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RESUMO 
 

 
A masculinidade se apresenta de diferentes formas dentro da conjuntura social e 

cultural de uma sociedade. Tendo o homem como um “ser social”, não se pode 

negar que apesar de uma liberdade consentida historicamente, ainda, existem 

determinados padrões sociais a serem adotados. Um dos principais reflexos dos 

padrões tradicionais de masculinidade no comportamento dos homens ocorre no 

campo da saúde, onde estudos sobre o tema apontam que, em geral, os homens 

não adotam medidas de proteção contra as doenças, nem buscam ajuda quando 

ficam doentes. O presente estudo tem o objetivo analisar as implicações da 

representação da masculinidade dos acadêmicos da Universidade Federal 

Fluminense para o campo da saúde. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, 

de natureza qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram 15 acadêmicos do sexo 

masculino, de diferentes Cursos de Graduação da Universidade Federal 

Fluminense. Para coleta de dados utilizou-se o questionário de dados sócio-

demográficos e um instrumento de entrevista semi-estruturada. A partir dos dados 

coletados foram formuladas duas categorias: 1) Ser e tornar-se homem na 

sociedade brasileira: Aprendendo masculinidades com acadêmicos da Universidade 

Federal Fluminense; 2) Homens no contexto do cuidado: Desafios para o campo da 

saúde. Os depoimentos mostraram a importância de conhecer a representação que 

cada indivíduo possui acerca de sua masculinidade, para que melhor se 

compreenda o homem e suas expectativas. A saúde aparece como algo às vezes 

subestimado, sendo lembrada apenas em momentos de dor ou necessidade 

corpórea evidente, o que retoma a necessidade que há de se promover saúde e 

bem-estar, quebrando tabus e estigmas socialmente construídos, tendo como aliada 

nesse processo toda a equipe de saúde, em especial, o enfermeiro com seu papel 

de cuidador, orientador e educador.  

 

 

 Palavras-chaves: Masculinidade, Saúde do Homem, Enfermagem 
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ABSTRACT 
 
 

Masculinity comes in different forms within the social and cultural situation of a 

society. Taking people as a "social being", one can not deny that although historically 

a freedom conceded, though, there are certain social standards to be adopted. One 

of the main reflections of the traditional patterns of masculinity in men's behavior 

occurs in the health field, where studies on the subject indicate that, in general, men 

do not take protective measures against the disease or seek help when they get sick. 

This study aims to analyze the implications of the representation of masculinity, 

Fluminense Federal University academic to the field of health. It is a descriptive, 

exploratory study, qualitative in nature. The subjects were 15 male students from 

different undergraduate courses, Fluminense Federal University. For data collection 

we used the questionnaire on socio-demographic data and a tool for semi-structured 

interview. From the data collected were formulated two categories: 1) Being and 

becoming a man in Brazilian society: Learning masculinities with academics at the 

University Federal Fluminense 2) Men in the context of care: Challenges for the 

health field. The interviews showed the importance of knowing the representation 

that each individual has about their masculinity, to better understand if the man and 

his expectations. Health appears as something understated, and remembered only in 

times of pain or obvious bodily need, which takes up what is the need to promote 

health and well-being, breaking taboos and stigmas socially constructed, and as an 

ally in this process the whole team health, in particular, the nurse with her role as 

caregiver, mentor and educator. 

 

 

Keywors: Masculinity, Men’s Health, Nursing 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

 A valorização da masculinidade teve início na explicação bíblica quando Deus 

disse: “façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha 

ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais 

domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra” 

(BÍBLIA, 2007).   

Homem, a palavra usada com um sentido genérico, e depois ampliada em 

seu sentido pela expressão homem e mulher, macho e fêmea, a partir da criação de 

Eva. Eva foi criada do homem para o homem. O nome dado a este homem é Adão. 

Adão e Eva após comerem do fruto proibido, o Senhor Deus chamou Adão e lhe 

perguntou: “Onde estais?”. Então, pelo pecado original, Deus falou à mulher e disse: 

“multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores darás a 

luz a teus filhos; e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.” E a Adão: 

“visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara 

que não comesse, maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás o sustento 

durante os dias de tua vida” (BÍBLIA, 2007).  

 Assim, na convenção masculina, o homem forte não chora, nem deixa 

transparecer fragilidade. Em contraposição, a mulher, por ter menos força física, 

passa a ser vista como o oposto de tudo isto, ou seja, fraca, insegura, chorona, sem 

poder e submissa. Desta forma, o homem traz desde o início da civilização a 

valorização masculina. 

 
 

A masculinidade é uma configuração de prática em torno da posição dos 
homens na estrutura das relações de gênero, e salienta que, normalmente, 
existem mais de uma configuração desse tipo em qualquer ordem de 
gênero de uma sociedade. Dada esta pluralidade, não deveríamos falar em 
“masculinidade”, mas em “masculinidades (Connell, 1995b, p. 188).   
 

 Durante milênios, os homens foram lançados aos campos de batalha, para 
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provar a glória dos impérios, a honra das etnias, a potência da estirpe. Como 

consequência disso, percorreram léguas arriscando suas vidas. Enquanto as 

mulheres, nas mais diversas culturas, eram compreendidas e criadas como carentes 

do atributo que permitia tal potência.  

Esse modo de conceber as coisas era a lógica consequência da costura 

social, que privilegiava o convívio entre os homens e o resguardo do tesouro fálico 

de cada civilização como incumbência masculina. Desta forma, partindo do campo 

biológico, a diferença sexual tomou uma extensão imaginária: os homens seriam o 

sexo forte e as mulheres, o sexo frágil. 

 Cecchetto (2004, p. 51) afirma que: 
 

 
A masculinidade fora dos paradigmas essencialistas tem sido um desafio 
lançado por cientistas sociais de várias orientações teóricas, isto porque, 
até bem pouco tempo, as diferenças entre homens e mulheres pareciam 
incontestavelmente inscritas na natureza, isto é, no corpo biológico. 

 
 
 O modelo biológico do masculino e do feminino é válido para a definição 

celular; mas seria ilusório pensar que a identidade sexuada poderia ser definida 

somente a partir do biológico, a despeito das esperanças daqueles que nele 

quisessem encontrar uma solução para os problemas de identidade e isso seria 

ignorar que o essencial da sexualidade humana reside em três dimensões 

interdependentes e inter-relacionadas: a biológica, psicológica e o sócio-cultural. 

 Os homens aprendem a valorizar a atividade sexual como algo que legitima 

sua identidade masculina; ser homem é desempenhar o papel de quem domina e 

“penetra” outros. É muito comum, por exemplo, jovens em iniciação sexual 

realizarem as “meinhas”, situação em que um penetra o outro trocando de posição. 

Entre casais jovens de ambos os sexos, também é comum o coito anal como 

preservação da virgindade e método contraceptivo (DANIEL & PARKER, 1991). 

 Ao longo da história, a masculinidade se apresenta de diferentes formas 

dentro da conjuntura social e cultural. Tendo o homem como um “ser social”, não se 

pode negar que apesar dessa “liberdade” ainda existem determinados padrões 

sociais a serem adotados. A pressão social envolve desde relações com pessoas 

próximas, como família e amigos, até relações de menor intimidade. O “roteiro” 

social desenvolvido para homens exerce pressão, mesmo que, inconsciente sobre 

pensamentos e atitudes onde a masculinidade se encontra quase sempre atrelada a 
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essa figuração.  

 Rebello e Gomes (2008, p.6) pontuam que fica claro que o medo de não 

corresponder às expectativas tem por trás uma pressão social pautada em padrões 

hegemônicos de masculinidade.  

 E ainda, Almeida (2005) afirma que para o senso comum ser homem é não 

ser mulher e ter um corpo que apresenta órgãos genitais masculinos. A 

complexidade encontra-se na ingenuidade de remeter para caracteres físicos do 

corpo uma questão de identidade pessoal e social.  

 
 

Isso porque ser homem no dia-a-dia, na interação social, nas construções 
ideológicas, nunca se reduz aos caracteres sexuais, mas sim a um conjunto 
de atributos morais de comportamento socialmente sancionados e 
constantemente avaliados, negociados e relembrados (ALMEIDA, 2005, 
p.128). 

 
   
 Historicamente, tem-se podido constatar, ainda que socialmente limitadas, o 

que poderíamos chamar de "crises de identidade" relativas ao masculino e ao 

feminino, foi marcado por uma série de textos que podem ser qualificados como 

difamatórios para o sexo feminino no final século XIX. Enquanto que no início do 

século XX observou-se uma crise generalizada da masculinidade. 

 Um dos principais reflexos dos padrões tradicionais de masculinidade no 

comportamento dos homens ocorre no campo da saúde, onde estudos sobre o tema 

apontam que, em geral, os homens não adotam medidas de proteção contra as 

doenças, nem buscam ajuda quando ficam doentes. 

 Nascimento e Gomes (2008) afirmam que: 
 
 

Os homens influenciados por esse modelo que enfatiza a força como uma 
das principais marcas da masculinidade costumam não buscar os cuidados 
em saúde porque isso pode ser visto como fraqueza. 
 
 

  Foi à luz deste contexto que defini como objeto de estudo “A representação 

da masculinidade dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense com suas 

implicações para o campo da saúde”. Entendemos como Vernant (1981) que as  

representações são esquemas intelectuais cujo escopo é dar significado ao 

presente, inteligibilidade ao outro e deciframento do espaço contínuo, agregando 

classificações, divisões e delimitações orientadoras da apreensão do mundo social. 
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Baseado ainda nestas reflexões considerei como fundamental, para o 

direcionamento do estudo, as seguintes questões norteadoras: 

• Qual a representação da masculinidade dos acadêmicos da 

Universidade Federal Fluminense? 

• Quais as implicações dessa representação da masculinidade para o 

campo da saúde desses acadêmicos? 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foram traçados os seguintes objetivos: 

 

 - Objetivo Geral: 

•  Analisar as implicações da representação da masculinidade dos 

acadêmicos da Universidade Federal Fluminense para o campo da 

saúde . 

 

 - Objetivos Específicos: 

• Identificar os atributos que definem a masculinidade. 

• Discutir a representação da masculinidade com suas implicações 

para a saúde desses acadêmicos. 

 

 O estudo justifica-se, em primeiro lugar, por se tratar de um tema de caráter 

inovador para a práxis do enfermeiro. Assim, pretendemos contribuir para a  

construção do conhecimento relativo ao cuidado à saúde do homem, carente de 

estudos sobre esse tema.  

Com relação ao ensino, este trabalho contribuíra para sensibilizar docentes 

da área de saúde e correlatas acerca da necessidade de inserir a temática nos 

currículos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação. Entendo ser fundamental 

promover discussões, debates, pesquisas e atividades de extensão universitária 

envolvendo a questão da sexualidade masculina. Iniciativas como esta 

seguramente, irão aprimorar a formação de profissionais mais conscientes e 

capacitados a abordar integralmente a saúde do homem. 

O presente estudo está inserido no Grupo de Pesquisa — Cuidado em 

Enfermagem e no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saúde Integral da Mulher, 

Criança, Adolescente e Coletiva (NPE-SIMCAC) na Área da Saúde Coletiva, do 
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Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrico da Universidade 

Federal do Fluminense, na linha de pesquisa “Estudos da sexualidade nas 

sociedades contemporâneas”, cuja adesão se encontra a docente Ms. Cristina 

Portela da Mota.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1. A masculinidade e a saúde do homem 
 
 
 A construção da sexualidade dos indivíduos, tanto homens quanto mulheres, 

se dá não só, institivamente, mas à ela são agregados crenças, valores e 

representações. Em um processo educacional comum ao âmbito familiar, a criança 

aprende o que é certo e errado segundo as considerações que seus pais lhes 

apresentam. Não fogem à regra as questões da masculinidade.  

 Essa edificação dos valores associados à masculinidade e identidade de 

gênero, dependem não só do que se aprende, mas também das experiências 

pessoais de cada indivíduo. Nascimento e Gomes (2008, p. 2) afirmam que:  

 
 

Em outras palavras, as marcas identitárias se referem, de um lado, a um 
contexto cultural e, de outro, à subjetividade (...) Dentro dessa lógica, o 
conjunto da experiência dos atores reflete uma relação entre as identidades 
“para o outro” (dimensão relacionada à interação em um contexto de ação) 
e as identidades “para si” (dimensão da subjetividade). 

  
 
 A constituição social presente na formação da identidade de gênero que se 

perpetua através dos séculos e pode ser percebida até mesmo em tempos 

modernos, como em que vivemos, é o da hegemonia masculina, a soberania do 

homem, porém, está influenciada pelo contexto em que cada homem se encontra 

inserido.  

 
 

As marcas identitárias masculinas, aqui evocadas, não são 
necessariamente incorporadas mecanicamente na definição das identidades 
dos nossos sujeitos, e quando são assimiladas estas sofrem adaptações a 
partir do contexto em que vivem e dos momentos históricos em que se 
encontram, ou seja, os jovens são influenciados por estas marcas mas 
constroem seus sentidos de forma singular”. Porém este mesmo 
pensamento ao mesmo tempo que se mostra fortemente disseminado 
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popularmente, aparece fragilizado pela realidade masculina, que como ser 
humano que é, tem fraquezas e limitações, e ter o estígma de “forte” nem 
sempre é algo fácil de se incorporar ou ao menos “interpretar” socialmente, 
gerando assim uma situação de crise (NASCIMENTO E GOMES, 2008, 
p.4). 
 
 

 E ainda, Rosa (2008, p. 2) refere que:  
 
 

Nesse sentido, podemos dizer que a crise da identidade masculina é, ao 
mesmo tempo, uma crise das representações através das quais o 
imaginário social define o que é ser homem, podemos dizer que é uma crise 
das identificações. 

  
 

A crise da identidade masculina, que emergiu após o movimento feminista e a 

revolução sexual, tem pontos positivos, no sentido de abrir possibilidades de 

discussão, porém não é pelo fato de ser construtiva que passa a ser fácil. Rosa 

(2008) ressalta em seu texto que apesar de ser interessante, isso nem sempre é 

simples e também nem sempre ocorre sem angústia. Daí o mal estar masculino no 

mundo contemporâneo. 

Algo que se pode atentar à formação da identidade masculina e ao 

aprendizado dos papéis de gênero são as figuras as quais os representam e 

convivemos durante a infância. Dentro disso, a figura do pai ensina ao filho como ser 

homem, os deveres atribuídos à ele. Em família, são determinadas “coisas de 

homem” ou “coisas de mulher”. Porém na sociedade moderna nem sempre essa 

figura masculina está presente ou há um “declínio” dessa hegemonia paterna.  

 Para Louro (1997, p. 77), gênero refere-se: 
 
 

Ao modo como as diferenças sexuais são compreendidas numa dada 
sociedade, num determinado grupo, em determinado contexto. Isso quer 
dizer que não é propriamente a diferença sexual – de homens e mulheres – 
que delimita as questões de gênero, e sim as maneiras como ela é 
representada na cultura através do modo de falar, pensar ou agir sobre o 
assunto. 

 
 

A relação entre os sexos é uma questão que se faz sempre presente na 

sexualidade masculina. Que há diferenças físicas e biológicas entre eles não há 

dúvida, mas as representações que cada um os dá, influenciam a forma como se 

comportam individualmente ou coletivamente.  

A relação de gênero que se apresenta no imaginário social é de certa forma 
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mantida e passada através das gerações. O homem exerce uma relação de poder 

sobre a mulher, tida como mais frágil, a mulher, por sua vez, exerce essa relação de 

poder e/ou dominação sobre o homem dentro da instituição do casamento e ambos 

o exercem sobre os filhos. Nascimento e Gomes (2008, p. 5) ressaltam que o poder 

nas relações de gênero tende culturalmente a se concentrar no masculino, por conta 

de uma perspectiva hegemônica que permanece no imaginário social. 

Outras representações que são atribuídas ao homem na formação da sua 

masculinidade são as figuras do provedor, do cuidador, ou seja, aquele que sempre 

é responsável por alguém além de si.  

Para Nascimento e Gomes (2008, p. 4):  
 
 

Esses dados com as conclusões de outros estudos acerca do papel do 
trabalho na construção da identidade masculina existe a associação entre 
ser provedor e ser homem – ainda muito presente no imaginário social – 
fazendo com que o trabalho seja uma expressiva marca dessa identidade. 

 
 

Com tal compromisso nas mãos, o homem acaba por investir mais no bem 

estar de seus “dependentes” que no seu. Outra questão a qual também se faz 

presente no campo da sexualidade masculina é a idéia de independência sexual. 

Nas últimas décadas, esta tem se distribuido entre as pessoas de ambos os sexos, 

serem livres para expressar sua sexualidade. Contudo, não se leva em consideração 

que a sexualidade não está apenas vinculada ao sexo, então, a independência 

sexual sem outras “independências” morais e sociais não se torna plena.  

Giddens (1993) observa que a sexualidade masculina tende a expressar mais 

inquietação do que a feminina porque os homens separam a sua atividade sexual 

das outras atividades da vida, onde são capazes de encontrar um direcionamento 

estável e integral. 

Sobre o julgo das responsabilidades de ser homem e suas consequentes 

atribuições na modernidade, torna-se clara a intolerância moral. Todo homem deve 

estar sempre disposto a provar sua virilidade, independente da situação, dos riscos, 

até mesmo da própria vontade. Quando se aborda a sexualidade masculina, sabe-se 

que esta não está apenas vinculada às questões de cunho sexual. Envolvem todo 

um contexto histórico, social, político e biológico, conforme afirma Rios (2008, p.5)  

no seguinte trecho: 
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Reconhecer o “tesão” é reconhecer-se diferente, e muito cedo os homens 
aprendem, graças à violência física e moral, que vivenciá-lo fora de certo 
anonimato pode implicar um alto ônus social.  
 
 

Nesta afirmação pode-se reconhecer a necessidade do trabalho da 

masculinidade ainda na infância. De nada são válidas as mais modernas políticas 

voltadas para o desenvolvimento da sexualidade masculina, se estas não estiverem 

abertas à essa faixa etária, visto que grande parte do que somos e do nosso 

entendimento de mundo adquirimos a partir da infância. 

A percepção, a auto-aceitação é complexa dentro deste contexto da 

hegemonia heterossexual e do próprio conceito que o homem traz acerca da sua 

sexualidade, destacando nesse processo a presença dos pares.  

Rios (2008, p.7) refere que as redes de amizades foram, e são, fundamentais 

para o apoio psicossocial para homossexuais, na ausência e/ou quebra das ligações 

familiares, dados os valores impingidos às homossexualidades. 

Quando se fala à respeito da masculinidade e iniciação sexual, a 

masturbação é outro tema a emergir. Muitas vezes, tema que não é abordado mas 

que é presente na sexualidade masculina. Entretanto, este vem ganhando 

reconhecimento em pesquisas e na aceitação popular. Segundo estudo realizado 

por Paiva, Aranha e Bastos (2008, p.8) os resultados da presente pesquisa, em 

relação aos da pesquisa realizada em 1998, revelaram crescimento da tolerância em 

relação à masturbação e a homossexualidade.  

 Em geral, os sentidos atribuídos à masculinidade, produzem reflexos no 

campo da saúde, revelando dificuldades, principalmente, no que se refere à 

promoção de medidas preventivas. Poderíamos citar vários exemplos para 

problematizar a dificuldade de promovermos medidas preventivas que demandem a 

discussão da representação da masculinidade. Entre eles, podemos focalizar a 

nossa atenção para a prevenção do câncer de próstata. 

 O Brasil é formado por uma numerosa e miscigenada população, onde essa 

diversidade não se mostra apenas em aspectos físicos, mas políticos, sociais e 

culturais. Homens e mulheres misturam-se nessa imensa “massa urbana”, porém, 

mesmo inseridos em uma multidão, cada um destes expressa suas singularidades e 

peculiaridades, principalmente quando é posta em questão a sua saúde e/ou o 

cuidado com o próximo. 
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 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o total da população 

residente no Brasil, em 2010, é da ordem de 190.732.694, sendo 51,04% de 

população feminina o que corresponde a 97.342.162 e 48,96% de população 

masculina total, correspondendo a 93.390.532. Já em relação ao município de 

Niterói, o total da população é da ordem de 487.327, sendo 53,69% de população 

feminina correspondendo a 261.656 e 46,31% de população masculina total, o que  

corresponde a 225.671 (BRASIL, 2010). 

Magnani et al (2009, p. 1949) refere que a doença significa algo para o 

indivíduo somente após um processo de simbolização, seja biomédico, seja popular 

ou construído socialmente. Além dessa simbologia particular atribuída ao processo 

de adoecer por cada pessoa, há ainda, a questão da fisiopatologia e do pensamento 

biomédico que tendem a deixar tais expressões em segundo plano.  

 Dentro do processo de adoecer, as questões de gênero se apresentam com 

grande importância, pois, homens e mulheres tem visões distintas do mesmo. Não 

só como representam determinado fator de relevância à saúde, mas também como 

agem diante deste e das diversas situações do cotidiano.  

 Villela (2005, p.30) refere que: 

 
 

A identidade de gênero feminina esteve ou talvez ainda esteja atrelada à 
questão da maternidade, sendo as mulheres de certa forma “tolidas” na 
expressão de sua sexualidade nas sociedade, já para os homens o mesmo 
não ocorre, acarretando na exposição à riscos.  
 
 

 O que é ser homem? Essa é uma pergunta que, muitas vezes, inunda o 

imaginário popular com diferentes respostas e argumentos. Ser homem não basta 

apenas “ser” na forma mais genérica da palavra, mas depende também, senão 

principalmente, de um reconhecimento social de tal, “sentir-se” e “ser percebido 

como” são as expressões que caracterizam de forma sintética a maneira como se dá 

a construção da identidade de gênero. 

  Para Villela (2005, p. 32):  

 
 
É evidente que o modo como os homens constroem e vivenciam as suas 
masculinidades está relacionado aos seus modos particulares de adoecer e 
morrer, mas como, ainda não se pode afirmar com clareza, pois em cada 
grupo se vivenciam diferentes “masculinidades”, como sugere a autora, que 
completa a relação entre gênero e saúde afirmando que se é impossível 
alguém participar da cultura fora dos limites de gênero, parece também que 
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este aponta para uma idealização de homens e mulheres que, sendo difícil 
de ser cumprida na prática, pode se transformar em sintoma ou agravo à 
saúde. 
 
 

 Dado o devido valor às questões de gênero e seguindo esta “tendência”, na 

qual se valoriza o coletivo sem deslembrar minorias ou grupos específicos, são 

formuladas as políticas de atenção à saúde propostas pelo governo federal para o 

Sistema Único de Saúde (SUS), mais especificamente, a Política de Atenção 

Integral à Saúde do Homem.  

 Pode-se validar tal argumento na fala de Gomes (2003, p.826) que acredita 

que são igualmente válidos os posicionamentos que enfocam a saúde da mulher e a 

do homem. Pensar sobre a relação não significa desconsiderar a demanda 

específica de cada gênero. 

 Uma das dificuldades no tratamento à saúde dos homens é a questão de 

gênero, enraizada na sociedade, acerca da invulnerabilidade masculina. Segundo 

Ministério da Saúde (Brasil, 2008, p. 6), os homens tem dificuldade em reconhecer 

suas necessidades, cultivando o pensamento mágico que rejeita a possibilidade de 

adoecer. 

 Além disto, o processo de adoecer dos homens está ligado a representação 

sobre a masculinidade que compromete o acesso à atenção primária, bem como 

repercutem de modo crítico na vulnerabilidade deste grupo populacional (BRASIL, 

2008, p. 7). 

 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) está 

alinhada à Política Nacional de Atenção Básica, na qual sua introdução se apresenta 

como uma das propostas do SUS para a sociedade brasileira e reconhecendo que 

os agravos aos quais o sexo masculino expõe-se, constituem um problema de saúde 

pública. Dentro disso, tem-se como um objetivo mais amplo o aumento da 

expectativa de vida do homem, através da construção de ações de saúde que 

compreendam as mais diversas e singulares realidades, promovendo a melhoria das 

condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de modo 

efetivo, para a redução da morbidade e mortalidade dessa população, através do 

enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso, às 

ações e aos serviços de assistência integral à saúde (BRASIL, 2008, p.38). 

 A PNAISH valoriza a masculinidade como um processo em constante 

mudança e contrução, daí a necessidade de se entender as diferentes 
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“masculinidades” e contextos sociais, políticos, históricos, sociais e culturais. E 

ainda, deve-se considerar a heterogeneidade das possibilidades de ser homem. As 

masculinidades são construídas historicamente e sócio-culturalmente, sendo a 

significação da masculinidade um processo em permanente construção e 

transformação. 

 A adesão dos homens a esta política é algo fundamental, na qual se propõe  

uma estratégia mais ampla, uma perspectiva que privilegie a promoção da saúde e a 

qualidade de vida da população masculina. Apesar da tentativa de se conciliar 

fatores sociais e dados epidemiológicos com a finalidade de se alcançar uma 

estratégia de promoção e prevenção, as dificuldades de acesso aos serviços, as 

distintas realidades sociais e outros fatores fazem com que esta política mantenha 

um olhar sobre os diversos níveis de complexidade.  

 Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2008, p. 11): 

 
 

O diagnóstico sobre a situação da saúde de homens reflete esse duplo 
movimento entre a consideração de determinantes sociais que respaldem 
ações de prevenção e promoção da saúde e aos dados epidemiológicos 
que sinalizam ações necessárias e urgentes no enfrentamento de altos 
índices de mortalidade. 
 
 

 Desta forma, a saúde do homem merece toda atenção por parte dos 

profissionais de saúde e várias são as particularidades envolvendo o sexo 

masculino, merecendo maior esclarecimento e orientação, em prol da saúde e da 

qualidade de vida. 

 
 
2.2. A enfermagem na saúde do homem e a sua prática social 
 
 
 As discussões e investigações em torno do cuidado de enfermagem como 

prática social são amplas e crescentes, porém, constituem-se ainda em grande 

desafio para a área do conhecimento da saúde. Lidar harmonicamente e 

acompanhar o desenvolvimento técnico/científico para o pleno exercício de uma 

profissão, sintonizada com as contradições sociais emergentes, necessita ir além 

dos limites institucionalizados e modelos tradicionais do saber-fazer em 

enfermagem. 

 Desde as primeiras organizações humanas era reconhecida a necessidade de 
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cuidar para preservar a vida e protelar a morte. O exercício destas atividades esteve 

ao encargo das mulheres, diferentemente da tarefa de suturar os feridos, combater e 

caçar, tarefa de homens. Acompanhando o desenvolvimento dos grupos sociais a 

prática de cuidar foi se transformando em ofício, exercido por algumas mulheres que 

detinham conhecimentos sobre o funcionamento do corpo, sobre o processo de 

parir, amamentar e sobre os efeitos das ervas, entre outros. Em troca dos seus 

serviços, recebiam o necessário para sua sobrevivência e reposição de suas 

mezinhas. Preocupavam-se em transmitir seus conhecimentos a outras mulheres e 

neste mister, sedimentaram seus saberes sem contudo os documentar (COLLIERE,    

1999). 

 Se aproximarmos esta descrição do processo de prestar cuidado às pessoas 

do conceito que formulamos de "prática social", veremos que se enquadra, o que 

nos leva a identificar os prenúncios da enfermagem, nascendo já como prática 

social, ainda não científica, mas independente e confiante nos seus conhecimentos 

e nos resultados positivos de suas ações. 

 Estudos, recentemente desenvolvidos, se mostram provocantes no sentido de 

buscar compreender melhor o cuidado de enfermagem como prática social, quando 

referem que, tanto na teoria quanto na prática e representação nas políticas sociais 

e de saúde, a inserção de grande parte dos profissionais de enfermagem é ainda 

bastante tímida. Embora a enfermagem possua o maior contingente de 

trabalhadores da área da saúde, a mesma ocupa posição secundária no que se 

refere à execução de ações concretas de saúde que revertam na participação e 

elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social (BACKES, 

2006). 

 Neste contexto do cuidado à saúde, o Ministério da Saúde aponta que a cada 

três pessoas que morrem no Brasil, duas são homens. A cada cinco pessoas que 

morrem de 20 a 30 anos, quatro são homens. Os homens representam quase 60% 

das mortes no país e das 1.003.350 mortes ocorridas em 2005, 582.311 foram de 

pessoas do sexo masculino o que corresponde 57,8% do total (BRASIL, 2007).  

 O adoecimento para a população masculina torna-se um processo de difícil 

aceitação. Isso se dá pelo fato de que, dentro do modelo dominante de 

masculinidade, destaca-se que os homens devem ser fortes e invulneráveis. E 

ainda, a realidade dos sistemas de saúde no Brasil revela que a maior parte do 

atendimento de base é voltada quase que exclusivamente para a saúde da mulher, 
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da criança e do idoso, pouco privilegiando a atenção à saúde do homem (BRASIL, 

2008). 

 O conhecimento da enfermagem vem se conformando em busca de uma 

intervenção de forma integrada na defesa da vida, no processo sofrer/ adoecer/ 

prevenir e promover a saúde individual e coletiva. 

De acordo com o Art. 1º do Capítulo I dos Princípios Fundamentais do Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem: 

 
 

A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano 
e da coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e 
reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. 
 

 
O grande desafio para a enfermagem na construção de uma qualidade à 

saúde do homem é criar ferramentas de trabalho em direção a um modelo que 

valorize e defenda a vida, que busque desenvolver ações sobre os determinantes e 

condicionantes dos problemas de saúde do homem ou sobre os efeitos da existência 

deles num território, que redefina a organização da atenção, as condutas 

terapêuticas e os sistemas de avaliação epidemiológica e sanitária, tendo como 

referência um novo paradigma assistencial, o da “promoção da saúde”, com maior 

grau de autonomia para a categoria profissional.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006) define como promoção da 

saúde: 

 
 
O processo que permite às pessoas aumentar o controle e melhorar a sua 
saúde. A promoção da saúde representa um processo social e político, não 
somente incluindo ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades e 
habilidades dos indivíduos, mas também ações direcionadas a mudanças 
das condições sociais, ambientais e econômicas para minimizar seu 
impacto na saúde individual e pública.  

 
  

Neste sentido, o cuidado humano e ético envolve alguns ingredientes 

especiais do enfermeiro, entre os quais, o conhecimento, a generosidade, a 

paciência, a honestidade, a esperança, que juntos, estabeleçam uma parceria com o 

homem, um sentimento de estar com, denotando a verdadeira presença, a 

experiência e o compromisso profissional (RAMOS ET AL, 2006). 
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 Portanto, aumentar a visibilidade das demandas da população masculina, a 

partir de ações mais efetivas constitui-se em um ponto relevante para a saúde 

coletiva, uma vez que, as ações de prevenção e promoção à saúde dos homens 

estão vinculadas às especificidades de cada local e às características da equipe 

interdisciplinar. 
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3.  METODOLOGIA 
 
 

A partir do apresentado, e pela necessidade de adequarmos o objeto de 

estudo e os objetivos à abordagem metodológica, trata-se de um estudo descritivo, 

exploratório de natureza qualitativa. A abordagem qualitativa, segundo, Minayo 

(2002, p.21) é a pesquisa que: 

  
 

Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 
sociais, com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. 

 
 
Quanto à natureza descritiva do estudo podemos elucidar que a pesquisa 

descritiva pode ser assim definida de acordo com Gil (1991, p.46): 

  
 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis.  

  
 
Para a coleta de dados, no primeiro momento, utilizamos um questionário 

com quatorze perguntas (Apêndice 1), categorizadas em perguntas fechadas que 

dizem respeito à produção de dados sociodemográficos objetivos que caracterizam 

os acadêmicos participantes do estudo. 

 O questionário é uma das técnicas mais utilizadas no estudo da 

representação da masculinidade, pois, como ressalta Oliveira (2001, p. 134):   

 
 

 
 
O questionário permite introduzir aspectos quantitativos na análise de 
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conteúdo. Além disso, favorece o acesso ao caráter social de uma 
representação na medida em que possibilita captar a organização das 
respostas, evidenciar os fatores explicativos e ou discriminantes dentro da 
população ou entre populações e situar respectivas dos grupos estudados 
em relação a esses eixos explicativos.  
 
 

 No segundo momento da coleta dos dados, realizamos uma entrevista semi-

estruturada, com perguntas abertas e de ordem subjetiva, para que possamos 

captar a representação da masculinidade dos acadêmicos da Universidade Federal 

Fluminense com suas implicações para sua saúde. 

Nesse sentido, em relação aos estudos qualitativos, Richardson (1999, p.80) 

diz que as representações podem, 

 
 

[...] descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 
determinado grupo e, possibilitar, em maior nível de profundidade, o 
entendimento das particularidades do comportamentos dos indivíduos [...] 

 
 
A escolha das representações como abordagem mostra-se fundamental, uma 

vez, que precisamos mergulhar em reflexões acerca da masculinidade considerando 

suas dimensões temporais e sociais. É necessário compreender por que a 

masculinidade se expressa de forma distinta entre homens de diferentes faixas 

etárias, classes sociais e etnias. 

Do mesmo modo, entendemos que pensar a masculinidade e suas 

implicações para a saúde do homem nos mostrará que existe uma comunicação e 

uma semiótica sobre ela. Nesse sentido, é preciso considerar que a maneira como 

os acadêmicos da Universidade Federal Fluminense representam a masculinidade é 

um modo de elaborar saberes populares e do senso comum. Conforme diz Jodelet 

(2001, p.26): 

 
 

[as representações] devem ser estudadas articulando-se elementos 
afetivos, mentais e sociais integrando – ao lado da cognição, da linguagem 
e da comunicação – a consideração das relações sociais que afetam as 
representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual eles 
têm de intervir. 
 

 
 Saber hoje qual é a representação que os acadêmicos da Universidade 

Federal Fluminense  fazem da sua masculinidade exige que saibamos também que 
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nessa representação estão incluídas formas de comunicação, imaginário, mudança 

de atitude, cognição e comportamentos. Como frisa Jodelet (2001, p. 21)   

 
 
[...] as representações são fenômenos complexos sempre ativados e em 
ação na vida social. Em sua riqueza como fenômeno, descobrimos diversos 
elementos (alguns, às vezes, estudados de modo isolado): informativos, 
cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, 
imagens e etc. 
 

 
 Os sujeitos da pesquisa foram quinze acadêmicos pertencentes aos diversos 

Cursos de Graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF), de diferentes 

faixas etárias e etnias, porém todos do sexo masculino. A diversidade dos cursos 

objetivou obter uma extensa heterogeneidade de ideias, argumentações e 

representações da masculinidade desses acadêmicos. O primeiro contato ocorreu 

após estabelecer uma relação de confiabilidade, respeito e segurança com esses 

acadêmicos, onde convidamos cada um, por meio de carta-convite (Apêndice 3) 

para participar da pesquisa. A correspondência continha uma descrição sucinta 

sobre os objetivos e a proposta do estudo, questões referentes à identificação do 

pesquisador e da orientadora e sua disponibilidade para participar da pesquisa 

obedecendo aos preceitos éticos da pesquisa, conforme as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Resolução 196/96 do 

CNS (Apêndice 4).  

 Já o segundo contato se deu para iniciarmos a coleta dos dados, constituída 

de duas partes: questionário e entrevista, realizado nos diferentes campi da 

Universidade Federal Fluminense.  

 A entrevista é um procedimento utilizado na investigação com o objetivo de 

coletar dados ou auxiliar na elaboração de um diagnóstico ou tratamento de um 

problema social. Trata-se do encontro de entrevistador e entrevistado, face-a-face, a 

fim de que o primeiro obtenha informações a respeito de um determinado assunto ou 

problema: averiguação de fatos; levantamento de opiniões; determinação de 

sentimentos; descoberta de planos de ação (LAKATOS e MARCONI, 2001; GIL, 

2002).  

 Realizamos quinze entrevistas, que totalizaram 121 minutos de gravação em 

MP3 e 42 páginas de transcrição. É importante frisar que foi utilizado o critério de 

saturação dos achados na aplicação das entrevistas na aplicação da técnica, isto é, 
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encerra-se a coleta das informações quando se verificar repetição, não se 

apresentando dado relevante para a discussão dos resultados. E ainda que, as 

transcrições de cada entrevista se deram no mesmo dia em que elas foram 

realizadas. 

 De posse das transcrições das entrevistas, fizemos uma minuciosa leitura dos 

textos das falas dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense para destacar 

as representações da masculinidade com suas implicações para o campo da saúde, 

com o intuito de encontrar os conteúdos e, em seguida, fazer qualitativamente as 

listagens temáticas com base nas idéias centrais dos textos das entrevistas.  

A análise dos dados foi feita a partir da Análise de Conteúdo, que segundo 

Bardin (1997, p. 42), pode ser definida como:  

 
 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou qualitativos) que permitam 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

 
Entre as técnicas de análise de conteúdo, uma das mais antigas e mais 

utilizadas é a análise por categoria. A técnica se baseia na decodificação de um 

texto em diversos elementos, que são classificados e formam, a partir daí, 

agrupamentos. Entre as possibilidades de categorização, a mais difundida é a 

análise por temas ou análise temática, que é aplicada a conteúdos diretos e simples, 

tais como manifestos. Neste tipo de análise procede-se a contagem de um ou de 

vários temas, numa unidade de codificação (BARDIN, 1997). 

 Neste contexto, no presente estudo, foram construídas duas categorias 

temáticas: 1) Ser e tornar-se homem na sociedade brasileira: Refletindo sobre 

masculinidades com acadêmicos da Universidade Federal Fluminense e 2) Homens 

no contexto do cuidado: Desafios para o campo da saúde. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
4.1. Caracterização dos Acadêmicos da Universidade Federal Fluminense 
  
 
  A escolha dos entrevistados deu-se de forma a buscar uma grande 

diversidade dos Cursos de Graduação da UFF, respeitando a vontade deles em 

quererem participar do estudo e para facilitar a compreensão do leitor, colhemos os 

dados sócio-demográficos que dizem respeito à idade, estado civil, curso de 

graduação, religião, moradia, hábitos de vida e cuidados com a saúde dos 

acadêmicos do sexo masculino da Universidade Federal Fluminense, e 

posteriormente, distribuídos em onze quadros a seguir: 

 No gráfico 1 é apresentado a  idade dos quinze acadêmicos da Universidade 

Federal Fluminense entrevistados: 

 
 

Gráfico 1: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo faixa 
etária -  2011 

 
 
 
 De acordo com o gráfico 1, a maioria dos acadêmicos da Universidade 

Federal Fluminense estão na faixa etária de 18 a 23 anos de idade, representando 
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27% (4) e todos se declararam solteiros. Desta forma, eles estão na fase da 

juventude e segundo D’Andrea (1987, p.185), vivenciar a juventude é uma situação 

difícil, pois nesta fase da vida, o indivíduo se separa emocionalmente dos pais e 

desenvolve uma identidade pessoal e sexual.  

 
 

Gráfico 2: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo Curso 
de Graduação -  2011 

 
 
 

O Gráfico 2  apresenta a distribuição dos Cursos de Graduação a qual 

pertencem os quinze acadêmicos da Universidade Federal Fluminense, na qual 20% 

(3) eram do Curso de Biblioteconomia; 13% (2) eram do Curso de Letras, Produção 

Cultural, Economia e de Jornalismo; 7% (1) eram do Curso de Serviço Social, 

Medicina e Enfermagem. Procuramos, neste estudo, entrevistar uma ampla 

diversidade de cursos superiores, a fim de obter uma maior heterogeneidade de 

idéias e opiniões centrais sobre a representação da masculinidade e suas 

implicações para o campo da saúde. 
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Gráfico 3: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo local de 
residência -  2011 

 
   
 

Com relação a atual residência dos quinze acadêmicos da Universidade 

Federal Fluminense, constatamos no gráfico 3, que 53% (8) dos acadêmicos moram 

em casa e 47% (7) em apartamento.  

 
 

Gráfico 4: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo quesito 
cor/raça -  2011 

 
 

  
 No gráfico 4, em relação ao quesito cor/raça, percebemos 67% (10) declaram 

ser brancos; 13% (2) pardos e 7% (1) negro e mulato ou ignora. Muitos jovens não 

sabiam em qual classificação se enquadrar, porém, houve uma prevalência na cor 

“branco”, apesar de muitos marcarem esta opção usando a justificativa de que no 

Brasil não existem brancos, conforme podemos evidenciar neste trecho: “ se 

misturam-se café com leite, não se obtém nem café e nem leite, mas sim café com 
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leite.” (entrevistado 11) 

 
 

Gráfico 5: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo  
religião -  2011 

 
 
 
 Na questão religiosa, as respostas variaram, no qual o gráfico 5, mostra que 

33% (5) dizem acreditar em Deus, porém não tem religião; 20% (3) se dizem ser 

protestante ou não acreditar em Deus e 7% (1) dizem ser espírita ou católico não 

praticante. Cada religião tem suas diferenças quanto a alguns aspectos, porém, a 

grande maioria se assemelha em acreditar em algo ou alguém do plano superior e 

na vida após a morte. 

 
 

Gráfico 6: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo 
com quem vive e quem sustenta a casa -  2011 
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 No gráfico 6, em relação com quem vivem e quem sustenta a  moradia dos 

acadêmicos da Universidade Federal Fluminense, constatamos que 80% (12) vivem 

com os pais; 13% (2) com avós e 7% (1) com os irmãos, onde 73% (11) deles são 

sustentados pelos pais; 13% (2) se sustentam ou são sustentados por alguém 

próximo e 7% (1) dizem que todos os membros da família sustentam a casa. 

Segundo IBGE (2008, p. 8) houve um aumento das matrículas no ensino superior 

privado, no qual nos últimos dez anos, é cada vez mais comum encontrar 

estudantes que dividem seu tempo entre emprego e estudo. Contudo, no ensino 

superior público, essa realidade é diferente. Uma explicação para essa realidade, 

deve-se ao fato de quem está cursando o ensino superior público apresenta 

melhores condições de vida e, portanto, melhores oportunidades na vida em relação 

aqueles que se encontram em uma instituição de ensino superior privado. Além 

disto, nas universidades públicas, a maioria dos cursos pesquisados, neste estudo, 

ocorrem em tempo integral. 

 
 

Gráfico 7: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo  
situação de fumante/não fumante e consumo de bebida alcóolica -  2011 

 
 
 

No gráfico 7, os dados relacionados à condição de serem fumantes ou não 

fumantes, 33% (5) dos acadêmicos dizem já terem fumado e/ou estão fumando 

atualmente, e  67% (10) nunca fumaram. Já em relação ao consumo de bebida 

alcooólica, 40% (6) dizem consumir bebida alcóolica mais de 2 vezes na semana ou 

nunca beberam e 20% (3) só consomem nos finais de semana. Salienta Laranjeira 
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(2001, p.16) que o exagerado consumo de bebidas alcoólicas, conhecido como 

alcoolismo, é considerado grave problema de saúde pública no Brasil, onde, o 

excesso de álcool no organismo acarreta vários distúrbios fisiológicos tais como: 

gastrite, pancreatite, hepatite, hipertensão, fraqueza em membros inferiores, quedas 

freqüentes, convulsões e tremores matinais, distúrbios psicológicos como 

irritabilidade, nervosismo, insônia, falta de concentração, prejuízo de memória; além 

de problemas sociais como perda da produtividade, faltas no trabalho, uso de 

violência com amigos e familiares, e perda de responsabilidade. E, ainda, Santos 

(2000, p.199) refere que vivemos numa sociedade que glorifica, facilita o acesso e 

legitima a prática do uso abusivo de álcool e, geralmente, não leva em consideração 

suas consequências danosas. 

  
 

Gráfico 8: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo  
o intuito de praticarem esportes -  2011 

 
  
 
 Em relação ao intuito dos entrevistados em praticar esportes, o gráfico 9, 

informa que 54% (8) praticam esportes por padrões de saúde, 33% (5) não praticam 

esportes e 13% (2) praticam esportes por padrões estéticos. Os que afirmaram 

praticar atividades físicas, mesmo que valorizem a estética, o culto ao corpo, 

decidiram pela opção “padrões de saúde” como resposta, apontando uma 

preocupação com a promoção da saúde. O sedentarismo é considerado uma grande 

preocupação dos tempos pós-modernos, na qual inúmeras doenças podem estar 

associadas ao ele como, por exemplo, a obesidade, a hipertensão arterial, diabetes 

e entre outras. 
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Gráfico 9: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo  
a frequência que procura atendimento de saúde -  2011 

 
 
 

 O gráfico 9, está relacionada a frequência em que os acadêmicos da 

Universidade Federal Fluminense procuram atendimento de saúde, onde  53% (8) 

afirmaram procurar atendimento de saúde somente quando sentem algum tipo de 

dor; 20% (3) procuram periodicamente e 7% (1) procuram sempre que possível. 

Luck (2000) e Courtenay (2005) em seus estudos constataram que os homens, em 

geral, padecem de condições severas e crônicas de saúde do que as mulheres e 

também, morrem mais do que elas pelas principais causas de morte. 

 
 

Gráfico 10: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo  
a última vez que recebeu assintência de saúde -  2011 
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 Em relação a última vez que os entrevistados receberam assistência de 

saúde, o gráfico 10, mostra que 53% (8) receberam essa assistência entre 1 mês e 

menos de 1 ano; 20% (3) receberam nos últimos trinta dias ou receberam entre 1 

ano e menos de 2 anos e 7% (1) recebeu a cinco ou mais anos atrás. De acordo 

com o departamento de ações estratégicas e programas do Ministério da Saúde, a 

diferença no cuidado com a saúde é atribuída a fatores culturais. Enquanto, a 

menina é estimulada a procurar o ginecologista desde o início da menstruação e a 

fazer exames preventivos a partir da primeira relação sexual, o rapaz só vai ao 

médico quando está doente (BRASIL, 2008).   

 
 

Gráfico 11: Distribuição dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense segundo 
o local de atendimento de saúde -  2011 

 
 
 
 No gráfico 11, verificamos os locais de atendimento de saúde procurados 

pelos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense, na qual 46% (7) são 

atendidos em consultório médico particular; 27% (4) são atendidos em posto ou 

centro de saúde; 20% (3) em ambulatório de hospital e 7% (1) em farmárcia. 

Atualmente, a automedicalização vem sendo fortemente discutida em nossa 

sociedade, em virtude do incessante aumento de consumo indevido de fármaco. 

Segundo Slater (2002) a cultura do consumo, estabelecida no século XIX, se 

fundamenta sobre o consumo de mercadorias onde o mercado é mediador nas 

relações sociais. Desta forma, tal acontecimento promove a diversificação dos 
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fármacos, gerando a necessidade de criar demanda de consumo o que, 

consequentemente, coloca a propaganda como veículo fundamental para divulgação 

de um novo significado da medicação. 

  
 
4.2. Ser e tornar-se homem na sociedade brasileira: Refletindo sobre 
masculinidades com acadêmicos da Universidade Federal Fluminense 
 
  
  A partir dos anos 90, verificou-se um crescimento da produção científica que 

trata da construção e vivência da masculinidade no Brasil e no Mundo. Valdéz & 

Oiavarria (1997) refere que: 

 
 
Este campo de estudo abrange várias temáticas e alguns estudos tratam 
das múltiplas identidades masculinas, outros das práticas dos homens nas 
relações de gênero e seus impactos, por exemplo, em relação à saúde 
reprodutiva e violência doméstica e sexual. Muitos dos estudos ainda 
propõem mudanças nos modelos tradicionais e em suas práticas, movidos 
pela idéia de que esses provocam dor, insatisfação e frustração nos 
homens. 
 
 

Neste sentido, este capítulo tem o objetivo de discutir a representação da 

masculinidade sob a ótica dos homens universitários de diferentes Cursos de 

Graduação da Universidade Federal Fluminense. Para KIMEL (1997, p.18) a 

masculinidade é uma construção social que varia em diferentes culturas, através do 

tempo e entre os grupos que compõem uma sociedade.  

 Quando questionamos aos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense, 

como eles representam a masculinidade e quais os atributos que a define, eles 

determinaram que a masculinidade é uma construção sociocultural e histórica, 

rejeitando-se que a biologia por si explique as diferenças entre os sexos: 

 
 

“É um estereótipo...um rótulo da sociedade, uma rotulação que se modifica 
ao longo dos tempos.” (entrevistado 1) 

 
“Até os dias atuais, a masculinidade é um esteriótipo, pois para a sociedade 
o homem tem que ser forte, tem que ser responsável e tem que impor 
respeito.“ (entrevistado 2) 
 
“A masculinidade está presente na maneira como nos vestimos e na 
manifestação de nossas atitudes diante das situações e problemas que 
surgem na vida” (entrevistado 13) 
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 “É um rótulo que a sociedade atribuí à maneira de agir, que se enquadra a 
masculinidade. É um molde estabelecido pela sociedade.” (entrevistado 7) 
 
“ É o homem adotar e ter determinadas características que uma sociedade 
impõe. Um coletivo aceita como sendo apropriadas para os homens.” 
(entrevistado 5) 

  
  
 Tajfel (apud, Beraldo, 1993) aponta o estereótipo como uma imagem mental 

supersimplificada de alguma categoria de pessoa, evento ou instituição. É 

fundamental, observar os estereótipos dentro do contexto social, uma vez que, eles 

são compartilhados por um grande número de indivíduos e são organizados através 

de relações entre os grupos sociais.  

 Keijer (2003, pg.142) argumenta que:  

 
 

Podemos compreender as marcas identitárias da masculinidade, situadas 
no âmbito das relações de gênero, como um conjunto de atributos, valores, 
funções e condutas que se espera que o homem tenha numa determinada 
cultura. 
 
 

 Na nossa sociedade existe um papel para o homem e outro para a mulher. Ao 

homem coube o espaço fora de casa, de caçar, de construir, de produzir. Já à 

mulher o espaço do lar, de nutrir de comida e afeto, de educar, de se responsabilizar 

pelo outro. Enfim, por muito tempo, ao homem foi reservado o espaço do prover e à 

mulher coube o espaço do cuidar. Dentre os atributos que definem a masculinidade, 

destacamos a fala de dois acadêmicos da Universidade Federal Fluminense que tem 

a heterossexualidade como característica principal de masculinidade: 

 
 

“Na minha opinião, o que define masculinidade seria o fato de você nascer 
homem, com a compreensão física de homem e, claro, no meu caso 
permanecer, assim, na heterossexualidade”. (entrevistado 15) 

 
“Acho que a masculinidade é uma questão de você se sentir atraído por 
uma mulher” (entrevistado 14) 
 
 

 Os discursos desses entrevistados encontram-se em consonância com a 

produção de variados pesquisadores que descrevem as masculinidades e suas 

diferentes formas. Segundo Welzer-Lang (2001, p.120) assimilando a sexualidade 

masculina e sua cota de jogos, desejos e prazeres, o paradigma heterossexual se 

impôs como linha de conduta para os homens.  
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Desta forma, nas falas desses acadêmicos, remete ao que os estudiosos 

chamam de um modelo hegemônico de masculinidade, onde as características 

descritas são muito marcadas e presentes na vida da grande maioria dos homens da 

sociedade brasileira. Gomes (2008, p.76) refere que o modelo de masculinidade 

hegemônica, destacam-se como eixos estruturantes a heterossexualidade e a 

dominação.  

Em outra obra, o modelo hegemônico de masculinidade também é citado por 

Garcia (2006, p.39) que  menciona que os valores hegemônicos das masculinidades 

são descritos por seus atributos, tais como: homem provedor, viril, agressivo, 

conquistador, com necessidade de demonstrar sua força, competitividade e 

heterossexualidade. 

O entrevistado 11, um universitário do Curso de Graduação em Letras, com 

28 anos de idade chama a atenção, ao mencionar como principal atributo da 

masculinidade a honra. 

 
 

“Acho que o maior atributo da masculinidade é a força, é a honra (...) Eu 
estou sempre buscando ser uma pessoa honrada, buscando sempre uma 
força.” (entrevistado 11) 

 
 

  Machado (2004, pg.57) explicita que a construção simbólica da 

masculinidade, articula-se em torno do desafio da honra de disputa entre homens e 

do controle das mulheres. Neste sentido, podemos constatar que, apesar de 

fazerem parte de uma geração jovem, de terem uma formação mais elevada e 

reflexiva em relação a grande parte da população brasileira, as questões 

relacionadas à masculinidade está enraizada e é reproduzida de geração a geração. 

 Muitas pessoas têm a idéia pré-concebida de que a humanidade toda é 

heterossexual e que uma minoria de indivíduos encontra-se "viciada" num 

comportamento homossexual.   

 Para Bortolini (2006, p. 12):  

 
 

Quando o assunto é homossexualidade ou transexualidade, o que não falta 
são opiniões. Algumas baseadas em conceitos, idéias e crenças e outras 
são construídas em cima apenas do senso comum e mesmo do completo 
desconhecimento.  
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 Se olharmos à nossa volta, perceberemos que vivemos em uma sociedade 

com valores patriarcais, na qual impera entre os diferentes estereótipos que cercam 

os homens homossexuais, serem pessoas sensíveis e afeminadas, que faz pegação 

no banheiro e/ou que se agarra em lugares públicos no meio da noite.  

 Connell (1995, p.77) observa que: 

 
 

Em qualquer tempo dado, uma forma de masculinidade em lugar de outra é 
culturalmente celebrada. A masculinidade hegemônica pode ser definida 
como a configuração da prática de gênero que incorpora a resposta aceita 
aos problemas de legitimidade do patriarcado, o qual garante ou é tomado 
como garantia, da posição dominante dos homens e a subordinação das 
mulheres.   
 
 

 Mas o que leva uma pessoa a ser homossexual ou heterossexual? Há quem 

atribua a características genéticas, há quem defenda que toda sexualidade é uma 

construção social e há os que juntem um pouco de tudo. Porém, o que queremos 

esclarecer, nesta pesquisa, o que existe é um desejo pessoal que merece ser 

respeitado pela nossa sociedade. Um outro depoimento que queremos enfatizar é 

que a representação da masculinidade para o entrevistado 3 leva a um sentimento 

de exclusão social:  

 
 

“Acho que a masculinidade está mais presente em um sentido não tão 
produtivo, mas sim, bastante segregador do que outra coisa”.(entrevistado 
3) 
 

 
 Na década de 70, o termo exclusão social teve origem na França e, são de 

uma forma geral, dificuldades ou problemas sociais que levam ao isolamento e até à 

discriminação de um determinado grupo (CASTEL, 1998). No Brasil, a situação de 

exclusão social, em quaisquer de suas instâncias, vem se agravando em termos de 

quantidade e intensidade, na qual a relação de gênero formada por homens e 

mulheres recebeu um destaque especial. 

 Tilio (2003) e Weeks (2000) observam que, no âmbito do gênero, pontuam-se 

a construção na forma como a pessoa se posiciona socialmente como masculina ou 

feminina e em relação à sexualidade as escolhas dos parceiros. Portanto, a conduta 

sexual humana tem significados individuais e sociais distintos, variando de acordo 

com a idade, a etnicidade e a classe social.  
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 Há espaços e/ou situações onde as masculinidades e feminilidades entram 

em maior evidência. Nestes espaços, a prevalência pode se dá até mesmo de forma 

não planejada, mas baseada em uma conjuntura social de diferenciação de gênero.  

 Considerando-se que o gênero é uma categoria fundamental na vivência das 

práticas corporais no esporte e no lazer, e que a dimensão de gênero, também, está 

presente no amplo âmbito das relações humanas nas práticas esportivas e culturais. 

De acordo com os entrevistados, alguns espaços e/ou situações podem ser 

considerar características exclusivamente masculinas: 

 
 
“Bares e ambientes ligados ao futebol e a luta livre.” (entrevistado 7) 
 
“Estádios de futebol e boteco”. (entrevistado 15) 
 
“Em ring de boxe e bares”. (entrevistado 5) 
 

 
 A existência de espaços onde a masculinidade se apresenta de forma mais 

expressiva, não é algo incomum. Tais espaços e/ou situações são importantes no 

sentido de reafirmarem as masculinidades. Segundo Paim e Strez (2007, p.32), 

 
 

No momento em que uma pessoa participa de uma torcida organizada, ela 
está sendo constituída de situações de expansão de várias emoções, 
muitas vezes, reprimidas pelo meio social do cotidiano. Desta forma, é 
diante da torcida que essa pessoa demonstra sua identidade e começa a 
manifestar e agir de maneira que não faria isoladamente, colocando para 
fora todo sentimento de impotência e frustração pessoal, que foram diluídas 
no coletivo das arquibancadas.   
 

 
 E, ainda, Gomes (2008, p. 78) fundamenta que: 

 
 

Essa aprendizagem costuma ocorrer em lugares monossexuados de 
homossociabilidade – espaços de que só homens participam – mediante o 
convencimento de que, para ser homem, deve-se combater o que poderia 
ser associado à mulher. 

  
 
 Entretanto, para alguns entrevistados esses espaços e/ou situações não são 

de exclusividade masculina, pois eles valorizam a equidade de gênero nos mais 

variados ambientes públicos: 

 
 
“Acredito que não tenha ambientes exclusivamente masculinos. Acho que 
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os ambientes públicos são para os dois gêneros”. (entrevistado 12) 
 
“Não tem um espaço específico. Acho que essa questão de você delimitar 
espaços específicos é muito segregador”. (entrevistado 4) 

 
 

 Há ainda entrevistados que direcionaram os espaços e/ou situações 

exclusivamente masculinas à profissão, como sendo mais prevalentes para homens 

e para mulheres, evidenciando uma forma de auto-afirmação da masculinidade, e a 

negação do feminino.  Gomes (2008, p. 73) observa que a percepção do masculino 

como oposto ao que é visto como feminino ainda está muito incorporada ao nosso 

cotidiano.” Nos depoimentos dos entrevistados isto pode ser notado: 

 
 

“Há cursos mais masculinos, por exemplo, a engenharia e a administração.” 
(entrevistado 6) 
 
“É do senso comum que há determinados cursos que homens fazem e 
outros que mulheres fazem...” (entrevistado 5) 
 
“Existe certas profissões de exclusividade masculina ou outras de 
exclusividade feminina. Certas profissões são tipicamente femininas, por 
exemplo, profissões que envolvem muito cuidado”. (entrevistado 11) 
 

 
 No trabalho, na política, no esporte e no lazer, convivemos permanentemente 

com as relações de dominação e com as relações de poder, relações estas 

construídas na educação no seio familiar e escolar, da cultura patriarcal que separa 

meninos e meninas em mundos opostos. É a partir da educação diferenciada que o 

masculino se sobrepõe ao feminino e gradativamente vai transformando meninos em 

sujeitos dominadores ou como enfatiza Saffiotti (1994) “em machos” que no futuro 

irão refletir nos atos e privilégios que estes vão incorporando naturalmente como se 

isso fizesse parte da sua própria essência. 

 A maioria dos entrevistados afirmaram que a criação dos pais é determinante 

para a expressão da masculinidade em nossa sociedade, como pudemos perceber 

nos trechos que se seguem: 

 
 

“Eu acredito que os pais têm uma forte influência na expressão da 
masculinidade de seu filho, porque mal ou bem você vai ter um pouco dos 
costumes e das tradições que vem a família.” (entrevistado 13) 
 
“Eu acho que o filho vai seguir mais o que os pais ensinam. Acho que a 
postura do pai é muito importante na masculinidade do filho”. (entrevistado 
12) 
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“A família vem primeiro lugar. É a primeira idéia de sociedade que a gente 
tem. Então, se você cresce num ambiente formado por um pai, uma mãe, 
irmãos...se você cresce nessa referência de família, você já vai ter idéias 
pré-concebidas do que seja masculino e feminino”. (entrevistado 5) 

  
 
 Garcia (2006, p. 51) afirma que, na maioria dos casos, os pais servirão de 

exemplo moral na forma de se conduzir na vida.” Um depoimento nos chama a 

atenção, pois ele destaca que a figura materna é determinante na expressão da 

masculinidade: 

 
 

“Você aprende a ser homem e ser mulher com a mãe. A mãe é uma figura 
muito forte na constituição da família.” (entrevistado 11) 
 

  
 A mulher moderna ao se inserir no mundo corporativo se depara com um 

grande desafio que é vencer as diferenças de gênero,  lutando e se impondo frente a 

igualdades sociais, e  ainda, desempenhar o papel de mãe, esposa, amiga, mulher e 

profissional. Garcia (2006, p.53) diz que a mulher merece destaque ao longo dos 

depoimentos devido o papel fundamental exercido pela mãe como principal figura 

afetiva e organizadora do sistema familiar nos primeiros anos de vida de uma 

criança. 

 Além do papel político, a mulher também tem conseguido um grande avanço 

dentro da estrutura econômica brasileira, na qual ela participa no mercado de 

trabalho como economicamente ativa, varia muito de região para região, de setor 

para setor e de país para país. Apesar do reconhecimento do papel dos pais na 

expressão da masculinidade pela maioria dos entrevistados, alguns negam tal 

influencia: 

 
 

“Acho que não é determinante na questão da masculinidade. Ela é 
determinante no preconceito.” (entrevistado 6) 
 
“ A criação dos pais não define a masculinidade, eles definem o  
machismo.” (entrevistado 4) 
 
 

 Os pais são os primeiros educadores com os quais as crianças tem contato, 

não há como negar que inúmeras informações e códigos sociais serão transmitidos 

e absorvidos pelos filhos, ainda que estes possam mudar ao longo dos anos 
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acompanhados das experiências individuais. 

 Humphreys (2000, p.9) refere que a família é o primeiro núcleo de 

socialização dos indivíduos. Ela é responsável pela transmissão dos valores, usos e 

costumes que irão formar a personalidade e a bagagem emocional do ser humano. 

 Baseados nessas experiências indagamos aos entrevistados se a 

representação da masculinidade sofre mudanças ao longo dos tempos e pudemos 

perceber nos relatos a seguir, um grande destaque nos aspectos históricos e 

temporais: 

 
 

“A masculinidade com o passar do tempo vem sofrendo mudanças. De 
acordo, com as influências que a pessoa tem ao longo da vida, com as 
experiências e com o repertório que a pessoa tem ao longo da vida”. 
(entrevistado 9) 
 
“A masculinidade muda, às vezes, de médio a longo prazo. Mas isso se dá 
a todo tempo”. (entrevistado 7) 
 
“Conforme você vai adquirindo conhecimento, vai tendo diferentes vivências 
e conhecendo pessoas diferentes, acho que vai moldando seu padrão da 
maneira como você pensa sobre isso”. (entrevistado 13) 
 
“Houve muita mudança e também muito amadurecimento.” (entrevistado 10) 
 
“Decorrente do desenvolvimento da sociedade, acho que vai mudando e 
amadurecimento.” (entrevistado 12) 

 
 

 Para Gomes (2008, p. 69) existe a concepção segundo a qual homens e 

mulheres são trans-históricos, eternos e as essências imutáveis vem sendo 

amplamente criticada. Ainda acerca da evolução das representações das 

masculinidades, Garcia ressalta (2006, p.37) a hegemonia é vista como 

historicamente mutável. 

 Dois depoentes fazem referência à Grécia antiga, onde a homossexualidade 

era tida como uma atividade comum e no decorrer da história passou a ser tratada 

como um tabu a ser quebrado. Tal colocação faz-se presente nos depoimentos 

abaixo: 

 
 
“Se a gente for parar para pensar na história da humanidade e nas noções 
de masculinidade, o homem para ser homem tinha que ter relações com 
outro homem, relações pedagógicas. Isso era na Grécia antiga. Hoje em 
dia, não tem essa visão porque houve todo um aparato externo ao ser 
humano, ao sentido de humanidade, que fez com que determinados papéis 
fossem separados, determinadas funções fossem ligadas às mulheres e 
outras aos homens.” (entrevistado 5) 
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“Sofreu bastante evolução. Até como se observa o homem, como pensar o 
que seria um homem na sociedade pós-moderna. Na Grécia, sobretudo, já 
havia a homossexualidade. O conceito de homossexual, da prática que eles 
chamavam de pederastia era até louvável para os gregos, porque era uma 
tensão de transmissão de conhecimento, o que foi deturpado com o tempo.” 
(entrevistado 15) 
 
 

 Na concepção de alguns pesquisadores as diferentes formas de expressar a 

masculinidade sofrem mudanças ao longo da história das civilizações. Gomes alega 

(2008, p. 62) que de certa forma, exemplificam a premissa de que, em cada época 

histórica, são construídos valores e expectativas de modelos aos quais os sexos 

devem se ajustar para lograrem minimamente uma respeitabilidade social. 

 O que se compreende nos discursos dos acadêmicos da Universidade 

Federal Fluminense é que a representação da masculinidade sofreu mudanças, 

ainda que, sejam elas classificadas apenas como uma forma de amadurecimento e 

este só se fez de fato  pelas vivências adquiridas no percurso da vida. Levando em 

consideração que as masculinidades são construídas em um contexto histórico, 

social e cultural. Neste contexto, pedimos aos entrevistados que apontassem 

algumas dificuldades e facilidades, nos dias atuais, em “ser homem” e em “ser 

mulher” em nossa sociedade.  

 Como facilidades, os argumentos que se destacaram foram  a condição de 

liberdade e as relações de disputa de emprego entre os sexos, na qual o homem 

seria favorecido na maioria da vezes, como se evidencia nos seguintes 

depoimentos: 

 
 
“Facilidade de ser homem na sociedade...Assim, porque o homem tem 
certas liberdades, essa é a facilidade.” (entrevistado 4) 
 
“É bom ser homem porque não tem tanta cobrança, tanto julgamento com 
relação aos atos. Tem mais liberdade para fazer as coisas, sem ter que se 
preocupar muito com o que as pessoas vão pensar.” (entrevistado 1) 
 
“Você pode, por exemplo, passar a frente de uma mulher numa entrevista 
de emprego. Tem mais liberdade, porque a nossa sociedade admite que 
homens tenham determinadas atitudes em relação às mulheres.” 
(entrevistado 5) 
 
“O homem não é comparado sempre com a mulher...a mulher é sempre 
comparada ao homem. A mulher, às vezes, recebe salários menores 
exercendo a mesma função que um homem, e isso geralmente não 
acontece com o homem.” (entrevistado 9) 
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“Uma facilidade é a questão de emprego. Sem dúvida tem uma 
discriminação grande entre homens e mulheres.” (entrevistado 14) 

 
  
 Apesar da redução da desigualdade de gênero, inclusive com a promulgação 

da Lei Federal n. 9.799, de 26 de maio de 1999, que trata singularmente sobre o 

acesso da mulher no mercardo de trabalho e, de programas próprios do governo 

federal, é fato que as mulheres encontram dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho e, quando inseridas nesse contexto, recebem menos do que os homens e 

ocupando cargos hierarquicamente inferiores (BRASIL, 2009). 

 Segundo o Relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA –  

expressa que a população feminina tem maior acesso à informação nos três níveis 

de ensino e que ainda que a diferença é de 31%. Percebe-se que os jovens do sexo 

masculino, devido as condições de vida, tentam conciliar o nível superior com o 

trabalho, o que acarreta à desistência dos estudos. Em contrapartida, as meninas, 

devido aos estereótipos de gêneros vigentes, acabam assumindo os afazeres 

domésticos e, com isso tem maior possibilidade de conciliar trabalho, casa e 

atividades escolares, o que lhes permite permanecer mais tempo na escola (IPEA, 

2007, p.53). 

 Dois entrevistados revelaram não reconhecer nenhuma facilidade em ”ser 

homem” na sociedade brasileira, um deles ainda enaltece tal fato: 

 
 
“A facilidade em ser homem? Acho que nenhuma! E isso é bom que seja 
assim mesmo, porque se fosse fácil não teria graça.” (entrevistado 11) 
 
“Olha, eu não sei se tem muita facilidade assim...eu vejo dificuldades, na 
verdade....pode ter, mas eu não vejo nenhuma facilidade”. (entrevistado 2) 

  
 
 Estas colocações expõem a relação hierárquica que ainda é vista na 

sociedade pós-moderna entre homens e mulheres. O homem com igual qualificação, 

podendo alçar cargos maiores ou salários melhores que o de mulheres, assumindo 

assim uma posição mais elevada em uma hierarquia social.  

 E, ainda, as pesquisas do IPEA (2007, p.53) buscaram elucidar a revelante 

diferença salarial entre homens e mulheres, abordando a questão da seguinte 

maneira: 
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A separação das carreiras reflete, em larga medida, a própria divisão sexual 
do trabalho, traduzindo-se em “carreiras femininas” mais vinculadas às 
aréas sociais, portanto de “cuidado” e as “carreiras  masculinas” conhecidas 
como ciências exatas, mais técnicas. A essa separação corresponde uma 
divisão em termos de hierarquia e reconhecimento social e salarial. 
Enquanto as aréas ditas “femininas” acabam constituindo-se nas carreiras 
menos valorizadas socialmente, aquelas ocupadas em sua maioria por 
homens revelam-se espaços com maoir remuneração e prestígio social.   
 
 

 Já argumento de liberdade mencionada pode ser lida como um machismo 

velado, onde ao homem é permitido um comportamento “transgressor” sem maiores 

julgamentos e às mulheres cabe a guarda da ética, da moral e do exemplo a ser 

seguido. 

 Segundo Muraro e Boff (2002:77), 
 
 

[...] Pertence ao processo de individualização à integração dinâmica e 
sempre difícil do masculino e do feminino [...] Esboça-se por todas as partes 
um novo tipo de manifestação do feminino e do masculino em termos de 
parcerias, de colaboração e de solidariedade, nas quais homens e mulheres 
se acolhem nas suas diferenças no horizonte de uma profunda igualdade 
pessoal, de origem e de destino, de tarefa e de compromisso na construção 
de mais benevolência para com a vida e a Terra e de formas sociais mais 
participativas e democráticas entre os gêneros. 

 
 
 Como dificuldades, encontramos o peso das responsabilidades e dos 

estereótipos na masculinidade hegemônica impostos pela nossa sociedade, como 

se apresenta nos discursos que se seguem: 

 
 

“Exatamente esse estereótipo. Você tem que se encaixar nele, senão você 
tem algum problema”. (entrevistado 2) 
 
“Uma dificuldade de você em determinados setores, você é obrigado a ter 
um tipo de postura que talvez você não queira”. (entrevistado 6) 
 
“Dificuldade é ter muita responsabilidade que recaem sobre o fato de ser 
homem. A masculinidade determina, muitas vezes, obrigações. Coisas que 
caem no seu colo no cotidiano”. (entrevistado 7) 
 
“Agora, a dificuldade é que o homem também é muito cobrado. Tem muita 
exigência, tem muita cobrança pela sociedade”. (entrevistado 4) 
 
“A sociedade tende a ser mais rígida com o homem do que com a mulher. 
Temos medo de errar, insegurança. A dificuldade maior é de se mostrar, 
quem você realmente é. Sem ter uma máscara, nada escondendo uma 
imagem de ser mais forte do que realmente você é.” (entrevistado 1) 

 
“A dificuldade é de não conseguir se expressar porque pareça um pouco 
afeminado.” (entrevistado 3) 
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“Quando a gente toma alguma atitude que, em geral, se espera que uma 
mulher tome, isso é uma dificuldade para o homem, queima o filme.” 
(entrevistado 5) 
 

 
 Discorrendo acerca das dificuldades de “ser homem”, um ponto que nos 

chama atenção está relacionada com o fato de homens terem interesse pelo campo 

das artes, conforme podemos constatar nos trechos abaixo: 

 
“Eu sou um cara bastante ligado em cultura, em literatura, ou seja, em artes 
e isso causa uma estranheza na nossa sociedade. Isso é um pensamento 
bem machista. Eu acho que as pessoas que são ligadas em artes, sempre 
enfrentam uma dificuldade na parte de se expressar, sempre são taxadas 
como afeminadas.” (entrevistado 14) 

 
“O homem não tem a possibilidade de ser culto ou não pode debater 
assuntos ligado as artes, pois conversas que não sejam só futebol ou outras 
coisas que habitualmente você vê a maioria dos homens conversando, 
torna-se estranho na sociedade brasileira.” (entrevistado 8) 
 
 

 Nestas falas ficam evidentes que os tabus, mitos e estigmas que envolvem a 

cultura de uma sociedade deturpam o campo de conhecimento na qual as artes 

visuais, plásticas e cênicas estão inseridas. Salienta Simioni (2007, p.89) que:  

 
 

A história da arte é tomada como uma prática discursiva perpassada pelas 
dinâmicas de gênero, prática essa que se cristaliza na maneira como são 
construídas as suas categorias valorativas e as hierarquias que definem os 
próprios objetos sobre as quais se debruça enquanto disciplina. 
 

 

 Gruppelli (2006, p.8) explicita que a maioria dos livros de história da arte 

exalta a genialidade artística masculina, discurso que também ressoa nos livros 

didáticos. Esse discurso pedagogizado sobre arte define a criatividade feminina 

como algo a ser controlado por receitas e prescrições de “como fazer”, escapando 

de qualquer nível de excelência, ou mesmo de qualquer semelhança e visibilidade 

da chamada “grande arte”. 

 Para Gomes (2008, p. 83) 

 
 
Diante dos padrões da dominação masculina, pode haver homens que 
entram em crise por não conseguirem conciliar a sua forma de ser com tais 
padrões e pode haver casos em que homens se sintam ameaçados por não 
conseguirem agir conforme comumente se espera deles como homens. 
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 Nos dias atuais e historicamente em diversas culturas, a iniciação sexual é 

considerado um dos importantes marcos de passagem da infância para a vida adulta 

(PIMENTA et al, 2001; RIETH, 2002; BOZON, 2004; BRANDÃO, 2004; 

ABRAMOVAY; CASTRO E SILVA, 2004; BORGES E SCHOR, 2005) e, nesta 

pesquisa, a partir dos relatos dos entrevistados, a iniciação sexual  é determinante 

na representação da masculinidade, conforme podemos observar nas seguintes 

falas: 

 
 

“A iniciação sexual é mais determinante para o homem do que para a 
mulher, como se fosse um rito de passagem. Esse indivíduo do sexo 
masculino passa a se sentir homem, a partir do momento do coito, ou seja, 
da relação sexual” (entrevistado 15) 
 
“É meio que ele...ali tenta expressar tudo o que ele quer ser como homem, 
que comanda, que manda fazer...provedor...Ali o homem se realiza de uma 
maneira muito marcante.” (entrevistado 2) 
 
“O início da vida sexual de um homem é marcante, porque a gente aprende 
a tentar gostar do sexo oposto.” (entrevistado 3) 
 

 
 Em relação ao jovem do sexo masculino, nada mais é tão importante que a 

primeira relação sexual heterossexual, partindo daí uma grande ansiedade na 

espera, com inegável preocupação do desempenho. Segundo os discursos dos 

acadêmicos da Universidade Federal Fluminense, experiências mal sucedidas 

podem influenciar na expressão da masculinidade: 

 
 
“Acho que é um dos fatores que podem influenciar na expressão 
masculinidade. Uma experiência sexual ruim pode influenciar um homem 
que, por exemplo, não tem certeza sobre sua orientação sexual”. 
(entrevistado 9)  
 
“Tem grande influência, acredito que é uma coisa que deve ser bem levada 
em consideração. A partir do momento que tem uma experiência sexual 
negativa, acho que, por exemplo, pode influenciar na masculinidade.” 
(entrevistado 7) 
 
“Se você tem uma experiência sexual com outro sexo e não achou tão bom 
assim, você se sente atraído por outras pessoas. Então, essa experiência 
vai influenciar de alguma maneira na masculinidade .” (entrevistado 14) 
 

  
 Abordando a constituição da identidade sexual masculina, Siqueira (1998, 

p.212) irá ressaltar que: 
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Apesar de cada homem possuir uma história singular, nela encontra aquilo 
que compartilha com os outros e que toma cada biografia inelegível para os 
demais. Como a identidade significa não apenas o que sou, mas quem sou 
situado no tempo e nos espaços sociais, ela constitui-se como uma 
experiência cultural (...) A presença do outro é condição de possibilidade 
para a constituição e afirmação da identidade. 

           
 

 Outro argumento que merece destaque, neste estudo, que foi exemplificado 

pelo entrevistado 10, um homem de 30 anos de idade que pertence ao Curso de 

Graduação em Letras referente aos homens que optam a ser celibatários e tem a 

representação da sua masculinidade sem, contudo, terem se iniciado sexualmente, 

conforme evidencia o seguinte depoimento: 

 
 

“Existem homens que são heterossexuais assumidos, lógico, mas que são 
celibatários e que não querem se casar e nem querem ter relacionamento 
com mulher, nem por causa disso ele vai ser considerado homossexual..” 
(entrevistado 10) 
 
 

 Garcia afirma (2006, p.111) que percebe-se que os fantasmas da 

homossexualidade e da impotência sexual se constituem nas duas grandes 

ameaças ao modelo predominante de masculinidade. 

 O entrevistado 5, de 22 anos de idade, do Curso de Graduação em Letras, 

homossexual assumido, não vê a sua iniciação sexual como um marco para a sua 

masculinidade, não obstante, ele complementa que sabe “se portar como homem” 

em situações mais formais, conforme constatamos no trecho que se segue: 

 
 
“Os conceitos de masculinidade e feminilidade são socialmente construídos 
(...) você sabe se portar seja como homem, seja como mulher. Acho que a 
iniciação sexual não interfere na expressão da masculinidade. Eu, por 
exemplo, eu sei muito bem me portar como homem em determinadas 
situações mais formais. Mas eu não tive relações sexuais com mulheres, 
tive apenas com homens e a minha masculinidade não foi interferida.” 
(entrevistado 5) 
 
 

 Gomes (2008, p. 88) explica que: 

 
 
 A interpretação social da sexualidade nos faz considerar que as pessoas, 
de um lado, precisam de um aprendizado social para saber como, quando e 
com quem agir sexualmente e, de outro, só conseguem agir quando dão um 



54 
 

 

sentido aos seus atos. Desta maneira, a sexualidade é vista como uma 
esfera específica do comportamento humano, compreendido por atos, 
relacionamentos e significados. Assim, não é tida como autônoma, uma vez 
que é o não sexual que confere sentido ao sexual. 

  
 
 Portanto, o que se faz notório enfatizar é como a vida em sociedade e os 

conceitos que nela surgem influenciam a vida cotidiana dos homens, até mesmo 

daqueles que dizem viver à margem da sociedade, pois não haveria uma “margem” 

se não houvesse a estrutura central, isto é, o pensamento fundamentador. As 

fronteiras entre gênero, sexo e sexualidade são mais tênues e flexíveis do que 

muitas vezes o homem possa supor. 

 
 
4.3. Homens no contexto do cuidado: Desafios para o campo da saúde 

 
 

 Durante muito tempo, as diferenças entre os sexos no processo saúde-

doença foram consideradas naturais e as explicações, quando buscadas, apoiavam-

se na biologia. Uma das críticas mais contundentes dizia respeito ao modo como 

homens e mulheres eram representados no modelo biomédico: o masculino como 

norma e o feminino como “outro”, especial e desviante (Krieger & Fee, 1994). 

 No campo da saúde, tem-se buscado demonstrar como a “masculinidade 

hegemônica” gera comportamentos danosos à saúde. A compreensão de como as 

masculinidades são sentidas e expressas por cada indivíduo é fundamental nas 

mais diversas áreas do conhecimento científico e não difere no que tange à saúde. 

 Gomes (2008, p.50) afirma que:  

 
 

Atualmente, a discussão  acerca do reduzido envolvimento de homens com 
os cuidados em saúde, seja no que se refere ao autocuidado, seja no que 
tange à busca de cuidados especializados, tem evidenciado que, em parte, 
os problemas ocorrem em função dos modelos de masculinidade. 

 
 

 Neste sentido, quando perguntamos aos acadêmicos da Universidade Federal 

Fluminense, como eles cuidam da sua saúde, podemos constatar que existe uma 

série de barreiras que faz com que o homem não se cuide e nem procurem os 

serviços de saúde. Estas barreiras se configuram diante da sua própria 

representação de masculinidade e da educação que recebeu em casa.  

  O homem é educado para ser forte, viril e sexualmente ativo e para ele 
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doença é sinal de fragilidade, conforme aponta os relatos abaixo: 

 
 
“Não me cuido, por ser uma questão cultural. O homem por se achar muito 
mais forte, muito mais resistente do que a mulher, ele tende a resistir mais a 
ida a médico e a fazer check up” (entrevistado 15) 
 
“Eu acho que os homens se cuidam menos, por essa questão de você ser 
educado a ser forte e a fingir que as coisas não te tocam. Eu acho que o 
homem tende a ir ao médico só quando está com algum problema sério” 
(entrevistado 6) 
 
“Não cuidam devido a autoconfiança e por achar que é forte” (entrevistado 
10) 
 
“O homem tem aquela imagem que a sociedade prega que é sempre forte. 
Então, ele acha que não tem necessidade de procurar cuidados de saúde.” 
(entrevistado 7) 
 
 

 Os homens têm dificuldade em reconhecer suas necessidades, cultivando o 

pensamento mágico que rejeita a possibilidade de adoecer. Além disso, os serviços 

e as estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde para a criança, o 

adolescente, a mulher e o idoso e não para o homem. Ao verificar os locais de 

atendimento de saúde procurados pelos entrevistados, evidenciamos que  46% (7) 

são atendidos em consultório médico particular; 27% (4) são atendidos em posto ou 

centro de saúde; 20% (3) em ambulatório de hospital e 7% (1) em farmárcia. 

Gomes (2008, p. 53) destaca que:  

 
 

A socialização dos homens estaria mais associada a invulnerabilidade, força 
e virilidade, características incompatíveis com a demonstração de sinais de 
fraqueza, medo, ansiedade e insegurança, representada pela procura por 
serviços de saúde, que colocaria em risco a masculinidade e aproximaria o 
homem das representações de feminilidade.”  
 

 
 Outro ponto relevante a ser destacado pelos depoentes foi o tabu e os mitos 

sobre a realização do exame da próstata, conforme apontam as seguintes falas: 

 
 

“Existe uma representação da masculinidade exacerbada, talvez seja por 
causa do machismo. Hoje, por exemplo, o exame da próstata, que é um 
exame importante para o homem, muitos não fazem por serem machista, o 
que põe em risco a sua vida e mata muitos homens.” (entrevistado 7) 
 
“Criou-se uma certa barreira quanto ao exame da próstata por ser um 
exame inconveniente para o homem, mas importante para a situação de 
câncer de próstata. É que a sociedade tem tabu”. (entrevistado 1) 



56 
 

 

 
 

Nos últimos anos, o câncer de próstata é o tipo de neoplasia mais prevalente 

em homens, com estimativa de 1,5 milhões com diagnósticos. Um em cada seis 

homens, com idade de 45 anos, pode ter a doença sem que nem sequer saiba 

disso, possivelmente pelo fato deste tipo de doença, muitas vezes, se desenvolver 

de forma assintomática, induzindo os homens à crença de que, se não apresentam 

sintomas, é porque não estão doentes (BRASIL, 2005).  

Gomes (2008, p.54) diz que os homens que não buscam cuidados médicos 

poderia estar associado à vergonha de ficarem expostos a um outro homem ou a 

uma mulher. Especialmente no caso da busca de diagnóstico de câncer de próstata, 

na qual eles falam das resistências a mostrar partes do seu corpo tão íntimas.  

Um outro argumento que poderíamos considerar em relação ao tabu na 

realização do exame de próstata é que durante grande parte da existência humana, 

o pênis foi sempre valorizado e considerado como única fonte de prazer do homem 

e os avanços nas pesquisas científicas na área da sexualidade, vieram a reconhecer 

outras fontes de prazer no corpo masculino, como salienta Moura (2006, p.108) 

explicando que a próstata é uma aréa erógena masculina que pode ser estimulada 

pela introdução de um dedo pelo ânus e pode dar um prazer enorme ao homem. 

Alguns entrevistados mencionam que a vida pós-moderna torna-se um 

obstáculo no cuidar de si e em ações preventivas de saúde, tal argumento está 

presente nos seguintes depoimentos: 

 
 
“A gente tem uma cultura que, infelizmente, a gente não se cuida. A gente 
vive nesta locura. A vida moderna é tão corrida que a gente acaba se 
embolando nela de tal forma que falta espaço para a gente olhar para si.” 
(entrevistado 5) 

 
“ É mais por preguiça mesmo, que não me cuido e não por preconceito. 
Sabe? Vai dar muito trabalho, até marcar, ir lá e ainda vou ter que faltar o 
trabalho. E, ir sábado, vou ter que deixar de ir à praia.” (entrevistado 1) 

 
 

Segundo o Ministério da Saúde (2008, p.6) alega-se que o horário do 

funcionamento dos serviços de saúde coincide com a carga horária do trabalho da 

maioria da população masculina. E, ainda, Souza (2005) afirma que o homem é 

mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Eles são os que mais 

sofrem lesões e traumas devido a agressões, e as agressões sofridas são mais 
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graves e demandam maior tempo de internação, em relação às sofridas pelas 

mulheres. 

Neste contexto, a pesquisa apontou que 53% (8) dos entrevistados afirmaram 

procurar atendimento de saúde somente quando sentem algum tipo de dor; 20% (3) 

procuram periodicamente ou quase nunca procuram e 7% (1) procuram sempre que 

possível, o que podemos confirmar com o trecho a seguir: 

 
 

“Como não me incomoda, não me atrapalha, não é uma dor forte, não vejo 
necessidade de ir frequentemente ao médico.” (entrevistado1) 

 
 

Gomes (2008, p.160) afirma que: 

 
 

Na maioria das vezes, reduzimos  o foco das nossas ações porque não 
estamos preparados para atuar em uma perspectiva mais ampla, que 
contemple o bem-estar sexual, físico, mental e social, nos cenários de 
gênero, segmento social, faixa etária e raça/cor. O reconhecimento dos 
limites de nosso preparo é de fundamental importância, pois nos ajuda a 
não incorrer no erro de atuar em situações complexas com atitudes 
simplistas. 
 
 

Em relação a prática de esportes, os entrevistados nos informaram que 54% (8) 

pratica esportes por padrões de saúde, 33% (5) não praticam esportes e 13% (2) 

praticam esportes por padrões estéticos. Segundo a Orgamização Mundial de Saúde 

(OMS, 2009) o exercício físico faz muito bem à saúde, porém, o sedentarismo vem 

ganhando espaço e sendo considerado o mal da vida moderna, na qual a falta de 

atividades físicas vem se tornando um fator de risco para males como a obesidade. 

Outra dado relevante, nesta pesquisa, foi que os entrevistados que afirmaram 

praticar atividades físicas, mesmo que valorizem a estética, o culto ao corpo, 

decidiram pela opção padrões de saúde. Nos últimos anos, o ``culto ao corpo'' se 

tornou uma grande preocupação que atinge as mais diferentes sexos, classes 

sociais, faixas etárias e setores da sociedade em geral. 

 O corpo nos dizia Levi Strauss (1958, p.255) é a melhor ferramenta para aferir 

a vida social de um povo e ao corpo cabe algo muito além de ocupar um espaço no 

tempo. 

Por fim, torna-se necessário um repensar, um compartilhar, negociando as 

culturas do mundo masculino e feminino. É preciso envolver e refletir, nesse 
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contexto, as diferentes representações das masculinidades na sociedade brasileira. 

É preciso lembrar que se faz necessário relativizar, é preciso mergulhar nas 

diferentes masculinidades para que possamos promover um cuidado integral e 

efetiva à saúde do homem. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A masculinidade é estabelecida ao longo da vida do homem. Estando em 

sociedade, as questões de gênero envolvidas na organização das relações sociais 

entre indivíduos do mesmo sexo ou sexo oposto, mantém a conexão com toda a 

estrutura física, emocional e psíquica de cada homem.   

 As diferentes masculinidades se dão numa construção histórica, neste 

sentido, ela evolui e toma diferentes formas e significados de acordo com o tempo 

histórico, geração, etnia e grupo social.  

 Hoje, a masculinidade assume uma forma plural, respeitando as diferenças 

entre os homens, ainda que, de uma mesma geração ou etnia. Apesar dessa 

tendência à diversificação, muitos, ainda não enxergam dessa maneira, 

considerando-se excluídos de um modelo hegemônico, caso haja qualquer fuga ou 

negação ao que é tido como “normal” ou minimamente comum. 

 No que se expressa essa masculinidade moldada segundo uma conformidade 

social, há que se aprender o que é previamente proposto e aceito pela sociedade, 

criando a existência de espaços onde a representação da masculinidade, torna-se 

evidente, mesmo que alguns desses ambientes também sejam freqüentados por 

mulheres. Esta hegemonia de um estereótipo de masculinidade gera insegurança e 

insatisfação naqueles que procuram ser da maneira que determinaram para si, pois 

o julgamento que a sociedade impõe não se deixa passar despercebido. 

 Tendo uma conjuntura social como base na evolução humana e na  

representação das masculinidades, a família aparece como primeira rede social 

onde esse indivíduo se encontra inserido, podendo, esta ensinar-lhe valores. E 

apenas apontar o caminho mais adequado para o homem melhor viver a sua 

masculinidade.  

 É complexo exercer uma masculinidade numa sociedade que ao mesmo 

tempo que cobra muitas responsabilidades de um homem e oferece regalias. O meio 
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termo é difícil de ser achado, ainda que, se viva cada um uma masculinidade 

diferenciada, não se pode negar abstrair uma  sociedade que observa e avalia a 

todo momento seus pertencentes. 

 Trazendo à luz o campo da saúde, este homem que possui sua 

masculinidade socialmente construída, é atribuído muitos encargos que despendem 

um longo tempo livre e de seu vigor físico. Desta forma, questões relativas à saúde 

são tratadas em um plano inferior, sendo lembradas, na maior parte, somente em 

casos de dor aguda e/ou crônica.  

Aquilo que é referente à construção de uma masculinidade socialmente aceita 

também apresenta suma importância nos debates no campo da saúde, pois os 

homens possuem o pensamento mágico de que são fortes e invulneráveis. E isto, é 

mais comum do que se possa imaginar, apesar de toda modernidade e informação 

as quais se tem acesso, nos dias atuais, a nossa sociedade. 

 Criar espaços que tenham uma maior identificação com o público masculino e 

também, adentrar nos espaços convencionalmente masculinos é fundamental para 

que se possa promover à saúde, sendo esta não apenas a ausência de doenças, 

mas um bem-estar bio-psicossocial e espiritual do indivíduo. 

 A enfermagem evoluiu ao longo de décadas e amadurece seus 

conhecimentos com as transformações decorrentes, sendo uma área de 

conhecimento fundamental para o cuidado da saúde, pois exerce não apenas o 

cuidado direto a pacientes enfermos, mas educa e orienta para uma vida saudável.  
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Questionário de Dados Sócio-Demográficos 
APÊNDICE 1 

 
1. Identificação: ___________________                      Apelido: ___________________ 

2. Idade:                                                                         3. Estado Civil: 

(   ) 18 – 20                                                                 (   ) Solteiro 

(   ) 21 – 23                                                                 (   ) Casado 

(   ) 24 – 26                                                                 (   ) Separado 

(   ) 27 – 29                                                                 (   ) Viúvo 

(   ) Acima de 30 anos  

 

3. Curso de Graduação: ________________________________ 

  4. Local de residência atual: 

      (   ) Em casa                                                                    

      (   ) Em apartamento                                                       

      (   ) Em república                                                                      

 

5. Raça/Cor (você se declara): 

      (   ) Branco 

      (   ) Negro 

      (   ) Pardo 

      (   ) Mulato 

      (   ) Amarelo 

 

6. Religião (você se declara): 

      (   ) Não acredita em Deus 

      (   ) Acredito em Deus, mas não sigo nenhuma religião 

     (   ) Católico 

     (   ) Católico não praticante 

     (   ) Protestante (evangélico, batista, mórmon, calvinista, luterano, testemunha de Jeová) 

     (   ) Espírita 

     (   ) Praticante de religião afro-brasileira (umbanda e candomblé) 

     (   ) Budista 

     (   ) Muçulmano 

     (   ) Messeânico 
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7. Com quem vive? 

      (   ) Com os pais                                               

      (   ) Com parentes. Qual? ___________________________ 

      (   ) Sozinho 

      (   ) Com a companheira/esposa 

      (   ) Com companheiro                                

   

8. Quem sustenta a casa? 

       (    ) Os pais 

       (    ) Eu 

       (    ) Outro. Qual? _____________________________ 

 
9. Com que frequência, você procura atendimento de saúde: 

      (   ) Quase nunca 

      (   ) Somente quando sinto algum tipo de dor 

      (   ) Periodicamente 

      (   ) Sempre que possível 

 
10. Com que intuito você pratica esportes? 
 
      (   ) Por padrões estéticos 

      (   ) Por padrões de saúde 

      (   ) Não pratico 

 
11. Você atualmente fuma ou já fumou? 

 

      (   ) Sim 

      (   ) Não, já fumou, mas parou 

      (   ) Não, nunca fumou 

 

12. Você consome bebida alcoólica? 

 

      (   ) Sim, só nos finais de semana 

      (   ) Sim, todos os dias da semana 

      (   ) Sim, mais de duas vezes na semana 

      (   ) Nunca 
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13. Quando foi a última vez que recebeu assistência de saúde? 

 

      (   ) Nos últimos 30 dias 

      (   ) Entre 1 mês e menos de 1 ano 

      (   ) Entre 1 ano e menos de 2 anos 

      (   ) Entre 2 anos e menos de 5 anos 

      (   ) Nunca procurou 

 

14. Onde procurou atendimento de saúde? 

 

      (   ) Posto ou centro de saúde 

      (   ) Consultório médico particular 

      (   ) Ambulatório de hospital particular 

      (   ) Ambulatório de hospital público 

      (   ) Farmácia 
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Roteiro de Entrevista  
APÊNDICE 2 

 

1- Na sua opinião  que atributos definem a masculinidade? 

2- Como você vê a sua masculinidade?  

3- Você acha que a criação dos pais é determinante para a expressão da 

masculinidade na nossa sociedade? 

4- Na sua opinião que espaços/situações essa masculinidade melhor se 

expressa? 

5- Você acha que a expressão da sua masculinidade sofreu mudanças ao longo 

de sua vida? 

6- Quais são as maiores dificuldades e facilidades em ser homem na sociedade 

brasileira? 

 
Dificuldades:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________

 

________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Facilidades:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7- Você acha que a iniciação sexual é determinante para a expressão da 

masculinidade na nossa sociedade? 

8- Na sua opinião como os homens cuidam da sua saúde?  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

 Carta- Convite 
APÊNDICE 3  

 
 
Prezado, 

Acadêmico, 

 

  

 Sou acadêmico de enfermagem e meu nome é Felipe dos Santos Glutter. 

Atualmente sou Graduando da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da 

Universidade Federal Fluminense, e estou trabalhando com representações da 

masculinidade dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense com suas 

implicações para o campo da saúde. 

 Gostaria de convidá-lo a participar do meu estudo que será realizado na 

Universidade Federal Fluminense. Sua participação é muito importante. Caso for do 

seu desejo participar deste estudo, pode comparecer toda segunda-feira e/ou 

quarta-feira das 08:00 às 12:00 horas no 3º - sala: 35. Falar com o Acadêmico Felipe 

dos Santos Glutter. 

 

 

Atenciosamente, 
Felipe dos Santos Glutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



72 
 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
APÊNDICE 4  

(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 
 
 

Prezado,                                        
Acadêmico,  
 
 Antes de saber um pouco sobre esta pesquisa, é necessário que você se 
sinta devidamente informado e esclarecido acerca de todos os aspectos que 
envolvem o estudo, dando o seu consentimento de participação. 
 
 Será garantido o sigilo e o anonimato do seu depoimento, assim como o 
direito de retirar a sua fala após a gravação em fita magnética, caso seja essa a sua 
decisão. 
 
 Sou acadêmico do 9º período do Curso de Graduação em Enfermagem e 
Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense e meu nome é Felipe dos Santos Glutter e estou desenvolvendo 
meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado: “ENTRE MITOS E 
VERDADES: As representações da masculinidade dos acadêmicos da Universidade 
Federal Fluminense com suas implicações para o campo da saúde”. 
 
 A sua participação nesta pesquisa é de extrema importância e livre, devendo 
ser assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após ter lido o seu teor 
e concordado em participar do estudo. Não hesite em formular perguntas sobre o 
que julgar necessário. 
 

Niterói, ........ de .......................................de ............. 
 
 

.............................................................................. 
Assinatura do Entrevistado 

 
 

.............................................................................. 
Assinatura do Pesquisador 

 
 
 

Pesquisadora – Felipe dos Santos Glutter 
Telefone para contato – (21) 75794575 
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Resposta da Autorização da Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
ANEXO 1 

 
 
 


	G 567      Glutter, Felipe dos Santos.
	Entre mitos e verdades: a representação da masculinidade dos acadêmicos da Universidade Federal Fluminense com suas implicações para o campo da saúde / Felipe dos Santos Glutter. – Niterói: [s.n.], 2011.
	1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
	2. REFERENCIAL TEÓRICO
	3.  METODOLOGIA
	GOMES, Romeu. Sexualidade masculina e saúde do homem: proposta para uma discussão. Ciênc. saúde coletiva vol.8 no.3 São Paulo; 2003.


