas
espalhados por várias regiões do mundo pudessem atuar em conjunto. Essa força tarefa
enfocou na realização de pesquisa básica, buscando aumentar o conhecimento sobre dois
aspectos do sistema reprodutivo masculino: a maturação dos espermatozoides e o mecanismo
de penetração no óvulo. Também trabalhou na produção de novos esteroides e criou uma rede
de centros acadêmicos em diversos países especializados em contraceptivos masculinos com
facilidades e especialistas para a realização de testes clínicos. A partir de então, o que antes
era uma coleção de pequenos projetos de pesquisa espalhados por vários países, tornou-se um
projeto de pesquisa em larga escala e multicêntrico (OUDSHOORN, 2003).
O papel da China na produção de contraceptivos foi central, levando o interesse do
HPR para métodos masculinos não hormonais e restaurando as atividades da Male Task Force
no começo dos anos 1980 após uma interrupção nas suas atividades em 1979 devido a fatores
como a falta de investigadores dedicados à contracepção masculina, questionamentos sobre a
existência de mercado e a necessidade de grande investimento financeiro e temporal em
pesquisa básica. Desde 1972, estudos clínicos foram realizados na China com o gossipol, um
composto polifenoico encontrado na semente do algodão com propriedades contraceptivas
masculinas; porém, devido às relações políticas entre esse país e o Ocidente, somente no
começo dos anos 1980 tais estudos vieram ao conhecimento do HPR. Além dos estudos com
o gossipol, nesse país também eram elaboradas técnicas de vasectomia não cirúrgica e
reversível. Assim, a existência de um campo de contracepção masculina na China foi
essencial para a retomada da Male Task Force em 1982 e marcou uma mudança ao deslocar a
ênfase dos métodos hormonais, buscando outras possibilidades. Um programa de pesquisa em
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Desde a década de 1960, outras instituições como o Population Council já financiavam pesquisas sobre
contracepção masculina. Oudshoorn (2003) ressalta que o principal mérito da OMS não foi tanto financeiro, mas
sim a junção de pesquisadores de diversas regiões, criando uma rede internacional.
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larga escala para a produção de uma substância análoga ao gossipol e menos tóxica foi
lançado, mas foi encerrado em 1990 sem atingir êxito (OUDSHOORN, 2003).
No Brasil, desde a década de 1960, o médico Elsimar Coutinho foi um dos
responsáveis pelo desenvolvimento de contraceptivos, tanto femininos como masculinos,
recebendo financiamento de atores centrais nesse campo como a OMS, no âmbito do HPR, e
o Population Council. Coutinho apresentou a possibilidade da implantação de cápsulas de
testosteronas simultaneamente ao uso de contraceptivos hormonais orais pelos homens como
solução para a perda de libido associada ao uso de métodos hormonais, porém Oudshoorn
(2003) aponta que tal solução nunca foi adotada devido a sua provável falta de aceitabilidade
por conjugar duas formas de administração. O médico, por sua vez, ressaltava que o uso de
implantes subcutâneos de testosterona poderia não só impedir a perda de libido, mas aumentar
a potência de alguns homens, sendo um incentivo para o seu uso por parte destes. Além de
métodos hormonais, Coutinho também se envolveu em estudos com o gossipol em pesquisas
ligadas ao Population Coucil, mesmo depois que a OMS interrompeu os testes com essa
substância. Suas pesquisas foram bastante divulgadas pela mídia nacional que, em muitos
casos, apresentava-o como o descobridor de tecnologias contraceptivas como a “pílula
masculina” (MANICA, 2009). Em entrevista televisiva, Coutinho denuncia o desinteresse da
indústria farmacêutica no gossipol por se tratar de um produto natural extraído da semente do
algodão que não geraria muito lucro e também a oposição do movimento feminista a partir da
má recepção que teve por parte de feministas em uma das suas palestras20.
No final da década de 1980 e nos anos 1990, a OMS levou a cabo dois testes clínicos
multicêntricos que geraram evidências em relação ao uso de testosterona e a possibilidade de
produção de um contraceptivo tão eficaz quanto a pílula feminina. A partir de então, diversos
estudos confirmaram essa relação e os pesquisadores passaram a buscar uma combinação
ideal de hormônios que seja potente, com mínimos efeitos colaterais e que possa ser
disponibilizada em formato de pílula ou gel transdérmico (OUDSHOORN, 2003; WANG et
al., 2016).
Oudshoorn (2003) relata as dificuldades encontradas para a realização de tais testes,
como o recrutamento de homens saudáveis para a participação. Enquanto os testes de drogas
curativas se baseiam em pacientes doentes com interesse em uma cura ou melhora - ao menos
nas etapas mais avançadas de testagem - no caso dos contraceptivos, tanto para homens como
20

Fonte: Programa Roda Viva da TV Cultura. Disponível em:
https://www.youtube.com/results?search_query=elsimar+coutinho+p%C3%ADlula+masculina. Último acesso:
28/11/2016.
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para mulheres, trata-se de conseguir voluntários saudáveis que, consequentemente, não são
pacientes de nenhuma clínica. O recrutamento para testes de contraceptivos masculinos, por
sua vez, não é possível através de clínicas e hospitais uma vez que não há uma especialidade
médica voltada para os homens que os leve a realizar exames periodicamente, como a
ginecologia para as mulheres. Tampouco as clínicas de planejamento familiar foram uma
opção, como foram para os testes do primeiro anticoncepcional feminino realizado por
Pincus21, já que o seu público é formado basicamente por mulheres. A solução encontrada foi
a utilização da mídia para engajar os homens nesses testes (OUDSHOORN, 2003).
Além disso, a comunidade de pesquisadores na área de contracepção masculina era
muito pequena para prover o número adequado de especialistas para a realização de testes
com centenas de pessoas, bem como, em muitos casos, a infraestrutura e as técnicas
necessárias para os testes com homens tiveram que ser construídas (OUDSHOORN, 2003).
Apesar dos resultados de diversos testes realizados com métodos hormonais serem
considerados, em certo sentido, eficazes, a questão dos riscos e dos efeitos colaterais aparece
como um impedimento ao avanço das testagens. A avaliação do risco no caso dos
contraceptivos parece dar mais peso para efeitos colaterais relacionados a métodos
masculinos, com destaque para as interferências na sexualidade, que se configurou como o
efeito mais debatido e posto em destaque. Desde as primeiras pesquisas de contraceptivos
masculinos, realizadas com presidiários nos EUA no final dos anos 1950, há uma
preocupação crescente com interferências na sexualidade masculina, com a produção de
fluido seminal, a perda da libido e da ereção (OUDSHOORN, 2003).
Logo no início da introdução da pílula anticoncepcional, houve relatos de perda de
desejo sexual por parte das mulheres e, apesar da pílula feminina operar de maneira
semelhante aos métodos hormonais masculinos em desenvolvimento, somente nos anos 1990
pesquisadores focaram nos impactos da pílula sobre a sexualidade feminina. No caso dos
contraceptivos hormonais masculinos, desde as primeiras fases de testes, a sexualidade foi
posta em destaque e foi central para o questionamento da segurança de tais drogas. Porém,
tais diferenças não se reduzem apenas à sexualidade, já que a tolerância aos riscos nos corpos
dos homens foi muito menor do que nos corpos femininos (OUDSHOORN, 2003).
Tanto para homens como para mulheres a avaliação de risco dominante baseia-se no
indivíduo e não no casal, mas há uma diferença. No caso deles, os riscos à saúde gerados por
contraceptivos são comparados com a condição de homens saudáveis que não utilizam
21

A pílula feminina foi criada na década de 1960 pelos cientistas Gregory Pincus e John Rock. Em 1962, ela
entrou no mercado brasileiro.
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contraceptivos; já no caso das mulheres, os riscos à saúde provenientes dos contraceptivos são
comparados com os riscos de uma gravidez, levando-se em consideração a mortalidade e a
morbidade materna, riscos à saúde relacionados a abortos, assim como problemas
psicológicos e sociais relacionados a gravidezes não planejadas. Tal modelo tende, assim, a
relativizar os riscos para as mulheres e a enfatizá-los para os homens (OUDSHOORN, 2003).
Oudshoorn (2003) ressalta que a OMS e seus parceiros foram bem-sucedidos ao criar
um espaço protegido nesse campo tão controverso, realizando atividades que tradicionalmente
são realizadas pela indústria farmacêutica. Porém, apesar do êxito, essa rede sociotécnica
alternativa construída não foi capaz de substituir o papel da indústria já que suas instituições
não possuem capital suficiente para a produção em larga escala dos produtos que
desenvolvem. Nesse sentido, a autora afirma que ela pode ser compreendida como uma rede
demonstrativa (demonstration networks) que confirma a viabilidade de uma nova tecnologia.
O deslocamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento de contraceptivos para
atores que, até então, não tinham experiência no desenvolvimento de medicamentos, teve um
enorme impacto na inovação no campo dos contraceptivos, mas principalmente no campo dos
contraceptivos masculinos.
As dificuldades relatadas por Oudshoorn (2003) para o desenvolvimento de novos
contraceptivos masculinos são indissociáveis de questões culturais. Como já citado, para além
de técnicas, conhecimento, material, instituições e especialistas, a viabilidade de uma
tecnologia depende da identidade dos seus usuários e a construção do usuário de uma “pílula
masculina” precisa desestabilizar fatores das masculinidades hegemônicas (CONNELL, 1995;
CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013), como a exclusão da contracepção como assunto
masculino; a associação da sexualidade dos homens com a sua capacidade reprodutiva; e a
relativa menor medicalização dos corpos masculinos.
Demonstrando o trabalho envolvido na construção do usuário de uma tecnologia
anticoncepcional masculina e como atores externos ao campo científico influenciam nesse
processo, Oudshoorn (2003) analisa o papel da imprensa holandesa e inglesa no final dos anos
1990. Ao divulgar os testes realizados pela OMS de uma injeção hormonal, jornalistas desses
países se mostraram reticentes em relação à aceitabilidade de tal tecnologia, apontando que as
mulheres não confiariam nos homens em questões contraceptivas e que os homens, por sua
vez, não usariam o produto devido aos efeitos colaterais. Mesmo com resultados considerados
positivos pela OMS no seu comunicado à imprensa sobre tais testes, jornalistas apresentaram
as tecnologias em desenvolvimento como improváveis e os homens possíveis usuários como
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não dispostos a se expor a efeitos colaterais, principalmente, a qualquer efeito que interferisse
na fertilidade, na virilidade ou na libido.
Meios de comunicação, um ator muito eficaz na produção de significados (Bourdieu,
1996; Maksud, 2008), reforçaram nesse período a inviabilidade de um contraceptivo
masculino ao ressaltar que mulheres e homens recusariam tal tecnologia por questões de
confiança e segurança, reproduzindo, em certo sentido, a concepção da contracepção como
ausente nos modelos dominantes de masculinidade. Desta forma, os defensores de
contraceptivos masculinos, assim como os profissionais e instituições envolvidos no seu
desenvolvimento, precisaram se contrapor a essas concepções amplamente difundidas na
sociedade e criar novas concepções. Em outras palavras, precisaram construir identidades
masculinas engajadas na contracepção.
Segundo Citeli (2001), a literatura que trata das relações entre mídia e cientistas
aponta para uma imunidade dada a estes últimos pelos jornalistas, isto é, diferentemente do
que acontece com os políticos ou outros informantes, que têm as suas afirmações conferidas
pelos profissionais da imprensa antes da publicação, os cientistas têm a sua autoridade
reconhecida e suas afirmações são dadas como verdadeiras. O jornalista, ao contrário do que
faz com outros informantes, tende a não questionar, buscando reproduzir para os leitores as
afirmações, muitas vezes, tentando simplificá-las para a compreensão de leigos. No caso dos
contraceptivos masculinos e sua divulgação nos anos 1990, podemos dizer que a autoridade
científica foi posta em segundo plano uma vez que a viabilidade da tecnologia anunciada foi
questionada por ser uma tecnologia que vai de encontro à concepção da mulher como
responsável pela contracepção. Apesar dos cientistas apresentarem dados técnicos a respeito
da viabilidade dessa tecnologia, a mídia questionou a sua viabilidade cultural. Essa postura da
mídia inglesa e holandesa descrita por Oudshoorn (2003) sinaliza o quanto a produção de
contraceptivos masculinos depende de rupturas em concepções culturais amplamente
difundidas.
Atualmente, como já citado, a mídia internacional e nacional têm apresentado uma
postura mais otimista em relação aos anticoncepcionais masculinos em desenvolvimento;
podemos dizer que o padrão da imunidade dada aos cientistas por jornalistas agora é uma
realidade também nos textos sobre esse tema. A ausência de efeitos colaterais, a segurança, a
viabilidade - com destaque para aceitabilidade - das tecnologias contraceptivas para homens
são afirmadas pelos cientistas e, em geral, reproduzidas pela mídia.
Questões e dificuldades políticas, ligadas aos direitos reprodutivos, também marcam o
desenvolvimento dessas tecnologias. O engajamento masculino na contracepção é um tema há
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muito tempo debatido e controverso para além da produção de contraceptivos. Em geral, as
diversas vertentes e gerações do feminismo, bem como instituições engajadas no
planejamento reprodutivo, dividem-se entre dois posicionamentos (OUDSHOORN, 2003):
por um lado, defende-se a importância da participação dos homens para dividir os riscos e
reponsabilidades da contracepção com as mulheres - perspectiva que ganhou força no âmbito
das Conferências de Cairo e Pequim22 (ARILHA; UNBEHAUM; MEDRADO, 1998); por
outro lado, a participação masculina é encarada como uma ameaça à autonomia feminina
sobre o próprio corpo em um contexto de desigualdade entre os gêneros (CORRÊA;
PETCHESKY, 1998).
1.5 Contraceptivos masculinos e os direitos reprodutivos: um tema controverso
Os direitos reprodutivos são frutos de lutas pelos direitos humanos e pela cidadania e,
mais especificamente, pelos direitos das mulheres. A Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrida no Cairo
em 1994, é tida como um marco para a legitimação e promoção desses direitos. Nessa
Conferência, houve uma mudança de paradigma em relação às conferências anteriores sobre
população. Nela, as políticas populacionais ligadas aos debates sobre a relação entre tamanho
populacional e desenvolvimento, que opunham os controlistas aos natalistas, foram
substituídas pelo enfoque nos direitos humanos. Assim, o planejamento familiar foi deslocado
pelos direitos reprodutivos e pelos direitos sexuais (CORREA; ALVES; JANNUZZI, 2003),
ou seja, a ideia de que o Estado deveria intervir nas decisões reprodutivas dos indivíduos foi
substituída pela perspectiva de que é dever do Estado garantir acesso à saúde reprodutiva e à
saúde sexual e reconhecer que essas esferas da vida competem exclusivamente aos sujeitos
implicados.
A Conferência do Cairo marcou, em certo sentido, a oficialização desses direitos
devido ao poder legitimador e prescritor de uma conferência da ONU, porém a ideia de
direitos reprodutivos tem uma longa história e sua elaboração não pode ser dissociada do
movimento feminista. Segundo Corrêa e Petchesky (1998), as raízes desse conceito, no que
diz respeito à integridade corporal e à autodeterminação, podem ser identificadas em
movimentos feministas do século XIX de controle da natalidade que, já naquela época,
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Em 1994, ocorreu no Cairo a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento e, em 1995, em
Pequim, ocorreu a IV Conferência Mundial de Mulheres, ambas no âmbito da Organização das Nações Unidas
(ONU). Nelas foram adotados de maneira pioneira, respectivamente, os conceitos de direitos reprodutivos e
direitos sexuais.
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defendiam a necessidade de mulheres poderem decidir se querem ter filhos e sobre quando e
como tê-los.
Nesse sentido, Corrêa, Alves e Jannuzi (2003) indicam que a Conferência do Cairo foi
uma tradução de aspirações dos movimentos de mulheres que remontam ao século XIX e que
se fortaleceram bastante na década de 70 do século XX, com a consolidação do direito de
escolha nos assuntos reprodutivos e sexuais como pauta central do movimento feminista.
Indissociável da luta das mulheres, o conceito de direitos reprodutivos foi legitimado
dez anos antes da Conferência do Cairo, em um encontro internacional feminista em
Amsterdã em 1984, o International Women’s Health Meeting. Nesse momento, segundo
Corrêa (1999), defendeu-se a terminologia direitos reprodutivos como adequada aos
propósitos do movimento. Deste modo, a Conferência do Cairo é a culminação dos debates
feministas e de outros grupos - como os defensores dos direitos humanos e os movimentos
ligados ao campo da saúde -, assim como reflete o reconhecimento do fracasso das políticas
de controle de natalidade e suas consequências desastrosas para segmentos vulneráveis da
população mundial. Nesse contexto, os direitos reprodutivos foram assim definidos:
(...) direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis
nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros
documentos consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito
básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o
número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os
meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual
e reprodutiva. Inclui também o seu direito de tomar decisões sobre a reprodução
livre de discriminação, coerção ou violência, conforme expresso em documentos
sobre direitos humanos (...) (CIPD, Programa de Ação, parágrafo 7.3).

Além da compreensão dos direitos reprodutivos como direitos humanos, a questão da
desigualdade entre homens e mulheres foi pautada na Conferência, sendo a busca por
igualdade e equidade entre os gêneros um dos seus princípios ordenadores.

O progresso na igualdade e equidade dos sexos, a emancipação da mulher, a
eliminação de toda espécie de violência contra ela e a garantia de poder ela própria
controlar sua fecundidade são pedras fundamentais de programas relacionados com
população e desenvolvimento. (CIPD, Programa de Ação, Capítulo II, princípio 4).

No capítulo 4 do Programa de Ação da Conferência do Cairo, intitulado “Igualdade e
equidade entre os gêneros e empowerment entre homens e mulheres” afirma-se que:
O empoderamento e a autonomia da mulher e a melhoria de seu status político,
social e econômico são, em si mesmos, um fim de alta importância. Além de ser
essencial à realização de um desenvolvimento sustentável. Plena participação e
parceria tanto da mulher quanto do homem são necessárias à vida produtiva e
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reprodutiva, inclusive a partilha das responsabilidades no cuidado e alimentação dos
filhos e na manutenção da família. (CIPD, Programa de Ação, Capítulo IV, 4.1).

Visando a um reequilíbrio nas relações de poder entre homens e mulheres, houve uma
ênfase na necessidade de mudanças comportamentais por parte dos homens. Foi defendida a
importância de uma maior participação masculina na vida familiar e no campo da saúde
sexual e da saúde reprodutiva (ARILHA et al., 1998).
Esforços especiais devem ser realizados para enfatizar a responsabilidade partilhada
do homem e promover seu ativo envolvimento na paternidade responsável, no
comportamento sexual e reprodutivo, inclusive o planejamento familiar; em
cuidados pré-natais, maternais e infantis; na prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, inclusive o HIV; na prevenção de gravidezes não desejadas e de alto
risco; na contribuição partilhada para a renda familiar e seu controle; na educação,
saúde e alimentação dos filhos e no reconhecimento e promoção de igual valor de
filhos de ambos os sexos. As responsabilidades masculinas na vida de família devem
ser incluídas na educação dos filhos desde a infância. Ênfase especial deve ser posta
na prevenção da violência com mulheres e crianças. (CIPD, Programa de Ação,
Capítulo IV, 4.27).

O Programa de Ação da Conferência se alinhou, em grande parte, às perspectivas
feministas pregressas em relação aos direitos reprodutivos; porém, nele houve a ênfase nesses
direitos como direitos humanos, incluindo homens e mulheres, enquanto o movimento
feminista associava os direitos reprodutivos às mulheres. Tal associação entre direitos
reprodutivos e mulheres ainda é muito forte e difundida já que as violações a esses direitos
estão com frequência associadas à desigualdade de poder entre homens e mulheres. Deste
modo, o movimento feminista aponta críticas centrais feitas aos direitos humanos em geral e
as direcionam para os direitos sexuais e reprodutivos. Defendem que os direitos estão sempre
baseados em contextos políticos e sociais, não podendo ser deles dissociados. Essa crítica
aponta que há a noção de direitos em regimes autoritários e que neles podem haver direitos
utilizados em favor do Estado em detrimento de grupos mais vulneráveis, ou seja, direitos não
são necessariamente algo positivo. Em segundo lugar, o caráter indeterminado da linguagem
dos direitos também é questionado. Nesse sentido, problematiza-se o fato da indeterminação e
da universalidade dos direitos levar a questões como o choque ou a equivalência entre direitos
reprodutivos masculinos e femininos (CORRÊA; PETCHESKY, 1998).
Por exemplo, ao declarar que todos os indivíduos têm direito a decidir livremente
sobre o número de filhos, pode-se interpretar que homens e mulheres têm direitos iguais em
relação ao aborto. Outro exemplo que justifica a crítica à indeterminação da linguagem do
direito, segundo essa perspectiva, é que os direitos das mulheres podem ser igualados aos do
feto. Critica-se a universalidade e o individualismo abstratos dos direitos. A crença liberal de
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que as escolhas e oportunidades dos indivíduos são potencialmente iguais é questionada por
invisibilizar as diferenças de raça, classe, gênero, orientação sexual, etnia, entre outras, e seus
efeitos na vida das pessoas (CORRÊA; PETCHESKY, 1998).
Deste modo, partindo de tais críticas, feministas juntamente com outros movimentos
de minorias defendem a transformação do modelo liberal clássico dos direitos buscando:
(1) enfatizar a natureza social, não somente individual dos direitos, deslocando o
peso das obrigações correlativas da esfera dos agenciamentos individuais para o
plano da responsabilidade pública; (2) reconhecer os contextos comunitários
relacionais nos quais os indivíduos agem para exercer ou lutar por seus direitos; (3)
colocar em primeiro plano a base substantiva dos direitos e necessidades humanas e
a redistribuição de recursos; (4) reconhecer os portadores dos direitos em suas
identidades múltiplas e autodefiníveis, incluindo gênero, classe, orientação sexual,
raça e etnicidade. (Corrêa; Petchesky, 1998, p. 155).

Feministas em geral defendem que, em contextos de relações de poder assimétricas
entre os gêneros, é necessário levar em consideração a condição social das mulheres para que
os direitos sejam efetivos. As questões reprodutivas, por sua vez, são um ponto central para
essa discussão, já que socialmente a mulher é automaticamente associada à reprodução e seu
lugar social ainda é indissociável da maternidade. Assim, desde uma perspectiva feminista,
permanece uma associação histórica entre direitos reprodutivos e mulheres como sujeitos
desses direitos por serem elas as principais afetadas pela maternidade na nossa sociedade para além do fato da gravidez ocorrer e impactar no seu corpo.
É inegável que a vida das mulheres é afetada por uma gravidez de forma diferente da
vida do homem. Em pesquisa sobre o mercado de trabalho e as configurações familiares no
Brasil, Sorj, Fontes e Machado (2007) apontam que a participação feminina nesse mercado é
altamente influenciada pelo tipo de configuração familiar em que a mulher está inserida,
enquanto a inserção masculina é muito menos influenciada pelas configurações familiares.
Desta forma, feministas apontam que, se por um lado, os direitos reprodutivos tal
como são designados na Conferência de Cairo, são motivados pela correção da condição
adversa das mulheres, que em muitos casos não têm controle sobre a sua própria fecundidade
e desempenham principalmente um papel restrito à reprodução na divisão social do trabalho;
por outro lado, em nome de uma igualdade entre os gêneros, geram uma contradição porque,
dado que que só as mulheres engravidam, a sua situação não pode ser igualada a dos homens
na reprodução. Essa contradição ficou conhecida pelo movimento feminista como o debate
sobre igualdade versus diferença (CORRÊA; PETCHESKY, 1998).
A linguagem do casal ou do indivíduo como sujeitos dos direitos reprodutivos nos
documentos da ONU é questionada por Corrêa e Petchesky:
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Por que deveriam os homens e as mulheres terem os mesmos direitos quanto
à reprodução quando são as mulheres que ficam grávidas e, na maioria das
sociedades, são as responsáveis diretas pela educação das crianças e uma vez que
um número crescente de mulheres o fazem sem nenhuma ajuda dos parceiros?
(Corrêa; Petchesky, 1998, p. 165).

Joan Scott (2005) traz importantes contribuições para esse debate e defende a
necessidade de historicizar o tema da igualdade.

Se identidades de grupos são um fato da existência social e se possibilidades de
identidades individuais repousam sobre elas tanto em sentido positivo quanto
negativo, então não faz sentido tentar acabar com os grupos ou propositadamente
ignorar sua existência em nome dos direitos individuais. Faz mais sentido perguntar
como os processos de diferenciação social operam e desenvolver análises de
igualdade e discriminação que tratem as identidades não como entidades eternas,
mas como efeitos de processos políticos e sociais (Scott, 2005, p. 29).

Tratando especificamente da contracepção, Corrêa e Petchesky (1998) reconhecem
que o princípio da igualdade exigiria uma divisão dos riscos e benefícios dos contraceptivos
entre mulheres e homens, levando a uma política de planejamento familiar que promovesse a
participação e a responsabilidade masculina na contracepção e ao desenvolvimento de
contraceptivos masculinos. Porém, as autoras afirmam que, ao mesmo tempo em que muitas
mulheres se sentem injustiçadas por terem que bancar a contracepção sozinhas, outras sentem
a necessidade de preservar o seu controle sobre a contracepção. A relutância dessas mulheres
em passar a responsabilidade da contracepção para os homens “tem sua origem no
reconhecimento dos ‘poderes’ que operam contra a possibilidade da igualdade entre os
gêneros no âmbito das políticas reprodutivas e de saúde” (CORRÊA; PETCHESKY, 1998, p.
166).
No âmbito deste debate sobre igualdade versus diferença, os defensores da inclusão
dos homens no planejamento reprodutivo buscaram conciliar a inserção masculina e a
autonomia feminina. Termos como “responsabilidade masculina” ou “envolvimento
masculino” foram substituídos pela noção de “homens como parceiros”; assim, a inclusão dos
homens na esfera do planejamento reprodutivo foi configurada a partir de uma perspectiva
relacional e não individual. O foco recaía na saúde e nos direitos reprodutivos das mulheres,
já que representações dos homens a partir de discursos sobre autonomia e controle sobre a
própria fertilidade, como tendo os mesmos direitos que as mulheres em relação à
contracepção, encontraram bastante resistência23 (OUDSHOORN, 2003).
23

Oudshoorn (2003) ressalta que podia haver certa distância entre discurso e prática. Aponta que muitas clínicas
de planejamento familiar que buscavam incluir os homens atuavam a partir de uma concepção mais
individualista desses pacientes em contraposição ao discurso dominante no campo do planejamento familiar que
priorizava os homens a partir da sua relação com as mulheres.
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Os debates sobre o desenvolvimento de novos contraceptivos masculinos se inserem
nessa controvérsia em relação aos direitos reprodutivos. Como vimos, Oudshoorn (2003)
aponta o papel central de feministas na criação de demanda para a produção de uma “pílula
masculina”, porém a autora indica que essa posição não era consenso nos movimentos de
mulheres24. Se, por um lado, as feministas liberais adotavam a perspectiva da necessidade de
compartilhamento do fardo da contracepção com os homens, por outro, grupos como as
feministas radicais defendiam que os contraceptivos masculinos representariam uma ameaça à
autonomia feminina, ao controle feminino da sua própria fertilidade (OUDSHOORN, 2003).
Além de ser uma divergência entre diversas correntes do movimento feminista, essa
pode ser considerada igualmente uma questão geracional. A demanda feminina por novos
contraceptivos masculinos foi especialmente forte entre a primeira geração de mulheres que
usou a pílula anticoncepcional na década de 1970 e que sofreu, em muitos casos, diversos
efeitos colaterais em razão das altas dosagens hormonais das primeiras pílulas. Já as seguintes
gerações de feministas, nas décadas de 1980 e 1990, tomando pílulas com diferentes
composições em relação às primeiras, focaram sua demanda no desenvolvimento de
contraceptivos femininos seguros (OUDSHOORN, 2003).
A concepção do “homem como parceiro” foi central para o desenvolvimento de
contraceptivos masculinos. Ao analisar os primeiros testes em larga escala de contraceptivos
masculinos, levados a cabo pela OMS no final da década de 1980 e começo da década de
1990, Oudshoorn (2003) relata que os homens selecionados para tais testes foram somente
aqueles envolvidos em relações heterossexuais, monogâmicas, estáveis e as suas parceiras
foram engajadas no processo como incentivadoras e também como reguladoras do seguimento
do tratamento por parte deles. Os testes da OMS construíram a imagem do homem cuidadoso,
responsável, envolvido em uma relação heterossexual estável, como o possível usuário de
uma “pílula masculina”, para se contrapor ao ceticismo quanto à viabilidade cultural dessa
tecnologia.
Para responder ao questionamento quanto à possibilidade de os homens serem
confiáveis para usar contraceptivos, ou para responder ao questionamento quanto ao seu real
interesse em atuar na contracepção, a OMS enfatizou o desejo de ajudar suas parceiras por
parte de homens engajados em relacionamentos estáveis. Além disso, a ênfase na parceria
com a mulher buscava responder às preocupações dos movimentos feministas com a
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Em âmbito nacional, Josilene da Silva (2004) indica jornais de movimentos feminista, como Nós Mulheres e
Mulherio, que apresentaram, nos anos 1970 e 1980, denúncias sobre o atraso no desenvolvimento de
contraceptivos reversíveis masculinos, apontando a necessidade dessas tecnologias.
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autonomia feminina em relação ao próprio corpo. Assim, uma “pílula masculina” teria como
foco não os homens encarados individualmente, mas sim aqueles engajados em uma relação
estável com uma mulher. Homens solteiros ou em relações não estáveis ou não monogâmicas
não foram tratados como usuários ideais (OUDSHOORN, 2003).
Os debates sobre os direitos reprodutivos foram traduzidos nos discursos e
materializações referentes aos usuários dos contraceptivos masculinos, impossibilitando
discursos em relação à produção de contraceptivos masculinos associados diretamente a
direitos individuais dos homens. Não sendo possível, na época, falar em interesses individuais
masculinos em relação à contracepção, ou melhor, não sendo possível construir o usuário de
uma pílula masculina como o homem buscando controle sobre a própria fecundidade, focavase principalmente no casal e na possibilidade de liberar a parceira do uso de anticoncepcionais
e dos seus efeitos.
Um ponto central para a presente pesquisa é a percepção de uma mudança na
construção dos usuários de uma pílula masculina. Como veremos a partir do trabalho da ONG
Male Contraception Initiative (MCI), atualmente, o usuário dos contraceptivos masculinos é
construído como um homem jovem, independentemente do seu estado civil ou de ter parceira
fixa, buscando controle sobre a reprodução. Percebemos um deslocamento do foco nos
direitos e saúde reprodutiva das mulheres para um foco nos homens individualmente. O
argumento para a necessidade de produção de uma “pílula masculina” foca principalmente no
desejo e no direito dos homens de controlarem a própria fecundidade, inclusive através da
utilização de termos associados às lutas feministas, como igualdade, controle sobre a
fertilidade, direitos reprodutivos e empoderamento, mas com ênfase nos homens.
Antes de apresentar como o trabalho da MCI é marcado pelo deslocamento da ênfase
no casal para a ênfase no homem individualmente, vamos apresentar no próximo capítulo
como o campo dos contraceptivos se apresenta em linhas gerais nos dias de hoje.
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2 O CAMPO DOS CONTRACEPTIVOS MASCULINOS NA ATUALIDADE

Há cerca de 30 anos, estamos a cinco ou dez anos do lançamento de um novo
anticoncepcional para homens. Segundo John Amory, pesquisador engajado na contracepção
masculina25, essa é uma piada difundida entre os especialistas (GRAY, 2016).
Como vimos, a ideia de uma “pílula masculina” circula há décadas, porém há períodos
de maior debate a seu respeito e maior entusiasmo em relação ao seu lançamento.
Vivenciamos mais um desses momentos em que o tema está em destaque. Provavelmente,
como consequência da testagem de diversas novas tecnologias.
O fato de vários projetos em desenvolvimento serem não hormonais também pode ser
considerado um dos motivos para o ressurgimento do debate e otimismo. Destoando da ênfase
nos métodos hormonais que caracterizou a atuação de atores como a Organização Mundial de
Saúde (OMS) entre os anos 1970 e 1990, esses métodos são destacados como inovações que
poderiam finalmente levar ao lançamento de um novo contraceptivo masculino por não
apresentarem

os

mesmos

empecilhos

associados

aos

métodos

hormonais,

mais

especificamente, por não apresentarem os riscos associados ao uso de hormônios. Apesar de
se encontrarem, em geral, em fases de testagem menos avançadas, as tecnologias não
hormonais vêm recebendo grande destaque na grande mídia, nacional e internacional, e são,
muitas vezes, apresentadas como soluções em relação às tentativas até então fracassadas com
os hormônios. Desta forma, a mudança na área dos contraceptivos masculinos com a
significativa extensão dos projetos para além do foco nos hormônios pode ser um dos fatores
explicativos para o novo boom deste tema.
Para situar o trabalho da Male Contraception Initiave (MCI), vamos apresentar
algumas tecnologias em desenvolvimento e instituições engajadas na contracepção masculina
na atualidade. Não será possível realizar uma descrição exaustiva, pois mapear esse campo
não é uma tarefa fácil uma vez que não há bibliografia significativa sobre o assunto devido a
sua atualidade. As nossas principais fontes são os textos jornalísticos e as próprias
organizações fomentadoras.

2.1 Tecnologias em desenvolvimento

25

Amory pesquisa contracepção masculina há anos e, atualmente, com financiamento do NICHD, analisa o
potencial contraceptivo de inibidores da biossíntese do ácido retinóico - necessário para a produção de
espermatozoides - nos testículos. Integra o conselho consultivo da Male Contraception Initiave (MCI).

59

As tecnologias contraceptivas em desenvolvimento enfocam, de modo geral, três alvos
na fisiologia dos corpos dos homens cisgêneros: a produção de espermatozoides; a maturação
e ou mobilidade dessas células; e o seu transporte para fora do corpo. As abordagens
englobam métodos hormonais ou não hormonais sendo administrados através de diversas
formas farmacêuticas, como pílula, gel, implante e injeção. Além da utilização de drogas,
também há métodos com base em barreiras mecânicas.
2.1.1 Tecnologias Hormonais
Os métodos hormonais atuam na produção dos espermatozoides, porém há mais de
uma droga ou dispositivo hormonal sendo desenvolvido e/ou testado. O uso da testosterona
para fins contraceptivos já possui uma larga trajetória, mas até hoje as questões dos efeitos
colaterais e da forma de administração são consideradas obstáculos. A testosterona é central
para a produção dos gametas masculinos, são necessárias altas doses desse hormônio nos
testículos para a produção e maturação dos espermatozoides. Assim, aumentar a sua dosagem
no corpo, cerca do dobro do nível fisiológico normal, faz com que a sua produção pelos
testículos seja interrompida. Porém, essa alta dose é associada a ganho de peso, ao aumento
do risco de câncer de próstata, e a produção de toxinas que afetam o coração, o fígado e o
pulmão (GRAY, 2016). O objetivo, então, é conseguir diminuir o nível de testosterona nos
testículos e manter o nível desse hormônio normal no resto do corpo (TARICO, 2016).
Uma opção à testosterona é o uso de outros hormônios andrógenos26 sintéticos que
poderiam suprimir a espermatogênese27 através de doses mais baixas e com menos efeitos
colaterais. Porém, o andrógeno ideal e a sua forma de administração ainda estão sendo
investigados. O Population Council seguiu esse caminho e está testando o MENT, um
implante subcutâneo que provê doses de um hormônio sintético parecido com a testosterona
(7α-methyl-19-nortestosterone) com duração de um ano e que deve ser colocado no braço dos
homens28 (TARICO, 2016).
O National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) também está
engajado em um contraceptivo hormonal através da combinação de testosterona com outro
hormônio sintético. Nesse caso, porém, é utilizada uma progestina, composto sintético com
26

Classe de hormônios a qual a testosterona pertence.

27

Processo fisiológico de produção dos espermatozoides por células germinativas através de meiose.

28

Apesar de aparecer em diversos textos midiáticos e de o Population Council apresentar em seu site
informações sobre o desenvolvimento dessa tecnologia, não foi possível confirmar em qual etapa de testagem ela
se encontra.
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efeitos similares à progesterona. A administração da Nesterone, nome da progestina utilizada,
com a testosterona será através de um gel transdérmico e esta tecnologia está entrando na fase
três29 do estudo clínico na qual participarão 300 casais (GRAY, 2016).
O hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) é central para a fertilidade por
aumentar o nível de outros hormônios no sistema reprodutivo. Drogas antagonistas a esse
hormônio inibem a sua atuação e, por isso, estão sendo testadas como contraceptivos
masculinos. O NICHD está engajado também nessa abordagem através da testagem da droga
antagonista ao GnRH, Acyline (TARICO, 2016).
Ganhou repercussão na grande mídia nacional, no final de 2016, a interrupção de um
estudo clínico de contraceptivo hormonal masculino patrocinado pela OMS. A suspensão se
deu com base nos efeitos colaterais causados pelo contraceptivo em teste, sendo esses efeitos
semelhantes aos gerados pela pílula anticoncepcional feminina. Apesar da realização do teste
e a sua suspensão terem ocorrido já há alguns anos -

foi iniciado em 2008 e o seu

cancelamento ocorreu em 2011 -, a publicação de um artigo sobre os seus resultados, em
outubro de 2016 no The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, afirmando eficácia
de 96%, gerou grande debate e questionamentos.
A tecnologia então testada consiste em uma injeção de 200mg de uma progestina
chamada Norethisterone com 1g de testosterona sintética que deveria ser aplicada a cada oito
semanas. Participaram do estudo 320 casais e, segundo o artigo, as injeções levaram a quase
completa supressão da espermatogênese por um determinado período, provando sua eficácia.
Porém, duas comissões externas acompanhavam o estudo e decidiram suspendê-lo antes do
previsto devido aos efeitos colaterais identificados: acne, alterações emocionais e distúrbios
sexuais – perda ou aumento da libido (BEHRE, 2016).
A divulgação de notícias na grande mídia brasileira a respeito da suspensão desse
estudo gerou comoção nas redes sociais com críticas a tal interrupção com base em efeitos
colaterais semelhantes aos vivenciados pelas mulheres com contraceptivos femininos
(VERSOLATO, 2016). Instaurou-se um debate sobre por que tais efeitos, experimentados há
décadas por muitas mulheres, são impensáveis em relação aos corpos dos homens.

29

Os estudos clínicos são divididos em diferentes fases. Segundo a definição da Food and Drug Adminstration,
órgão governamental dos EUA que regulamenta alimentos e medicamentos, a fase três consiste em testes em um
grande número de voluntários, de 300 a 3.000 pessoas, em que a eficácia e os efeitos colaterais são verificados.
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Figura 5

Fonte: Revista Veja. Disponível em: http://veja.abril.com.br/saude/novo-contraceptivo-masculinopor-que-ele-foi-cancelado. Último acesso 02/01/2017.

2.1.2 Tecnologias de barreira mecânica
Consistem em métodos que através de alguma barreira impedem a passagem dos
espermatozoides pelos vasos deferentes, canais musculares que conduzem o esperma até os
ductos ejaculatórios. Atuam de maneira semelhante a uma vasectomia, porém diferentemente
desse procedimento, os vasos deferentes não são cortados e há a possibilidade de reversão. No
caso da vasectomia, a taxa de reversibilidade ainda é considerada baixa por alguns
especialistas.
O Vasalgel é uma das tecnologias em desenvolvimento mais divulgadas na mídia
nacional, um hidrogel30 polímero que deve ser injetado em cada um dos vasos deferentes.
Através de um procedimento rápido, com duração de cerca de 15 minutos e com anestesia
local, o gel seria injetado e, ao preencher os vasos, atuaria como um filtro, bloqueando os
30

Hidrogel é um gel que tem a água como meio de dispersão.
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espermatozoides, mas não impedindo a passagem dos fluidos ejaculatórios pelos vasos. Como
há passagem de fluidos ejaculatórios, não há a pressão pelo bloqueio desses - como ocorre
com a vasectomia- e o que é retido é reabsorvido pelo corpo. Através de uma segunda injeção
de bicarbonato de sódio seria possível dissolver o gel que seria, então, expelido. É
apresentado como uma alternativa à vasectomia por ser menos arriscado por não cortar os
vasos deferentes, evitando, assim, o surgimento da síndrome da dor pós vasectomia e
também devido a sua reversibilidade.
O Vasalgel está sendo desenvolvido pela ONG estadounidense Parsemus Foundation,
que o patenteou em 2010. Ele é inspirado no contraceptivo RISUG (Reversible Inhibition of
Sperm Guidance), desenvolvido há mais de 30 anos por Sujoy Guha, professor de engenharia
biomédica do Instituto Indiano de Tecnologia. O RISUG já alcançou a fase três dos estudos
clínicos na Índia, único contraceptivo não hormonal a alcançar tal fase. Apenas a composição
do gel utilizado o diferencia do Vasalgel. No RISUG, o gel não atua apenas como um filtro tal
como no Vasalgel, ele também afeta quimicamente os espermatozoides, impedindo a sua
mobilidade. A Parsemus Foundation defende que, devido à instabilidade química do
composto utilizado na tecnologia indiana, esta não seria adequada para os parâmetros de
segurança da Food and Drug Administration (FDA), órgão do governo dos EUA que
regulamenta os alimentos e drogas no país.
Apesar de ser um dos contraceptivos mais anunciados pela mídia e apresentado com
previsões de lançamento bastante otimistas - algumas notícias preveem o lançamento já em
2017 ou em 2018 -, o Vasalgel ainda não chegou à fase dos estudos clínicos31.
Bastante similar ao Vasalgel é a tecnologia Echo-V, com a diferença de que, no caso
desta última, o gel é injetado nos vasos deferentes de maneira não cirúrgica, através de um
procedimento especialmente criado para a sua aplicação, chamado vasintomy. Como o gel é
visível ao ultrassom, não necessita a realização de uma incisão para exteriorizar os vasos
deferentes e proceder com a inserção do gel. Este é injetado através da pele usando o
ultrassom como guia para confirmar a sua inserção exatamente nos vasos deferentes. O
Vasalgel e o RISUG, tal como uma vasectomia sem agulha e sem bisturi, necessitam de uma
pequena incisão. O Echo-V é produzido pela Contraline, uma empresa de biotecnologia
fundada em 2015 com o objetivo de desenvolver um contraceptivo masculino reversível.

31

As informações sobre essas tecnologias foram retiradas dos sites das ONG Male Contraception Initiative
(https://www.malecontraceptive.org/ ); Parsemus Foundation (https://www.parsemusfoundation.org); e Male
Contraception Information Project (http://www.newmalecontraception.org/). Último acesso em 14/12/2016.
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O procedimento para a colocação do Echo-V levaria em torno de cinco minutos e
utilizaria anestesia local. A previsão de lançamento, segundo a própria empresa, é em torno de
quatro anos e o procedimento custaria o mesmo que uma vasectomia, porém os estudos
clínicos ainda não foram iniciados32.
O VasDeBlock, por sua vez, é uma tecnologia que atua de maneira semelhante as já
citadas. Bloqueia a passagem dos espermatozoides, porém não se trata de um gel, mas de um
dispositivo médico que seria introduzido com um cateter através de um endoscópio pela uretra
até alcançar os vasos deferentes. O dispositivo pode ser retirado também com o endoscópio e
está sendo desenvolvido pela VasDeBlock Medical ApS, uma empresa dinamarquesa privada
fundada em 2014. Conhecemos essa tecnologia através de uma notícia publicada na página do
Facebook da Male Contraception Initiative (MCI), porém, há poucas informações sobre ela.
Inclusive no próprio site da empresa fala-se na colocação de um dispositivo médico nos vasos
deferentes de maneira não cirúrgica e sem a intervenção de hormônios, porém não há maiores
explicações sobre esse dispositivo, sobre o material do qual é feito. Optamos por apresentá-lo
mesmo sem maiores detalhes para sinalizar que os métodos de barreira mecânica não se
limitam ao uso de géis33.
Outro método de barreira é o Bimek SLV, uma válvula que deve ser inserida nos
canais deferentes para regular o fluxo do esperma através de um botão que permite a abertura
ou o fechamento desses vasos. A cirurgia para a colocação da válvula dura cerca de 30
minutos e, nela, os vasos deferentes seriam cortados transversalmente e reconectados através
da válvula que possui um botão o qual permite que os homens possam fechá-la ou abri-la,
barrando ou liberando a passagem dos espermatozoides nos canais deferentes. Esse botão se
localizaria sob a pele, no escroto, e os homens o acionariam através do toque. Assemelha-se a
um micro interruptor com 18 milímetros de comprimento e pesando dois gramas. Em 1998, o
carpinteiro alemão Clemens Bimek começou a desenvolver tal tecnologia e a patenteou em
2000. Em 2006, dez protótipos foram criados e, em 2009, Bimek se submeteu ao implante
dessa tecnologia, porém até hoje os estudos clínicos não foram iniciados34.

32

As informações sobre essa tecnologia foram retiradas do site da empresa Contraline. Disponível em:
http://contraline.com/. Último acesso em 14/12/2016.
33

As informações sobre essa tecnologia foram retiradas do site da empresa VasDeBlock Medical ApS.
Disponível em: http://www.vasdeblock.com/. Último acesso em 14/12/2016.
34

As informações sobre essa tecnologia foram retiradas do site do próprio contraceptivo Bimek SLV. Disponível
em: https://www.bimek.com/. Último acesso em 14/12/2016.
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2.1.3 Tecnologias não hormonais que atuam na produção, maturação e motilidade dos
espermatozoides
Wang et al. (2016) afirmam que avanços no conhecimento dos mecanismos celulares e
moleculares da espermatogênese e da maturação dos espermatozoides levaram a novos alvos
para a atuação de contraceptivos masculinos, gerando uma expansão das opções de
intervenção para além dos hormônios. Essas abordagens em geral são relativamente mais
novas e, portanto, encontram-se em sua maioria menos avançadas nas testagens.
A gendarussa, uma erva nativa da Indonésia e da Papua Nova Guiné, é uma exceção,
pois já passou pela fase dois dos estudos clínicos na Indonésia. Sabendo de rumores de que
membros de tribos na Papua Nova Guiné utilizavam há muito tempo o chá dessa erva para
efeitos de contracepção, o professor indonésio Bambang Prajogo35, da Airlangga University,
decidiu pesquisar a gendarussa nos anos 1980.
Prajogo conseguiu com sua equipe extrair o ingrediente ativo da planta e com a
empresa farmacêutica PT Indo Farma produziu um contraceptivo em formato de pílula. Os
pesquisadores afirmam que a substância atua sobre enzimas que permitem ao espermatozoide
penetrar o óvulo. Em 2009, o primeiro estudo clínico foi levado a cabo com 32 homens
solteiros que tomaram a pílula por 144 dias. Em 2010, a fase dois do estudo clínico foi
realizada com 80 homens, de um grupo de 120 homens casados analisados, tomando a pílula
por 102 dias. Em 2012, houve um estudo adicional da fase dois com 186 homens, de um
grupo de 350 homens casados analisados, tomando a pílula por 30 dias. Foi reportada apenas
uma gravidez durante os estudos. A pílula da gendarussa, caso chegue ao mercado, deverá ser
ingerida diariamente como a pílula anticoncepcional feminina. Dos contraceptivos mais
divulgados pela mídia e pelas principais instituições do campo dos contraceptivos masculinos,
essa é a única tecnologia derivada de uma planta36.
A tecnologia denominada Clean Sheets Pill ainda se encontra nos primeiros estágios
de testagem; trata-se de uma pílula que impede a liberação do fluido ejaculatório e não
somente do esperma, gerando assim um orgasmo seco, ou seja, a sensação do orgasmo é
mantida, porém nenhum fluido é liberado. Após o esperma ser misturado com os outros
fluidos que compõem a ejaculação, há a sua propulsão para fora do corpo masculino através
de diferentes contrações musculares. A Clean Sheets Pill atuaria justamente no relaxamento
de músculos que atuam na propulsão dos fluidos ejaculatórios, mas sem interferir nas
35

36

O professor Prajogo integra o conselho consultivo da Male Contraception Initiative (MCI).

As informações sobre essa tecnologia foram retiradas do site da Male Contraception Initiative. Disponível em:
https://www.malecontraceptive.org/prospective/. Último acesso em 16/12/2016.
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contrações musculares associadas ao prazer do orgasmo. A ejaculação, que não é liberada, é
reabsorvida pelo corpo e, como o próprio nome indica, trata-se de uma tecnologia em forma
de pílula que deve ser tomada algumas horas antes do coito e teria efeito durante 16 a 24
horas. Esse contraceptivo é desenvolvido na Inglaterra por pesquisadores do King’s College of
London e da University College London e, devido ao orgasmo sem ejaculação, é anunciada
como uma tecnologia que pode ajudar também na prevenção de infecções sexualmente
transmissíveis37.
Chama atenção o fato de essa tecnologia ser apresentada pelas instituições
fomentadoras de contraceptivos masculinos, mas também pela grande mídia, sem maiores
questionamentos quanto à sua aceitabilidade ao produzir um orgasmo seco. Sabendo-se do
valor simbólico da ejaculação para a masculinidade e também para o próprio ato sexual, é
lógico problematizar se homens e mulheres aceitariam e utilizariam uma tecnologia que
impede a ejaculação. Porém, como já citado, a mídia, em geral, apresenta atualmente um
discurso otimista, muito semelhante aos discursos das instituições fomentadoras em relação à
viabilidade e aceitabilidade dos anticoncepcionais em desenvolvimento. O que contrasta com
o cenário descrito por Oudshoorn (2003) em relação à imprensa inglesa e holandesa da década
de 1990 que anunciavam com descrédito os projetos de desenvolvimento de uma “pílula
masculina”.
A droga em desenvolvimento para contracepção masculina conhecida como Eppin, na
verdade, tem o gene Eppin, presente na superfície dos espermatozoides e essencial para a sua
motilidade, como alvo. Desde meados dos anos 2000, o professor Michael O’Rand 38, da
University of North Carolina, realizou estudos pré-clínicos que demonstraram ser o gene
Eppin um alvo para a contracepção masculina. Macacos que receberam soluções contendo
Eppin ficaram inférteis por um período de tempo devido à produção de anticorpos anti-Eppin
por seus corpos, caracterizando um processo de imunocontracepção.
O’Rand fundou com outros pesquisadores a Eppin Pharma Inc., uma emergente
companhia farmacêutica na Carolina do Norte, EUA, focada no desenvolvimento de um
contraceptivo masculino seguro, não hormonal e por via oral. Como a imunocontracepção não
é considerada uma opção viável por questões de segurança, eficácia e economia, a companhia
está trabalhando na criação de um composto que mimetize o efeito dos anticorpos anti-Eppin.

37

As informações sobre essa tecnologia foram retiradas do site da Male Contraception Initiative. Disponível em:
https://www.malecontraceptive.org/prospective/. Último acesso em 16/12/2016.
38

Michael O’Rand também integra o conselho consultivo da Male Contraception Initiative (MCI).
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A ideia é que, como a Clean Sheets Pill, a pílula seja tomada por demanda e não
cotidianamente, ou seja, deve ser ingerida algumas horas antes do coito39.
JQ1 é uma droga que tem como alvo o gene BRDT, responsável pela produção e
maturação dos espermatozoides. Com esse gene desligado, a produção de espermatozoides
nos testículos diminuiria e os espermatozoides restantes perderiam a sua mobilidade. Foi
durante um estudo voltado para câncer que a molécula foi descoberta como podendo alterar a
fertilidade. Pesquisadores do Dana- Farber Cancer Institute, em Boston, EUA, sintetizaram
tal composto visando bloquear a atividade da proteína BRD4 associada à emergência de
determinados tipos de câncer. Nesse estudo, percebeu-se que o composto, nomeado então
JQ1, também atuava inibindo a molécula BRDT. A partir dessa descoberta, o professor
Martin Matzuk e sua equipe, do Baylor College of Medicine - situado em Houston, EUA testaram o JQ1 em macacos e comprovaram o seu caráter contraceptivo. Os testes com
animais indicaram que a droga leva seis semanas para gerar infertilidade e a fertilidade é
recuperada após um período de um a três meses com a descontinuidade do uso40.
Outra droga relacionada a investigações sobre câncer é o Adjudin, desenvolvida pelo
Population Council. Ela é derivada da droga lonidamine, voltada para o tratamento de câncer,
que ataca, entre outras células, as dos testículos masculinos. Com base nessa informação, o
seu potencial como contraceptivo passou a ser investigado pela instituição desde 1996. O
Adjudin impede a maturação completa dos espermatozoides gerando a morte dessas células.
Porém, a relativa alta dose da droga necessária para causar a infertilidade temporária está
associada a alta toxidade e os pesquisadores buscam desenvolver uma fórmula eficaz, mas
com uma dose mais baixa e menos tóxica41.

2.2 Instituições do campo dos contraceptivos masculinos

São diversos atores engajados no desenvolvimento de contraceptivos para homens ao
redor do mundo. A ausência da indústria farmacêutica, a atuação central de órgãos públicos 39

As informações sobre essa tecnologia foram retiradas do site da Eppin Pharma Inc. Disponível em:
http://eppinpharma.com/. Último acesso em 16/12/2016.
40

As informações sobre essa tecnologia foram retiradas do site da Male Contraception Initiative (MCI)
(https://www.malecontraceptive.org/prospective/); e de notícia publicada na Revista Época
(http://revistaepoca.globo.com/Saude-e-bem-estar/noticia/2012/08/cientistas-criam-prototipo-deanticoncepcional-masculino.html). Último acesso em 16/12/2016.
41

As informações sobre essa tecnologia foram retiradas do site do Population Council. Disponível em:
http://www.popcouncil.org/research/development-of-adjudin-as-a-male-contraceptive. Último acesso em:
16/12/2016.
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nacionais ou multinacionais -, de organizações não governamentais e de pesquisadores
universitários segue caracterizando o campo tal como Oudshoorn (2003) o descreveu em
relação ao período dos anos 1960 aos anos 1990.
Diversos pesquisadores e instituições criaram suas próprias empresas como no caso da
Contraline, que desenvolve o Echo – V, e a Eppin Pharma Inc, que desenvolve a droga
Eppin. Porém, essas são empresas focadas no desenvolvimento de tecnologias específicas, são
pequenas e recentes, não possuindo o capital e a infraestrutura das grandes empresas
farmacêuticas. Como vimos, estas últimas têm a sua participação basicamente restrita ao
fornecimento de hormônios para a utilização nos estudos clínicos. Obviamente, há exceções,
como a já citada junção da Organon e da Schering em 2002 para a realização de estudo clínico
de um método hormonal. O teste chegou à segunda fase, mas foi suspenso em 2006.
A questão da busca por investimentos para o desenvolvimento desses produtos é
central. As ONG e as empresas engajadas realizam campanhas de arrecadação de fundos e
submetem seus projetos para conseguir prêmios e bolsas de instituições fomentadoras de
pesquisas científicas. A Parsemus Foundation, por exemplo, realiza um crowdfunding financiamento coletivo pela internet – para o desenvolvimento do Vasalgel, e frequentemente
lança campanhas para que as doações sejam realizadas. Como veremos, a arrecadação de
fundos para o desenvolvimento de contraceptivos não hormonais para homens é um dos
objetivos da ONG aqui estudada, a Male Contraception Initiative (MCI). Como mostra a
Figura 6, qualquer pessoa pode entrar no site e realizar uma doação para as pesquisas
fomentadas por essa instituição.
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Figura 6

Fonte: https://www.malecontraceptive.org/. Último acesso em 22/12/2016.

Deste modo, além do argumento da dificuldade fisiológica, defensores de
contraceptivos reversíveis para homens apontam a dificuldade econômica, ou seja, a falta de
investimentos como justificativa para o atraso no lançamento dessa tecnologia. Os principais
investimentos provêm de instituições públicas ou sem fins lucrativos, tal como Oudshoorn
(2003) descreveu em relação ao período que analisou. Por sua vez, a busca por doações de
indivíduos que desejam fomentar a contracepção masculina, mesmo que com pequenas
quantias, como 10 ou 20 dólares, é uma estratégia atual facilitada pela possibilidade de
realização de pagamentos via internet e pela expansão da prática de financiamento coletivo
(crowdfunding).
Na última década, o National Institute of Child Health and Human Development
(NICHD), a OMS e o Population Council foram as instituições que mais apoiaram o
desenvolvimento de contraceptivos masculinos, segundo Wang et al. (2016). Chama atenção
o surgimento de instituições voltadas especificamente para os contraceptivos masculinos
como o Consórcio Internacional para a Contracepção Masculina, a ONG Male Contraception
Initiative (MCI) e as empresas como a Contraline e a VasDeBlock Medical ApS.
Pode-se dizer que o Consórcio se destaca nesse contexto como instituição
multinacional focada exclusivamente no desenvolvimento de contraceptivos masculinos. A
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Male Task Force reuniu pesquisadores e laboratórios de várias regiões, porém era uma linha
de pesquisa no âmbito da OMS.
Criado em setembro de 2013, o Consórcio tem como objetivo criar uma rede
internacional com foco na promoção desse tipo de contracepção. Atualmente, está sob os
auspícios de cinco instituições: European Society of Contraception and Reproductive Health,
Male

Contraception

Initiative

(MCI),

Population

Council,

European

Society

of

Endocrinology e Société Francophone de Contraception. Os seus membros, porém, não se
restringem a essas instituições, sendo provenientes de diversas localidades e outras
organizações. São 81 membros de 40 países.
Por enquanto, as principais atividades dessa instituição foram a promoção e
divulgação de informações sobre o World Day of Vasectomy42, a apresentação de trabalhos
em conferências e a realização de um congresso. Em 4 de maio de 2016, foi realizado o
congresso do Consórcio na Academia Nacional Francesa de Medicina. No evento, foram
discutidos: uso de hormônios; necessidade de contraceptivos masculinos; possíveis ações
futuras para a promoção dessas tecnologias; novas estratégias, alvos e componentes; os
resultados de um estudo realizado pela OMS; e algumas tecnologias específicas que se
encontram em desenvolvimento. Ao final, foi lançada uma declaração, o Manifesto de Paris
(ANEXO).
Com versões em várias línguas43, o Manifesto é composto por seis pontos e apresenta
como meta a colaboração no desenvolvimento de pelo menos um contraceptivo masculino até
2026, além de fazer um apelo à indústria farmacêutica e aos departamentos de saúde para que
se envolvam na produção dessas tecnologias. “A contracepção masculina deve ser uma
prioridade na agenda da investigação global em saúde”, conclui o documento (CONSÓRCIO
INTERNACIONAL PARA A CONTRACEPÇÃO MASCULINA, 2016).
A OMS, por sua vez, mantém o Human Reproduction Program (HPR), programa de
pesquisa, desenvolvimento e de treinamento em pesquisa de reprodução humana no âmbito da
Organização das Nações Unidas (ONU). O HPR suporta e coordena pesquisas em escala
global em parceria com os governos nacionais e, atualmente, opera em 12 áreas, dentre elas:
mutilação genital feminina; infertilidade; saúde maternal e perinatal; prevenção a abortos
inseguros; violência contra a mulher; e planejamento familiar e contracepção. Nesta última
42

O World Day of Vasectomy é um projeto social que busca a inclusão dos homens no planejamento familiar e a
prevenção de gravidezes não planejadas através da vasectomia. O seu evento principal é um dia dedicado a esse
procedimento em que a meta é a realização de 1000 vasectomias por médicos em diversas partes do mundo
conectados pelas redes sociais.
43

Há versões disponíveis em inglês, português, espanhol, francês, alemão e chinês.
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área de atuação, segundo o site da OMS, há 13 projetos correntes e um voltado para o
desenvolvimento de um contraceptivo masculino hormonal, justamente a tecnologia citada
acima que teve o estudo clínico suspenso em decorrência dos efeitos colaterais.
O Population Council é uma ONG de planejamento reprodutivo dos EUA, mas com
atuação em diversos países. Fundada em 1952, tem como missão conduzir pesquisas
biomédicas, de saúde pública e ciências sociais para melhorar o bem-estar e saúde reprodutiva
de indivíduos pelo mundo. Atua, entre outras áreas, no desenvolvimento e fornecimento de
contraceptivos ao redor do mundo, a sua criação está associada a preocupações com a
chamada explosão demográfica e a políticas de controle populacional.

In 1952, the world was awakening to the rapid growth in population that was
occurring around the globe. Impressed by the complexities of population issues,
convinced of their fundamental significance for human well-being, and undeterred
by the sensitivity then associated with birth control, John D. Rockefeller 3rd
convened a group of scientists to discuss the implications of the dramatic
demographic change. They met in Williamsburg, Virginia, under the auspices of the
National Academy of Sciences, and after two and a half days, agreed on the need for
a new institution (the Population Council) that could provide solid science to guide
governments and individuals in addressing population questions (POPULATION
COUNCIL, 2003).

O foco do Population Council está nos contraceptivos reversíveis de longa duração.
Entre as tecnologias desenvolvidas encontram-se o dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, o
sistema intrauterino (SIU)44 Mirena e os implantes hormonais Norplant e Jadelle, todos
voltados para mulheres. Atualmente, como vimos, a instituição encontra-se engajada no
desenvolvimento das tecnologias contraceptivas voltadas para homens, MENT e Adjudin.
O National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) é um dos
institutos do National Institutes of Health, agência de saúde do governo dos EUA, criado em
1962 pelo presidente Kennedy. Desenvolve e suporta pesquisa em diversas áreas como:
redução da mortalidade infantil; promoção de gravidez e parto seguros; fases do crescimento e
desenvolvimento humano; saúde reprodutiva; e reabilitação. Segundo Wang et. al. (2016), foi
a instituição com participação mais significativa na última década no campo dos
contraceptivos masculinos.
No seu âmbito, há o Male Contraceptive Development Program (MCDP), um
programa cooperativo de pesquisa com o objetivo de expandir as investigações na área e
alcançar o desenvolvimento de tecnologias contraceptivas para homens. Nele são realizadas
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Sistema intrauterino é o nome dado para tecnologias iguais aos dispositivos intrauterinos, mas que contêm
hormônio.
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pesquisas básicas, transnacionais e estudos clínicos sobre temas como os mecanismos que
regulam a maturação dos espermatozoides e a identificação de novos alvos para a
contracepção masculina. É a instituição que apresenta mais projetos de pesquisa sobre o tema,
em seu site são listados sete tópicos que se encontram em desenvolvimento, entre eles:
estudos de alvos não hormonais para contracepção; estudos clínicos com o Acyline - droga
antagonista ao GnRH - para avaliar a segurança e a eficácia na supressão da espermatogênese;
e estudos sobre a inibição do gene BRDT para contracepção – tal como os estudos da droga
JQ1 já citados.
Assim como a Male Contraception Initiative (MCI), a ONG estadounidense Parsemus
Foundation é bastante citada nas notícias na grande mídia sobre o lançamento de
contraceptivos para homens por ser responsável pelo desenvolvimento do Vasalgel. Encarada
como uma das tecnologias não hormonais mais promissoras no campo, esta recebe bastante
destaque no debate atual sobre contraceptivos masculinos.
A Parsemus é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada em 2005 na
Califórnia por Elaine Lissner. Tem como objetivo desenvolver pesquisas, publicitar e
conseguir financiamento para tecnologias médicas negligenciadas pela indústria farmacêutica
por serem de baixo custo e não apresentarem grandes possibilidades de lucro. A ideia é
conseguir que essas abordagens de baixo custo sejam desenvolvidas e não desapareçam
devido ao seu baixo retorno financeiro. A maioria das tecnologias não está sob patente, porém
aquelas que estão só são fomentadas pela instituição mediante acordos que garantam um
preço acessível para o produto final.
O incentivo ao desenvolvimento de contraceptivos masculinos é um dos principais
focos dessa ONG. O interesse de Elaine Lissner por contraceptivos para homens vem desde os
seus estudos universitários. Em 1989, ela criou uma primeira ONG chamada Male
Contraception Information Project, que tinha como objetivo arrecadar dinheiro para o
desenvolvimento de pesquisas sobre o tema. Segundo Lissner, essa organização fracassou por
estar à frente do seu tempo e, atualmente, o seu site funciona apenas como um arquivo
informativo sobre os contraceptivos em desenvolvimento, deixando claro que a página não é
mais atualizada com novas informações sobre avanços no campo.
A Parsemus Foundation não restringe a sua atuação aos contraceptivos masculinos,
atua também no campo de novos tratamentos para o câncer de mama e esterilização não
cirúrgica para cães e gatos. O Vasalgel é o principal projeto dessa ONG que criou uma
empresa social chamada Revolution Contraceptives LLC para desenvolvê-lo. Além dessa
tecnologia, a utilização de ultrassom para a contracepção masculina e procedimentos de
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vasectomia não cirúrgicos são igualmente áreas de atuação principal. A organização também
apoia a tecnologia Clean Sheets Pill através de arrecadação de fundos e foi uma das principais
investidoras da Male Contraception Initiative.

2.3 Mídia e contraceptivos masculinos
Pensando a mídia como “uma agência importante e ágil no processo de construção de
fatos sociais” (MAKSUD, 2008, p. 663), reconhecemos o seu papel não somente como
simples divulgadora, mas como ator na construção da viabilidade de tecnologias. No caso dos
projetos de uma “pílula masculina”, em que a construção dos possíveis usuários é um dos
grandes desafios enfrentados, a maneira como a grande mídia retrata as tecnologias em
desenvolvimento e o seu público alvo, o homem usuário, é um fator importante para a
viabilização dessa tecnologia.
Oudshoorn (2003) ressaltou o caráter central do jornalismo para a divulgação da noção
de uma “pílula masculina”. Se tal noção é bastante difundida, apesar da não disponibilidade
de um contraceptivo masculino no mercado, é em grande parte graças aos anúncios de
lançamento e debates sobre a viabilidade dessa tecnologia pelos meios de comunicação. A
autora chega a afirmar que, até então, um produto nunca teve tanta promoção antes de ser
lançado para consumo.
Devido às dificuldades já citadas para o desenvolvimento de contraceptivos
masculinos, os cientistas envolvidos nesses projetos usaram a grande mídia como um canal
para divulgar seus trabalhos e recrutar homens voluntários para os testes clínicos. Hoje em
dia, a mídia serve também como meio para divulgar as campanhas para arrecadar fundos para
o desenvolvimento desses produtos.
Porém, como já descrito, o papel dos jornalistas não foi sempre positivo no processo
de construção da viabilidade dessas tecnologias em desenvolvimento. Oudshoorn (2003)
aponta que na década de 1990, depois de um teste em larga escala da OMS, jornais britânicos
e holandeses questionavam a aceitabilidade de uma “pílula masculina” tanto por homens
como por mulheres.
Atualmente, notamos uma perspectiva mais otimista da mídia em geral com essas
tecnologias em desenvolvimento. Pode-se dizer que a cobertura dada aos contraceptivos
masculinos vai ao encontro da tendência de reconhecimento da autoridade dos cientistas por
parte dos jornalistas e outros profissionais da comunicação. Estes costumam tratar as
afirmações dos pesquisadores como verdadeiras e não buscam tentar comprová-las como
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fazem com afirmações de outras fontes, como os políticos, por exemplo (CITELI, 2001). Há
uma convergência entre os discursos da mídia e das instituições fomentadoras e pesquisadores
engajados no desenvolvimento de uma “pílula masculina”. A ausência de efeitos colaterais, a
segurança, a viabilidade - com destaque para aceitabilidade - das tecnologias
anticoncepcionais para homens são afirmadas pelos cientistas e, em geral, reproduzidas nos
textos e vídeos midiáticos.
Em uma primeira aproximação com o tema dos contraceptivos masculinos, realizamos
uma pequena pesquisa sobre como ele estava aparecendo na mídia nacional e estrangeira. Foi
realizada, em setembro de 2015, uma busca no site Google com as expressões “pílula
masculina” e “contraceptivo masculino” e suas respectivas traduções para o inglês e o
espanhol45. Foram selecionados 21 textos, tendo sido priorizados na seleção os primeiros
resultados da busca no Google, os textos em jornais nacionais e internacionais46 e as
publicações mais recentes. Os textos analisados foram publicados entre 2013 e setembro de
201547.
Atualmente, os temas relacionados à saúde recebem grande destaque na mídia, tendo
espaços próprios em jornais e revistas, bem como veículos especializados no tema. Nesse
contexto, são recorrentes as notícias e reportagens sobre o desenvolvimento de novos
medicamentos ou sobre o seu lançamento. Drogas que tiveram muito sucesso, como o Prozac
e o Viagra, foram extensamente divulgadas e analisadas pela mídia, inclusive antes do seu
lançamento. Deste modo, a grande quantidade de notícias sobre tecnologias contraceptivas
para homens ainda em desenvolvimento não é um fenômeno isolado.
A variedade de produtos em desenvolvimento divulgados já ficou aparente nesse
primeiro contato, dez tecnologias diferentes foram citadas nos 21 textos analisados. O
Vasalgel foi o que mais apareceu, sendo citado em 12 dos textos, e com as previsões de
lançamento mais otimistas - 2017, 2018 e 2020 são algumas das previsões anunciadas.
Apesar da maioria das novas tecnologias em desenvolvimento não serem hormonais,
apareceram cinco citações de tecnologias hormonais, dentre elas, pílulas, implantes e injeções.

Traduzimos “contraceptivo masculino” por “male contraceptive” e por “contraceptivo masculino”; pílula
masculina traduzimos por “male pill” e por “píldora masculina”.
45

46

Dos 21 textos analisados, somente quatro não foram publicados em jornais, mas em portais da internet, blog
ou revista.
47

A partir dessa pesquisa percebemos que, desde 2010, há uma maior recorrência na divulgação desses projetos
de desenvolvimento de novas tecnologias contraceptivas masculinas. Tal fato pode estar relacionado com o
início do desenvolvimento do Vasalgel pela Parsemus Foundation. O volume notícias sobre o tema aumentou
com passar dos anos e os avanços nas pesquisas das tecnologias.
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Por sua vez, nos textos que veiculam contraceptivos não-hormonais essa característica foi
bastante ressaltada. Foram encontrados 14 textos que ressaltavam o caráter não-hormonal da
das tecnologias em desenvolvimento.
Foi batizada de Vasalgel e é uma pílula masculina não-hormonal,
tomada numa única injeção que pode ter efeito durante vários anos
(...) (Observador, 23/06/2015).
O material inibirá a formação dos espermatozoides, sem interferir na
produção da testosterona (Revista Crescer, 25/06/2015).
(...) um anticoncepcional masculino seguro, não hormonal e
reversível. (O Globo, 03/12/2013).
Em sete dos textos analisados, aparecem referências ao fracasso dos projetos
anteriores devido a efeitos colaterais, sendo apontados principalmente problemas com a
libido, problemas hormonais e de infertilidade, como aparece no jornal espanhol El País em
03/12/2013:
As tentativas efetuadas até o momento costumavam chocar contra dois
muros. Se era escolhido um mecanismo hormonal, além de não ser
totalmente eficaz, os efeitos colaterais eram muito incontroláveis. E,
se optava-se por vias fisiológicas (como a vasectomia), o problema é
que não havia garantia de volta atrás já que, com a passagem do
tempo, a capacidade de gerar espermatozoides fica afetada para
sempre” (tradução nossa)48.
Assim, a referência aos hormônios quando se fala em contracepção é percebida como
uma constante, mesmo que seja uma referência negativa, ou seja, indicando o caráter não
hormonal das novas tecnologias ou referindo-se aos efeitos colaterais envolvidos nas
tentativas passadas de desenvolvimento de um contraceptivo masculino hormonal.
É importante lembrar o papel central dos hormônios na nossa cultura para a
naturalização das diferenças de gênero. Rohden (2008, p.134) indica que “assistimos ao
império de um ‘corpo hormonal’ que parece sobrepor-se a qualquer outra concepção
biomédica corrente, pelo menos se considerarmos o sucesso da sua aceitação entre um público
cada vez mais amplo”. Porém, afirma que, nesse império de uma concepção hormonal, os

No original: “Los intentos efectuados hasta el momento solían chocar contra dos muros. Si se elegíaun
mecanismo hormonal, además de no ser del todo eficaces, losefectos secundários eran demasiado incontrolados.
Y si se optaba por vías fisiológicas (como la vasectomía) el problema era que no había garantías de una vuelta
atrás ya que, al cabo del tempo, la capacidad de generar espermatozoides queda afectada para siempre.”
48
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corpos femininos foram historicamente muito mais enfatizados, uma vez que principalmente
as mulheres foram tratadas como governadas por seus hormônios.
Muitos textos também ressaltam os problemas constantemente divulgados em relação
aos efeitos colaterais da pílula anticoncepcional feminina, relacionados principalmente a sua
fórmula hormonal. Recentemente, a revista Época49 publicou na sua capa a foto de uma
mulher vestida de preto ao lado do relato “Usei um anticoncepcional que quase me matou. O
tratamento necrosou os meus dedos dos pés. Tiveram que ser amputados”. A matéria de capa
denunciava os riscos da ingestão de hormônios para algumas mulheres.
Assim, em um contexto em que os hormônios são considerados a explicação para
diversos processos corporais e comportamentos humanos, principalmente as diferenças entre
os sexos, e que os perigos envolvidos no seu consumo são ressaltados, há uma divulgação
recorrente do caráter não hormonal da maioria das tecnologias em desenvolvimento para os
homens. É como se estivesse subentendida uma não aceitabilidade de tecnologias hormonais
para interferência nos corpos masculinos.
Sem embargo, ao analisarmos o uso de hormônios para outros fins que não
contraceptivos, como para o tratamento da chamada andropausa, percebemos que essa
restrição à utilização de hormônios em corpos masculinos não é generalizada. Rohden (2011)
aponta que, se até recentemente principalmente os corpos femininos haviam sido encarados
como corpos hormonais e sofreram intervenções nesse sentido, nas últimas décadas, os
homens também passaram significativamente a ser foco desses investimentos.
Percebe-se, assim, uma certa restrição a interferências hormonais nos corpos
masculinos no que se refere especificamente à contracepção, já que para outras questões nos
corpos masculinos o tratamento hormonal é valorizado. Tal restrição é compartilhada pelas
ONG Male Contraception Initiative e Parsemus Foundation que somente fomentam
tecnologias contraceptivas não hormonais. Adiante retornaremos a esta questão.
Um dos textos analisados, publicado no The Hunffington Post em 16/07/2015, afirma
que os homens têm menos tolerância com efeitos colaterais. O que nos lembra da posição da
mídia inglesa e holandesa na década de 1990 descrita por Oudshoorn (2003). Porém, essa
ideia perdeu força nos meios de comunicação nos dias de hoje. A questão dos efeitos
colaterais das novas tecnologias contraceptivas masculinas segue recorrente na mídia, estando
presente em diversos dos textos. Contudo, agora, a segurança dessas novas tecnologias é
destacada como nos trechos abaixo:

49

Fonte: Revista Época, 03/04/2015.
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Por ser um processo no qual não leva hormônio na sua fórmula, ele se
torna bem mais seguro em relação ao método contraceptivo feminino
(...) (Blog Diário de Biologia, 06/10/2014).
Outra vantagem é que ele não produz efeitos colaterais relevantes (...)
(Revista Crescer, 25/06/2015).
Alguns textos enfatizam a não interferência dessas tecnologias na libido ou no
desempenho sexual masculino, como nesse trecho publicado na Revista Crescer em
25/06/2015, “Ele deve ter uma eficácia semelhante à pílula anticoncepcional feminina e não
terá os efeitos colaterais tão temidos pelos homens, como impotência e queda na libido ”.
Josilene da Silva (2004), em seu estudo sobre a divulgação em jornais de circulação
nacional de projetos de desenvolvimento de contraceptivos masculinos nas décadas de 1970 e
1980, também apontou a preocupação com a “segurança sexual do homem” como um dos
pontos enunciados pela imprensa. Nesse período, os textos já afirmavam, como agora, a não
interferência no prazer e desempenho sexual. A centralidade da sexualidade para a
configuração de modelos dominantes de masculinidade pode ser considerada como o pano de
fundo para esse foco na não interferência no prazer e desempenho sexual.
Assim, a mídia, de maneira geral, apresenta as novas tecnologias em desenvolvimento
de maneira positiva,

apontando sua segurança,

principalmente

em

relação aos

anticoncepcionais femininos e em relação a projetos anteriores de desenvolvimento de
contraceptivos voltados para os homens, além de ressaltar a não interferência na performance
sexual masculina.
Essa perspectiva otimista também aparece no fato de não haver questionamentos
quanto à aceitabilidade dos formatos das tecnologias. O Vasalgel, como já foi mencionado
acima, consiste em uma injeção nos vasos deferentes de um gel polímero, porém nos diversos
textos que tratam dessa tecnologia não foi problematizado se os homens aceitariam esse tipo
de intervenção visando à contracepção.
Azize (2004), analisando o Viagra, aponta que, em diversos anúncios desse
medicamento, o seu caráter não invasivo era ressaltado em relação às tecnologias anteriores
representadas como causadoras de desconforto, entre as quais se encontravam implantes de
próteses bem como injeções locais. Se, em certo sentido, aponta-se a dificuldade do uso de
injeções para tratar a chamada disfunção erétil devido a sua aceitabilidade como forma de
tratamento, podíamos imaginar que uma injeção com fins contraceptivos também poderia ser
encarada com reticências.
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Porém, não é isso que observamos na mídia: dos 12 textos que citam o Vasalgel,
somente dois fazem rápida menção à questão da aceitabilidade de uma injeção. O jornal inglês
The Telegraph, em 18/06/2015, em poucas linhas apresenta a questão: afirma que é possível
que o leitor esteja cético quanto à escolha por parte dos homens de uma injeção, porém
ressalta que milhões fazem vasectomias. Ou seja, apesar de apontar que possam existir
dúvidas quanto à aceitação dos homens em relação a uma tecnologia em forma de injeção, o
próprio jornal resolve a questão afirmando que tal questionamento é infundado devido à
prática de vasectomia.O jornal The Hunffington Post em 16/07/2015, por sua vez, apresenta
uma exceção. Ao anunciar tanto o Vasalgel como uma outra tecnologia em forma de pílula,
afirma que a pílula soa mais atraente do que a injeção.
Apesar de não haver uma efetiva problematização da aceitabilidade de uma tecnologia
em forma de injeção, é interessante notar que, dos 12 textos sobre o Vasalgel, somente um é
ilustrado com uma foto com seringas, todos os outros textos que possuem fotos apresentam
como ilustração, principalmente, cartelas de pílula, homens tomando ou segurando uma pílula
ou camisinhas. A associação entre contraceptivo e pílula é tão recorrente que, inclusive na
foto em que aparecem seringas, há duas pílulas ao lado destas.
Além da grande maioria dos textos não questionar a aceitação de uma tecnologia em
forma de injeção, três deles informam que o Vasalgel é menos invasivo que a vasectomia.
Nesse mesmo sentido, a tecnologia que suprime a ejaculação, a Clean Sheets Pill, também
não tem, em geral, a sua aceitabilidade questionada, como já indicamos. A valorização dos
fluidos relacionados ao orgasmo que poderia levar a um questionamento dos chamados
orgasmos secos não é apresentada pela mídia. Por outo lado, é interessante notar que, em
vários relatos sobre o Vasalgel, aponta-se que o gel não bloqueia a ejaculação, o que pode
indicar uma valorização da associação entre orgasmo masculino e emissão de fluidos nesses
casos.
Em relação a ressalvas ao formato da tecnologia contraceptiva, a questão do
esquecimento é central. Em cinco textos aparece a dificuldade gerada pelo esquecimento
quando se trata de pílulas que devem ser ingeridas diariamente. O Vasalgel e um implante
hormonal são apresentados, por exemplo, como tecnologias que resolveriam essa questão.
Vários textos falam do esquecimento como um problema generalizado, atingindo tanto
homens como mulheres, porém em um deles, publicado no The Hunffington Post em
16/07/2015, aparece a fala de uma especialista em relacionamentos e sexualidade que afirma,
“A possibilidade do homem esquecer é maior. E, no final do dia, é a pessoa em risco de
engravidar que tem a maior motivação para tomar a pílula. E esta será sempre a mulher. ”
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(tradução nossa)50. Nesse mesmo sentido, a especialista citada pelo jornal, afirma que os
homens não estão acostumados a tomar remédios diariamente.
Veremos adiante que a questão do esquecimento no uso cotidiano da pílula por parte
das mulheres é central para a argumentação da Male Contraception Initiative (MCI) sobre a
necessidade de desenvolvimento de contraceptivos para homens, de preferência
contraceptivos de longa duração que sejam menos suscetíveis a erros dos usuários.
Pensando na aceitabilidade de forma mais ampla, não apenas referente à forma
farmacêutica da tecnologia, mas sim na própria aceitabilidade de um contraceptivo masculino,
a mídia também, em geral, se apresenta de maneira otimista. A dificuldade de construção do
usuário de uma pílula masculina, tal como apontada por Oudshoorn (2003), não aparece
enfocada nas publicações aqui analisadas. A aprovação e o desejo em relação a um novo
contraceptivo masculino por parte de homens e mulheres são apontados. Em texto publicado
no dia 06/07/2015 no The Guardian, questiona-se se os homens usariam um novo
contraceptivo e a resposta é dada logo em seguida.
Em um estudo sobre atitudes em relação à pílula masculina com
homens e mulheres, ambos os sexos foram positivos – apesar de que,
como esperado, as mulheres estavam mais entusiasmadas do que os
homens. Homens em relações estáveis foram mais receptivos do que
homens em relações sexuais casuais e homens com estilo de vida
saudável foram mais positivos do que homens menos saudáveis.
(tradução nossa)51.
As mulheres são apontadas como mais interessadas no lançamento de um
contraceptivo masculino do que os homens, essa mesma perspectiva aparece no The
Hunffington Post em 16/07/2015. Outro fator que cabe ressaltar do trecho acima destacado é
que não há nenhuma referência sobre a pesquisa citada. O mesmo ocorre em vários outros
textos aqui analisados, pesquisas e estudos são citados para comprovar as afirmações feitas,
mas não são identificados pelos jornalistas.
O jornal The Telegraph, em notícia publicada em 18/06/2015, afirma que pesquisa
indica que metade dos homens usaria o Vasalgel, sem dar nenhuma informação a respeito da
pesquisa mencionada; em entrevista publicada no jornal Zero Hora em 07/11/2014, Stephanie
Page, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, quando
No original: “The likelihood of men forgetting is higher. And at the end of the day, the person who’s at risk of
pregnancy has the higher motivation to take the pill. And that will always be the women”.
50

No original: “In a study of atitudes to a male pill by men and women, both sexes were positives- though,
unsurprisingly, women were more enthusiastic than men. Men in stable relationships and men with healthy
lifestyles were more positive than less healthy men.”
51
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perguntada sobre a aceitabilidade de novos contraceptivos masculinos, responde que
pesquisas indicam que os homens de diversas culturas estão interessados em participar da
contracepção, uma vez mais, nenhuma informação a respeito do estudo é mencionada.
Por sua vez, se encontramos indicações de que as mulheres seriam as mais
interessadas no desenvolvimento de contraceptivos masculinos como as acima citadas, artigo
publicado no The New York Times em 02/01/2014 ressalta os homens como os principais
interessados no desenvolvimento de contraceptivos masculinos. Nesse texto, afirma-se que,
pelo menos nos Estados Unidos, a ideia de que os homens não querem participar da
contracepção é ultrapassada e aponta-se que os homens já utilizam os contraceptivos
masculinos existentes, a camisinha e a vasectomia, logo, eles também usariam outros
anticoncepcionais.
Nesse mesmo sentido, o desejo masculino de controlar a reprodução é destacado por
um sexólogo citado em notícia publicada no portal UOL em 22/04/2015 e também surpreende
a informação reproduzida pelo The Telegraph em 18/06/2015 de que 26.000 homens se
encontram em uma lista de espera para participar dos testes clínicos do Vasalgel.
Como veremos adiante, a ONG Male Contraception Initiative (MCI) foca nos homens
e no seu desejo e necessidade de controlar a própria fertilidade, apesar de também apontar a
demanda para tais produtos por parte das mulheres. E um dos seus principais argumentos para
ilustrar a existência de demanda para tais tecnologias são as taxas de vasectomias e de uso do
preservativo masculino, que indicariam o engajamento masculino na prática contraceptiva.
Em geral, a mídia sinaliza para uma demanda tanto masculina como feminina dos
contraceptivos em desenvolvimento. Somente no texto publicado no The Hunffington Post em
16/07/2015 aparece uma citação de uma especialista que põe em dúvida se os homens
adeririam às novas tecnologias. As outras publicações até podem trazer à tona tal
questionamento, mas acabam respondendo positivamente a respeito do interesse masculino,
principalmente citando pesquisas.
O que acaba variando de um texto para outro é o grau de aceitabilidade apontado,
“metade dos homens diz que usaria” ou “a maioria dos homens diz que usaria”, assim como a
indicação dos sujeitos mais interessados no lançamento dos novos contraceptivos, homens ou
mulheres.
Enquanto Oudshoorn (2003), ao analisar a mídia inglesa e holandesa da década de
1990, percebeu reticências em relação à viabilidade de novos anticoncepcionais masculinos
devido à falta de confiança feminina nos homens, essa questão não apareceu de forma
significativa no material aqui analisado. A confiança das mulheres em relação aos homens no
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que diz respeito à contracepção surge em dois textos que citam pesquisas – seguindo o padrão
de não dar maiores informações ou referências sobre as mesmas – que indicam que as
mulheres em relacionamentos estáveis confiariam em seus parceiros. O jornal australiano
News em 20/07/2015 apresenta essa questão.

Mulheres parecem amar a ideia de poder compartilhar a
responsabilidade do controle de natalidade e, na mesma enquete, 72%
afirma que confiaria em seu parceiro para tomar a injeção
contraceptiva. Porém, algumas das respondentes afirmam que tal
confiança não seria estendida a parceiros sexuais casuais” (tradução
nossa).52
Vimos que Oudshoorn (2003), a partir da sua análise dos estudos clínicos da OMS nos
anos 1990, descreveu a construção do homem usuário da “pílula masculina” como o homem
cuidadoso e responsável, envolvido em uma relação heterossexual estável. A demanda para
essas tecnologias era construída em termos de ajuda à parceira. Nos textos midiáticos
analisados, percebemos o mesmo deslocamento que identificamos no trabalho da MCI: os
homens são pensados individualmente, independentemente do relacionamento estabelecido
com as parceiras sexuais. Assim, homens de diversas idades e estados conjugais são
apresentados como possíveis usuários que têm interesses próprios em relação ao consumo de
contraceptivos, não apenas interesses altruístas relacionados às suas parceiras.
Vários textos apontam o peso que a contracepção representa por ser algo encarado
como responsabilidade exclusivamente feminina, porém a demanda em relação a uma “pílula
masculina” não é enfatizada a partir de uma ajuda às mulheres. O trecho abaixo, que abre o
artigo da fundadora da Parsemus Foundation, Elaine Lissner, publicado no The New York
Times em 02/01/2014, apresenta um homem possivelmente interessado em usar contraceptivo
masculino:
Imagina que você é um homem solteiro de 20 ou 30 e poucos anos.
Você tem uma pós-graduação planejada para o outono e a vida toda
pela frente. Você encontrou uma mulher e a relação de vocês parece
promissora; depois de saírem por certo número de meses, você para de
usar camisinha porque ela toma pílula. Porém você acabou de ler um
artigo que diz que mesmo entre jovens mulheres universitárias
altamente motivadas, cerca da metade esquece de tomar

No original: “Women seem to love the idea of being able to share the responsability of birth control and in the
same survey, 72 per cent said they would trust their partner to get the birth-control shot. However, some
respondents said such trust would not extend to a ‘casual’ sexual partner”.
52
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aproximadamente três pílulas por ciclo. Nervoso já? (tradução
nossa).53
As próprias fotos que ilustram os textos aqui trabalhados, quando apresentam pessoas,
são homens sozinhos tomando ou segurando um comprimido. São, em geral, homens brancos
e na faixa dos 20 a 30 anos e apenas em uma das fotos aparece um casal de jovens brancos
deitados em uma cama sob lençóis. Essa questão da construção atual do usuário dos
contraceptivos masculinos é central para a presente pesquisa. A Male Contraception
Initiative, como veremos, foca bastante nos homens jovens como o pós-graduando do trecho
acima.
Como um ator externo ao campo científico no sentido estrito, porém de extrema
importância para a construção da viabilidade de tecnologia médicas, a mídia tem um papel
central na divulgação e construção dos contraceptivos masculinos. Nos últimos anos, ela tem
atuado de maneira positiva na configuração da viabilidade dessa tecnologia, muitas vezes,
reproduzindo os argumentos dos atores fomentadores dessas tecnologias. Há uma grande
convergência dos textos aqui citados com os discursos da Male Contraception Initiative
(MCI), inclusive nas notícias em que essa instituição não foi a fonte das informações, o que
demonstra a difusão dos argumentos que iremos analisar na presente pesquisa.
As notícias aqui trabalhadas, como expresso, englobam apenas o período entre 2013 e
setembro de 2015. Cabe ressaltar que seguem sendo publicados textos sobre o tema dos
contraceptivos masculinos com a divulgação de novas tecnologias que não apareceram nos
textos selecionados. Algumas publicações mais recentes postadas na página da Male
Contraception Initiative (MCI) no Facebook serão analisadas adiante.
Nas redes sociais, o tema também tem aparecido. Quando sai alguma notícia em jornal
ou revista de grande circulação é comum o seu compartilhamento por diversos usuários que,
muitas vezes, comentam a postagem emitindo opiniões sobre a questão. Em outros casos, o
tema é levantado mesmo que dissociado de algum texto jornalístico, como no tweet escrito
pelo cantor Mr. Catra em setembro de 2014, reproduzido abaixo (FIGURA 7).

No original: “Imagine you’re a 20-something or 30-something man, out on the dating marketing. You have
grad school planned for the fall and your whole life ahead of you. You meet a woman who seems pretty
promising; after you’ve being dating a number of months, you stop using condoms, because she’s on pill. But
you just read an article that said even among highly motivated young college women, about half forgot to take
roughly three pills per cycle. Nervous yet?”
53
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Figura 7

Fonte: Twitter. Disponível em: https://twitter.com/oficialmrcatra/status/508094717352230912. Último acesso:
24/12/2016.

Como já exposto, a divulgação da suspensão do estudo patrocinado pela OMS de um
contraceptivo hormonal devido aos seus efeitos colaterais semelhantes aos efeitos da pílula
feminina teve grande repercussão nas redes sociais gerando debate sobre as desigualdades
entre os gêneros no que tange as noções de risco.
Essa polêmica chamou atenção para a assimetria de gênero materializada nas
tecnologias contraceptivas, questão importante para a presente pesquisa. A suspensão do
estudo clínico da OMS conseguiu difundir o debate sobre contracepção masculina, tendo
maior repercussão nas redes sociais do que os anúncios de lançamentos de novas tecnologias
contraceptivas masculinas.
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Figura 8

Fonte: Twitter. Disponível em: https://twitter.com/Petiscos. Último acesso em: 24/12/2016

Figura 9

Fonte: Twitter. Disponível em: https://twitter.com/bicmuller. Último acesso em: 24/12/2016.
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Assim, pode-se dizer que vivenciamos um momento em que esta temática está em alta.
Se, no começo da pesquisa, quando mencionava o meu objeto de estudo, muitas pessoas não
tinham nenhuma informação a respeito, durante o processo da escrita desta dissertação,
quando menciono sobre o que estou estudando, a referência a esse estudo suspenso é bastante
comum. Muitas pessoas me enviaram notícias sobre tal polêmica e me perguntaram a seu
respeito.

2.4 Male Contraception Initiative

Para apresentar a Male Contraception Initiative (MCI), objeto de análise da presente
pesquisa, utilizamos como fonte documentos e informações disponíveis em seu próprio site.
Fundada em Durham, na Carolina do Norte, em junho de 2014, a MCI é uma
organização não governamental com o status 501 (c) (3), categoria da legislação tributária dos
Estados Unidos que engloba organizações sem fins lucrativos que têm direito à isenção de
impostos. Esse status impede o engajamento em campanhas eleitorais e associações com
partidos políticos (MALE CONTRACEPTION INITIATIVE, 2016).
O objetivo da organização é permitir o desenvolvimento de contraceptivos masculinos
e demonstrar a demanda existente para tais produtos. Para isso, atua provendo recursos
técnicos e financeiros para pesquisadores e constitui-se como um centro para conectar,
informar e engajar defensores dessas tecnologias. “A visão da Male Contraception Initiative é
permitir que múltiplos contraceptivos masculinos cheguem ao mercado, sejam amplamente
disponibilizados e tenham preços acessíveis” (tradução nossa)54 (p. 7). Sua missão é promover
informação e educação sobre o tema, gerar suporte para o desenvolvimento desses produtos e
expandir as opções de contraceptivos masculinos (MALE CONTRACEPTION INITIATIVE,
2015).
Foi criada a partir dos recursos financeiros de uma bolsa cedida pela ONG Parsemus
Foundation para a promoção de startups55. Sua renda é composta de doações, desde pequenas
quantias que podem ser realizadas por qualquer pessoa através de transferência online pelo
site da organização, a grandes quantias doadas geralmente por outras instituições. Em 2015,
230 pessoas doaram quantias até 1.000 dólares; 7 pessoas doaram quantias entre 1.000 e
No original: “Male Contraception Initiative’s vision is to enable multiple new male contraceptives to come to
market and be widely available and affordable”.
54

55

Uma startup é definida como uma empresa emergente de grande potencial, desenhada para desenvolver um
novo produto ou serviço no mercado em condições de incerteza devido ao seu caráter inovador.
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4.999 dólares – entre elas, 3 membros da própria ONG (MALE CONTRACEPTION
INITIATIVE, 2016).
Três instituições realizaram doações entre junho de 2014 e dezembro de 2015. A
Benito and Frances C Gaguine Foundation, uma organização estadounidense privada sem
fins lucrativos de concessão de doações - ou seja, tem como objetivo justamente prover bolsas
e empréstimos para outras organizações – doou uma quantia entre 5.000 e 9.999 dólares.
A Parsemus Foundation doou uma quantia entre 50.000 e 99.999 dólares. A DKT
Internacional, organização sem fins lucrativos de planejamento familiar e prevenção de
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Aids56, fez a maior doação, com uma quantia
acima de 100.000 dólares (MALE CONTRACEPTION INITIATIVE, 2016).
No seu relatório referente aos anos de 2014 e de 2015, a MCI destaca que obteve
sucesso na difusão de informação sobre contraceptivos masculinos. Indica que, já no seu
primeiro ano de funcionamento, tornou-se fonte para matérias escritas em dezenas de veículos
da mídia internacional e o seu site tornou-se uma das principais fontes para pessoas que
buscam dados sobre contracepção masculina. Tanto os acessos ao website da organização
como aos seus perfis nas páginas Facebook, Twitter e Youtube apresentaram um significativo
aumento entre 2014 e 2015. Nesse mesmo período, foram concedidas cinco entrevistas para
rádios ou podcast57, e foram publicados textos impressos e online que citam a organização em
meios de comunicação de, pelo menos, sete países: EUA, Reino Unido, França, Brasil,
Alemanha, Suécia e Rússia.
O blog da organização, por sua vez, publicou 34 artigos, um pouco mais de um por
mês, no período de junho de 2014 a dezembro de 2016. Em setembro de 2014, foi publicado
no Youtube o vídeo organizacional da MCI que até dezembro de 2016 possuía 17.352
visualizações (MALE CONTRACEPTION INITIATIVE, 2016).
Além da produção e difusão de informações e dados sobre contracepção masculina, a
Male Contraception Initiative (MCI) atuou no suporte ao desenvolvimento de pesquisas sobre
contraceptivos masculinos. Em 2015, realizou um crowdfunding - financiamento coletivo pela
internet – para subvencionar a Spacefill Discovery, uma pequena empresa de biotecnologia
dirigida por Gary Flynn, que está desenvolvendo pesquisa sobre um composto molecular que
pode atuar na contracepção para homens (MALE CONTRACEPTION INITIATIVE, 2016).
56

A DKT Internacional foca sua atuação em países em desenvolvimento e populosos. É de origem indiana e atua
em 30 países, tendo a sua sede global em Washington, EUA.
57

Podcast é uma forma de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários.
Nestes arquivos, as pessoas disponibilizam músicas ou simplesmente falam e expõem suas opiniões sobre os
mais diversos assuntos.

86

Foram arrecadados 12.000 dólares de 200 doadores para custear os avanços das pesquisas
laboratoriais e a MCI segue buscando garantir novos investidores para esse projeto.
A ONG participa também do World Vasectomy Day, um projeto social que busca a
inclusão dos homens no planejamento familiar e a prevenção das chamadas gravidezes não
planejadas através da vasectomia. O seu evento principal é a realização anual de um dia
dedicado a esse procedimento em que a meta é a realização grátis de 1000 vasectomias por
médicos em diversas partes do mundo conectados pelas redes sociais. A MCI atua divulgando
e dando suporte a esse evento.
Juntamente com os organizadores do World Vasectomy Day, a MCI se engajou na
campanha para incluir a contracepção masculina – vasectomia e preservativo – no Affordable
Care Act através de uma petição. Patient Protection and Affordable Care Act conhecido como
Affordable Care Act é uma lei federal dos EUA, sancionada em 2010 pelo então presidente
Barack Obama, que marcou mudanças significativas no sistema de saúde americano visando
controlar os preços e serviços dos planos de saúde. No âmbito dessa lei, diversos
contraceptivos para mulheres são contemplados e são cobertos pelas seguradoras, sendo
disponibilizados a baixo custo ou grátis, enquanto os métodos masculinos não são cobertos. A
MCI afirma que essa campanha é importante para garantir cobertura para futuras tecnologias
contraceptivas masculinas que se encontram em desenvolvimento atualmente.
No seu planejamento estratégico referente ao período 2015-2018, a MCI declara que
tem como objetivo aumentar para 25.000 o número dos seus seguidores e completar, pelo
menos, quatro projetos de suporte direto ao desenvolvimento de pesquisas sobre contracepção
masculina (MALE CONTRACEPTION INITIATIVE, 2015).
Entre os seus membros há profissionais com experiência nas seguintes áreas: saúde
pública, pesquisa sobre contraceptivos, direito e organizações sem fins lucrativos. A
instituição é composta por um conselho que atualmente é formado por oito membros: um
presidente, uma vice-presidente, um diretor executivo, uma diretora secretária e quatro
diretores. Também possui um conselho consultivo formado por oito pesquisadores
especialistas em contracepção masculina que tem como objetivo assessorar os projetos de
desenvolvimento de contraceptivo que a MCI fomenta, como o da Spacefill Discovery.
David Sokal é o atual presidente da MCI. É também professor de epidemiologia na
School of Public Health, University of North Carolina/Chapel Hill e se aposentou, após 25
anos de trabalho, da Family Health International (FHI) 360, organização sem fins lucrativos
com grande atuação na área do planejamento familiar e da saúde reprodutiva. Nela, Sokal
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trabalhou com prevenção ao HIV e com tecnologias contraceptivas, conduzindo pesquisas
sobre técnicas de vasectomia e também sobre esterilização feminina.
Carol Sloan é a vice-presidente da MCI e é especialista em endocrinologia e biologia
reprodutiva. Na University of North Carolina/Chapel Hill, foi diretora por 16 anos dos
laboratórios de andrologia e fertilização in vitro no departamento de ginecologia e obstetrícia.
Aaron Hamlin é o diretor executivo da MCI e advogado com experiência em
organizações sem fins lucrativos, realizou uma pesquisa na Indiana University na área da
saúde pública sobre as taxas de gravidez no uso a longo prazo dos contraceptivos. Os dados
dessa pesquisa são centrais para a argumentação da MCI de defesa da necessidade de novos
contraceptivos reversíveis para os homens com base nos limites dos contraceptivos
disponíveis - principalmente o coito interrompido, o preservativo masculino, a vasectomia e a
pílula feminina. Hamlin é o principal autor dos textos do blog da MCI e, juntamente com o
diretor, Sokal, é muito citado em textos da mídia sobre contraceptivos masculinos.
No conselho consultivo, estão pesquisadores envolvidos com o desenvolvimento de
tecnologias contraceptivas masculinas, como os já citados John Amory, Bambang Prajogo e
Michael O’Rand. Amory é médico e professor da University of Washington com experiência
no campo dos contraceptivos masculinos, tendo mais de cem artigos sobre o tema publicados.
Atualmente, pesquisa o potencial contraceptivo de inibidores da biossíntese do ácido
retinóico, necessário para a produção de espermatozoides nos testículos; Prajogo é professor
da Airlangga University e está à frente dos estudos com a gendarussa; O’Rand, por sua vez,
foi professor da escola de medicina da University of North Carolina/Chapel Hill e fundou
recentemente a Eppin Pharma Inc. que trabalha no desenvolvimento do contraceptivo Eppin.
O principal pesquisador à frente dos estudos sobre a tecnologia Clean Sheets Pill,
Nnaemeka Amobi, do King’s College London, também participa do conselho consultivo da
MCI. Além de pesquisadores atualmente engajados em alguma pesquisa de um contraceptivo
específico, há membros com experiência em instituições voltadas para a contracepção. Por
exemplo, Gregory Kopf é diretor de pesquisa e desenvolvimento de inovação em tecnologias
contraceptivas na Family Health International (FHI) 360 e David Serfaty é fundador do
Consórcio Internacional para a Contracepção Masculina, bem como da International
Menopause Society e European Society of Gynecology.
No próximo capítulo, vamos nos deter sobre o trabalho da MCI de produção e difusão
de informações e dados sobre contracepção masculina.
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3 MALE CONTRACEPTION INITIATIVE
3.1 Metodologia
Como já enunciado, analisamos o trabalho da Male Contraception Initiative (MCI)
desde uma perspectiva socioantropológica. As práticas e discursos dessa organização são
enfocados para refletirmos sobre a construção contemporânea da viabilidade dos
contraceptivos masculinos. Para acessar tais práticas e discursos utilizamos a análise de
documento como técnica de coleta de dados.
Foram usados como fonte: o site da MCI, com destaque para as publicações do seu
blog; a página desta ONG na rede social Facebook; textos publicados na mídia de autoria de
membros da MCI ou que citam a organização; e vídeos da organização disponibilizados no
Youtube. Como este trabalho se centrou somente na análise de material documental de
domínio público, na internet, não houve a necessidade de encaminhá-lo ao comitê de ética.
Os textos e vídeos selecionados foram trabalhados a partir da metodologia da análise
do discurso que busca apreender a associação entre a comunicação oral, textual ou imagética e
a sua dimensão social, política, histórica e cultural. Os discursos são encarados desde uma
perspectiva foucaultiana como indissociáveis das relações de poder e das práticas e
instituições; eles não são encarados apenas como representantes ou espelhos que refletem a
organização social, mas como produtores dessa realidade. O foco dessa metodologia recai
principalmente na produção e recepção dos discursos e sua relação com a reprodução de
relações sociais, ideologias e hegemonias. Na presente pesquisa, como exposto, a recepção
dos discursos em diferentes contextos nacionais e culturais não será abordada, apenas a sua
produção (LUPTON, 1992).
O site da MCI (www. https://www.malecontraceptive.org/) é composto pelas seguintes
seções:
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Figura 10

Acompanhando a árvore da esquerda para a direita, na seção “About”, são
apresentados os membros da MCI, com fotos e um pequeno relato sobre a sua formação e
atuação profissional, além de documentos da organização, como o regimento e o plano
estratégico para o período de 2015 a 2018.
Na seção “Contraceptives”, há quatro subseções: na primeira, “Prospective”, são
apresentadas cinco tecnologias contraceptivas masculinas em desenvolvimento, Gendarussa,
Vasalgel, Clean Sheets Pill, Eppin e JQ1; na subseção “Existing”, por sua vez, a camisinha, o
coito interrompido e a vasectomia são apresentados com ênfase para as vantagens e
desvantagens desses métodos disponíveis; na subseção “Links”, há links para sites de
instituições ligadas à contracepção masculina (Parsemus Foundation e Male Contraception
Information Project) e também ligadas à reprodução masculina (Andrology America;
American Society of Andrology; Society for the Study of Male Reproduction; e Society for
Male Reproduction and Urology); na subseção “FAQs58”, são respondidas perguntas
frequentes sobre o tema dos contraceptivos masculinos, são cinco perguntas com as suas
respectivas respostas, dentre elas a indagação se os homens usariam um contraceptivo e se as
58

Acrónimo de “frequent asked questions”, algo como “perguntas mais frequentes” em língua portuguesa.
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mulheres confiariam nos homens para realizar a contracepção, que são respondidas
afirmativamente com base em uma pesquisa publicada em 1999 na revista Human
Reproduction.
Na seção “Action”, há três subseções: a primeira, “Request Us”, permite que o público
solicite palestras e conversas sobre contracepção masculina com membros da ONG; a
subseção “Volunteer” indica as maneiras através das quais o público pode apoiar a causa da
MCI; na subseção “Forums”, há um fórum de discussão online para debater o tema da
contracepção masculina, porém há poucas publicações.
A seção “Blog”, como o próprio nome diz, apresenta o blog da organização e é a seção
com maior número de documentos. Desde setembro de 2014, há, pelo menos, um novo texto
por mês, totalizando 34 até dezembro de 2016. Essas publicações foram enfocadas na presente
pesquisa porque é principalmente através delas que a MCI apresenta os seus argumentos e
debate a questão da contracepção masculina.
Na última seção, “Donate”, o público pode realizar doações para a ONG. É possível
doar qualquer valor, porém há sugestões que variam de 50 a 5000 dólares e estas sugestões de
valores são baseadas no que as pessoas gastam com métodos contraceptivos, como a
vasectomia, ou com a criação de um filho. Por exemplo, a quantia de 100 dólares é
acompanhada de um parêntese que indica “valor médio gasto em uma semana para bancar
uma criança”.
No blog da MCI, são tratados diversos temas no âmbito da contracepção masculina. A
maioria dos textos são escritos pelo diretor executivo da ONG, Aaron Hamlin, mas também
há textos republicados de outros sites e blogs, além de homens que foram convidados a
escrever sobre suas experiências contraceptivas. Abaixo sistematizamos as publicações do
blog até dezembro de 2016:
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Tabela 1
Título da postagem
World Vasectomy
Day Kenya

Data de
publicação
31/12/2016

Male Contraception
Begs for a
Paradigm Shift

28/11/2016

Two Contraceptives
Are Better Than
One
Promising News For
Male Contraception
Insurance Covarage

31/10/2016

How Do You
Evaluate the HEX
Condom?

30/08/2016

Searching for
Katherine
McCormick

It’s Men’s Health
Week, and One
Doctor Thinks We
Should Be Talking
about Better Birth
Control For Guys

30/09/2016

31/07/2016

20/06/2016

Assunto

Autor

Relato sobre o evento
World Vasectomy Day
de 2016
Suspensão do estudo
clínico patrocinado pela
OMS de contraceptivo
masculino hormonal.
Enfoca a necessidade de
focar em um novo
paradigma não
hormonal para a
contracepção masculina
Vantagens do uso
simultâneo de dois
métodos contraceptivos
Aponta os avanços da
campanha para a
inclusão da cobertura de
métodos contraceptivos
masculinos no
Affordable Care Act
Anuncia o lançamento
de um novo
preservativo masculino
que promete ser mais
confortável e ter menos
risco de falha como
rompimento e deslize
Conta a história do
financiamento da pílula
feminina pela filantropa
feminista Mc Cormick e
destaca a necessidade de
investimentos
semelhantes nos
métodos masculinos
Entrevista com
Stephanie Page, médica
e pesquisadora de
contraceptivos
masculinos

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI
Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI
Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Valerie Tarico
Psicóloga blogueira.
Texto originalmente publicado
no blog da autora
(valerietarico.com)
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Título da postagem
International
Consortium on Male
Contraception

Data de
publicação
31/05/2016

Better Birth Control
for Men – How
Would It Work?
What’s in the
Pipeline?
Is It Time for a
Vasectomy?

17/05/2016

Two Updates In
Male Contraception

31/03/2016

Our Visit with Read
My Lips Radios

29/02/2016

Na Update On Our
Affordable Care Act
Petition

31/01/2016

Will Men Take The
Pill? Research &
Game Theory Say
Yes

31/12/2015

The Affordable Care
Act Needs To Cover
Vasectomies- Help
Make It Happen
Birth Control for
Men: Promising
Research Frustrated
by Lack of Funding

12/11/2015

29/04/2016

14/10/2015

Assunto

Autor

Relato sobre o
Congresso do Consórcio
Internacional para
Contracepção
Masculina
Apresenta os principais
alvos e tecnologias para
contracepção masculina
estudados atualmente

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Traz informações e
conselhos sobre o
procedimento de
vasectomia
Relato sobre avanços
em duas pesquisas de
contraceptivos
masculinos
Link com o áudio da
entrevista de Hamlin e
Tucker, diretores da
MCI, na rádio Read My
Lips
Relato sobre a petição
para incluir métodos
masculinos no
Affordable Care Act
Utilizando concepções
da teoria do jogo,
demonstra que os
homens utilizariam uma
pílula masculina
Divulga a petição para
inclusão da vasectomia
no Affordable Care Act
(ACA)
Apresenta a necessidade
de investimentos para o
desenvolvimento de
contraceptivcos
masculinos- Relata o
caso da Spacefill
Discovery

Valerie Tarico
Psicóloga blogueira.
Texto originalmente publicado
em Alternet. Org
Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Valerie Tarico
Psicóloga blogueira.
Texto originalmente publicado
no blog da autora
(valerietarico.com)
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Título da postagem
How Does the
History of
Contraceptive
responsability
shape current
coverage
conversations?

Data de publicação
30/09/2015

First Annual
Crowdfunding
Recap

31/08/2015

Condons are Here
To Stay Even With
A Male Pill

30/06/2015

Male
Contraception
Perspectives:
Marc, North
Carolina
Live: First Annual
Crowdfunding
Campaign for Male
Contraception

29/06/2015

Male
Contraception
Perspectives:
Rossen, NYC

05/06/2015

10 Myths On Male
Contraception
Debunked
Free Birth Control
for Women! What
about for Men?

29/05/2015

17/06/2015

29/04/2015

Assunto
Relata como a
divisão da
responsabilidade
com a contracepção
foi modificada com
a introdução da
pílula
anticoncepcional
Relata o resultado
do crowdfunding
realizado pela MCI
em 2015
Aponta a
importância da
camisinha para a
prevenção de IST
apesar de não ser
um contraceptivo
altamente eficaz
Relato de um
homem que teve
síndrome da dor
pós vasectomia

Autor
Lisa Campo-Engelstein
Texto originalmente publicado
no blog do Alden March
Bioethics Institute

Pedido de doação
para o
crowdfunding com
vídeo apresentando
a pesquisa que
receberá o dinheiro
arrecadado
Relato de um
homem que passou
por três gravidezes
não planejadas e
decidiu fazer uma
vasectomia
Desmente 10 mitos
sobre contracepção
masculina
A exclusão dos
métodos
masculinos do
ACA reforça a
disparidade
contraceptiva entre
homens e mulheres

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Marc: Homem convidado para
dar o seu depoimento sobre
contracepção masculina

Rossen: Homem convidado para
dar o seu depoimento sobre
contracepção masculina

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI
Lisa Campo-Engelstein
Texto originalmente publicado
no blog do Alden March
Bioethics Institute
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Título da postagem
Vasalgel Will Be
the First LARC for
Men

Data de publicação
25/03/2015

Male
Contraception
Initiative Begins
Request for
Proposals

25/02/2015

Vasectomy and
Prostate CancerDéjà Vu

05/02/2015

A Sparse History of
Male
Contraception

25/01/2015

Why Male
Contraception:
Aaron Hamlin

05/12/2014

Why Male
Contraception: Dr.
John Amory

21/11/2014

The Next Condom
Is Ogling Your
Bedroom Drawer

17/11/2014

Assunto
Apresenta o
Vasalgel com
destaque para as
vantagens dos
contraceptivos
reversíveis de
longa duração
Indica o
procedimento para
inscrição de
pesquisa sobre
contracepção
masculina para
concorrer ao
financiamento por
crowdfunding da
MCI
Problematiza
estudo
epidemiológico que
apresenta
associação entre
câncer de próstata e
vasectomia
Relata a história
dos contraceptivoscom foco nos
métodos
masculinos
Hamlin explica
porque
contraceptivos
masculinos são
importantes
Amory explica
porque
contraceptivos
masculinos são
importantes
Anuncia um novo
modelo de
camisinha:
Galactic Cap

Autor
Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

David Sokal
Presidente da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

John Amory
Médico, pesquisar e membro do
conselho consultivo da MCI

Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI
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Título da postagem
You Probably
Don’t Understand
Contraceptive
Pregnancy Rates

Data de publicação
13/11/2014

Countdown to
World Vasectomy
Day
Opening Our
Doors

31/10/2014

Assunto
Explica a taxa de
gravidez dos
métodos
contraceptivos com
foco na diferença
entre uso perfeito e
uso típico
Relata as vantagens
da vasectomia

14/09/2014

Apresenta
promissores
contraceptivos
masculinos em
desenvolvimento

Autor
Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI
Texto originalmente publicado
no blog Our Bodies Ourselves

Jonathan Stack
Organizador do World
Vasectomy Day
Aaron Hamlin
Diretor Executivo da MCI

Também analisamos 10 vídeos da MCI disponibilizados no Youtube e sistematizamos
abaixo o seu conteúdo. No canal da MCI nesse site, há 68 inscritos e a quantidade de
visualizações dos vídeos é bastante variável, porém, em geral, é pequena. Tirando a
apresentação de Sokal no Congresso do Consórcio Internacional para a Contracepção
Masculina, os vídeos são curtos, tendo entre 1 e 4 minutos de duração. Neles, o presidente
e/ou o diretor executivo da ONG apresentam dados sobre a contracepção masculina e
convidam o público a se engajar nessa causa.
Tabela 2
Título
MCI Paris
Presentation

Why did you
become interested
in male
contraception?
What steps are
involved in making
a new male
contraceptive?

Data
29/07/2016

16/08/2015

04/08/2015

Conteúdo
Palestra realizada por David
Sokal, presidente da MCI, no
Congresso do Consórcio
Internacional para Contracepção
Masculina
Sokal explica porque decidiu
fundar a MCI

Sokal explica as 3 etapas para o
desenvolvimento de
contraceptivos masculinos:
descobrimento da droga; testes
em animais; e estudos clínicos

Visualizações

33

42

40
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How Would A Male
Contraceptive Affect
Women?

04/08/2015

Why Is It
Important for Men
to Have
Contraceptive
Options
Will a new male
contraceptive
make condoms
obsolete?

03/08/2015

Why Is Making a
Male
Contraceptive So
Difficult?

21/07/2015

Aren't Condoms
Enough?

29/06/2015

First Annual MCI
Crowdfunding
Campaign for
Male
Contraception
Male
Contraception
Initiative

28/07/2015

17/06/2015

11/09/2014

Hamlim afirma que um novo
contraceptivo masculino libera
as mulheres dos efeitos
colaterais da pílula
anticoncepcional
Hamlin afirma que os homens
querem ter filhos quando estão
financeira e emocionalmente
preparados
Hamlin defende que a camisinha
não se tornará obsoleta com o
lançamento de novos
contraceptivos masculinos por
proteger contra IST
Sokal explica a dificuldade de
criar um contraceptivo
masculino devido às altas taxas
de hormônios necessárias para
afetar a espermatogênese e
aponta a necessidade de enfocar
modelos não hormonais.
Hamlin explica que a camisinha
não é um método contraceptivo
muito eficaz a longo prazo
devido à taxa de gravidez do seu
uso típico
Sokal e Hamlin pedem doações
para a pesquisa do Dr. Gary
Flynn
Vídeo de apresentação da MCI –
animação que aponta a
necessidade de outros métodos
reversíveis além da camisinha

45

61

203
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1.369

16.036

17.365

A página da MCI no Facebook foi criada em setembro de 2014 e, desde então, foram
realizadas 395 publicações (posts) até o dia 02 de janeiro de 2017. Na página, somente é
permitido posts da MCI, o público tem a sua participação restrita à realização de comentários
nessas publicações. Em geral, são postados links para matérias sobre contracepção masculina
publicadas pela mídia, com destaque para os textos que citam a ONG ou seus membros além
do informativo mensal (newsletter) com as atividades realizadas pela MCI. Devido ao grande
volume de material, focamos nossa análise nas publicações realizadas somente no ano de
2016, entre janeiro e julho, totalizando 76 posts analisados.
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Como já expresso, percebemos uma convergência entre os discursos da ONG e os da
mídia. Esta última, porém, apresenta, muitas vezes, uma perspectiva mais otimista do que a
MCI, apontando prazos menores para o lançamento de um contraceptivo masculino no
mercado. Citado em matéria no jornal Irish Examiner, o diretor executivo da MCI, Aaron
Hamlin, defende que, daqui a 10 anos, caso haja financiamento consistente, teremos um
contraceptivo masculino no mercado. Em diversos veículos de comunicação, por sua vez,
aparecem previsões para esse e para os próximos anos (2017, 2018, 2019 e 2020).

3.2 A argumentação da Male Contraception Initiative
A partir da análise dos documentos acima citados, identificamos quatro temas centrais
na argumentação da MCI em prol do desenvolvimento de contraceptivos masculinos: (1) por
que até hoje não existe um contraceptivo masculino reversível equivalente à pílula
anticoncepcional?; (2) por que é necessário um novo contraceptivo masculino?; (3) o que
deve ser feito para o lançamento de novos contraceptivos para homens; (4) as tecnologias
contraceptivas em desenvolvimento.
3.2.1 Por que até hoje não existe um contraceptivo masculino reversível equivalente à
pílula anticoncepcional?
“A pílula masculina está muito atrasada” (Blog, 17/06/2015, tradução nossa59). A MCI
encara os contraceptivos masculinos reversíveis como tecnologias viáveis e necessárias que
não estão disponíveis no mercado devido a questões sociais, políticas, culturais e econômicas,
apesar de reconhecer a existência de dificuldades técnicas e fisiológicas para o
desenvolvimento desse tipo de produto.
Como vimos, Oudshoorn (2003) aponta que a não existência de um anticoncepcional
masculino equivalente à pílula feminina foi justificada, tanto no meio científico como no
leigo, a partir de uma perspectiva essencialista que indica a fisiologia como causa da
assimetria de gênero materializada nas tecnologias contraceptivas.

Através do material

analisado, percebemos a difusão e manutenção dessa noção da dificuldade fisiológica. Em
diversos textos da mídia publicados na página do Facebook da MCI, a quantidade de
espermatozoides produzida diariamente nos corpos dos homens cisgêneros é apresentada

59

No original: “The Male Pill is long overdue”.
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como um desafio à produção de contraceptivos masculinos reversíveis ao ser comparada à
produção de um óvulo por mês pelos corpos das mulheres cisgêneros60.

Encontrar uma opção contraceptiva masculina para além da
vasectomia e da camisinha provou ser difícil porque os homens são
capazes de produzir a incrível quantidade de 1.500 espermatozoides
em um único segundo (Tampa Bay Times, 09/06/2016, tradução
nossa61).
“A biologia é o maior obstáculo...a cada batida do coração os homens
produzem milhares de espermatozoides” (Ilpo Huhtaniemi,
especialista em endocrinologia reprodutiva citado em matéria da CNN,
07/01/2016, tradução nossa62).
A MCI não nega essa perspectiva, porém apresenta tal entrave fisiológico como um
problema relacionado principalmente às abordagens hormonais. No vídeo “Why is making a
male contraceptive so difficult?”, David Sokal, presidente da MCI, afirma que os hormônios
são extremamente potentes para controlar a gravidez, porém defende há uma diferença entre
corpos femininos e masculinos, pois é possível gerar contracepção para as mulheres com uma
baixa dose de hormônios, enquanto para os homens seriam necessárias doses altas, gerando
muitos efeitos colaterais.
Sokal explica que os ovários param de gerar óvulos durante a gravidez, assim, através
de hormônios é possível simular uma gestação; no caso dos homens, por sua vez, não há
nenhum estado natural em que não haja produção de espermatozoides, por isso, são
necessárias grandes quantidades de hormônios para atingir os gametas masculinos.
Em publicação em 28/11/2016 no blog da MCI, sobre a suspensão do estudo clínico
patrocinado pela OMS, afirma-se que os efeitos colaterais verificados e responsáveis pela
interrupção do estudo relacionam-se às maiores doses hormonais necessárias para parar a
produção de espermatozoides em relação às doses mais baixas - consequentemente com
menos efeitos adversos - dos contraceptivos femininos. As vantagens das abordagens não
60

As representações dos gametas masculinos e femininos nos discursos sobre contraceptivos em
desenvolvimento nos remetem à percepção de Martin (1991) de que óvulos e espermatozoides são concebidos a
partir de noções de gênero, sendo os primeiros construídos socialmente com características associadas ao
feminino e os segundos com características associadas ao masculino, além de os processos biológicos ocorridos
nos corpos masculinos serem valorizados em relação aos femininos. Posteriormente nos deteremos sobre essas
noções.
No original: “Finding a male birth control option besides vasectomies and condoms has proved difficult
because men are capable of producing an astounding 1,500 sperm cells in a single second”.
61

62

No original: “ ‘The biology is the biggest hurdle ... at every heartbeat men produce thousands of sperm’ ”.
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hormonais são ressaltadas em relação a esse obstáculo fisiológico aos métodos masculinos
hormonais.
No discurso da MCI, a dificuldade econômica é enfatizada em comparação à
dificuldade fisiológica como barreira para o lançamento de contraceptivos masculinos. A falta
de financiamento é apresentada como o grande problema para a produção dessas tecnologias.
No vídeo “Why did you become interested in male contraception?”, Sokal afirma que um dos
motivos para ele fundar a MCI foi a vergonha que sentiu como médico ao se dar conta de que
havia mais investimentos para a contracepção animal do que para a contracepção masculina.
O alto custo para o desenvolvimento de drogas é constantemente ressaltado pela ONG.
Pesquisa é caro e há necessidade de fundos para que o progresso
aconteça (Blog, 31/05/2016, tradução nossa63).
Pesquisa nessa área é caro, e ainda são necessários sérios
investimentos para a contracepção masculina (Blog, 31/03/2016,
tradução nossa64).
Conseguir alternativas reais para os homens que as desejam não será
fácil ou barato. (...) O contraceptivo masculino mais próximo do
mercado (...) está perdendo forças nos estudos clínicos devido à falta
de recursos para pesquisa (Blog, 17/05/2016, tradução nossa65)
A ausência da indústria farmacêutica é bastante ressaltada. A MCI aponta que essa
indústria é relutante em investir em inovações no campo da contracepção, tanto para homens
como para mulheres. A ONG explica que pesquisa e desenvolvimento de contraceptivos
envolve um alto risco financeiro, regulamentos complexos, muitos anos, além grande
probabilidade de processos judiciais por questões de segurança e eficácia, não sendo, assim,
atrativo para as empresas farmacêuticas.
Ademais de fazer apelos para que essas grandes empresas e os governos passem a
investir significativamente em contracepção masculina, a ONG enfatiza a importância de
doações de filantropos. O título da publicação do blog de 31/07/2016 é “Buscando por
Katherine McCormick” (“Searching for Katharine McCormick”), em referência à filantropa

63

No original: “Research is expensive and there needs to be funds in order for progress to happen”.

No original: “Research in this area is expensive, and there has yet to be serious funding for male contraceptive
research”.
64

No original: “Getting real alternatives into the hands of men who want them won’t be easy or cheap. (...).The
male contraceptive nearest to market (...) is languishing in clinical trials for lack of research funding”.
65
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feminista que financiou as pesquisas para a criação da pílula anticoncepcional. Nela, Hamlin
afirma que, enquanto há muitos pesquisadores com boas ideias sobre tecnologias
contraceptivas, o suporte filantrópico é escasso.
A MCI defende que há muita demanda, tanto por parte de homens como de mulheres,
para um contraceptivo masculino, mas reconhece que possíveis financiadores acreditam que
os homens não têm interesse nesse tipo de tecnologia. Desta forma, destaca que dificuldades
de ordem social, política e cultural estão relacionadas à falta de investimentos no campo e
também podem ser apontadas como justificativas para não termos até hoje um contraceptivo
masculino reversível como a pílula anticoncepcional.
Em publicação no blog em 30/09/2015, a associação entre mulher e responsabilidade
contraceptiva é identificada como a “ideologia contraceptiva dominante” e tal ideologia é
caracterizada como recente, estando relacionada ao lançamento da pílula anticoncepcional
feminina.
Nós temos a ideia de que as mulheres são responsáveis pela
contracepção na sociedade, mas essa ideia é produzida pelo nosso
ambiente. Os homens exerciam um papel muito maior antes da pílula
ser produzida. Porém, quando todos os contraceptivos são
desenvolvidos para mulheres, quando as políticas de saúde pagam por
contraceptivos femininos, mas não por contraceptivos masculinos, é
claro que nós vamos propagar essa norma social. Precisamos ficar
desconfortáveis com essa norma social. A falta de contraceptivos
masculinos prejudica a todos. (Blog, 31/03/2016, tradução nossa66)

3.2.2 Por que é necessário um novo contraceptivo masculino?
Essa pode ser considerada a questão central para os propósitos da ONG Male
Contraception Initiative. Analisando o material selecionado, identificamos quatro argumentos
principais em relação à necessidade de uma “pílula masculina”: (I) a inadequação dos
métodos masculinos disponíveis; (II) a demanda existente para um novo contraceptivo
masculino; (III) o problema demográfico e das gravidezes não planejadas; (IV) uma questão
de direitos reprodutivos. A seguir nos deteremos sobre cada um desses argumentos.

No original: “We have the idea that women are responsible for contraception in society, but that idea is
manufactured by our environment. Men took a much larger role before the Pill was developed. But when all the
contraceptives are developed for women, and when health policy pays for female contraceptives but not male
contraceptives, of course we’re going to propagate this social norm.
That’s a social norm we need to be uncomfortable with. The lack of male contraceptives hurts everyone.”
66

101

3.2.2.1 A inadequação dos métodos masculinos disponíveis
“A Male Contraception Initiative existe porque os métodos contraceptivos atuais não
são adequados” (tradução nossa)67. Assim começa um texto sobre o preservativo masculino
publicado no blog em 30/07/2015. Os limites dos contraceptivos disponíveis são
constantemente explicados nos textos e vídeos da ONG, bem como em entrevistas dos seus
membros para outros meios de comunicação.
Pode-se dizer que a vasectomia é um método defendido pela MCI. Como vimos, a
ONG participa do World Vasectomy Day e se engajou na campanha para a inclusão desse
procedimento no Affordable Care Act. Caracteriza a vasectomia como o método disponível
mais eficaz para os homens, sendo mais efetiva do que a camisinha, e também considerada
melhor do que a laqueadura de trompas por ser mais fácil, rápida, menos invasiva e barata.
Porém, apesar da possibilidade de reversão, a ONG afirma que a vasectomia deve ser
encarada como um método definitivo, não sendo adequada para todos os homens, mas
especialmente para aqueles que decidiram não ter (mais) filhos. A reversão da vasectomia é
apresentada como algo complicado porque é um procedimento mais invasivo e caro do que a
própria vasectomia. Uma solução apresentada pela MCI para aqueles que desejam realizar
uma vasectomia é o congelamento de espermatozoides como garantia em caso de mudança de
opinião em relação à paternidade.
A camisinha, por sua vez, é apresentada pela MCI como um método não ideal para a
contracepção, apesar da ONG sempre ressaltar a sua importância na prevenção de infecções
sexualmente transmissíveis (IST). Entre os problemas destacados em relação a essa tecnologia
estão: a interrupção do coito; os erros de uso; e a interferência nas sensações apontada por
alguns homens.
Devido ao papel que o preservativo masculino tem nas políticas de planejamento
reprodutivo bem como nas de prevenção de IST, essa postura da MCI pode gerar rejeição,
como a própria ONG pontua na postagem do blog do dia 30/07/2015 acima citada:

A Male Contraception Initiative existe porque os métodos
contraceptivos atuais não são adequados. Isso inclui a camisinha. E
falar isso alto pode deixar alguns profissionais de saúde pública na
defensiva. Por exemplo, um artigo nos citando no UK Huffington Post

67

No original: “Male Contraception Initiative exists because current male contraceptives aren’t adequate”.
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teve a declaração de um profissional da saúde sexual de que a
camisinha é um método contraceptivo muito eficaz (tradução nossa68).
Em diversos momentos, a MCI declara que a camisinha não vai a lugar nenhum no
sentido de que ela não se tornará obsoleta caso um novo contraceptivo reversível seja lançado.
“A menos que surja uma vacina para todas as IST, as camisinhas não vão a lugar nenhum”
(Blog, 31/08/2016, tradução nossa69). Porém, sempre é ressaltado que ela não é um método
muito eficaz para a contracepção, principalmente em longo prazo. O quadro abaixo do
Centers for Disease Control and Prevention (FIGURA 11) foi reproduzido por Hamlin em
texto no blog para ratificar a posição da MCI em relação ao preservativo masculino.

No original: Male Contraception Initiative exists because current male contraceptives aren’t adequate. That
includes condoms. And saying that out loud that can make some public health professionals defensive. For
example, an article featuring us in the UK Huffington Post had one sexual health executive state that condoms
are a “very effective method of contraception.
68

No original: “Unless we come up with a vaccine for every sexually transmitted infection (STI), condoms
aren’t going anywhere”.
69
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Figura 11

Fonte:https://www.malecontraceptive.org/condoms-are-here-to-stay/

Para todos os métodos contraceptivos, a MCI explica que existe a taxa de gravidez
para o uso perfeito e para o uso típico. Essa diferença é muitas vezes ressaltada pela ONG e
aparece em uma das primeiras postagens do seu blog, em um texto cujo título é “Você
provavelmente não entende as taxas de gravidez dos contraceptivos” (tradução nossa70). Nesta
postagem, o uso típico é definido como o que ocorre na vida real, contabilizando os
esquecimentos e maus usos do contraceptivo através de uma média entre todos os usuários. O
uso perfeito, por sua vez, é definido, tal como o próprio nome diz, como o uso em que não há
nenhum erro por conta do usuário. Assim, quando os métodos dependem da ação humana,
como, por exemplo, lembrar de tomar uma pílula diariamente, há uma grande diferença entre
a taxa de gravidez do uso real e a taxa do uso perfeito.
70

No original: “You probably don’t understand contraceptive pregnancy rates”.
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No caso da camisinha, a taxa anual de gravidez do uso perfeito é 2%, enquanto a taxa
anual do uso típico é 18%, ou seja, a cada seis casais realizando o uso típico da camisinha
durante um ano, um terá uma gravidez. Esses dados em relação ao preservativo masculino são
enfatizados pela ONG em diversos textos para comprovar a caracterização da camisinha como
um método contraceptivo não muito eficaz. Além disso, ressalta-se que essa taxa de gravidez
é referente ao uso típico durante um ano e sua tendência é aumentar com o passar do tempo.
Desta forma, a camisinha é considerada pela ONG como um bom método apenas no
curto prazo; como solução para a indisponibilidade de outro método mais efetivo; ou para o
uso em conjunto com outro método contraceptivo. O coito interrompido, por sua vez, é
apresentado pela MCI como sendo menos eficaz do que a camisinha, tendo maior taxa anual
de gravidez do uso típico.
Apesar dos métodos masculinos existentes serem enfatizados, a MCI também
apresenta as inadequações dos métodos para mulheres para justificar a necessidade de
contraceptivos masculinos. A pílula anticoncepcional é considerada altamente eficaz com taxa
de gravidez do uso típico anual de 9%, enquanto a taxa do uso perfeito é 0,3%. A questão da
significativa incidência de erros no uso dessa tecnologia é enfatizada, a partir do dado de que
metade das mulheres afirma esquecer ao menos uma pílula por cartela. Além disso, a ONG
ressalta que há o risco de a mulher parar o uso da pílula e omitir tal informação do parceiro.
Os homens são apresentados como em desvantagem por terem que utilizar os poucos
métodos contraceptivos reversíveis disponíveis para eles - classificados como não muito
eficazes pela ONG - ou por terem que confiar em suas parceiras:
Os homens têm que confiar que suas parceiras estão usando o
contraceptivo de maneira consistente e correta. Se uma gravidez
ocorrer - não intencional por parte de ambos os pais ou quando a
mulher para de realizar a contracepção sem avisar ao parceiro – os
homens não têm nenhum recurso (Blog, 15/04/2015, tradução
nossa71).
A MCI destaca que 90% das mulheres com risco de terem uma gravidez não planejada
usam contraceptivos. “Inclusive quando se usa um contraceptivo, o risco de uma gravidez
pode continuar sendo perturbadoramente alto” (Blog, 31/10/2016, tradução nossa72). Desta
forma, considerando como inadequados a maioria dos contraceptivos reversíveis existentes,
No original: “Men have to trust that their partners are correctly and consistently using contraception. If a
pregnancy does occur—either unintended by both partners or when the woman stops using contraception without
telling her partner—men have no recourse”.
71
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No original: “Even when using a contraceptive, the risk of pregnancy can still be unsettlingly high.”
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com destaque para aqueles que dependem do uso correto por parte dos indivíduos, a ONG
aponta como uma solução o uso simultâneo de mais de um método contraceptivo. Nesse
sentido, a organização também valoriza os chamados contraceptivos reversíveis de longa
duração por serem mais eficazes uma vez que não dependem do uso correto dos usuários,
apresentando taxas de gravidez praticamente idênticas entre o uso típico e o uso perfeito.
Como já exposto, a MCI fomenta apenas métodos contraceptivos masculinos não
hormonais. Em diversos momentos as deficiências dos métodos hormonais são apontadas pela
ONG. Em publicação no blog em 28/11/2016, sobre o teste suspenso do contraceptivo
hormonal patrocinado pela OMS, apontam-se os seguintes problemas relacionados ao uso de
hormônios para a contracepção nos corpos masculinos: sérios efeitos colaterais; demora para
o contraceptivo começar a ser eficaz – a tecnologia testada no referido estudo clínico levou
seis meses para funcionar em 96% dos homens; a necessidade dos homens realizarem
repetidas contagens de espermatozoides; a existência de não respondentes, ou seja, homens
em que os hormônios não são eficazes para a contracepção; e o risco de que a contagem de
espermatozoides não volte aos níveis normais após a descontinuidade do uso da tecnologia.
Com a explicação já expressa acima de que taxas de hormônios maiores são
necessárias para interferir na espermatogênese, ressalta-se que os efeitos colaterais dos
métodos hormonais nos homens seriam piores do que os efeitos que atingem as mulheres que
utilizam a pílula ou outros métodos hormonais. “Não há necessidade de jogar o jogo de qual
sexo pode suportar os piores efeitos colaterais” (Blog, 28/11/2016).
3.2.2.2 A demanda existente para um novo contraceptivo masculino
Um dos argumentos centrais para a MCI é a existência de demanda para novos
contraceptivos masculinos. Homens e mulheres são apresentados pela ONG como tendo
desejo e necessidade dessas novas tecnologias.
Como vimos, a existência de mercado para tais produtos sempre gerou dúvidas, sendo
este um dos motivos para a escassez de investimentos no campo. A própria ONG aqui
estudada reconhece que possíveis financiadores acreditam que os homens não têm interesse
nesse tipo de tecnologia, porém ressalta que isso é um equívoco. Uma mudança cultural é
apontada para afirmar que houve transformações na postura de homens e mulheres em relação
à contracepção.

(...) Pesquisa sobre métodos masculinos recebeu pouca atenção,
principalmente porque os financiadores acreditaram que os homens
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não estavam interessados. Isto pode ter sido verdade há 70 anos.
Porém, muitos homens hoje dizem que estão desejando dividir as
responsabilidades do planejamento familiar e de fato querem os meios
para controlar a própria fertilidade (Blog, 14/10/2015, tradução
nossa73).
(...) nossa cultura mudou. Os homens agora querem ter mais opções
para controlar a própria fertilidade (Dr. Stephanie Page em entrevista
publicada no Blog, 20/06/2016, tradução nossa74)
A boa notícia é que as normas de gênero em torno da reprodução estão
mudando, dando esperança à possibilidade de um arranjo mais
equitativo em relação à contracepção (Blog, 29/04/2015, tradução
nossa75).
Stephanie Page, médica e pesquisadora de contraceptivos masculinos, em entrevista
publicada no blog em junho de 2016, afirma que a ideia de que a virilidade dos homens está
relacionada à quantidade de filhos que eles possuem foi superada em diversas sociedades.
Para comprovar a mudança de atitude entre homens e mulheres em relação à
contracepção, a MCI aponta o significativo uso de contraceptivos masculinos entre os casais
nos EUA como indício de que os homens já estão engajados na contracepção.
Nos Estados Unidos, 30% de toda a prática contraceptiva atual é
através de métodos masculinos, com 20% dos casais usando
camisinha e 10% confiando na vasectomia (Blog, 21/11/2014,
tradução nossa76).

Pesquisas sobre atitudes de homens e mulheres em relação a um novo contraceptivo
masculino também são utilizadas para confirmar a demanda para tal produto. O dado de que
metade dos homens utilizaria uma “pílula masculina” é constantemente divulgado pela ONG.
Tal informação é retirada de uma pesquisa, realizada em 9 países em 2002, sobre a atitude de
homens e mulheres em relação a contraceptivos masculinos e publicada em 2004 no periódico
No original: “ (...)research into male controlled methods received paltry attention, largely because funders
believed men weren’t interested. That may have been true 70 years ago. But many men today say they are
perfectly willing to share the responsibility of family planning and in fact want the means to manage their own
fertility.
73

No original: “(...) our culture has changed. Men now want to have more options for controlling their own
fertility.”
74

No original: “The good news is that gender norms surrounding reproduction are changing, giving hope to the
possibility of a more equitable contraceptive arrangement”.
75

No original: “In the United States, 30% of all currently practiced contraception is male-directed with 20% of
all couples using condoms and 10% of couples relying on vasectomy”.
76
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científico Human Reproduction. A MCI é ainda mais otimista em relação a esses dados,
indicando que talvez os números fossem ainda maiores caso a pesquisa não tivesse se
restringido aos métodos hormonais, uma vez que os efeitos desses no organismo podem
causar receio em algumas pessoas.
As mulheres aparecem como beneficiárias do lançamento de novos contraceptivos
masculinos, porém ocupam um segundo plano na argumentação da MCI. Se, no período
analisado por Oudshoorn (2003), a necessidade de contraceptivos masculinos foi construída
em termos da saúde e dos direitos reprodutivos e sexuais femininos através de uma
abordagem focada no casal, no discurso da MCI a necessidade de contraceptivos masculinos é
construída, principalmente, a partir de um foco nos homens, na sua saúde, direitos e desejos.

Porém não se trata apenas de tirar o fardo das mulheres (Blog,
20/06/2016, tradução nossa77).
Mais e mais homens jovens, e também homens não tão jovens,
querem opções – a habilidade de controlar o seu próprio DNA, a
paternidade e a trajetória do seu futuro (Blog, 17/05/2016, tradução
nossa78).
Homens querem escolher quantos filhos terão e querem estar mais
envolvidos com as crianças que tiverem (Dr. Stephanie Page em
entrevista publicada no Blog, 20/06/2016, tradução nossa79)
Em postagem no blog para desbancar mitos sobre contracepção, publicada em
29/05/2015, um dos mitos questionados é o de que as mulheres não confiariam nos homens na
gestão da contracepção. Além de desmentir tal ideia, o texto aponta que mesmo que as
parceiras não confiem nos homens para a realização da contracepção, estes estão interessados
em novos contraceptivos masculinos para o seu próprio bem, para que possam ter controle
sobre a própria fecundidade, sendo, então, irrelevante se suas companheiras confiam ou não
neles para a gestão contraceptiva.
Apesar de percebermos que a ONG configura tal demanda principalmente a partir de
interesses individuais dos homens, o desejo deles de dividir a responsabilidade contraceptiva
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No original: “But this isn’t just about men taking the burden off of women”

No original: “More and more young men, and men not so young too, want options—the ability to control their
own DNA, their parenthood, and the trajectory of their future”.
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No original: “ Men want to choose how many children they father, and they want to be more involved with the
children they do have”.
79
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com as parceiras e a demanda por parte de mulheres dessa divisão aparecem no discurso da
MCI para ratificar a existência de demanda para contraceptivos masculinos.
No vídeo “How would a male contraceptive affect women?”, Hamlin destaca a
quantidade de efeitos colaterais dos métodos disponíveis para as mulheres e defende que um
novo contraceptivo masculino reversível poderia liberá-las desses efeitos.

Mulheres são diretamente beneficiadas com homens tendo opções
(Blog, 31/01/2016, tradução nossa80).
A demanda feminina é apresentada pela MCI a partir do desejo de divisão das
responsabilidades e riscos da contracepção.
Mulheres estão inacreditavelmente excitadas com essa ideia porque
muitas adorariam poder dividir essa responsabilidade com os seus
parceiros (Blog, 20/06/2016, tradução nossa81).
3.2.2.3 O problema demográfico e das gravidezes não planejadas
A MCI, no seu trabalho de viabilização de tecnologias contraceptivas reversíveis para
homens, ilustra muito bem como a contracepção ainda é pensada a partir da necessidade de
controlar o crescimento populacional. Esta ONG apresenta como um dos principais
argumentos para a necessidade de novos contraceptivos masculinos o crescimento
populacional e as chamadas gravidezes não planejadas, configurando tais fenômenos como
problemas sociais a serem resolvidos.
Em uma das primeiras postagens do blog, em 21/11/2014, Amory, membro do
conselho consultivo da MCI, afirma que o crescimento populacional é caracterizado como
uma das principais causas da pobreza e da degradação do meio ambiente e ressalta que grande
parte desse crescimento é não intencional, estando relacionado com o alto número de
gravidezes não planejadas. Explica que, em 2008, 41% das gravidezes em todo o mundo não
foram planejadas e 20% terminaram em abortos, gerando 47.000 mortes de mulheres por
abortos inseguros. A alta taxa de gravidezes não planejadas estaria relacionada, segundo o
especialista, ao não acesso ou ao uso incorreto de contraceptivos. A relação entre gravidezes
ditas não planejadas e o aumento da população também é ressaltado pela médica Stephanie
Page:
80
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No original: Women directly benefit from men having options.”

No original: Women are incredibly excited about this idea because many would love to be able to share that
responsability with their partners.”
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(...) gravidezes não desejadas aumentam a pressão populacional e a
escassez de recursos, afetando a todos do globo, metade dos quais são
homens (Dr. Stephanie Page, em entrevista publicada no Blog,
20/06/2016, tradução nossa82).
Entendida como uma das causas do aumento populacional, a chamada gravidez não
planejada é apresentada pela MCI como tendo sérias consequências na vida dos indivíduos.
Impactos na saúde, finanças e trajetória acadêmica e profissional dos pais, com destaque para
os homens, são ressaltados.

Uma gravidez ou paternidade inesperada tem enormes consequências
econômicas e emocionais para um homem. A responsabilidade
financeira por uma criança de uma gravidez não intencional, inclusive
quando elas são amadas depois do fato, pode ser avassaladora (Dr.
Stephanie Page em entrevista publicada no Blog, 20/06/2016, tradução
nossa83).
Se você está na faculdade ou na escola, [a paternidade ou maternidade
não planejada] destrói o que você pode fazer (Charlie Powel, criador
do novo preservativo masculino chamado Galatic Cap, citado na
publicação do Blog, 17/11/2014, tradução nossa84).
Em postagem publicada em 05/12/2014 no blog, Hamlin afirma que tanto mulheres
como homens apresentam altas taxas de depressão após uma gravidez não planejada e ressalta
que as crianças também são afetadas negativamente. Nesse mesmo texto, o diretor executivo
da MCI aponta que metade das gravidezes nos EUA são não intencionais, em um contexto de
crescimento da pobreza, e defende que “agora é o pior momento para uma gravidez não
planejada desde a Grande Depressão” (tradução nossa85).
Em postagem na página do Facebook da MCI em 23/01/2016, há um link para um
texto do blog de Valerie Tarico, cujo título é “9 pistas de que políticas reprodutivas são
políticas econômicas” (tradução nossa86). Acompanhando o link para o blog de Tarico há o
No original: “(...) unwanted pregnancy drives population pressures and resource scarcities that affect everyone
on the globe, half of whom are men”.
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No original: “An unexpected pregnancy or fatherhood has huge economic and emotional consequences for a
man. Financial responsibility for children from unintended pregnancies, even if they are loved after the fact, can
be overwhelming.”
83
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No original: “If you’re in college or you’re in high school, [unplanned parenthood] craters what you can do.

85

No original: “Now is the worst time for an unplanned pregnancy since the Great Depression.”

86

No original: “ 9 clues that reproductive policy is economic policy”.
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seguinte comentário da página da MCI: “As gravidezes não intencionais têm um impacto
econômico” (tradução nossa87).
Em síntese, a criação de contraceptivos masculinos é encarada como um meio para
combater o crescimento populacional e as altas taxas das chamadas gravidezes não
planejadas, concebidos como sérios problemas sociais.
3.2.2.4 Uma questão de direitos reprodutivos
Assim como as políticas populacionais e, muitas vezes, em oposição a elas, as
políticas de direitos reprodutivos também são indissociáveis da história dos contraceptivos.
Vimos como tais direitos são associados às mulheres e à luta feminista e como a inclusão dos
homens na contracepção foi debatida, no final do século XX, prioritariamente em termos da
consolidação da saúde e dos direitos reprodutivos e sexuais femininos.
A MCI defende que a criação de contraceptivos masculinos é uma questão de direitos
reprodutivos, indo ao encontro da argumentação dos primeiros projetos de uma “pílula
masculina”, que indicava a necessidade de os homens dividirem as responsabilidades e o
fardo da contracepção com as mulheres para uma relação mais igualitária.
(...) para que todos nós possamos dividir a responsabilidade do
planejamento familiar (Blog, 31/12/2016, tradução nossa88).
Você iria aliviar o fardo unilateral da contracepção carregado pelas
mulheres (Blog, 31/07/2016, tradução nossa89).
Não seria certo nós [homens] assumirmos alguma responsabilidade?
(Blog, 31/10/2016, tradução nossa90).
(...) como as mulheres, eles [homens] devem ser responsabilizados por
suas escolhas sexuais e reprodutivas (Blog, 29/04/2015, tradução
nossa91).
Contudo, o foco da MCI prioriza uma abordagem dos direitos reprodutivos igualitária,
universal e indeterminada, sem levar em consideração a opressão das mulheres em um
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No original: “Theres’s an economic impact of unintended pregnancy”.
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No original: “(…) so that we can all share the responsibility of family planning).”
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No original: “You’d alleviate the one-sided contraceptive burden borne by women.”

90

No original: “Isn’t right that we take on some of the responsibility?”.
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No original: “(…) like women, they should be held responsible for their sexual and reproductive health”.
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contexto de desigualdade de gênero e tampouco o fato da gravidez ocorrer no corpo feminino.
Enfatiza a necessidade de homens e mulheres poderem igualmente controlar a própria
fertilidade, perspectiva inviabilizada nas primeiras décadas de tentativa de produção de uma
“pílula masculina”.
A noção de desigualdade entre os gêneros é utilizada pela ONG para caracterizar a
assimetria materializada nos contraceptivos masculinos e femininos. “Quando se trata de
pessoas sendo capazes de gerir sua própria fertilidade, estamos muito longe da igualdade de
gênero (Blog, 17/05/2016, tradução nossa92). Seu foco, porém, não recai na necessidade de
responsabilização e participação masculina para a correção da injusta divisão sexual do
trabalho contraceptivo que sobrecarrega as mulheres; a ênfase é colocada sobre o direito dos
homens de terem autonomia contraceptiva e corrigir a injusta exclusão masculina da prática
contraceptiva.

Melhores contraceptivos para homens é um imperativo moral e uma
questão de justiça de gênero, (...). Nós geralmente não falamos sobre
isso desta forma, principalmente porque estamos acostumados com as
mulheres ocupando lugares inferiores na equação da justiça (Blog,
14/10/2015, tradução nossa93)
(...) é uma questão básica de equidade – cada pessoa merece o direito
de determinar a própria fertilidade não importando onde ela esteja no
espectro de gênero (Blog, 17/05/2016, tradução nossa94).
Assim, apesar da ONG falar dos efeitos colaterais que as mulheres suportam e o fardo
de serem unilateralmente responsabilizadas pela contracepção, tem muita força no discurso da
MCI a noção de desvantagem dos homens em relação às mulheres no âmbito da contracepção.
A questão do desfecho de uma gravidez ser uma decisão feminina é bastante citada
enfatizando a posição dos homens como desprivilegiada.
(...) se há uma gravidez, o homem não tem controle sobre o seu
resultado, então os homens podem acabar tornando-se pais quando

No original: “When it comes to people being able to manage their fertility, we are a long way from gender
equality.”
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No original: “Better birth control for men is a moral imperative and a matter of gender justice, (...). We don’t
often talk about it this way, primarily because we’re accustomed to females being the underdogs in the justice
equation”.
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No original: “(..) is a matter of basic fairness – that every person deserves the right to determine their own
fertility no matter where they may fall on the gender spectrum.”
94
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sentem fortemente que não estão preparados (Dr. Stephanie Page em
entrevista publicada no Blog, 20/06/2016, tradução nossa95).
Se uma gravidez ocorrer- não intencional por parte de ambos os pais
ou quando a mulher para de realizar a contracepção sem avisar ao
parceiro – os homens não têm nenhum recurso. Eles não podem
mandar essa mulher realizar um aborto. E eu não penso que isto
deveria ser permitido a ele. Meu ponto, porém, é que, apesar da falta
de boas opções contraceptivas e independentemente das condições sob
as quais a gravidez ocorreu, os homens serão responsáveis social e
financeiramente por qualquer criança que eles procriem. Em certo
sentido, me parece injusto responsabilizar os homens por gravidezes
não intencionais quando eles são tão mal equipados para preveni-las
de maneira eficaz (Blog, 15/04/2015, tradução nossa96).

Enquanto representações dos homens a partir de discursos sobre autonomia e controle
sobre a própria fertilidade, como tendo os mesmos direitos que as mulheres em relação à
contracepção, encontraram bastante resistência no passado (OUDSHOORN, 2003), no
discurso atual da MCI, os contraceptivos masculinos são pensados como uma questão de
direitos reprodutivos justamente através da ênfase na necessidade de os homens terem
autonomia sobre a própria fertilidade, utilizando, inclusive, linguagem e concepções usadas
pelo movimento feminista, como controle sobre a fertilidade; autonomia sobre o corpo;
empoderamento; desigualdade entre os gêneros.
(...) empoderar os homens para gerirem melhor a própria fertilidade
(Blog, 31/07/2016, tradução nossa97).
3.2.3 O que deve ser feito para o lançamento de novos contraceptivos para homens
Como exposto, a MCI aponta a falta de investimentos como um dos principais motivos
para não termos uma “pílula masculina” no mercado. Assim, um dos seus focos de atuação é a
arrecadação de doações para pesquisas no campo da contracepção masculina. Defende que
governos, empresas farmacêuticas e filantropos deveriam se envolver no desenvolvimento
No original: “(..) if there is a pregnancy, the man doesn’t have control over the outcome, so men can end up
being fathers when they feel strongly that they aren’t ready”.
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No original: “If a pregnancy does occur—either unintended by both partners or when the woman stops using
contraception without telling her partner—men have no recourse. They cannot mandate that women get an
abortion. And I don’t think they should be able to. My point, however, is that despite their lack of good
contraceptive options and regardless of the circumstances under which the pregnancy transpired, men are still
held socially and financially responsible for any children they father. In some ways it seems unfair to hold men
responsible for unintended pregnancies when they are so poorly equipped to successfully prevent them”.
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No original: (...) empower men to better manage their own fertility”
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dessas tecnologias, uma vez que elas têm potencial para mudar vidas, para mudar a dinâmica
entre homens e mulheres.
Em texto publicado no blog em 31/07/2016 é feito um apelo para filantropos se
engajarem e financiarem pesquisas na área. Nele aponta-se que até agora não apareceu uma
Catherine McCormick - feminista financiadora da pílula anticoncepcional - para os
contraceptivos para homens.
Existem maneiras mais satisfatórias de gastar uma fortuna do que
colecionar iates e jatinhos, ou até uma ilha ou duas. Imagina se, ao
invés disso, você entra para a história como a pessoa que mudou o
status quo da contracepção (tradução nossa98).
A MCI defende que é importante que sejam feitos investimentos em mais de uma
tecnologia porque alguns projetos podem não ter êxito e, além disso, o ideal é que haja mais
de um produto no mercado porque um contraceptivo nunca é ideal para todas as pessoas. Para
alguns homens, um contraceptivo em formato de pílula que seja utilizado antes das relações
sexuais pode ser o ideal, enquanto para outros um contraceptivo de longa duração pode ser
melhor.

Se quisermos obter opções de forma realista, os que estão no governo,
os filantropos e as empresas farmacêuticas privadas precisam começar
a levar isso a sério. Também não podemos colocar toda a nossa
esperança em um único esforço. É muito fácil para uma droga ou
dispositivo médico falhar nos testes (Blog, 31/03/2016, tradução
nossa99).
O estágio inicial de pesquisas de contraceptivos é um grande funil, o
que significa que muitos projetos necessitam ser financiados para que
um alcance o sucesso (Blog, 14/10/2015, tradução nossa100).
Queremos obter tantos projetos de pesquisa quanto possível para
aumentar as chances de sucesso, de preferência vários sucessos para

No original: “ There are more satisfying ways to spend a fortune than to collect yachts and jet planes, or even
an island or two. Imagine if you were to instead go down in history as the person who changed the status quo on
contraception”.
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No original: “If we are to realistically get options, those in government, philanthropy, and private pharma
companies have to start taking this seriously. We also can't put all our hope in any one effort. It's just too easy for
a drug or medical device to fail in trials”.
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No original: “Early estage contraceptive research is a wide funnel, meaning many projects need to be funded
for one to achieve sucess”.
100
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que possamos ter ainda mais opções (Blog, 17/05/2015, tradução
nossa101).
Nenhum método será adequado para todos, mas uma variedade de
contraceptivos potenciais (mecânicos ou farmacêuticos, de curta ou
longa duração, reversíveis ou permanentes, alguns aumentando a
libido ou função sexual e alguns sexualmente neutros) poderia
oferecer aos homens reais escolhas que se encaixam em sua idade,
cultura e estilo de vida. Alguns podem até trazer benefícios de saúde,
bônus como aumentar a energia e massa muscular ou prevenir a
calvície102 (Blog, 17/05/2016, tradução nossa103)
Segundo a MCI, os investimentos e esforços no campo deveriam focar nos métodos
não hormonais e, de preferência, nos de longa duração por estes apresentarem menores taxas
de gravidez uma vez que não dependem diretamente do uso correto por parte do usuário. Em
publicação no blog em 31/05/2016 sobre o Congresso do Consórcio Internacional para a
Contracepção Masculina é citado um teste multicêntrico de um contraceptivo hormonal que
será realizado em 2017, mas logo abaixo no texto as limitações do uso de hormônios para a
contracepção nos corpos masculinos são ressaltadas:
Podemos estar errados, mas nos sentiríamos muito melhor se outras
abordagens para o desenvolvimento de contraceptivos masculinos
recebessem tanta atenção e financiamento quanto os métodos
hormonais masculinos - embora haja mais incógnitas para os métodos
não-hormonais, porque eles estão em estágios iniciais de pesquisa
(tradução nossa104).
(...) é hora para um novo paradigma – contraceptivos masculinos não
hormonais (Blog, 28/11/2016, tradução nossa105)
No original: “We want to get as many research projects in play as posible to increase the chances of success,
preferably multiple successes so that we have even more options”.
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Em um contexto de expansão da busca por aprimoramento através de tecnologias biomédicas, em que a
fronteira entre tratamento e melhoramento é cada vez mais fluida, faz bastante sentido a proposição de uma
tecnologia contraceptiva masculina que tenha efeitos secundários considerados benéficos para os homens. Nucci
(2012) mostra como a ênfase nos benefícios secundários já é uma realidade nas propagandas de pílulas
anticoncepcionais; nesse sentido, a autora questiona se essa droga poderia ser considerada uma droga do estilo de
vida.
No original: “No single method will ever fit for everyone, but a variety of potential contraceptives
(mechanical or pharmaceutical, shorter or longer acting, reversible or permanent, some enhancing libido or
sexual function and some sexually neutral) could offer men real choices that fit their age, culture and lifestyle.
Some may even have bonus health benefits like increasing energy and muscle mass or preventing balding”.
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No original: “ We could be wrong, but we feel much better if other approaches for developing male
contraceptives were getting as much attention and funding as male hormonal methods - even though there are
more unknowns for non-hormonal methods, because they are at earlier stages of research”.
104
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No original: “ (...) it’s time to focus on a new paradigm – non-hormonal male contraceptives”.
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A MCI defende que há necessidade de melhorar o acesso a contraceptivos, fomentar a
educação contraceptiva e melhorar e aumentar as opções disponíveis. É interessante notar que
a ONG parece não enfatizar a ideia de que uma mudança cultural em relação ao papel de
homens e mulheres na reprodução e, mais especificamente, na contracepção é necessária para
o lançamento e sucesso de um novo contraceptivo masculino. A MCI defende que já houve
mudanças em relação aos costumes contraceptivos em relação ao passado, aponta que os
homens se encontram engajados na contracepção com base no uso significativo de métodos
masculinos e que pesquisas confirmam haver demanda para tal produto. Somente em uma
publicação do blog identificamos o reconhecimento da necessidade de uma mudança cultural,
e cabe ressaltar que essa publicação é proveniente de um outro blog, ou seja, não foi escrita
por um membro da ONG.
O que está faltando para os homens (...) é um produto disponível e
uma mentalidade social que exija isso (Blog, 17/05/2016, tradução
nossa106).
3.2.4 As tecnologias contraceptivas em desenvolvimento
Como vimos, no site da organização há a subseção nomeada “Prospective”, dedicada
aos contraceptivos em desenvolvimento, na qual cinco tecnologias (Gendarussa, Vasalgel,
Eppin, Clean Sheets Pill e JQ1) são apresentadas. É nesse espaço onde temos mais acesso a
informações sobre as tecnologias através de textos curtos com descrições sobre o seu
funcionamento e sobre o estágio em que as pesquisas se encontram. Apesar da breve
descrição, há a disponibilização de referências bibliográficas de pesquisas sobre esses
contraceptivos e links para matérias sobre eles publicadas em jornais e revistas internacionais.
Em algumas postagens do blog, também aparecem dados sobre o andamento de certas
pesquisas de contracepção masculina, englobando também outras tecnologias não citadas na
referida subseção.
Em relação às tecnologias em geral, a MCI ressalta que qualquer contraceptivo
masculino que alcance o mercado terá um grande impacto e abrirá a porta para o
desenvolvimento e lançamento de outros. A pílula feminina é apresentada em postagem do
blog em 31/07/2016 como tendo possibilitado o lançamento de outros contraceptivos
femininos e é apontado que o mesmo aconteceria com uma tecnologia voltada para os
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No original: “What is missing for guys (...) is available product and a societal mindset which demands this.
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homens. Porém, é reforçado que nenhum contraceptivo seria suficiente para suprir as
necessidades de todos e que tampouco existe um método 100% eficaz. Qualquer novo método
apresentaria necessariamente uma porcentagem de falha. Os contraceptivos de longa duração,
que não dependem dos usuários, são caracterizados como as melhores opções.
Com um contraceptivo de longa duração, as taxas de gravidez do uso
perfeito e do típico são praticamente as mesmas. Isso é porque não há
realmente nada que o usuário tem que se lembrar de fazer. Mas
quando pedimos às pessoas que se lembrem de algo - como tomar uma
pílula ou usar um preservativo - descobrimos que a pessoa média é
bastante ruim em seguir indicações. Realmente ruim (Blog,
25/03/2015, tradução nossa107).
Eppin é realmente o alvo para um medicamento anti-Eppin que
poderia ser administrado por via oral ou potencialmente sob a pele. A
aplicação através de um dispositivo médico sob a pele teria o
benefício de remover o erro do usuário, diminuindo assim,
significativamente, as taxas de gravidez (site MCI, subseção
“Prospective”, tradução nossa108)
Excetuando os métodos hormonais, não há ênfase por parte da ONG nos possíveis
efeitos colaterais das tecnologias em desenvolvimento. A segurança das tecnologias é
apontada, afirma-se que pesquisas estão sendo realizadas para resolver as questões dos efeitos
adversos ou é indicado que tais efeitos já foram superados. No caso da Clean Sheets Pill há a
seguinte informação na pequena descrição que o site oferece sobre tal tecnologia:
A droga em que a pílula é baseada, fenoxibenzamina, tem alguns
efeitos colaterais. Mas os protótipos de pílulas anticoncepcionais
foram projetados para evitar esses efeitos e isolar sua função de
relaxamento muscular (site MCI, subseção “Prospective”, tradução
nossa109).
Em relação à droga JQ1, por sua vez, é ressaltado que ela não interfere na testosterona
e tampouco na sexualidade, porém diminui o tamanho dos testículos e ainda precisa passar
No original: “With a LARC, the perfect- and typical-use pregnancy rates are virtually the same. That’s
because there’s really nothing the user has to remember to do.But when we ask people to remember something—
like take a pill or use a condom—we find that the average person is rather bad at following directions. Really
bad”.
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No original: “ Eppin is actually the target for an anti-Eppin drug that could be delivered either orally or
potentially beneath the skin. Delivery through a medical device beneath the skin would have the benefit of
removing user error, thus decreasing pregnancy rates significantly. But this might not be feasible”.
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No original: “ The drug the pill is based on, phenoxybenzamine, has some side effects. But the prototype
contraceptive pills have been designed to avoid these effects and isolate its muscle-relaxing function”.
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por exames toxicológicos. Tal efeito sobre os testículos não é apresentado como um fator
problemático na aceitabilidade dessa droga. De maneira mais geral, a MCI não questiona a
aceitabilidade das tecnologias - ao menos dessas cinco apresentadas em seu site. Nem o
formato das tecnologias nem os seus efeitos são problematizados.
Assim, a importância simbólica da ejaculação não é mencionada como um entrave
para a tecnologia Clean Sheets Pill, tampouco o fato do Vasalgel necessitar de uma punção no
escroto e de uma seringa para injetar o gel nos vasos deferentes é problematizado como um
fator que poderia deixar os homens receosos com esse procedimento.
A MCI tem um discurso bastante otimista em relação à aceitabilidade das tecnologias,
enfoca pesquisas que afirmam que os homens usariam uma tecnologia, porém não questiona
que tipo de tecnologia contraceptiva e quais efeitos colaterais a ela associados os homens
estariam dispostos a utilizar. Como já exposto, há uma convergência entre o discurso dessa
ONG com o discurso da grande mídia, que também não dá muito destaque para possíveis
limitações à aceitabilidade das tecnologias anunciadas.
No caso do Vasalgel, a MCI recorrentemente explica que não se trata de uma injeção
no pênis ou diretamente nos testículos, como foi anunciado em alguns meios de comunicação,
porém não problematiza que uma injeção nos vasos deferentes também pode gerar rejeição.
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4 CONTRACEPÇÃO PARA QUAL MASCULINO?

A partir do trabalho da Male Contraception Initiative (MCI) retomaremos algumas
questões levantadas ao longo do texto. Fica patente uma expansão na configuração do usuário
dessas tecnologias em relação ao contexto analisado por Oudshoorn (2003). A criação da
demanda passou de um enfoque no casal para um enfoque no indivíduo.
No período analisado por esta autora, o usuário era configurado como um homem
cuidadoso, responsável, envolvido em uma relação heterossexual estável que teria como
motivação compartilhar os riscos e responsabilidades da contracepção com a companheira.
Atualmente, a MCI constrói como usuário dessa tecnologia qualquer homem independentemente
do tipo de relação que mantêm com sua (s) parceira (s) sexual (is) com a motivação de controlar a
própria fertilidade e/ou dividir as responsabilidades e riscos da contracepção.

O homem jovem de classe média ou alta que possui planos educacionais, profissionais
e financeiros, pensado individualmente, independentemente de estar em uma relação fixa, e
que busca adiar a paternidade é concebido pela ONG como o usuário ideal dessas tecnologias
em desenvolvimento. As constantes referências às interrupções e aos prejuízos que uma
gravidez não planejada poderia causar nos projetos profissionais, acadêmicos ou financeiros
indicam o pertencimento de classe desses usuários e a menção a uma mudança cultural
favorável à participação masculina na contracepção, associada a uma mudança geracional,
marca o caráter etário dos mesmos.
Se antes o foco era no casal e em uma relação de parceria, agora pode-se dizer que
também circula uma ideia da necessidade dos homens se protegerem das mulheres, no sentido
de não estarem sujeitos aos seus erros na gestão da contracepção e a possíveis gravidezes
planejadas sem o consentimento masculino. O usuário da “pílula masculina” foi estendido do
homem cuidadoso buscando uma relação contraceptiva mais igualitária com sua parceira para
o homem engajado em uma relação ou solteiro que teme uma gravidez não desejada ou não
planejada.
Tal trabalho de construção do usuário, central para a viabilização dos contraceptivos
masculinos, ajuda a refletir sobre (bio)medicalização e corpos masculinos; paternidade; e
concepções de direitos reprodutivos nos dias atuais.
4.1 Corpos masculinos: a “enorme produção de espermatozoides” e a dificuldade
fisiológica
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A partir da noção bastante difundida da dificuldade fisiológica como um impedimento
para a criação de uma nova tecnologia contraceptiva masculina, a função reprodutiva dos
homens cisgêneros é construída como complexa e, em certo sentido, resistente a intervenções
biomédicas. Tal noção evoca uma dificuldade para suprimir a produção de espermatozoides e
os efeitos colaterais advindos dessa supressão, comparando-a com a facilidade associada à
contracepção nos corpos femininos através de hormônios ou outras drogas e dispositivos
médicos.
Como vimos, a MCI utiliza a noção da dificuldade fisiológica para explicar porque
não temos um contraceptivo masculino disponível nos dias de hoje, porém circunscreve essa
dificuldade às tecnologias hormonais e não àquelas tecnologias não hormonais por ela
fomentadas. A quantidade de óvulos produzidos pelos corpos das mulheres cisgêneros é
constantemente comparada à quantidade de espermatozoides produzida pelos corpos dos
homens cisgêneros para ilustrar a facilidade de realizar a contracepção através de hormônios
nos corpos delas. Assim, enquanto os corpos femininos são configurados como acessíveis à
contracepção, os corpos masculinos são configurados como sendo de difícil acesso para
intervenções contraceptivas.
É interessante ressaltar que, no caso da sexualidade, ocorre exatamente o oposto. A
extensão da (bio)medicalização em relação aos homens, nas últimas décadas do século XX e
no começo do século XXI, é marcada por uma ênfase na sexualidade. Como já exposto,
Rohden (2012) sinaliza que, historicamente, os homens se tornaram pacientes através de
intervenções na sua sexualidade que é, atualmente, concebida como reduzida ao órgão sexual.
A sexualidade feminina, por sua vez, é concebida como abarcando todo o corpo da mulher,
sendo mais difusa e “complexa” (TRAMONTANO; RUSSO, 2015).
Russo et al. (2011) mostram como essa perspectiva foi ilustrada em congressos de
sexologia através da imagem de um painel de avião cheio de botões representando a
sexualidade feminina, enquanto a sexualidade masculina era representada pela imagem de um
único botão, no formato simples de um interruptor liga/desliga110.
Tramontano (2017), ao analisar manuais de ciência utilizados em cursos de graduação
de saúde, demonstra como concepções de gênero são materializadas na diferenciação entre os
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A ideia de um interruptor liga/desliga também foi utilizada para caracterizar a facilidade da interrupção da
produção de óvulos nos corpos das mulheres para realizar a contracepção em texto compartilhado na página do
Facebook da MCI em 25/07/2016. “É preciso apenas pequenas doses de hormônios para inverter o interruptor
nas mulheres que impede os ovários de produzir óvulos” (“It only takes small doses of hormones to flip the "onoff switch" in women that stops the ovaries from producing eggs”). Fonte: ATTN. Disponível em:
http://www.attn.com/stories/9946/scientific-reason-we-dont-have-male-birthcontrol?utm_content=bufferc300c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer.
Último acesso: 07/02/2017.
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hormônios ditos masculinos e aqueles ditos femininos. Aponta como um desses manuais,
através de figuras e textos, apresenta os hormônios chamados femininos como mais fracos e
menos objetivos do que os masculinos, além de enfatizar o seu papel na reprodução. Ao
comparar figuras que ilustram as funções da testosterona com as funções do estradiol, o autor
conclui: “reitera-se, mesmo que não propositalmente, a ideia da sexualidade feminina como
difusa, ﬂutuante, instável, menos visível, menos potente, e mais vinculada à reprodução” (p.
185).
Tratamentos farmacológicos para as chamadas disfunções sexuais também demarcam
essa assimetria entre as concepções sobre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina.
O Viagra, lançado em 1998, e as drogas afins atuam na ereção visando permitir a penetração,
assim, materializam a concepção da sexualidade masculina focada no pênis. Principalmente a
partir do sucesso e difusão dessas drogas, houve tentativas de extensão do modelo anatômico
fisiológico e focado na genitália da sexualidade masculina para a sexualidade feminina. Testes
realizados com o próprio Viagra em mulheres concretizaram esse projeto. Porém, devido à
falta de sucesso de tais testes, o foco da (bio)medicalização da sexualidade feminina recaiu
sobre o desejo (ROHDEN, 2009). A droga flibanserin, divulgada como o “Viagra feminino” e
liberada em 2015 pela Food and Drug Administration (FDA), atua no sistema nervoso
central, reforçando a ideia da sexualidade feminina como difusa.
Desta forma, é possível traçar um paralelo interessante: enquanto o corpo feminino é
construído como complexo em relação a intervenções farmacológicas na sexualidade, o corpo
masculino é construído como complexo em relação a intervenções na reprodução. A
tradicional associação entre mulheres e reprodução e homens e sexo, como se as mulheres
fossem feitas para a maternidade e os homens como feitos para o sexo (OLIVEIRA et al,
2011) é facilmente reconhecida nessas perspectivas biomédicas. A complexidade associada a
intervenções na reprodução masculina é (re)produzida pela MCI quando esta explica a
inexistência de um contraceptivo masculino com base na dificuldade de controlar a produção
de espermatozoides através de hormônios.
Neste contexto, podemos dizer que a abordagem do corpo masculino se tornou, ao
menos em um primeiro momento, o modelo para intervenções farmacológicas na sexualidade
feminina; enquanto a abordagem do corpo feminino, prioritariamente hormonal, tornou-se, no
mesmo sentido, o modelo para intervenções contraceptivas no corpo masculino. Por outro
lado, é interessante notar que tais modelos, quando transpostos para o outro sexo, encontram
bastante resistência. Apesar de ainda bastante difundidos, tanto o “modelo Viagra” para
intervenções na sexualidade feminina, como o “modelo hormonal” para a contracepção nos
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corpos masculinos, recebem muitas críticas e são, muitas vezes, preteridos em relação a outras
abordagens, vide a “Campaign for a New View of Women’s Sexual Problems”, liderada por
Leonore Tiefe em oposição à farmacologização da sexualidade feminina (ROHDEN, 2009), e
as críticas da MCI ao paradigma hormonal da contracepção masculina em prol de abordagens
não hormonais.
Por sua vez, faz-se necessário ressaltar que a força da associação mulher-reprodução
versus homem-sexo vai para além das ciências biomédicas e suas tecnologias, sendo
identificada também nos estudos sobre sexualidade e reprodução no âmbito das ciências
sociais. Nesse sentido, Fonseca (2004) aponta que os primeiros estudos de masculinidades
enfocaram principalmente a sexualidade não reprodutiva na sua abordagem sobre os homens
e, assim, “diante da omissão de qualquer menção da reprodução, esta permanecia um assunto
quase exclusivamente feminino. (A sexualidade era para os homens como a reprodução era
para as mulheres – ‘natural’.)” (p.16).
Desta forma, o desenvolvimento e lançamento de uma “pílula masculina”, uma
tecnologia que poderia romper com a relativa invisibilidade do corpo reprodutivo masculino
tem justamente a suposta complexidade deste corpo como uma das principais justificativas
difundidas para a sua não disponibilidade. A MCI (re)produz a noção do corpo reprodutivo
masculino como resistente a intervenções biomédicas, porém defende que avanços na
biotecnologia abriram novas perspectivas para a contracepção masculina e que é necessário
construir um novo paradigma não hormonal para o desenvolvimento de tecnologias
contraceptivas para homens.
Nas explicações sobre a dificuldade fisiológica para intervir sobre os gametas
masculinos, chama atenção a ênfase, quase em tom elogioso, na quantidade de
espermatozoides produzidos pelos homens; inevitável lembrar da análise de Emily Martin
(1991, 2001) sobre como concepções de gênero permeiam descrições científicas dos corpos
masculino e feminino e seu funcionamento.
No famoso artigo “The egg and the sperm: how science has constructed a romance
based on stereotypical male-female roles”, Martin (1991) aponta como, tanto no meio
científico como no leigo, fenômenos fisiológicos nos corpos de homens e mulheres são
apresentados de forma desigual e com base em estereótipos relacionados à nossa definição
cultural do que é masculino e do que é feminino. Ao analisar a descrição de espermatozoides
e óvulos em textos científicos, a autora demonstra que o gameta feminino é caracterizado
como grande e passivo enquanto o gameta masculino é apresentado como pequeno,
aerodinâmico e ativo. Os verbos nas descrições dos espermatozoides no processo de

122

fecundação são, geralmente, apresentados na voz ativa (“penetra”, “atravessa”), enquanto, no
caso dos óvulos, aparecem na voz passiva (“é penetrado”, “é transportado”). As diferenças
entre os gametas são enfatizadas e espermatozoides e óvulos são configurados com
características associadas, respectivamente, à masculinidade e à feminilidade.
Além disso, os fenômenos nos corpos masculinos são mais valorizados e apresentados
como mais meritosos, espelhando e, em certo sentido, materializando noções difundidas sobre
homens e mulheres em um contexto social de desigualdade de gênero. Nas descrições a
respeito da produção de espermatozoides são utilizados adjetivos positivos que enfatizam
principalmente a grande quantidade dessas células produzidas pelos homens em comparação
com a menor produção de óvulos pelas mulheres; assim, os corpos masculinos nas descrições
aparecem como mais produtivos do que os femininos.
Outro ponto central levantado por Martin (2001) é justamente o fato dos sistemas
reprodutivos, tanto o masculino como o feminino, serem representados a partir de metáforas
relacionadas à produção industrial, sendo apresentados como sistemas que produzem
substâncias valiosas. Na verdade, a autora aponta como concepções do corpo como um todo
se relacionam com o sistema político econômico vigente, havendo muitas metáforas fabris nas
descrições de fenômenos fisiológicos (MARTIN, 2006).
A maneira como a MCI descreve o funcionamento das tecnologias contraceptivas
masculinas nos corpos dos homens, bem como explica a dificuldade fisiológica associada à
complexidade de controlar a produção de gametas masculinos através de hormônios, ilustra
exemplarmente as observações de Martin (1991). A concepção dos espermatozoides como
ativos, a ênfase em tom elogioso em relação à maior quantidade de espermatozoides
produzidos pelos homens em relação à produção de óvulos pelas mulheres e as metáforas
fabris são constantes no material analisado.

Os pesquisadores dizem que a explosão final do espermatozoide se
aproximando de um óvulo é uma chave para aumentar, ou mesmo
suprimir, a fertilidade masculina (Health Line News, 03/05/2016,
postado no Facebook da MCI em 10/05/2016, tradução nossa111).

A produção de esperma começa na puberdade e continua até a idade
adulta, mantida por altos níveis de testosterona dentro dos testículos.
Todo o processo leva entre 74 e 120 dias, e os testículos produzem
No original: “Researchers say the final burst by sperm approaching an egg is a key to boosting, or even
suppressing, male fertility.”.
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200 a 300 milhões de espermatozoides por dia. Isso é cerca de 1000
espermatozoides para cada batimento cardíaco! (Pense nisso em
contraste com o ciclo mensal de ovulação das mulheres e a relativa
facilidade de se alvejar um único óvulo emitido por uma mulher a
cada mês, em comparação.) (Blog, 29/05/2015, tradução nossa112).
Os pesquisadores que desenvolveram a pílula suspeitam que a
gendarussa afeta as enzimas que permitem que o esperma penetre um
óvulo (Site MCI, seção “Prospective”, destaque nosso, tradução
nossa113).
Esta ligação inibe o movimento do espermatozoide até que uma
determinada enzima, PSA, remova a proteína da semenogelina. Após
a enzima remover esta proteína, o esperma pode nadar em direção ao
óvulo (Site MCI, seção “Prospective”, destaques nossos, tradução
nossa114).
O discurso da MCI, então, (re)produz concepções leigas e científicas que
apresentam os corpos masculinos e femininos, mas mais especificamente, os gametas
masculino e feminino, com base em estereótipos de gênero amplamente difundidos em nossa
sociedade. A força das metáforas do mundo da produção industrial para explicar os sistemas
reprodutivos também fica explícita; tais metáforas são constantemente encontradas nos relatos
da MCI que visam explicar o funcionamento das tecnologias ou a noção de dificuldade
fisiológica. O uso das expressões “produção de espermatozoides” e “produção de óvulos” é
quase uma regra quando se trata desses temas.
Cabe ressaltar que a naturalização dessas metáforas fica patente com a dificuldade
que tivemos para não reproduzir tal concepção produtivista ao escrever o presente texto; a
metáfora fabril utilizada pelas ciências da saúde é, assim, reiterada tanto pelo nosso objeto de
investigação como por nós mesmos.
4.2 (Bio)medicalização dos corpos masculinos

No original: “Sperm production begins in puberty and continues through adulthood, maintained by high
levels of testosterone within the testes. The entire process takes between 74 and 120 days, and the testes produce
200 to 300 million sperm each day. That’s about 1000 sperm for every heartbeat! (Think of this in contrast with
the monthly ovulation cycle of women and the relative ease of targeting a single egg issued by a woman each
month by comparison)”.
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No original: “The researchers who developed the pill suspect that gendarussa affects the enzymes which
allow sperm to penetrate an ovum”.
113

No original: “This binding inhibits sperm movement until a particular enzyme, PSA, removes the
semenogelin protein. After the enzyme removes this protein, the sperm can swim towards the egg”.
114
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Ressaltamos uma diferenciação em relação à intervenção biomédica no que tange ao
corpo sexual masculino e ao corpo reprodutivo masculino. Enquanto o primeiro encontra-se
cada vez mais (bio)medicalizado, o segundo mantêm-se, em certo sentido, invisibilizado, com
exceção de intervenções associadas às chamadas novas tecnologias reprodutivas, como o
espermograma, por exemplo.
A expansão de intervenções biomédicas focadas nos corpos masculinos em relação à
época das primeiras tentativas de desenvolvimento de uma “pílula masculina” poderia ser
encarada como um fator positivo na viabilização das tecnologias contraceptivas para homens
na atualidade. A (bio)medicalização do corpo sexual masculino seria uma abertura para
intervenções no corpo reprodutivo dos homens? E, nesse sentido, o atual momento de
otimismo e anúncios de lançamento de um contraceptivo masculino teria como uma de suas
causas o avanço da (bio)medicalização da sexualidade masculina?
Como já enunciado, não é possível, ao menos no presente trabalho, responder
efetivamente a essas questões. Acreditamos que não há uma causa única responsável pelo
atual momento de expansão e divulgação de pesquisas sobre contraceptivos para homens.
Porém, é possível supor que há facilidades para o desenvolvimento de tecnologias
contraceptivas para homens em um contexto de amplo uso de tecnologias biomédicas para
tratamento e aprimoramento da sexualidade masculina. Redes de pesquisadores, médicos,
medicamentos e políticas públicas voltadas para a saúde sexual dos homens se consolidaram
gerando conhecimento e novas subjetividades e corpos masculinos mais abertos e interessados
na intervenção biomédica - ao menos, a determinado tipo de intervenção.
Como

já citado, Oudshoorn (2003) explicitou diversos

entraves

para o

desenvolvimento de uma “pílula masculina”: a falta de conhecimento sobre a biologia
reprodutiva dos homens; a falta de especialistas, tanto nos laboratórios como nas clínicas; a
falta de técnicas para sintetizar drogas contraceptivas hormonais masculinas; e a falta de know
how e infraestrutura para realizar testes clínicos com homens (OUDSHOORN, 2003).
Algumas dessas barreiras podem ter sofrido interferências positivas com a criação e difusão
de drogas para a disfunção erétil e a deficiência androgênica do envelhecimento masculino
(DAEM).
Como também já foi ponderado, esse avanço da (bio)medicalização em relação aos
corpos masculinos é marcado por concretizar expectativas culturais sobre os homens. Tanto o
Viagra e drogas afins como o tratamento prescrito para a DAEM materializam a concepção do
homem como marcado pela potência, sexualidade focada na ereção e valorização da
juventude. Os contraceptivos masculinos, por sua vez, continuam representando um desafio
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por romperem com características dos modelos dominantes de masculinidade; a exclusão da
contracepção desses modelos segue sendo um desafio.
Nesse sentido, as tecnologias contraceptivas não podem ser compreendidas
necessariamente como o “passo seguinte” da extensão da (bio)medicalização de um para dois
gêneros; os contraceptivos masculinos representam ainda uma ruptura nesse modelo de
(bio)medicalização.
Por outro lado, o trabalho de viabilização de contraceptivos masculinos levado a cabo
pela MCI lança mão de modelos de masculinidade dominantes em seu trabalho de
viabilização. O desafio de configurar o homem como sujeito da contracepção é realizado por
essa ONG através de diversas referências a símbolos e concepções difundidas de
masculinidade.
Apesar de todo o otimismo, o lançamento de uma “pílula masculina” não é algo
garantido. A própria MCI aponta que questões de risco e segurança associadas aos efeitos
colaterais são entraves para as tecnologias hormonais; enquanto também sinaliza que as
tecnologias não hormonais por ela fomentadas, que em sua maioria ainda não chegaram aos
estudos clínicos, esbarram, principalmente, no déficit de recursos financeiros. Citado em
matéria no jornal Irish Examiner, o diretor executivo da ONG, Aaron Hamlin, defende que,
caso haja financiamento consistente, teremos um contraceptivo masculino no mercado
somente daqui a 10 anos.
Os anúncios - tal como eram feitos há quase 50 anos - em relação ao lançamento de
uma “pílula masculina” nos próximos anos podem, assim, ser considerados um recurso do
projeto de viabilização dessa tecnologia, visando à propagação da ideia de um contraceptivo
masculino. Ao analisar o estado das pesquisas e testes clínicos de cada uma das tecnologias
divulgadas para os próximos anos, percebemos que tais anúncios são muito otimistas, pois há
muitas incertezas e entraves a serem superados.
Em relação às interações entre a (bio)medicalização da sexualidade masculina com a
(bio)medicalização da reprodução masculina, cabe questionar também se poderia haver uma
extensão do “foco no pênis” da primeira para a segunda. “Por que manipular todo o corpo
quando há um tubo através do qual todos os espermatozoides nadam? ” (tradução nossa 115),
problematiza Lissner, fundadora da Parsemus Foundation, ao comparar métodos hormonais
com o Vasalgel em matéria publicada na página da MCI no Facebook em 05/02/2016. Ou
seja, ela ressalta um lado mecânico e simples do mecanismo contraceptivo masculino, na
115

No original: Why manipulate the whole body when there's a small tube that all the sperm swim through?"
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mesma linha do Viagra e drogas afins. Como vimos, há pelo menos outras três tecnologias
além do Vasalgel no modelo de barreiras que impedem a passagem dos espermatozoides.
Para além desses métodos de barreiras nos vasos deferentes, a manipulação de todo o
corpo, como no caso da pílula feminina, é identificada de maneira negativa pela MCI e a
especificidade da atuação de determinadas drogas apenas sobre os espermatozoides, sem
afetar outras células ou partes do corpo, é apontada como grande vantagem de pesquisas em
andamento.
Eles esperam que, no futuro, essas rodadas maciças de testes de
drogas ajudarão a identificar uma droga que se ligue apenas a formas
de enzimas específicas do esperma. O objetivo de Herr ao longo deste
processo, como ele explicou, é evitar o uso de uma droga que tem
efeitos em qualquer outro lugar do corpo, de modo a não repetir os
erros da pílula (Inverse, 12/04/2016, texto postado na página da MCI
no Facebook em 13/04/2016, tradução nossa116).
No processo de biomedicalização, Clarke et al. (2003) apontam que há um maior foco
na saúde e no seu aprimoramento, que passam cada vez mais a serem considerados
incumbências dos sujeitos. A saúde tornou-se um imperativo moral e responsabilidade
individual mais do que um direito. Os indivíduos são levados a uma gestão contínua do
próprio corpo (AZIZE, 2011). Nesse contexto, podemos compreender o avanço de
intervenções médicas sobre a sexualidade masculina. Rohden (2011, p. 191) sobre a
construção do diagnóstico da DAEM afirma:
É tarefa desse sujeito procurar ter acesso ao conhecimento e aos recursos que lhe
garantiriam não só a manutenção de sua saúde, mas, mais do que isso, um
aprimoramento das suas capacidades e um bom gerenciamento das suas funções.
Está em jogo aqui o advento da ideia de que é preciso buscar sempre uma melhoria
no desempenho corporal, para a qual existiria uma infinidade de possibilidades
disponíveis.

Uma vez que os indivíduos, tanto homens como mulheres, têm o dever moral de gerir
o próprio corpo e buscar aprimorá-lo, a concepção da contracepção como algo de
responsabilidade individual pode encontrar maior recepção. Se cada vez mais somos
considerados responsáveis por nossa saúde e qualidade de vida, a questão do controle sobre o
próprio organismo é central.

No original: “They’re hoping that, in the future, those massive rounds of drug testing will help identify a drug
that binds only to the sperm-specific form of the enzyme. Herr’s goal throughout this process, as he explained, is
to avoid using a drug that has effects anywhere else in the body, so as not to repeat the mistakes of the pill”.
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Um ponto chave da construção da viabilidade de uma pílula masculina pela MCI é
justamente o argumento de que os homens desejam e têm o direito de ter controle sobre a
própria fertilidade. Se antes, Oudshoorn (2003) aponta que o argumento principal para um
contraceptivo masculino era a ajuda às parceiras ao compartilhar o fardo da contracepção,
agora o controle individual vem para o primeiro plano e a ênfase recai sobre sujeitos que
desejariam ter autonomia sobre a própria fertilidade. Tal mudança de foco está relacionada a
questões políticas relacionadas a concepções de direitos reprodutivos que serão tratadas
adiante, mas não estaria também relacionada a uma nova cultura focada na responsabilização
individual?
4.3 Teste de paternidade por DNA e a necessidade de dissociar sexo e reprodução
A pílula anticoncepcional e os outros contraceptivos femininos são reconhecidos por
terem permitido às mulheres a dissociação entre sexo e reprodução, algo que os homens
sempre vivenciaram devido à possibilidade de negarem e não assumirem a paternidade prática cada vez mais dificultada em sociedades (bio)medicalizadas devido à tecnologia do
exame de paternidade através do DNA117. Na argumentação da MCI a favor dos
contraceptivos masculinos, a dissociação entre sexo e reprodução é valorizada e estas
tecnologias são apresentadas como soluções para materializar tal dissociação.
Eu me importo com a contracepção masculina simplesmente porque
quero que pessoas como você e eu tenham a melhor oportunidade de
viver uma vida feliz e plena. Simplesmente ter relações sexuais não
deve prejudicar o futuro de ninguém (...) (Blog, 05/12/2014, tradução
nossa118).
(...) nós não queremos ter uma[criança] todas as vezes que temos sexo
(Blog, 31/12/2015, tradução nossa119).
A sexualidade e sua importância para a vida dos indivíduos é, assim, valorizada,
enquanto a reprodução é associada a um momento ideal. Em postagem no blog em
31/01/2016, Hamlin deixa claro que os contraceptivos beneficiam os casais uma vez que,
segundo uma pesquisa, aqueles que usam contraceptivos têm mais sexo do que os que não
117

Fonseca (2004) aponta que desde a década de 1960 há tecnologias para a confirmação da paternidade, porém
nenhuma com a precisão do teste de DNA.
No original: “I care about male contraception simply because I want people like you and me to have the best
opportunity to live happy and full lives. Merely having sex shouldn’t hamper anyone’s future (...)”.
118
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No original: “ (...) we don’t want to have one every time we have sex”.
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utilizam nenhum método. Já a paternidade, é circunscrita a um momento ideal; em vídeo
publicado no Youtube, Hamlin defende que durante muitos anos na vida de um homem, ter
filhos não é uma boa ideia.
Assim como os contraceptivos femininos representaram uma grande conquista para as
mulheres ao dissociar a prática sexual de uma gravidez, outra tecnologia, mais recente, teve
grande impacto na relação entre sexo e reprodução120. O exame de paternidade por DNA popularizado mundialmente na década de 1990 (FONSECA, 2004) -, em certo sentido,
impede que os homens dissociem a prática sexual da reprodução já que, caso ocorra uma
gravidez, é possível confirmar a paternidade biológica e isto, em vários países, pode vir
acompanhado de obrigações legais para com a criança e a mãe.
Pode-se questionar a relação existente entre a difusão121 da tecnologia do teste de
paternidade por DNA e o desenvolvimento de contraceptivos masculinos na atualidade. Será
que o novo fôlego no campo dos contraceptivos para homens não seria também um reflexo da
relativamente recente obrigatoriedade de os homens assumirem a paternidade122?
Fonseca (2004), em sua pesquisa sobre exames de paternidade por DNA no estado do
Rio Grande do Sul, indica que “o fato de a maioria dos testes de paternidade serem iniciativa
das mulheres leva a crer que são elas que mais se beneficiam da nova tecnologia” (p.15), ou
seja, essa tecnologia é associada principalmente à demanda para que os homens reconheçam,
ao menos legalmente, a paternidade.
Com o DNA, a necessidade da dissociação entre sexualidade e reprodução pode ter se
transformado em uma questão mais concreta para os homens. Como vimos, no discurso da
MCI, o fato dos homens não terem controle sobre o desfecho de uma gravidez não planejada e
terem a obrigação de assumi-la, não tendo métodos contraceptivos reversíveis eficazes para
preveni-la, é apresentado, em certo sentido, como uma injustiça, além de ser constantemente
ressaltada a possibilidade de as mulheres omitirem dos seus parceiros a descontinuidade do
uso ou equívocos na utilização dos contraceptivos.
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Além dos contraceptivos e dos exames de paternidade, novas tecnologias reprodutivas, como a inseminação
artificial, também impactaram as relações entre sexualidade e reprodução bem como as configurações familiares.
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Fonseca (2004) aponta que no Brasil, desde 1999 e começando no estado de São Paulo, o poder público
passou a custear esse exame. A autora também apresenta dados sobre a demanda por tal tecnologia, informando
que no ano de 2002, no estado do Rio Grande do Sul, os pedidos mensais de realização desse exame, somente no
sistema público, equivaliam a 7% do total de nascimentos.
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Mais uma vez, ressaltamos que não acreditamos haver uma causa única para o atual momento de expansão,
otimismo e anúncios de lançamentos de tecnologias no campo dos contraceptivos masculinos. Porém,
acreditamos que há diversos fatores que podem estar inter-relacionados e levantamos algumas suposições nesse
sentido.
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Em contraposição ao cenário descrito por Oudshoorn (2003), em que a necessidade de
uma “pílula masculina” se apresentava em termos de divisão da responsabilização e dos riscos
da contracepção com as mulheres, a necessidade de um contraceptivo masculino é
apresentada pela MCI principalmente a partir do risco que os homens correm de terem um
filho sem planejamento e, pior ainda, em um momento inadequado. Podemos pensar que esse
“risco” se tornou mais palpável no final do século XX com a disponibilização e difusão do
exame de paternidade por DNA e cabe indagar se ele não foi ou será traduzido em uma
demanda significativa por parte dos homens por contraceptivos masculinos.
4.4 O uso de hormônios para a contracepção masculina
Falar em contracepção é falar de hormônios. Desde a criação, difusão e sucesso da
pílula anticoncepcional, pode-se dizer que prevaleceu um modelo hormonal para a
contracepção que teve - e continua tendo - força no campo dos contraceptivos masculinos.
Assim, os hormônios são uma referência constante, mesmo que de maneira negativa. Os
problemas associados às tentativas de usar essas substâncias para controlar a fertilidade
masculina são constantemente apontados e, quando se trata de tecnologias não hormonais, a
ausência dessas substâncias é ressaltada, em geral, de maneira positiva.
No passado, os pesquisadores encararam a testosterona como a chave
para a criação de um contraceptivo hormonal eficaz, mas por causa
dos efeitos colaterais associados - incluindo infertilidade, ganho de
peso, colesterol e perda de desejo sexual - agora ela é considerada
quase como fora da competição (Irish Examiner, 20/05/2016, postado
no Facebook da MCI em 22/05/2016, tradução nossa123).
"Com um cara, não há estado natural em que ele para de produzir
espermatozoides", disse Aaron Hamlin, diretor executivo da Male
Contraception Initiative. "Quando você tenta usar hormônios, é
preciso um monte de testosterona para fazer isso. E ela vem com
efeitos colaterais: depressão, acne, todas as coisas associadas com
muita testosterona” (Vice News, 08/04/2016, postado no Facebook da
MCI em 29/04/2016, tradução nossa124).
No original: “In the past, researchers have banked on testosterone as the key to creating an effective hormonal
male contraception, but because of the associated side effects — including infertility, weight gain, cholesterol,
and loss of sexual desire — it’s now seen as pretty much a non-runner”.
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No original: “ ‘With a guy, there's no natural state when he stops producing sperm’, Aaron Hamlin, executive
director of the Male Contraception Initiative, said. ‘When you try to use hormones, it takes an awful lot of
testosterone to do that. And it comes with side effects: Depression, acne, all things associated with lots of
testosterone’".
124
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Oudshoorn (1994) afirma que, desde o começo do século XX, a concepção dos corpos
como constituídos por hormônios se tornou dominante. Nesse mesmo sentido, Rohden (2008)
postula o império dos hormônios já que estas substâncias passaram a ser encaradas como
determinantes para tudo em nossos corpos e nossas vidas, desde a nossa inteligência até nosso
comportamento frente ao sexo. Porém, ambas as autoras ressaltam que os corpos femininos
foram historicamente mais enfatizados por essa concepção corporal, uma vez que
principalmente as mulheres foram tratadas como governadas por seus hormônios.
Tais substâncias passaram a ser concebidas como os principais marcadores biológicos
das diferenças de gênero e sexo125. De 1905 até 1920, prevaleceu a concepção de que havia
hormônios exclusivos de cada sexo; assim, os hormônios produzidos pelos ovários só seriam
encontrados nos corpos femininos, enquanto aqueles produzidos pelos testículos só seriam
encontrados nos corpos masculinos, sendo, respectivamente, responsáveis por características e
comportamentos atribuídos à feminilidade e à masculinidade. Concebidos como tendo um
papel único na determinação e diferenciação sexual, ficaram conhecidos como hormônios
sexuais femininos e masculinos (OUDSHOORN, 1994; ROHDEN, 2008).
Apesar da descoberta, na década de 1920, de que os hormônios sexuais, até então
concebidos como exclusivamente femininos ou masculinos, encontravam-se presentes tanto
nos corpos de homens como nos de mulheres, não houve grandes mudanças em relação à
concepção da existência de hormônios sexuais femininos e hormônios sexuais masculinos. “O
que prevalece até os dias de hoje é a noção comum que, se não reafirma a existência de
hormônios específicos, postula uma relação íntima entre determinados tipos de hormônios e
determinados tipos de corpos” (p. 147). A diferença quantitativa entre esses hormônios nos
corpos de homens e mulheres passou a ser enfatizada. Desta forma, como a testosterona é
encontrada em maior quantidade nos corpos de homens, ela segue sendo concebida como o
hormônio masculino, tal como a progesterona e o estrogênio, por sua vez, são concebidos
como hormônios femininos por se encontrarem em maior quantidade nos corpos de mulheres
(ROHDEN, 2008).
Ao descrever a criação dos chamados hormônios sexuais, Oudshoorn (1994) destaca
que a teoria hormonal materializa a assimetria entre homens e mulheres. Tais substâncias são
identificadas como condicionantes de diferenças entre os sexos e são construídas com base em
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Rohden (2008) aponta que antes da virada do século, eram os órgãos reprodutivos/sexuais - ovários, útero e
testículos - que eram concebidos como responsáveis pelas diferenças entre homens e mulheres.
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pressupostos culturais de gênero, sendo concebidas com características e efeitos associadas à
feminilidade ou à masculinidade. A esse respeito, Tramontano (2017) afirma:
Uma vez que a diferença entre homens e mulheres passa a ser explicada pelos
efeitos desses hormônios, as próprias moléculas ganham características dos gêneros,
ou seja, os papéis de gênero passam a ser creditados às substâncias químicas, e seus
efeitos são descritos através dos atributos esperados de homens ou mulheres. Logo,
os efeitos da testosterona são rápidos e incisivos, encenando a agressividade e
praticidade atribuída aos homens, ao passo que o estrogênio age de forma mais
discreta e menos visível, simulando a passividade e delicadeza femininas (p.167).

Devido a já citada diferenciação entre os gêneros no que tange à abordagem médica
dos corpos, as mulheres já eram pacientes de uma especialidade médica, a ginecologia, em
busca de tratamentos para questões relacionadas aos seus órgãos sexuais e reprodutivos
quando o conceito de hormônios sexuais foi criado. Maior conhecimento da fisiologia sexual/
reprodutiva feminina, maior acesso a pacientes e às substâncias produzidas por seus corpos
foram facilidades do campo que, juntamente com as abordagens distintas sobre a sexualidade
masculina e a sexualidade feminina, levaram à transformação mais radical do corpo feminino
em um corpo hormonal (ROHDEN, 2008).
Porém, recentemente, o foco sobre os homens tem aumentado nos discursos sobre o
corpo hormonal. Rohden (2011) defende que a construção do diagnóstico médico da
deficiência androgênica do envelhecimento masculino (DAEM), popularmente conhecida
como andropausa, fez com que os homens passassem também a ser alvos do investimento que
associa hormônios, sexualidade, juventude e saúde. A definição da DAEM é controversa,
porém se refere a uma condição patológica relacionada à queda de testosterona que
acometeria homens a partir da meia-idade gerando uma série de sintomas como: cansaço
físico e mental, diminuição da libido, alteração do desempenho e da frequência sexual,
irritabilidade, perda de massa muscular, aumento de gordura da região abdominal, perda de
pelos e, em alguns casos, osteoporose. Apesar da diminuição da taxa de testosterona ser
considerada uma condição normal do processo de envelhecimento, ressalta-se que essa
diminuição pode ocorrer em alguns homens precocemente ou de maneira mais intensa,
devendo ser tratada através do tratamento de reposição hormonal de testosterona
(TRAMONTANO; RUSSO, 2015).
Assim, o uso de hormônios para tratamento da DAEM, mas também para
aprimoramento biomédico - categorias cada vez mais difíceis de se delimitar – vem se
expandindo no âmbito do aumento da (bio)medicalização dos corpos masculinos
(HOBERMAN, 2005).
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Nesse contexto, a defesa da MCI de um novo paradigma não hormonal para o campo
dos contraceptivos masculinos chama atenção. Como vimos, a ONG ressalta que o modelo
hormonal é falho para a contracepção masculina por apresentar diversos problemas, entre os
quais estariam efeitos secundários perigosos devido às altas doses que seriam necessárias para
intervir na produção de espermatozoides. Nas matérias publicadas na imprensa, a referência,
geralmente em tom elogioso, em relação ao caráter não hormonal de determinadas tecnologias
também é bastante recorrente, estando essa característica, em muitos casos, anunciada já nas
manchetes.
Apesar de, na argumentação da MCI, o problema em relação ao uso de hormônios para
a contracepção masculina ser principalmente associado à alta dosagem, é possível contrastar a
desvalorização do uso de hormônios para a contracepção com a expansão do seu uso no
tratamento da DAEM e para aprimoramento biomédico. Pode-se questionar se haveria maior
tolerância para possíveis efeitos colaterais provenientes de “tratamentos” hormonais ligados à
sexualidade, à estética, ao envelhecimento e à performance física do que provenientes da
contracepção. Seriam as doses para a contracepção necessariamente tão diferentes das
utilizadas para os tratamentos e aprimoramentos difundidos?
A relevância dos hormônios para a materialização das diferenças entre homens e
mulheres não pode ser ignorada nos argumentos sobre a dificuldade de usá-los para a
contracepção nos corpos masculinos. A testosterona é um símbolo da masculinidade, ela
personifica características físicas e comportamentais associadas a modelos dominantes de
masculinidade e é concebida como causa de tais características e comportamentos ligados a
concepções de gênero.
No ﬁm das contas, a teoria hormonal traz a ideia de que os hormônios sexuais são
“simulacros” ou “essências” de gênero, de alguma forma contendo em si a
mensagem que será inscrita no corpo, modelando-o num corpo masculino ou
feminino. Essa modelagem daria conta não apenas da questão anatômica, mas
também dos comportamentos e até dos “gostos” de homens e mulheres
(TRAMONTANO, 2017, p. 168).

Assim, “mexer” com os chamados hormônios sexuais masculinos é, em certo sentido,
“mexer” com a masculinidade. Intervenções hormonais que efetivamente aumentam ou
“repõem” os hormônios masculinos e que, simultaneamente, “aumentam a masculinidade”
por causarem efeitos que vão ao encontro de características e comportamentos associados a
modelos dominantes de masculinidade encontram-se cada vez mais difundidas. No caso do
tratamento de reposição de testosterona para a DAEM, trata-se principalmente de recuperar o
vigor físico e sexual, bem como o desejo sexual masculino.
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Por outro lado, no atual momento de anúncios de novas tecnologias masculinas
contraceptivas, há uma significativa recusa em relação ao uso de hormônios para a
contracepção nos corpos dos homens por parte de alguns pesquisadores e instituições, como a
Parsemus Foundation e a MCI, que têm seu posicionamento reproduzido nos meios de
comunicação.
A contracepção através de hormônios, em muitos casos, atua através do aumento da
testosterona - ou de outros hormônios sintéticos concebidos como hormônios masculinos nos corpos dos homens, porém esse aumento atua justamente intervindo na produção de
hormônios pelos testículos e impedindo a produção e/ou maturação de espermatozoides.
Assim, apesar de materialmente poder haver um aumento de hormônios masculinos nos
corpos dos homens com essas tecnologias hormonais, elas não geram como efeito o “aumento
da masculinidade”; pelo contrário, seus efeitos chocam com a associação entre a sexualidade
dos homens e sua capacidade reprodutiva e com a noção da contracepção como uma tarefa
não masculina.
Apesar de não ser expresso pela MCI, ou por outras instituições e profissionais que
defendem uma mudança para um paradigma não hormonal no campo dos contraceptivos
masculinos, é possível supor que a aposta em contraceptivos não hormonais é uma estratégia
que ultrapassa questões “estritamente técnicas” ligadas aos efeitos colaterais e às
insuficiências das tecnologias hormonais, estando também associada à construção da
aceitabilidade dessas tecnologias através da não interferência nos “mensageiros químicos da
masculinidade” (OUDSHOORN, 1994).
4.5 O caráter generificado dos riscos da contracepção
O fator dos efeitos colaterais associados ao uso de hormônios para intervenções na
fertilidade masculina é central para a defesa da MCI de um novo paradigma não hormonal. A
assimetria de gênero em relação às concepções de risco e segurança de medicamentos vem à
tona uma vez que os efeitos associados às tecnologias contraceptivas hormonais para homens
em desenvolvimento são basicamente os mesmos dos contraceptivos hormonais usados pelas
mulheres, como pílulas, injeções e adesivos.
Como vimos, tal assimetria ganhou visibilidade com a divulgação recentemente da
suspensão de um estudo clínico de contraceptivo hormonal para homens devido aos efeitos
secundários identificados. Dentre os efeitos listados estavam: acne, alterações emocionais e
distúrbios sexuais – perda ou aumento da libido (BEHRE, 2016). Ou seja, problemas também
associados ao uso de hormônios para a contracepção feminina.
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Oudshoorn (2003) afirma que, desde as primeiras fases de testes de contraceptivos
para homens, a sexualidade foi posta em destaque e foi central para o questionamento da
segurança de tais drogas, contrastando com o caso da pílula feminina. Apesar de haver relatos
de perda de desejo sexual por parte das mulheres desde a introdução dessa tecnologia,
somente nos anos 1990 pesquisadores focaram nos seus impactos sobre a sexualidade das
mulheres. Porém, a autora defende que tais diferenças não se reduzem apenas à sexualidade,
já que a tolerância aos riscos nos corpos dos homens foi muito menor do que nos corpos
femininos.
Gender diferences in the assessment of risks are apparently not restricted to
sexuality. The experiences of researchers involved in the testing of hormonal
contraceptives indicate a tendency in risk assessment to give more weight to the
side-effects of male contraception than those of female methods (OUDSHOORN,
2003, p. 107-108).

Ao falar de desigualdade de gênero no campo da contracepção, a MCI enfoca como os
homens foram deixados de lado e não têm os seus direitos garantidos por não terem
tecnologias eficazes disponíveis, porém não ressalta que a inexistência de tais produtos se
relaciona a como os corpos de homens e mulheres foram historicamente abordados pela
biomedicina, havendo maior tolerância em relação a riscos advindos da contracepção nos
corpos delas.
Desta forma, o tema dos efeitos colaterais no discurso da MCI não é tão aprofundado.
Tais efeitos são associados principalmente ao uso dos hormônios. As tecnologias não
hormonais fomentadas pela ONG, em geral, são apresentadas como seguras e sem efeitos
preocupantes, ou ainda, é indicado que serão realizados estudos para resolver efeitos
colaterais de possíveis compostos contraceptivos que estão nas fases iniciais de pesquisa.
Pode-se dizer, inclusive, que a MCI não reconhece a assimetria de gênero em relação
aos riscos e efeitos tolerados para a prática contraceptiva, apesar de não abordar
manifestamente essa temática. A ONG frisa que as altas doses de hormônios necessárias para
intervir nos espermatozoides acarretariam efeitos colaterais mais sérios do que os causados
pelos contraceptivos femininos que possuem doses hormonais mais baixas. Assim, não se
trataria de uma maior tolerância em relação a riscos quando as mulheres são as usuárias, mas
de uma questão fisiológica.
Tal posicionamento fica claro a partir de texto publicado no blog sobre a divulgação
da suspensão do estudo clínico do contraceptivo hormonal patrocinado pela OMS. Nele, os
efeitos associados ao uso de contraceptivos femininos são minimizados em comparação aos
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efeitos identificados no teste suspenso e aponta-se que essa diferença pode ter relação com a
maior dose de hormônios requerida.
Para ser claro, toda droga tem efeitos colaterais. Esses efeitos
colaterais, por exemplo, são as principais razões para a
descontinuação do Depo-Provera e da Pílula. Embora às vezes
exasperante, a maioria desses riscos não são realmente fatais. Mesmo
no pior cenário, com fumantes com idade entre 35-44, o risco
atribuível anual de morte para aqueles que usam contraceptivos orais é
inferior a um em 5.000. Neste estudo, no entanto, houve um suicídio
real e uma tentativa de suicídio dentro de uma amostra de pouco mais
de algumas centenas em apenas um ano. Isso está no topo das
questões já mencionadas. Podemos em parte estar vendo esses efeitos
colaterais mais graves, simplesmente porque leva uma maior dose
hormonal para parar a produção de espermatozoides do que para parar
a ovulação (Blog, 28/11/2016, tradução nossa126).
Como exposto, a história do desenvolvimento de contraceptivos para homens está
muito ligada a questão dos efeitos secundários dessas tecnologias. Segundo Oudshoorn
(2003), tais efeitos são considerados, tanto no meio científico como no leigo, como
responsáveis pela não existência desses produtos no mercado. A concepção de que os homens
teriam menor tolerância em relação a efeitos colaterais é um desafio para a construção da
viabilidade de contraceptivos masculinos. A autora aponta, por exemplo, como as mídias
inglesa e holandesa na década de 1990 (re)produziam a ideia da inviabilidade de
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contraceptivo masculino hormonal justamente porque os homens não bancariam os efeitos
colaterais decorrentes do seu uso.
Chama atenção que a ONG aqui analisada não aborda significativamente a questão da
tolerância por parte dos homens de efeitos colaterais oriundos da contracepção. Apesar de
afirmar, como vimos na citação reproduzida acima, que qualquer droga tem efeitos colaterais,
a MCI apresenta as tecnologias não hormonais como seguras e ressalta a existência de
demanda para elas. Assim como a aceitabilidade do formato das tecnologias – uma injeção
nos canais deferentes com anestesia local ou uma pílula que gera um orgasmo seco, por

No original: “To be clear, every drug has side effects. Those side effects, for instance, are the top reasons for
discontinuation for both Depo-Provera and the Pill. While sometimes exasperating, most of those risks aren’t
actually fatal. Even
in the worst case scenario with smokers aged 35-44, the annual attributable risk of death for those using oral
contraceptives is less than one in 5,000.In this study, however, there was an actual suicide and an attempted
suicide within a sample of just over a few hundred in only a year. That’s on top of the issues already mentioned.
We may partly be seeing these more severe side effects simply because it takes a higher hormonal dosage to stop
sperm production than to stop ovulation.”
126
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exemplo -, a aceitabilidade de possíveis efeitos secundários por parte dos usuários não é um
tema enfatizado.
Como exceção, a questão da aceitabilidade de efeitos colaterais é abordada justamente
em texto que trata do uso de hormônios. Na postagem do blog acima citada sobre a
divulgação da suspensão do teste patrocinado pela OMS, afirma-se que, mesmo sabendo dos
possíveis efeitos, diversos sujeitos que participaram até o final do estudo declaram que
continuam desejando utilizar o contraceptivo.

Talvez mais intrigante é que mais de 80% dos homens que terminaram
este teste ainda estavam dispostos a usar a droga, mesmo depois de
saber por que o estudo foi interrompido. Isso diz alguma coisa. Os
homens querem desesperadamente um novo contraceptivo masculino
(Blog, 28/11/2016, tradução nossa127).
Assim, neste caso, a MCI argumenta que a demanda por contraceptivos masculinos
reversíveis é tão grande que os homens estariam dispostos a aceitar certos efeitos colaterais,
inclusive aqueles associados aos métodos hormonais. A concepção de que os homens têm
menor tolerância a efeitos secundários não aparece, assim, no discurso desta ONG, que coloca
em primeiro plano o desejo e a necessidade de tal produto pelos homens.
Em relação ao uso de hormônios para a contracepção feminina, chama atenção a
intensificação de denúncias sobre os seus riscos. É histórica a controvérsia quanto aos
benefícios e malefícios da utilização de anticoncepcionais hormonais. Como citado,
Oudshoorn (2003) aponta que o surgimento de movimentos voltados para a saúde reprodutiva
feminina tem estreita ligação com os efeitos dessas tecnologias.
Porém, ao menos em âmbito nacional, é possível perceber o aumento recentemente de
denúncias em relação a tais métodos na grande mídia e a busca, principalmente por parte de
algumas mulheres jovens de certo perfil socioeconômico128, por mudanças na prática
contraceptiva, com a substituição dos métodos hormonais por não hormonais.

No original: “Perhaps most intriguing is that over 80% of the men who finished this trial were still willing to
use the drug—even after learning why the trial was stopped. That says something. Men desperately want a new
male contraceptive!”.
127

128

Kloppel (2015), ao analisar um grupo no Facebook de troca de informações sobre práticas de percepção de
fertilidade, que tem como um dos seus tópicos de debate a contracepção, informa que as participantes são, em
sua maioria, jovens, universitárias, brancas e autodeclaradas feministas.
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Figura 12

Fonte: O Globo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/mulheres-dispensamanticoncepcional-devido-risco-de-reacoes-19913578. Último acesso em: 08/02/2016.

Em matéria publicada no portal UOL em 24/11/2016, a ginecologista Carolina
Ambrogini, da Universidade Federal de São Paulo, conta que decidir parar a pílula é um
movimento em crescimento e que muitas pacientes a procuram com esse intuito (CZECH,
2016). Nas redes sociais, esse tema também é bastante recorrente e diversos grupos foram
criados para debater e trocar experiências sobre contracepção não hormonal. Na mesma
matéria do UOL, é informado que um desses grupos no Facebook, chamado “Adeus
Hormônios: Contracepção Não Hormonal”, em nove meses de existência já contava com a
participação de quase cem mil mulheres.
Esse aumento do debate em torno dos malefícios do uso de contraceptivos hormonais
leva a um aprofundamento das discussões sobre a contracepção e a questão da assimetria de
gênero nas práticas e tecnologias contraceptivas emerge. Tanto em notícias como em grupos
sobre contracepção no Facebook, a questão da inexistência de contraceptivos reversíveis para
homens é levantada, assim como as tecnologias em desenvolvimento são, em alguns casos,
citadas. Desta forma, a intensificação das discussões em torno da contracepção gera um
campo fértil para a difusão da necessidade de contraceptivos masculinos.
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A construção da viabilidade de uma “pílula masculina” pode ser facilitada nesse
contexto de maior problematização das práticas contraceptivas. Com o aumento da rejeição
aos métodos hormonais, por sua vez, pode-se supor que o paradigma não hormonal defendido
pela MCI teria maior aceitabilidade do que os métodos hormonais.
Como expresso acima, esse fenômeno de maior questionamento das práticas
contraceptivas por parte das mulheres foi identificado em âmbito nacional. Seria interessante
analisar se o mesmo está ocorrendo ou já ocorreu em outros países e refletir sobre a relação
dessa maior problematização da prática contraceptiva e o atual momento de expansão e
divulgação de pesquisas sobre contraceptivos para homens.
4.6 Paternidade e relações de conjugalidade
A viabilização de contraceptivos masculinos reversíveis reflete e materializa modelos
de paternidade. O trabalho para a criação de uma “pílula masculina” é condicionado por
ideais, saberes, práticas e tecnologias relacionadas à paternidade e, ao mesmo tempo, tal
trabalho concretiza e reforça concepções e vivências de paternidade.
Para a MCI, ser pai aparece como algo positivo, mas como uma grande
responsabilidade e uma escolha que deve ser realizada no momento apropriado. “Ser pai é
maravilhoso, se você é pai você já sabe disso; mas você tem certeza de que está preparado
para o seu novo filho nesse momento?” (vídeo Male Contraception Initiative, tradução
nossa129)
Ter um filho quando se é um homem jovem é, em certo sentido, visto de maneira
negativa. O diretor executivo da MCI, Hamlin, no vídeo “Why is it important for men to have
contraceptive options?”, questiona como seria ser pai e ter que estudar álgebra. Ele classifica
a paternidade durante a época escolar como o pior cenário, mas afirma que durante a
faculdade e no começo de um novo emprego também não são bons momentos, concluindo
que o momento ideal para ser pai está relacionado à estabilidade financeira e à maturidade
emocional, bem como à existência de uma parceira adequada:

Quando temos um filho, queremos fazer isso quando temos uma boa
parceira, quando estamos financeiramente estáveis e emocionalmente
preparados (tradução nossa130).
No original: “Being a father is wonderful, if you are a father you already know that; But are you sure you're
prepared for your new child right now?”
129

No original: “When we have a child, we want to do it when we have a good partner and when we are
financially stable and emotionally ready”.
130
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No mesmo vídeo, os contraceptivos masculinos são apresentados como soluções para
garantir que as gravidezes ocorram sob planejamento.

Nós precisamos de um método que nos permita conseguir prevenir
gravidezes de maneira confiável para que, se escolhermos ter um
filho, termos a certeza de que estamos fazendo-o na hora certa, para
nós mesmos, para a nossa parceira e para a criança (tradução
nossa131).
Em textos publicados no blog, também há uma ênfase na importância de as gravidezes
serem planejadas. Tal planejamento por parte dos homens, por sua vez, é associado a uma
paternidade mais engajada.

Ninguém quer ter um filho que não queira (Charlie Powel, criador do
novo preservativo masculino chamado Galatic Cap, citado na
publicação do Blog,17/11/2014, tradução nossa132).
Em um mundo ideal, cada criança seria criada com o consentimento
mútuo de ambos os pais biológicos (Blog, 14/10/2015, tradução
nossa133).
Se quisermos ajudar os rapazes a se tornarem pais amorosos e
engajados, precisamos garantir que eles criem uma criança somente
quando se sintam prontos para a parceria conjugal e a criação de um
filho (Blog, 14/10/2015, tradução nossa134)
Em relação à resposabilidade associada a ter um filho, a questão financeira ganha
destaque. Em diversos momentos, a ONG divulga o montante de dinheiro necessário para
criar um filho até os 18 anos. No seu vídeo de apresentação, “Male Contraceptive Initiative”,
é afirmado que o valor do sustento de uma criança por 18 anos equivale ao preço de um
Porche, um carro de luxo.

No original: “We need a method that allows us to be able to prevent pregnancies reliably so that if we choose
to have a child, we make sure we are doing it at the right time for ourselves, our partner and the child”.
131

132

No original: “ No one wants to have a child that they don’t want”.

No original: “In an ideal world, every child would be created with the mutual consent of both biological
parentes”.
133

No original: “ If we are going to help young men become loving, engaged parents, we need to ensure that
they father a child only when they feel ready for partnership and nurturing”.
134
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(...) a paternidade acidental é cara. Caro como 100.000 dólares por 18
anos de apoio à criança. Se você está em um bom relacionamento ou
não, ter um filho custa muito dinheiro (...) (Blog, 31/12/2015, tradução
nossa135).
A possibilidade de uma gravidez não planejada afetar negativamente a trajetória
profissional e acadêmica dos homens também é apontada. O vídeo “Male Contraceptive
Initiative”, acima citado, é uma animação em que há uma cena (Figura 13) em que um bebê
com uma agulha fura três balões nos quais há a imagem de um homem em uma banheira com
dinheiro; com uma beca de formatura; e sentado em uma mesa em um escritório, para
representar como uma criança pode arruinar os planos financeiros, profissionais e acadêmicos
dos homens.

Figura 13

Fonte:Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xHjhh1ydikg. Acessado em: 20/01/2017

Uma mudança nas relações dos homens com a paternidade também é apontada.
Como já citamos acima, em entrevista publicada no blog em 20/06/2016, a médica Stephanie
Page destaca que a associação entre a quantidade de filhos e a virilidade dos homens é uma
concepção ultrapassada em diversas culturas, ressaltando que os homens querem escolher

No original: “ (...) accidental fatherhood is expensive. Expensive as in $100K over 18 years child support
expensive. Whether you’re in a good relationship or not, having a kid costs a lot of money (...)”
135
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quantos filhos querem ter e também querem estar mais envolvidos com eles. Nesse mesmo
sentido, publicação no blog em 14/10/2015 destaca uma mudança geracional.

Na década de 1970, o homem típico tinha cerca de 21 anos quando seu
primeiro filho nascia. Desde então, essa idade mudou em quase uma
década - 10 anos em que muitos jovens preferem se concentrar na
educação e lançar uma carreira antes de se lançar na paternidade.
Quanto mais um jovem se preocupa em ser um bom parceiro e pai
(algum dia), e quanto mais ele se preocupa com seu próprio futuro,
mais é provável que ele se sinta estressado sobre o potencial de uma
gravidez indesejada (tradução nossa136).
Desta forma, a paternidade é concebida como um projeto que: requer dedicação
(“ser um bom pai”/ “envolver-se com a criança”/ “ser amoroso e engajado”); deve ser
realizado com a parceira adequada; e deve ser escolhido e planejado para ocorrer no momento
propício e não interferir em outros projetos da vida adulta dos homens, como a trajetória
acadêmica, profissional e a conquista de uma determinada renda. Fica explícito que a ONG
está construindo como usuário ideal dessas tecnologias homens de um certo perfil
socioeconômico, como já foi exposto.
Tal concepção de paternidade vai ao encontro de práticas e noções contemporâneas
difundidas, principalmente, entre indivíduos pertencentes aos segmentos médios e altos
urbanos. O engajamento de alguns homens nos cuidados diários com os seus filhos e também
o maior envolvimento afetivo com eles é apontado como uma ruptura em relação ao modelo
tradicional que designa o pai como o provedor material e a mãe como a cuidadora e provedora
afetiva. A mídia e estudiosos das masculinidades apontam, nesse contexto, o surgimento de
uma “nova paternidade”, marcada justamente por uma participação mais efetiva dos homens
no cotidiano da família e uma maior atuação nos cuidados práticos e na vinculação afetiva
com os filhos (MEDRADO, 1998).
O “casal grávido”, analisado por Salem (1989), exemplifica essas mudanças. Tal
fenômeno é descrito pela autora como uma prescrição de intensa participação e envolvimento
masculino durante a gestação dos seus filhos, da presença do pai na hora do parto e da busca
por um nascimento o mais “natural” possível. O “casal grávido” seria uma expressão de um

No original: “In the 1970’s the typical man was about 21 years old when his first child was born. Since then,
that age has shifted by almost a decade—10 years in which many young men prefer to focus on education and
launching a career before launching into parenthood. The more a young man cares about being a good partner
and father (someday), and the more he cares about his own future, the more he is likely to feel stressed about the
potential for unwanted pregnancy”.
136
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determinado ideal de conjugalidade chamado pela autora de “casal igualitário”, marcado por
certos princípios éticos, entre os quais, o da igualdade.
A igualdade nesse modelo de conjugalidade aparece como uma indistinção de
atributos associados

tradicionalmente aos gêneros, com a incitação para que homens e

mulheres atuem e experimentem, pragmática e simbolicamente, esferas associadas ao
masculino e ao feminino. Nesse sentido, a distinção

mulher cuidadosa versus homem

provedor não seria tão marcada nesse ideal. A autora ressalta que o “casal igualitário”
representa um modelo, não podendo ser confundido com uma descrição de relações reais, e é
circunscrito princiapalmente a estratos altos e médios urbanos.

Devo, entretanto, adiantar que muito do que é dito abaixo sobre casal não deve ser
tomado como um espelho de uma situação, mas sim como sendo, para os próprios
agentes, a formulação de uma exigência e de um ideal. Por conseguinte, a noção de
representação assume aqui mais um sentido de idealidade do que ─ permitam-me o
neologismo ─ de ideacionalidade; isto é, ela exprime, fundamentalmente, um ideal e
um valor. Contudo, o fato de configurar- se como um ideal não converte, em
absoluto, tal representação de casal em menos "real". A concretude de qualquer
símbolo, valor ou ideal repousa, exatamente, em sua capacidade de modelar e
engendrar realidades (SALEM, 1989, p.3).

Em certo sentido, o trabalho da MCI de viabilização de uma “pílula masculina”
reflete a concepção de paternidade do modelo do “casal igualitário”. A ONG apresenta o ser
pai como um projeto que requer maturidade e dedicação e os homens como desejando
escolher quando e com quem terão filhos, além de interessados em participar da criação dos
mesmos. Os contraceptivos masculinos são concebidos justamente como produtos que
garantiriam tal escolha e participação masculina, eles estenderiam o maior engajamento
contemporâneo dos homens na família para as decisões na contracepção.
Chazan (2005) afirma que a pílula anticoncepcional feminina transformou o “ter
filhos” em uma escolha, ao menos para as mulheres. A partir da pílula, implicitamente, cada
criança se tornou um ser muito valorizado pela mãe. Podemos dizer que o trabalho da MCI
reforça as noções de que ter filhos deve ser uma escolha e de valorização de cada criança,
enfatizando que o homem também tem desejo e direito de poder fazer tal escolha.
Por outro lado, quando a ONG fala nas responsabilidades envolvidas na paternidade,
a ênfase é colocada na questão econômica e não nas questões associadas aos cuidados de
ordem prática e afetiva que a criação de um filho requer. Ressalta-se que sustentar uma
criança é caro e inclusive pode prejudicar os estudos e a carreira dos homens, especialmente
dos mais jovens. Nesse sentido, a ideia tradicional das atribuições paternas como circunscritas
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principalmente ao sustento da família, como o provedor, também é difundida no trabalho da
MCI de viabilização de contraceptivos para homens.
É interessante notar um certo deslocamento em relação à ideia de responsabilidade
no processo de viabilização de um contraceptivo masculino. Se a necessidade desta tecnologia
foi construída prioritariamente em termos de responsabilidade com as mulheres, no sentido de
que uma pílua masculina era necessária para a divisão do fardo da contracepção
(OUDSHOORN, 2003); atualmente, no trabalho da MCI, a noção de responsabilidade em
relação às mulheres ocupa um segundo lugar, sendo enfatizada a necessidade de
responsabilidade perante à paternidade. Em um discurso que foca o indivíduo e não o casal,
ser pai é apresentado como algo que demanda muita responsabilidade e preparo,
principalmente de ordem financeira.
Nesse sentido, podemos dizer que a construção do usuário de uma “pílula
masculina” no passado, tal como descrito por Oudshoorn (2003), apresentava ligações com o
modelo do “casal igualitário”. O usuário foi configurado como o homem cuidadoso,
responsável, engajado em uma relação estável, que não consideraria a contracepção uma
atividade de responsabilidade exclusiva das mulheres e tomaria a “pílula” para compartilhar
os encargos da contracepção com sua parceira.
A construção do usuário pela MCI, por sua vez, não enfoca no casal, mas sim nos
homens individualmente. As mulheres ficam em um segundo plano e são, muitas vezes,
apresentadas como ameaças, no sentido de que os homens correriam riscos ao depender delas
para a contracepção. Constantemente os esquecimentos e equívocos delas em relação ao uso
dos contraceptivos são destacados pela ONG, assim como são feitas referências a
possibilidade de elas enganarem os parceiros quanto à prática efetiva da contracepção.
Deste modo, o modelo da “nova paternidade” reverbera no trabalho de construção
da viabilidade de uma “pílula masculina” pela MCI. A ONG aponta, mesmo que não
enfaticamente, a necessidade de engajamento afetivo e a participação nos cuidados com os
filhos. Porém, o modelo de conjugalidade do “casal igualitário”, associado a esse ideal da
“nova paternidade”, não se faz mais tão presente uma vez que a necessidade de um
contraceptivo masculino é construída prioritariamente no sentido dos homens se tornarem
independentes em relação às mulheres no quesito da contracepção.
A importância de escolher a parceira com quem se terá um filho é enfatizada pela
MCI, sendo reiterada a ideia de que a procriação deve ocorrer no âmbito de uma relação
estável heterossexual. Porém, a divisão igualitária dos encargos do sexo e da reprodução nessa
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relação deixa de ser o foco que justifica um contraceptivo masculino. Trata-se, agora,
prioritariamente, de garantir aos homens a condição de controlar a fertilidade.
Para além do trabalho da MCI, uma questão que levantamos ao longo do trabalho,
mesmo sem a pretensão de respondê-la, diz respeito às condições que levaram a mais um
momento de expansão e divulgação de pesquisas sobre contraceptivos para homens.
Novamente sem apontar relações diretas de causa e efeito, é importante chamar atenção sobre
a relação entre a insistência na criação dessas tecnologias e a difusão e consolidação dos
modelos de “nova paternidade” e “casal igualitário”.
Apesar da manutenção de desigualdades de gênero nos cuidados domésticos e com
os filhos, inclusive entre os grupos sociais em que o modelo do “casal igualitário” prevalece, é
inegável que houve mudanças significativas na concepção e vivência da paternidade. Nesse
sentido, Quadros (1996) afirma:

A nova paternidade significa uma alteração qualitativamente profunda das relações
de gênero vividas, quando relacionadas ao trabalho doméstico. Porém, como o
alcance prático é mínimo e introduz velhas hierarquizações nas atividades cotidianas
dando-lhes uma nova roupagem, pode-se dizer que a nova paternidade funciona
mais a nível de ideias que da prática. Quando colocado em prática, enquanto
fenômeno que proporciona uma nova distribuição do trabalho doméstico, gera
atritos entre o casal e ocorre um enquadramento social que reduz a esfera de ação
paterna à criação dos filhos, ou seja, há um estranhamento da sociedade em relação à
nova paternidade (p.182)

Mesmo sendo um modelo não totalmente traduzido em práticas cotidianas e sendo
restrito a estratos socioeconômicos médios e altos urbanos, a difusão da “nova paternidade”
com sua prescrição de engajamento masculino na família pode ter influência na viabilidade de
um contraceptivo para homens. O maior comprometimento nos cuidados com a família e uma
certa indistinção de atributos associados tradicionalmente aos gêneros, prescrita pelo “casal
igualitário”, pode estar associado à criação de demanda para contraceptivos masculinos,
mesmo que o trabalho de viabilização da ONG aqui analisada construa o usuário dessas
tecnologias a partir de outros recortes.

4.7 Direitos Reprodutivos e políticas populacionais

O campo da contracepção é indissociável das questões políticas ligadas aos direitos
reprodutivos e ao controle populacional. Os contraceptivos são tecnologias que podem
garantir o “direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e
responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos” (CIPD,
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Programa de Ação, parágrafo 7.3), mas também podem ser utilizados na violação desses
direitos como ocorreu na implementação de diversas políticas populacionais.
Como vimos, a controvérsia em torno da universalidade e indistinção dos direitos
reprodutivos, conhecida como o debate da igualdade versus diferença (CORRÊA;
PETCHESKY, 1998) marcou a construção da viabilidade de contraceptivos para homens. Em
um contexto de desigualdade de gênero em que, para além da gravidez ocorrer no corpo das
mulheres, estas são as principais afetadas e responsabilizadas socialmente pelos filhos,
questionou-se a perspectiva igualitária da linguagem do casal ou do indivíduo como sujeitos
dos direitos reprodutivos utilizada nos documentos da ONU. A igualdade entre homens e
mulheres no que concerne à reprodução foi problematizada e foi defendido que as diferenças
entre os gêneros fossem levadas em consideração na concepção de tais direitos.
A perspectiva que privilegia a diferença entre homens e mulheres no âmbito da
reprodução como base para a concepção dos direitos reprodutivos marcou o trabalho de
viabilização de tecnologias contraceptivas masculinas, impossibilitando discursos em relação
à direitos individuais dos homens. Não sendo possível, na época, falar em interesses
individuais masculinos em relação à contracepção, ou melhor, não sendo possível construir o
usuário de uma pílula masculina como o homem buscando controle sobre a própria
fecundidade, focava-se principalmente no casal e na possibilidade de liberar a parceira do uso
de anticoncepcionais e dos seus efeitos (OUDSHOORN, 2003). Essa foi uma característica da
construção dessas tecnologias desde as primeiras tentativas de disponibilizá-las até, pelo
menos, o final dos anos 1990 – período analisado por Oudshoorn.
Uma significativa mudança no campo dos contraceptivos masculinos foi percebida na
presente pesquisa uma vez que a perspectiva que privilegia a igualdade entre homens e
mulheres como base para a concepção dos direitos reprodutivos é central na argumentação da
MCI sobre a necessidade dessas tecnologias. A construção da viabilidade de uma “pílula
masculina” é realizada por esta ONG prioritariamente em termos de direitos dos homens em
controlar a própria fertilidade.
Vimos que a necessidade dos homens se responsabilizarem e compartilharem os
encargos da contracepção com as mulheres se mantém, tal como no passado, no processo de
construção da viabilidade de contraceptivos masculinos nos dias de hoje pela MCI. Porém, a
ênfase desta ONG recai no direito individual dos homens, ausente - ao menos no discurso
dominante - do campo dos contraceptivos masculinos no passado.
Os seguintes depoimentos, apresentados em postagem no blog em 14/10/2015 para
mostrar que os homens jovens têm interesse em contraceptivos masculinos, evidenciam esse
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foco nos homens individualmente e a concepção igualitária dos direitos reprodutivos
materializada pelo trabalho da MCI.
Eu tenho sido ativo na discussão e promoção da legalização dos
abortos, e é uma verdadeira dor ver a rejeição dos direitos
reprodutivos masculinos por parte das mesmas pessoas que lutam por
mulheres. Me entristece ouvir os mesmos argumentos que o campo
contra o aborto usa contra as mulheres. Como "Se estão com medo de
ter filhos indesejados, os homens devem fazer vasectomias", ou "Basta
mantê-lo em suas calças." (tradução nossa137).
Normalmente, um homem simplesmente não pode saber, e ele nem
sequer tem o direito de saber, qual é o status de fertilidade de uma
mulher com quem ele tem relações sexuais. Ele não sabe quando ela
teve seu último período, se ela está tomando a pílula, se ela está
tomando regularmente, se ela toma antibióticos que podem interferir,
se ela está em algum outro tipo de controle de natalidade, se ela teve
uma histerectomia, se ela é trans, e qual é a sua posição sobre o
aborto, ou mesmo a pílula do dia seguinte (ela não tem nenhuma
obrigação de dizer-lhe NADA disso). Sendo esse o caso, ele
simplesmente não pode tomar uma decisão informada quando ele tem
relações sexuais (tradução nossa138).

Eu quero controle confiável sobre a minha fertilidade, para que eu
possa controlar quando e em que espaço de tempos ter filhos. Neste
momento da história humana, é um direito básico (tradução nossa139).

A possibilidade de circulação de tais argumentos atualmente, em contraposição a sua
inviabilidade no passado, chama atenção. Seria um indício de que a controvérsia em relação a
igualdade versus diferença estaria pendendo para a defesa da igualdade no caso da
contracepção? O que possibilitou a circulação de tal argumento, antes vetado, na construção
da viabilidade de contraceptivos masculinos?
No original: “I’ve been active in discussing and promoting the legalization of abortions, and it’s a real pain to
see the dismissal of male reproductive rights from the very same people who fight for women. It saddens me to
hear the very same arguments the anti-abortion camp uses against women. Like ‘If they’re afraid of having
unwanted kids, men should get vasectomies,’ or ‘Just keep it in your pants.’ ”.
137

No original: “ Normally a man just can’t know, and he doesn’t even have a right to know what’s the fertility
status of a woman he has sex with. He doesn’t know when she had her last period, if she’s on the pill, if she has
been taking it regularly, if she had antibiotics which might interfere, if she’s on some other kind of birth control,
if she had a hysterectomy, if she’s trans, and what’s her stance on abortion, or even the morning-after pill (she’s
under no obligation to tell him ANY of that). That being the case, he just can’t make an informed decision when
he has sex”.
138

No original: “ I want reliable control over my fertility, so I can control the timing and spacing when I have
children. At this time in human history, it is a basic right”.
139
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A difusão de tal perspectiva igualitária dos direitos reprodutivos tem impactos
diretamente na questão, central para o movimento feminista, da autonomia das mulheres sobre
seus corpos. Se homens e mulheres têm os mesmos direitos, pode-se argumentar que ambos
deveriam ter o mesmo poder de decisão em relação a uma gestação, decidindo por sua
continuidade ou interrupção.
A materialização da concepção igualitária dos direitos reprodutivos no trabalho da
MCI é, então, encarada como um aspecto de grande relevância para presente pesquisa. A
viabilização de tecnologias contraceptivas para homens na atualidade difunde um discurso
que pode impactar negativamente pautas e conquistas do movimento feminista, como o
relativo consenso em torno do aborto ser um direito das mulheres e uma decisão que cabe a
elas, já que a gravidez ocorre em seus corpos e tem maior impacto nas suas vidas em um
contexto de desigualdade de gênero.
Não se trata aqui de denunciar a posição da ONG analisada ou recusar a perspectiva
dos homens como tendo determinados direitos em relação à contracepção. Porém, é de
extrema importância ressaltar os possíveis efeitos dos discursos por ela propagados e, em
muitos casos, reproduzidos pela grande mídia. Ao invisibilizar e, mais do que isso, inverter a
questão da desigualdade de gênero em nossa sociedade - colocando em primeiro plano os
homens como prejudicados em termos de direitos reprodutivos por terem poucas opções
contraceptivas -, o trabalho de construção da viabilidade de contraceptivos masculinos por
essa ONG pode difundir concepções que põem em risco a relativa autonomia das mulheres
sobre seus corpos.
O lançamento de tecnologias contraceptivas masculinas reversíveis e eficazes pode
sim ter potencial para avançar em direção a uma maior igualdade no quesito da divisão do
trabalho contraceptivo ao configurar os homens como sujeitos da contracepção, como
responsáveis pelos encargos da contracepção. Por outro lado, principalmente a partir da
percepção dessa concepção igualitária dos direitos reprodutivos, é necessário relembrar
preocupações levantadas por algumas feministas em relação à participação masculina na
contracepção.
Defendemos que a questão dos direitos de homens e mulheres em torno da
contracepção é complexa e não pode ser descontextualizada das relações de poder entre os
gêneros. A já citada posição de Scott (2005) sobre a necessidade de historicizar o tema da
igualdade nos parece muito adequada para pensar essa questão: “Faz mais sentido perguntar
como os processos de diferenciação social operam e desenvolver análises de igualdade e
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discriminação que tratem as identidades não como entidades eternas, mas como efeitos de
processos políticos e sociais” (p. 29).
É importante ressaltar que não identificamos resistências a essa concepção igualitária
dos direitos reprodutivos presente no trabalho de viabilização de contraceptivos masculinos da
MCI, havendo muitas vezes a replicação dessa perspectiva nos meios de comunicação. Uma
questão importante seria pesquisar como grupos feministas atuais se posicionam em relação
às tecnologias contraceptivas para homens. Na presente pesquisa, não conseguimos levantar
esses dados.
Porém, nossa percepção, principalmente a partir de grupos autointitulados feministas
nas redes sociais, é que a receptividade para essas tecnologias prevalece. Elas são vistas, em
geral, de maneira otimista como soluções para corrigir a injusta divisão sexual do trabalho
contraceptivo que sobrecarrega as mulheres.
Nesse processo de construção da demanda para contraceptivos masculinos com base
nos direitos dos homens, percebe-se a tentativa de legitimação dos argumentos apresentados
através de um paralelo com pautas do movimento feminista. Termos e conceitos associados
ao feminismo são recorrentemente utilizados. A igualdade é apontada como o objetivo
defendido, mas nesse caso, trata-se de “empoderar” os homens para alcançá-la. A necessidade
de garantir também aos homens autonomia e controle sobre a própria fertilidade justifica a
criação dessas tecnologias.
Desta forma, a assimetria de gênero materializada nas tecnologias contraceptivas é
denunciada tal como foi por vertentes do movimento feminista responsáveis por demandar as
primeiras tentativas de produção de uma “pílula masculina” (OUDSHOORN, 2003), porém
ela é ressignificada pela MCI como algo que atingiria principalmente os homens. As mulheres
são descritas quase como privilegiadas por terem condições de gerir tecnológica e
eficazmente a contracepção, ficando em segundo plano o peso que representa para elas a
responsabilização praticamente exclusiva pela contracepção.
Além de capazes de garantir direitos reprodutivos, tais tecnologias também são
construídas pela MCI como instrumentos para combater o crescimento populacional. Como
exposto, desde as Conferências de Cairo e Pequim, houve a prescrição de mudança na
abordagem das questões reprodutivas e contraceptivas, com a substituição de perspectivas
ligadas a políticas populacionais, natalistas ou controlistas, por perspectivas focadas nos
direitos reprodutivos e sexuais.
Porém, apesar de todas as críticas e denúncias, principalmente às políticas de controle
populacional e seus efeitos, a construção da necessidade de governar o tamanho da população
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mundial continua central no campo da contracepção, sendo nítido no caso aqui estudado. A
MCI apresenta o crescimento populacional como um problema a ser resolvido ou contido e
como uma das principais justificativas para a necessidade da inclusão dos homens na
contracepção. A perspectiva neomalthusiana que associa o crescimento populacional à
pobreza e também à degradação ambiental é (re)produzida no trabalho da ONG.
Desta forma, a MCI lança mão da abordagem da contracepção como uma questão de
direitos e também da abordagem que a considera uma questão de política demográfica,
perspectivas historicamente conflitantes entre si, mas que no discurso da ONG não aparecem
de maneira conflituosa. Ao analisar o Consórcio Internacional sobre Contracepção de
Emergência, Bastos (2015) descreve situação semelhante em que argumentos com base em
direitos sexuais e reprodutivos são utilizados em conjunto com a defesa da necessidade de
controlar o crescimento populacional. Cabe ressaltar uma diferença, a ênfase nos países em
desenvolvimento, sinalizada pela autora e marca da perspectiva neomalthusiana, não aparece
no trabalho da MCI. A ONG aqui analisada quando caracteriza o crescimento populacional
como um problema o faz como uma questão mundial ou apresentando dados referentes ao seu
país de origem, Estados Unidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da perspectiva de que os contraceptivos masculinos em desenvolvimento são
“bons para pensar” a divisão sexual do trabalho reprodutivo, esta pesquisa de dissertação teve
por objetivo compreender a atuação da ONG Male Contraception Initiative (MCI) na criação
da viabilidade dessas tecnologias improváveis.
Improváveis ainda hoje porque, apesar da circularem na mídia e também nas redes
sociais como produtos que em breve teremos disponíveis, a maioria das pesquisas ainda se
encontra nas fases iniciais ou ainda não entrou nos estudos clínicos e, inclusive as que já se
encontram mais avançadas nas etapas da testagem, são marcadas por um déficit de
investimentos e/ou entraves ligados às concepções de risco e segurança associadas ao corpo
masculino. Apesar de mudanças nas configurações das relações de gênero quanto à divisão
sexual do trabalho contraceptivo, principalmente em meios urbanos e nos grupos
socioeconômicos médios e altos, a contracepção continua sendo, em última instância, uma
responsabilidade e prática feminina. Deste modo, construir o homem como sujeito da
contracepção permanece um desafio.
Porém, por mais que acreditemos que ainda falta um longo percurso para o lançamento
de um novo contraceptivo masculino, não se tratou aqui de fazer “futurologia” e analisar se
essas tecnologias estarão disponíveis ou não no mercado em um futuro próximo. A construção
da viabilização desses produtos é o que nos interessa.
A significativa circulação do conceito de uma “pílula masculina”, algo que já
aconteceu em diversos momentos no passado, tem consequências mesmo que não haja a
disponibilização desse produto no mercado para consumo. Estas tecnologias existem em
discursos, esperanças, políticas, veículos de comunicação de massa e mesmo no imaginário
dos possíveis usuários. Assim, compreendemos a sua existência nesse sentido e a analisamos
a partir do trabalho de um ator de destaque, apesar de recente, no campo dos contraceptivos
masculinos.
Como essa organização atua para a produção e aceitação de tais tecnologias e que
sentidos atribui a elas quando aponta a necessidade da sua disponibilização no mercado foram
as questões norteadoras para este trabalho.
Percebemos no trabalho da MCI muitas permanências em relação à trajetória dessas
tecnologias (há anos) em desenvolvimento, porém também identificamos algumas rupturas
bastante significativas. A manutenção da concepção da “pílula masculina” como instrumento
para conter o crescimento populacional e ao mesmo tempo garantir a efetivação de direitos
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reprodutivos foi observada. Porém, se antes se tratava de incluir os homens na contracepção
para garantir os direitos reprodutivos de suas parceiras, configurando-se como usuário ideal o
homem engajado em uma relação estável; atualmente, no trabalho da ONG analisada, os
homens são priorizados e a necessidade de um contraceptivo masculino é expressa em termos
dos seus desejos e direitos, configurando-se como usuários ideais homens jovens pensados
individualmente e independentemente do tipo de relação que mantêm com as parceiras
sexuais.
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