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Resumo 

Nos últimos anos, notícias nos meios de comunicação vêm anunciando o possível 

surgimento de uma “pílula masculina”. São textos sobre diferentes projetos em 

várias partes do mundo que indicam possíveis lançamentos para breve. Pretende-se 

analisar como a mídia está divulgando os projetos científicos de contraceptivos 

masculinos a partir da perspectiva de que essas novas tecnologias de contracepção 

voltadas para homens são “boas para pensar” a configuração da masculinidade em 

nossa sociedade.  

Seguindo Nelly Oudshoorn (2003), parte-se das seguintes concepções: as 

tecnologias têm um papel central na estabilização ou na desestabilização das 

relações convencionais de gênero; e a viabilização de tecnologias não depende 

apenas de cientistas e técnicos, mas de diversos atores sociais como a mídia. 

Assim, busca-se refletir sobre como a mídia representa a demanda social para tais 

contraceptivos masculinos, os riscos envolvidos em seu uso e o perfil dos possíveis 

usuários. 
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Introdução 

 “Eles também são responsáveis” é o título de uma reportagem publicada no 

dia 25 de janeiro de 2015 no jornal O Globo sobre novas opções contraceptivas para 

os homens. Em dezembro de 2013, o mesmo jornal publicou a notícia “Novo 

anticoncepcional masculino: cientistas desenvolveram um contraceptivo que evita a 

liberação de espermatozoides, sem trazer problemas futuros ao homem. Nessas 

duas manchetes, aparecem questões que serão caras aos argumentos deste paper: 

as políticas de gênero relacionadas à contracepção; o ar de novidade científica que 

cerca a possibilidade de novas tecnologias contraceptivas; e a ênfase na segurança 



dos contraceptivos masculinos em desenvolvimento, indicando que eles não causam 

efeitos colaterais nos homens. 

 Como os acima citados, anúncios do lançamento da “pílula masculina”, um 

contraceptivo voltado para os homens equivalente à pílula anticoncepcional 

feminina, têm sido recorrentes na grande mídia. São notícias sobre diversos projetos 

que desenvolvem diferentes tecnologias contraceptivas masculinas em várias partes 

do mundo, como Austrália, Indonésia e Estados Unidos. Em geral, com maior ou 

menor precisão, elas ressaltam que o seu lançamento será em breve. 

“Anticoncepcional masculino deve chegar ao mercado em 
2017” (UOL, 22/04/2015). 

“Anticoncepcional masculino deve chegar ao mercado até 
2020” (Observador, 23/06/2015). 

“Pílula masculina pode chegar ao mercado nos próximos anos” 
(Zero Hora, 07/11/2014). 

Porém, as tentativas de criar um novo contraceptivo masculino, bem como a 

sua divulgação para o público em geral através da grande mídia, não são uma 

novidade. Até hoje, a “pílula masculina” não se concretizou de fato, mas já foi 

anunciada diversas vezes (Oudshoorn, 2003). Desde as décadas de 60 e 70, em um 

contexto de busca por controle populacional, cientistas se envolveram na produção 

de contraceptivos masculinos, em projetos que ganharam repercussão para além do 

meio científico. Já nas décadas de 70 e 80 apareceram diversos textos sobre o 

tema. Em âmbito nacional, uma das primeiras notícias sobre a “pílula masculina” 

surge em 1970 no Jornal do Brasil, ressaltando a não interferência da droga no 

prazer sexual e a possibilidade de ser uma solução para o dito problema 

populacional (Silva, 2004). 

Nesse contexto, jornais de grande circulação apresentaram previsões para o 

seu lançamento no mercado, focaram nos seus possíveis efeitos colaterais, 

relacionaram sua produção com o controle de natalidade, assim como, 

posteriormente, explicaram os motivos do seu fracasso (Silva, 2004). Devido a essa 

grande difusão, Oudshoorn (2003) afirma que a “pílula masculina” é um símbolo 

cultural confuso, pois, apesar de não existir de fato, já gerou muita discussão e está 

enraizada no imaginário social. 



Diferentemente de outras tecnologias, que têm seus conceitos difundidos à 

medida que elas mesmas se difundem na sociedade, a ideia de uma “pílula 

masculina” circula desde a década de 70, apesar da inexistência dessa tecnologia. 

Oudshoorn (2003) aponta, inclusive, que é comum encontrar pessoas que acham 

que existe uma “pílula masculina” disponível1.  

Nos dias atuais, são anunciadas diferentes tecnologias que se encontram em 

desenvolvimento e, muitas delas, não são como o anticoncepcional feminino em 

formato de pílula. Porém, diversos textos midiáticos continuam utilizando a 

expressão “pílula masculina” mesmo quando fazem referência a tecnologias que não 

são em forma de pílula. “Vem aí a pílula masculina: o 18º método contraceptivo” ou 

“Pílula masculina pode chegar ao mercado em três anos”, são manchetes de 

notícias que não tratam de pílulas contraceptivas, mas de outros tipos de tecnologia, 

ou seja, mesmo não sendo pílulas, esses contraceptivos são, muitas vezes, tratados 

como "pílula masculina” pela mídia, o que exemplifica a difusão e a força desse 

conceito apontadas por Oudshoorn (2003). Nesse sentido, devido ao seu valor 

simbólico, decidimos manter neste trabalho o uso da expressão “pílula masculina” 

como referência a essas diversas tecnologias. 

Assim, desde os anos 70, há quase cinquenta anos atrás, jornais anunciam 

avanços nas pesquisas de contraceptivos masculinos, reiterando a expressão “pílula 

masculina” e divulgando a ideia de que, em breve, essa será uma tecnologia 

disponível (Oudshoorn, 2003). Porém, apesar de textos sobre contraceptivos 

masculinos serem frequentemente encontrados na grande mídia desde esse 

período, pode-se afirmar que estamos presenciando um novo boom de notícias 

sobre o assunto2. 

 A percepção desse novo boom de notícias levou-nos ao meu projeto de 

mestrado que se encontra em desenvolvimento. Nele, visamos analisar os discursos 

acerca dessas tecnologias emitidos por diversos atores, como a mídia e as 

organizações não governamentais fomentadoras das pesquisas de novos 
																																																													
1 No âmbito da presente pesquisa essa afirmação de Oudshoorn (2003) foi confirmada, algumas 
pessoas quando comunicadas sobre o tema investigado perguntaram ou afirmaram sobre a 
existência atualmente de uma “pílula masculina”. 
2A partir de uma pesquisa não sistemática em sites de jornais de grande circulação, nacional e 
internacional, é possível perceber que desde 2010 há uma maior recorrência na divulgação desses 
projetos de desenvolvimento de novas tecnologias contraceptivas masculinas. 
	



contraceptivos masculinos. Apesar desse projeto ainda se encontrar em construção, 

buscamos apresentar aqui algumas reflexões prévias que desenvolvemos a respeito 

dos discursos emitidos pela mídia.  

Nesse sentido, reconhecendo a mídia como “uma agência importante e ágil 

no processo de construção de fatos sociais” (Maksud,2008, p. 663), o presente 

trabalho pretende analisar os discursos difundidos nessa nova onda de anúncios de 

lançamento de uma “pílula masculina”. Como a mídia em geral representa esses 

contraceptivos em desenvolvimento e seus possíveis usuários? Essas tecnologias 

são apresentadas como viáveis ou ressalta-se que não haveria mercado para elas? 

E os homens, eles são apresentados de que maneira? Como demandantes dessas 

novas tecnologias contraceptivas ou como não interessados nelas?  

Acreditamos que discursos sobre a masculinidade contemporânea, e sobre a 

configuração das relações de gênero de maneira mais geral, encontram-se 

indissociados dos discursos acerca desses novos contraceptivos masculinos, por 

isso decidimos analisá-los. 

The male pill: a análise de Nelly Oudshoorn  

Seguindo a obra The Male Pill:  A Biography of a Technology in the Making de 

Nelly Oudshoorn, referência sobre o tema publicada em 2003, a “pílula masculina” 

nos parece “boa para pensar” a configuração das masculinidades em nossa 

sociedade e, de maneira mais ampla, a configuração das relações de gênero. No 

século XX, o foco de atenção da medicina reprodutiva foi o corpo feminino. 

Enquanto, desde a Segunda Guerra Mundial, treze novos contraceptivos femininos 

foram desenvolvidos, nenhum novo contraceptivo masculino foi criado nesse século. 

Tanto o preservativo como a vasectomia datam do século XIX e apenas sofreram 

melhorias desde então. Assim, essas tecnologias contraceptivas designaram os 

corpos das mulheres como objeto de intervenção e acentuaram o papel reprodutivo 

distinto entre os sexos (Oudshoorn, 2003). 

 O objetivo de The male pill é superar as explicações essencialistas que 

indicam a fisiologia como justificativa para tal assimetria de gênero materializada nas 

tecnologias contraceptivas. A autora aponta que há discordância no campo científico 

quanto a maior dificuldade para suprimir a produção de esperma em relação à 

supressão da produção de óvulos. Assim, ressaltando certa flexibilidade das 



interpretações biológicas, afirma que essa assimetria das tecnologias reprodutivas 

voltadas para homens e mulheres não é simplesmente o resultado inevitável de 

questões “técnicas” relacionadas às fisiologias masculina e feminina. 

 A partir da perspectiva dos estudos sócio antropológicos da ciência e da 

tecnologia, Oudshoorn afirma que as tecnologias não advêm de propriedades 

naturais dos corpos, de essências ou de uma lógica da natureza; elas são, na 

verdade, materializações de práticas e valores sociais e culturais, resultando de 

negociações e contingências históricas. Segundo essa visão, a autora defende que 

as tecnologias são condicionadas pelas relações de gênero ao mesmo tempo que as 

condicionam.  

 Nesse sentido, as tecnologias, em geral, podem exercer um papel central na 

estabilização ou desestabilização das relações convencionais de gênero e as pílulas 

anticoncepcionais femininas ilustram isso muito bem, uma vez que materializaram a 

identificação das mulheres como responsáveis pela contracepção e a consequente 

exclusão da contracepção da masculinidade hegemônica (Oudshoorn, 2003) 

 Focando nas relações entre tecnologias e a identidade dos seus usuários, 

Oudshoorn afirma que uma mudança tecnológica que modifique a assimetria entre 

contraceptivos masculinos e femininos depende de um ajuste entre o 

desenvolvimento tecnológico e a configuração de identidades de gênero. Assim, o 

lançamento de um novo contraceptivo masculino equivalente à pílula 

anticoncepcional feminina pode ser considerado revolucionário por desestabilizar a 

materialização da mulher como responsável pela contracepção e outras concepções 

associadas à masculinidade hegemônica, estando necessariamente indissociado da 

criação de novas performances de masculinidade.  Nesse sentido, a autora é 

categórica, o desenvolvimento de novos contraceptivos inclui a construção de um 

novo homem. 

 Oudshoorn aponta que autores como Akrich e Woolgar já haviam afirmado 

que os cientistas configuram tanto os usuários como os contextos de uso das 

tecnologias, sendo essa uma etapa integrada no processo de desenvolvimento 

tecnológico. No caso da “pílula masculina”, a configuração do usuário esbarra na 

delegação da responsabilidade com a contracepção às mulheres e na unidade da 

sexualidade masculina com a sua capacidade reprodutiva - aspectos da 



masculinidade hegemônica. Também é importante ressaltar a barreira representada 

pela menor medicalização do corpo masculino em relação ao corpo feminino, que 

dificulta a realização de testes clínicos com homens assim como leva à dificuldade 

de adesão aos tratamentos por parte deles. Obviamente, essa menor medicalização 

do corpo masculino encontra-se igualmente relacionada à configuração da 

masculinidade hegemônica. 

 Como indicativo da dificuldade encontrada na construção de usuários para 

uma tecnologia desestabilizadora das relações tradicionais de gênero, pode-se 

tomar o fato de que as pressões para a inclusão efetiva dos homens nas tecnologias 

contraceptivas na década de 60 não partiram deles, dos possíveis usuários. 

Oudshoorn indica que os homens, em geral, silenciaram quanto a esse assunto, 

enquanto feministas do Norte global e governantes do Sul global reivindicavam a 

produção desses medicamentos, preocupados, respectivamente, com o risco 

exclusivamente feminino do uso de contraceptivos e com o controle populacional. 

 Outra dificuldade apontada por Oudshoorn é o fato da indústria farmacêutica, 

tradicionalmente a principal fonte de recursos para as inovações tecnológicas no que 

diz respeito a drogas, também ter se apresentado relutante em relação ao 

desenvolvimento de contraceptivos masculinos. Houve um questionamento da 

existência de mercado para o produto, bem como um desinteresse em relação ao 

desenvolvimento de contraceptivos em geral devido aos riscos envolvidos nessa 

produção com o endurecimento dos regulamentos para a aprovação de novas 

drogas. Nesse contexto, a autora aponta que, desde o final dos anos 60, foram as 

agências públicas internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que promoveram pesquisas em contracepção. 

 Por todo o exposto, um dos principais desafios do desenvolvimento de 

contraceptivos masculinos é a produção da sua viabilidade cultural através da 

construção de demanda, ou melhor, da construção dos homens como sujeitos 

atuantes na contracepção. Oudshoorn analisa como os projetos da OMS lidaram 

com esse desafio.  

 Afirmando que a fase de desenvolvimento de um determinado produto é um 

momento privilegiado para entender a co-construção de usuários e tecnologia, a 

autora pesquisou os primeiros testes em larga escala de contraceptivos masculinos, 



levados a cabo pela OMS no final da década de 80 e começo da década de 90. Os 

homens selecionados para os testes foram somente aqueles envolvidos em relações 

heterossexuais, monogâmicas, estáveis e as suas parceiras foram engajadas no 

processo dos testes como incentivadoras e também como reguladoras do 

seguimento do tratamento por parte deles.  

 Os testes da OMS construíram, assim, a imagem do homem cuidadoso, 

responsável, envolvido em uma relação heterossexual estável, como o possível 

usuário de uma “pílula masculina” para se contrapor ao ceticismo quanto à 

viabilidade cultural dessa tecnologia. Para responder ao questionamento quanto à 

possibilidade de os homens serem confiáveis para usar contraceptivos, ou para 

responder ao questionamento quanto ao real interesse dos homens, a OMS 

enfatizou o desejo de homens engajados em relacionamentos estáveis de ajudar 

suas parceiras na contracepção. Assim, uma “pílula masculina” teria como foco não 

os homens encarados individualmente, mas sim aqueles engajados em uma relação 

estável com uma mulher. Homens solteiros ou em relações não estáveis ou não 

monogâmicas não foram tratados como usuários possíveis3.  

 Contudo, a OMS não era a única envolvida na construção de possíveis 

usuários para esses contraceptivos masculinos. A partir da concepção aqui utilizada, 

o desenvolvimento tecnológico não ocorre apenas entre as quatro paredes de um 

laboratório isolado da sociedade em geral. Nesse sentido, em muitos casos, a 

criação dos potenciais usuários não é realizada somente pelos cientistas e técnicos 

envolvidos na produção da nova tecnologia, mas envolve outros atores como a 

mídia e militantes, por exemplo. Oudshoorn indica que, para além dos 

pesquisadores envolvidos nos projetos da OMS, jornalistas, e a imprensa em geral, 

exerceram um papel muito importante na demarcação da identidade dos homens 

usuários da “pílula” desde os primeiros projetos de desenvolvimento de 

contraceptivos masculinos. 

 Ao analisar a mídia inglesa e holandesa no final da década de 90, Oudshoorn 

aponta que houve reticências quanto à viabilidade dessas novas tecnologias 

contraceptivas. Enquanto a OMS indicava o homem cuidadoso e responsável em 
																																																													
3Josilene da Silva (2004) cita entrevista da década de 70 com o médico brasileiro Elsimar Coutinho, 
engajado no desenvolvimento de uma “pílula masculina”, em que o médico apresenta essa mesma 
perspectiva em relação ao usuário da nova tecnologia. Coutinho afirma que desaconselha o uso do 
novo contraceptivo por homens jovens. 



uma relação estável como o usuário do seu produto, a mídia ressaltava que, tanto 

homens como mulheres, rejeitariam uma “pílula masculina”. A falta de confiança das 

mulheres nos homens e o medo de efeitos colaterais foram enfatizados. Assim, a 

mídia não reproduziu o discurso da OMS de novas identidades de gênero, da 

existência de uma masculinidade associada à responsabilidade contraceptiva. 

 Como tudo isso aparece no atual boom de notícias sobre contraceptivos 

masculinos? Que discursos são apresentados? Seguindo a perspectiva de 

Oudshoorn sobre o papel da mídia na criação de demanda, buscamos analisar como 

os possíveis usuários de uma “pílula masculina” são representados atualmente.  

A “pílula masculina” na mídia 

 O presente trabalho se focará na atuação da mídia a partir de 20134 através 

de notícias e reportagens publicadas online. Foram analisados 21 textos acessados 

por meio de busca no Google5 com as expressões “contraceptivo masculino” e 

“pílula masculina” e suas respectivas traduções para o inglês e o espanhol6. Trata-se 

de uma primeira aproximação com o campo e, portanto, não se configurou como 

uma pesquisa sistemática. Foram priorizados os primeiros resultados da busca no 

Google, os textos em jornais nacionais e internacionais7 e as publicações mais 

recentes.  

 Atualmente, os temas relacionados à saúde recebem grande destaque na 

mídia, tendo espaços próprios em jornais e revistas, bem como mídias 

especializadas no tema. Nesse contexto, são recorrentes as notícias e reportagens 

sobre o desenvolvimento de novos medicamentos ou sobre o seu lançamento. 

Drogas que tiveram muito sucesso, como o Prozac e o Viagra, foram extensamente 

divulgadas e analisadas pela mídia, inclusive antes do seu lançamento. Nos dias de 

hoje, o lançamento recente do Viagra feminino passa pelo mesmo processo. Por 

																																																													
4A delimitação do período a ser analisado se deu a partir do próprio campo, grande volume de 
notícias e reportagens sobre o assunto foi publicadas a partir de 2013, fazendo com que uma 
expansão do período analisado levasse a uma quantidade de material que não poderia ser analisada 
em tempo hábil para os fins do presente artigo. Contudo, cabe ressaltar que a grande recorrência de 
referências na mídia sobre essas tecnologias em desenvolvimento ocorre a partir de 2010 segundo 
as nossas primeiras observações do campo. 
5A pesquisa no Google foi realizada ao longo do mês de setembro de 2015. 
6Traduzimos “contraceptivo masculino” por “male contraceptive” e por “contraceptivo masculino”; 
pílula masculina traduzimos por “male pill” e por “píldora masculina” 
7Dos 21 textos analisados, somente quatro não foram publicados em jornais, mas em portais da 
internet, blog ou revista.	



isso, a princípio, surpreendeu-nos o fato de que, apesar de termos encontrado 

muitas referências sobre contraceptivos masculinos na mídia em geral, não 

encontramos, no período analisado, reportagens sobre o tema em revistas semanais 

nacionais de grande circulação, como a Veja e a Época, por exemplo. Essas revistas 

costumam publicar grandes reportagens sobre medicamentos com citações de 

especialistas, usuários ou possíveis futuros usuários e, muitas vezes, apresentam-

nas como matéria da capa como podemos perceber através do trabalho de Azize 

(2002) sobre as chamadas drogas do estilo de vida. Se, por um lado, acreditamos 

que tal ausência de reportagem sobre os contraceptivos masculinos em 

desenvolvimento se deva a não existência ainda de uma “pílula masculina” no 

mercado, por outro lado, ressaltamos que outros medicamentos receberam atenção 

desses meios antes mesmo de chegarem ao mercado.  

 Assim, não encontramos grandes reportagens sobre o tema, os textos sobre 

contraceptivos masculinos são, em geral, notícias curtas e muitas indicam que o 

lançamento do produto no mercado ocorrerá em breve. Apareceram dez diferentes 

tecnologias contraceptivas masculinas reversíveis em desenvolvimento, desde uma 

pílula que gera orgasmos secos, ou seja, sem ejaculação, até uma erva encontrada 

na Indonésia. O caráter reversível desses contraceptivos é bastante divulgado nos 

textos analisados. 

 A tecnologia que mais aparece, sendo citada em 12 textos, é o Vasalgel. Em 

notícia publicada na revista Crescer em 25/06/2015, ele é descrito assim: “é um 

polímero inserido no organismo por meio de uma injeção feita com anestesia no 

canal por onde passa o esperma. O material inibirá a formação dos 

espermatozoides, sem interferir na produção de testosterona”. A reversibilidade do 

método é destacada logo a seguir no texto, indicando que basta uma nova injeção 

para dissolver o gel. As previsões para o lançamento do Vasalgel são as mais 

otimistas em termos de tempo, diversas notícias anunciam seu lançamento para os 

próximos anos, 2017, 2018 ou 2020. Vários textos também trazem a informação de 

que o Vasalgel foi o primeiro contraceptivo masculino aprovado nos Estados Unidos 

pela FDA depois do preservativo.  

 Depois do Vasalgel, a tecnologia mais citada, aparecendo em seis dos 21 

textos, é uma pílula em desenvolvimento na Austrália que conseguiria bloquear a 



liberação dos espermatozoides durante o ato sexual. Em notícia publicada no jornal 

O Globo em 03/12/2013, afirma-se: “Testes em camundongos mostraram que o 

esperma poderia ficar ‘armazenado’ durante o sexo”. Chama a atenção o fato de 

que, das seis notícias que tratam dessa tecnologia, somente uma usa a expressão 

ejaculação seca para caracterizá-la. A publicação de 03/12/2013 do jornal espanhol 

El País cita a fala de um médico urologista que usa essa expressão ao se referir à 

pílula australiana, porém nas outras publicações não é ressaltado o fato de que a 

pílula impede a ejaculação. É interessante notar que, sabendo-se do valor simbólico 

da ejaculação, nenhum dos meios analisados problematizou a aceitabilidade de tal 

interferência no ato sexual, inclusive o texto do El País que apresenta a expressão 

ejaculação seca. 

 Nesse sentido, é interessante informar que houve uma confusão a partir da 

leitura de algumas notícias sobre essa tecnologia, não ficou claro para nós nas 

primeiras leituras de que se tratava de supressão da ejaculação, o que exemplifica o 

caráter sintético e pouco explicativo dos textos encontrados e a não ênfase ou 

problematização de um orgasmo seco. 

 Outra tecnologia que tem a mesma característica de bloquear a ejaculação 

aparece citada rapidamente em três publicações, ela é nomeada, em inglês, Clean-

Sheets Pill -algo como Pílula dos Lençóis Limpos. Nesse caso, o próprio nome da 

tecnologia deixa claro a supressão da ejaculação, porém, assim como no caso da 

pílula australiana citada acima, não há uma significativa problematização da 

aceitabilidade por parte dos homens e mulheres de um tal efeito. Das três 

publicações que citam rapidamente essa tecnologia, apenas o texto do dia 

06/07/2015 do The Guardian questiona a sua aceitabilidade por parte dos homens. “ 

A questão é se os homens aceitariam a ejaculação seca, ou, como um entrevistado 

de um survey colocou ‘todo o espasmo, sem o jorro’” (tradução nossa)8. Também é 

somente essa publicação que explica o funcionamento da Clean-Sheets Pill, 

afirmando que ela atua através de contração muscular nos vasos deferentes que 

impediria a liberação de esperma. Duas publicações apresentam também a 

possibilidade dessa pílula ser capaz de reduzir a transmissão do vírus HIV. 

																																																													
8O texto em língua estrangeira é: “The question is wether men would accept a dry ejaculate or, as one 
respondente to a survey put it ‘all of the twitch, none of the spurt’”. 



 Apesar da maioria das novas tecnologias em desenvolvimento, 

diferentemente do que acontecia no passado, não serem hormonais, apareceram 

cinco citações de tecnologias hormonais, dentre elas, pílulas, implantes e injeções. 

Por sua vez, nos textos que veiculam contraceptivos não-hormonais essa 

característica foi bastante ressaltada. Foram encontrados 14 textos que apontavam 

o caráter não-hormonal da maioria das tecnologias em desenvolvimento atualmente. 

“Foi batizada de Vasalgel e é uma pílula masculina não-
hormonal, tomada numa única injeção que pode ter efeito 
durante vários anos (...)” (Observador, 23/06/2015). 

“O material inibirá a formação dos espermatozoides, sem 
interferir na produção da testosterona” (Revista Crescer, 
25/06/2015). 

“(...) um anticoncepcional masculino seguro, não hormonal e 
reversível. ” (O Globo, 03/12/2013). 

 Apareceram quatro referências à gendarussa, uma planta da Indonésia que 

teria a capacidade de tirar a habilidade do espermatozoide fecundar o óvulo. O 

Express, jornal inglês, em notícia publicada em 04/12/2014, apresenta assim essa 

tecnologia: “Cientistas desenvolveram uma nova pílula contraceptiva masculina feita 

de plantas e alegam que é 99% efetiva e possui poucos efeitos colaterais” (tradução 

nossa)9. 

 As outras tecnologias citadas nos textos são o implante anti- Eppin, que só é 

citado rapidamente em duas fontes inglesas e conseguiria afetar a mobilidade do 

espermatozoide; a chamada “genetic drug”, que só é citada em uma das fonte e 

relaciona-se ao bloqueio de um gene responsável pela produção de esperma; a 

chamada Brightpill que também só aparece em uma rápida citação e é uma pílula 

que inibiria a capacidade reprodutiva do esperma; e, finalmente, uma pílula 

desenvolvida pela Universidade de Stanford nos EUA que bloquearia uma proteína 

essencial para a produção de esperma.10 

 Chama a atenção a quantidade e diversidade das tecnologias em 

desenvolvimento divulgadas na mídia, é comum um mesmo texto fazer referência a 

																																																													
9O texto em língua estrangeira é: “Scientist have developed a new male birth control pill made from 
plants, which they claim is 99 per cent effective and has few side effects.” 
10Seguimos aqui as explicações encontradas nos próprios meios analisados. O entendimento preciso 
do funcionamento dessas tecnologias não é o foco do presente trabalho e, como aqui nos interessam 
as representações sobre os contraceptivos emitidas pela mídia, buscamos reproduzir as explicações 
apresentadas pelos próprios meios de comunicação. 



mais de um projeto. Enquanto no passado os principais projetos de criação de 

contraceptivos masculinos eram baseados em tecnologias hormonais (Oudshoorn, 

2003), hoje predominam os formatos não hormonais e esse caráter, como já foi 

exposto acima, é bastante ressaltado. Em sete dos textos aqui analisados, 

aparecem referências ao fracasso dos projetos anteriores devido a efeitos colaterais, 

sendo apontados principalmente problemas com a libido, problemas hormonais e de 

infertilidade, como aparece no jornal espanhol El País em 03/12/2013: 

“As tentativas efetuadas até o momento costumavam chocar 
contra dois muros. Se era escolhido um mecanismo hormonal, 
além de não ser totalmente eficaz, os efeitos colaterais eram 
muito incontroláveis. E, se optava-se por vias fisiológicas 
(como a vasectomia), o problema é que não havia garantia de 
volta atrás já que, com a passagem do tempo, a capacidade de 
gerar espermatozoides fica afetada para sempre” (tradução 
nossa)11. 

 Assim, a referência aos hormônios quando se fala em contracepção é 

percebida como uma constante, mesmo que seja uma referência negativa, ou seja, 

indicando o caráter não hormonal das novas tecnologias ou referindo-se aos efeitos 

colaterais envolvidos nas tentativas passadas de desenvolvimento de um 

contraceptivo masculino hormonal. 

 Nesse sentido, é importante lembrar o papel central dos hormônios na nossa 

cultura para a naturalização das diferenças de gênero. Rohden (2008, p.134) indica 

que “Assistimos ao império de um ‘corpo hormonal’ que parece sobrepor-se a 

qualquer outra concepção biomédica corrente, pelo menos se considerarmos o 

sucesso da sua aceitação entre um público cada vez mais amplo”, porém, afirma 

que, nesse império de uma concepção hormonal, os corpos femininos foram 

historicamente muito mais enfatizados uma vez que principalmente as mulheres 

foram tratadas como governadas por seus hormônios.  

 Também se faz importante ressaltar os problemas constantemente divulgados 

em relação aos efeitos colaterais da pílula anticoncepcional feminina, relacionados 

																																																													
11O texto em língua estrangeira é: “Los intentos efectuados hasta el momento solían chocar contra 
dos muros. Si se elegíaun mecanismo hormonal, además de no ser del todo eficaces, losefectos 
secundários eran demasiado incontrolados. Y si se optaba por vías fisiológicas (como la vasectomía) 
el problema era que no había garantías de una vuelta atrás ya que, al cabo del tempo, la capacidad 
de generar espermatozoides queda afectada para siempre.” 



principalmente ao seu formato hormonal. Recentemente, a revista Época12 publicou 

na sua capa a foto de uma mulher vestida de preto ao lado do relato “Usei um 

anticoncepcional que quase me matou. O tratamento necrosou os meus dedos dos 

pés. Tiveram que ser amputados”. A matéria de capa denunciava os riscos da 

ingestão de hormônios para algumas mulheres.  

 Assim, em um contexto em que os hormônios são considerados a explicação 

para diversos processos corporais e comportamentos humanos, principalmente as 

diferenças entre os sexos, e que os perigos envolvidos no seu consumo são 

ressaltados, há uma divulgação recorrente do caráter não hormonal da maioria das 

tecnologias em desenvolvimento para os homens. É como se estivesse 

subentendida uma não aceitabilidade de tecnologias hormonais para interferência 

nos corpos masculinos. 

  Porém, ao analisarmos o uso de hormônios para outros fins que não 

contraceptivos, como para o tratamento da chamada andropausa, percebemos que 

essa restrição à utilização de hormônios em corpos masculinos não é generalizada. 

Rohden (2011), aponta que, se até recentemente, principalmente os corpos 

femininos haviam sido encarados como corpos hormonais e sofreram intervenções 

nesse sentido, nas últimas décadas, os homens também passaram 

significativamente a ser foco desses investimentos. Nesse sentido, percebe-se uma 

certa restrição a interferências hormonais nos corpos masculinos principalmente 

quanto à contracepção.  

 Tratando da divulgação em jornais de circulação nacional de projetos de 

desenvolvimento de contraceptivos masculinos nas décadas de 70 e 80, Josilene da 

Silva (2004) mostra que os discursos desses jornais a respeito do atraso no 

lançamento de um contraceptivo masculino, já no final da década de 70, apontavam 

para os efeitos colaterais semelhantes aos da pílula anticoncepcional feminina. Ou 

seja, os homens não estariam dispostos a encarar os mesmos efeitos que as 

mulheres como fica claro no trecho citado por Silva (2004), publicado no Jornal de 

Santa Catarina em 02/06/1978, 

“As pílulas anticoncepcionais para os homens não chegaram 
ao público porque provocam efeitos colaterais que ainda não 
puderam ser eliminados... Engordar 4 ou 5 kg por um ano para 

																																																													
12 Fonte: Revista Época, 03/04/2015. 



quem vai tomar a pílula por muitos anos é algo que podem 
concordar as mulheres, mas não os homens. 

 Um dos textos atuais, publicado no The Hunffington Post em 16/07/2015, 

afirma que os homens têm menos tolerância com efeitos colaterais, indo ao encontro 

dessa perspectiva apontada por Silva (2004). Por outro lado, atualmente, a 

referência a efeitos colaterais das novas tecnologias contraceptivas masculinas 

também é recorrente na mídia, estando presente em diversos dos textos aqui 

analisados. Porém, agora, a questão dos efeitos colaterais aparece no sentido de 

negar a sua existência e afirmar a segurança dessas novas tecnologias como nos 

trechos abaixo: 

“Por ser um processo no qual não leva hormônio na sua 
fórmula, ele se torna bem mais seguro em relação ao método 
contraceptivo feminino (...)” (Blog Diário de Biologia, 
06/10/2014). 

“(...) um anticoncepcional masculino seguro, não hormonal e 
reversível. ” (O Globo, 03/12/2013). 

“Outra vantagem é que ele não produz efeitos colaterais 

relevantes (...)”(Revista Crescer, 25/06/2015). 

 Além de enfocar a ausência de efeitos colaterais em geral, alguns textos 

enfatizam a não interferência dessas tecnologias na libido ou no desempenho sexual 

masculino, como nesse trecho publicado na Revista Crescer em 25/06/2015, “Ele 

deve ter uma eficácia semelhante à pílula anticoncepcional feminina e não terá os 

efeitos colaterais tão temidos pelos homens, como impotência e queda na libido ”.  

 Em seu estudo, Josilene da Silva (2004) também apontou a preocupação com 

a “segurança sexual do homem” como um dos pontos enunciados pela mídia nas 

décadas de 70 e 80. Nesse período, os textos já afirmavam, como agora, a não 

interferência no prazer e desempenho sexual. A centralidade da sexualidade para a 

configuração da masculinidade hegemônica pode ser considerada como o pano de 

fundo para esse foco na não interferência no prazer e desempenho sexual. 

 Assim, a mídia, de maneira geral, apresenta as novas tecnologias em 

desenvolvimento de maneira positiva, apontando sua segurança, principalmente em 

relação aos contraceptivos femininos e em relação a projetos anteriores de 

desenvolvimento de contraceptivos voltados para os homens, além de ressaltar a 

não interferência na performance sexual masculina. Essa perspectiva otimista 



também aparece no fato de não haver questionamentos quanto à aceitabilidade dos 

formatos das tecnologias. O Vasalgel, como já foi mencionado acima, consiste em 

uma injeção nos vasos deferentes de um polímero, porém nos diversos textos que 

tratam dessa tecnologia não foi problematizado se os homens aceitariam esse tipo 

de intervenção visando à contracepção.  

 Azize (2004), analisando o Viagra, aponta que, em diversos anúncios desse 

medicamento, o seu caráter não invasivo era ressaltado em relação às tecnologias 

anteriores representadas como causadoras de desconforto, entre as quais se 

encontravam implantes de próteses bem como injeções locais. Se, em certo sentido, 

aponta-se a dificuldade do uso de injeções para tratar a chamada disfunção erétil 

devido a sua aceitabilidade como forma de tratamento, podíamos imaginar que uma 

injeção com fins contraceptivos também poderia ser encarada com reticências.  

 Porém, não é isso que observamos na mídia, dos 12 textos que citam o 

Vasalgel, somente dois fazem rápida menção a questão da aceitabilidade de uma 

injeção. O jornal inglês The Telegraph, em 18/06/2015, em poucas linhas apresenta 

a questão. Afirma que é possível que o leitor esteja cético quanto a escolha por 

parte dos homens de uma injeção, porém ressalta que milhões fazem vasectomias. 

Ou seja, apesar de apontar que possam existir dúvidas quanto a aceitação dos 

homens em relação a uma tecnologia em forma de injeção, o próprio jornal resolve a 

questão afirmando que tal questionamento é infundado devido à prática de 

vasectomia. 

  O jornal The Hunffington Post em 16/07/2015, por sua vez, ao anunciar tanto 

o Vasalgel como uma outra tecnologia em forma de pílula afirma, rapidamente, no 

final da notícia, que a pílula soa mais atraente do que a injeção. Apesar de não 

haver uma efetiva problematização da aceitabilidade de uma tecnologia em forma de 

injeção, é interessante notar que, dos 12 textos sobre o Vasalgel, somente um é 

ilustrado com uma foto com seringas, todos os outros textos que possuem fotos 

apresentam como ilustração, principalmente, cartelas de pílula, homens tomando ou 

segurando uma pílula ou camisinhas. A associação entre contraceptivo e pílula é tão 

recorrente que, inclusive na foto em que aparecem seringas, há duas pílulas ao lado 

destas. 



 Além da grande maioria dos textos não questionar a aceitação de uma 

tecnologia em forma de injeção, três deles informam que o Vasalgel é menos 

invasivo que a vasectomia. Nesse mesmo sentido, as tecnologias que suprimem a 

ejaculação também não têm, em geral, a sua aceitabilidade questionada como já 

indicamos acima. A valorização dos fluidos relacionados ao orgasmo que poderia 

levar a um questionamento dos chamados orgasmos secos provenientes do uso 

dessas tecnologias não é apresentada pela mídia. Por outo lado, é interessante 

notar que, em vários relatos sobre o Vasalgel, aponta-se que o gel não bloqueia os 

outros fluidos, somente o esperma, o que pode indicar uma valorização da 

associação entre orgasmo masculino e emissão de fluidos nesses casos. 

 Em relação a ressalvas ao formato da tecnologia contraceptiva, a questão do 

esquecimento é central. Em cinco textos aparece a dificuldade gerada pelo 

esquecimento quando se trata de pílulas que devem ser ingeridas diariamente. O 

Vasalgel e um implante hormonal são apresentados, por exemplo, como tecnologias 

que resolveriam essa questão. 

 Vários textos falam do esquecimento como um problema generalizado, 

atingindo tanto homens como mulheres, porém em um deles, publicado no The 

Hunffington Postem 16/07/2015, aparece a fala de uma especialista em 

relacionamentos e sexualidade que afirma, “A possibilidade do homem esquecer é 

maior. E, no final do dia, é a pessoa em risco de engravidar que tem a maior 

motivação para tomar a pílula. E esta será sempre a mulher. ” (tradução nossa)13. 

Nesse mesmo sentido, a especialista citada pelo jornal, afirma também que os 

homens não estão acostumados a tomar remédios diariamente. 

 Pensando na aceitabilidade de forma mais ampla, não apenas referente ao 

formato da tecnologia, mas sim na própria aceitabilidade de um contraceptivo 

masculino, a mídia também, em geral, se apresenta de maneira otimista. A 

dificuldade de construção do usuário de uma pílula masculina, tal como apontada 

por Oudshoorn (2003), não aparece enfocada nas publicações aqui analisadas. A 

aprovação e o desejo em relação a um novo contraceptivo masculino por parte de 

homens e mulheres são apontados. Em texto publicado no dia 06/07/2015 no The 

																																																													
13O texto em língua estrangeira é: “The likelihood of men forgetting is higher. And at the end of the 
day, the person who’s at risk of pregnancy has the higher motivation to take the pill. And that will 
always be the women”. 



Guardian, questiona-se se os homens usariam um novo contraceptivo e a resposta é 

dada logo em seguida, 

Em um estudo sobre atitudes em relação à pílula masculina 
com homens e mulheres, ambos os sexos foram positivos – 
apesar de que, como esperado, as mulheres estavam mais 
entusiasmadas do que os homens. Homens em relações 
estáveis foram mais receptivos do que homens em relações 
sexuais casuais e homens com estilo de vida saudável foram 
mais positivos do que homens menos saudáveis. (tradução 
nossa)14. 

 As mulheres são apontadas como mais interessadas no lançamento de um 

contraceptivo masculino do que os homens, essa mesma perspectiva aparece no 

The Hunffington Post em 16/07/2015. Outro fator que cabe ressaltar do trecho acima 

destacado é que não há nenhuma referência sobre a pesquisa citada. O mesmo 

ocorre em vários outros textos aqui analisados, pesquisas e estudos são citados 

para comprovar as afirmações feitas, mas não são identificados pelos jornalistas. O 

jornal The Telegraph, em notícia publicada em 18/06/2015, afirma que pesquisa 

indica que metade dos homens usaria o Vasalgel, sem dar nenhuma informação a 

respeito da pesquisa mencionada; em entrevista publicada no jornal Zero Hora em 

07/11/2014, Stephanie Page, professora da Faculdade de Medicina da Universidade 

de Washington, quando perguntada sobre a aceitabilidade de novos contraceptivos 

masculinos, responde que pesquisas indicam que os homens de diversas culturas 

estão interessados em participar da contracepção, uma vez mais, nenhuma 

informação a respeito da pesquisa é mencionada.  

 Por sua vez, se encontramos indicações de que as mulheres seriam as mais 

interessadas no desenvolvimento de contraceptivos masculinos como as acima 

citadas, artigo publicado no The New York Times em 02/01/2014 ressalta os homens 

como os principais interessados no desenvolvimento de contraceptivos masculinos. 

Nesse texto, afirma-se que, pelo menos nos Estados Unidos, a ideia de que os 

homens não querem participar da contracepção é ultrapassada e aponta-se que os 

homens já utilizam os contraceptivos masculinos existentes, a camisinha e a 

vasectomia, logo, eles também usariam outros contraceptivos. Nesse mesmo 

sentido, o desejo masculino de controlar a reprodução é destacado por um sexólogo 

																																																													
14O texto em língua estrangeira é: “In a study of atitudes to a male pill by men and women, both sexes 
were positives- though, unsurprisingly, women were more enthusiastic than men. Men in stable 
relationships and men with healthy lifestyles were more positive than less healthy men.” 



citado em notícia publicada no portal UOL em 22/04/2015 e também surpreende a 

informação reproduzida pelo The Telegraph em 18/06/2015 de que 26.000 homens 

se encontram em uma lista de espera para participar dos testes clínicos do Vasalgel. 

 Deste modo, em geral, a mídia sinaliza para uma demanda tanto masculina 

como feminina dos contraceptivos em desenvolvimento. Somente no texto publicado 

no The Hunffington Post em 16/07/2015 aparece uma citação de uma especialista 

que põe em dúvida se os homens adeririam às novas tecnologias, as outras 

publicações até podem trazer à tona tal questionamento, mas acabam respondendo 

positivamente a respeito do interesse masculino, principalmente citando pesquisas. 

O que acaba variando de um texto para outro é o grau de aceitabilidade apontado, 

“metade dos homens diz que usaria” ou “a maioria dos homens diz que usaria”, 

assim como a indicação dos sujeitos mais interessados no lançamento dos novos 

contraceptivos, homens ou mulheres. Como vimos acima, em parte do material 

analisado, as mulheres são apresentadas como mais interessadas do que os 

homens nessas novas tecnologias. Enquanto Oudshoorn (2003) ao analisar a mídia 

inglesa e holandesa da década de 90 percebeu reticências em relação à viabilidade 

de novos contraceptivos masculinos devido à falta de confiança feminina nos 

homens, essa questão não apareceu de forma significativa no material aqui 

analisado. A confiança das mulheres em relação aos homens no que diz respeito à 

contracepção surge em dois textos que citam pesquisas – seguindo aquele padrão 

de não dar maiores informações ou referências sobre as mesmas – que indicam que 

as mulheres em relacionamentos estáveis confiariam em seus parceiros. O jornal 

australiano Newsem 20/07/2015 apresenta essa questão. 

“Mulheres parecem amar a ideia de poder compartilhar a 
responsabilidade do controle de natalidade e, na mesma 
enquete, 72% afirma que confiaria em seu parceiro para tomar 
a injeção contraceptiva. Porém, algumas das respondentes 
afirmam que tal confiança não seria estendida a parceiros 
sexuais casuais” (tradução nossa).15 

 Oudshoorn (2003) também apontou, a partir de análise dos testes levados a 

cabo pela OMS nos anos 80 e 90, a construção do homem usuário da “pílula 

masculina” como o homem cuidadoso e responsável, envolvido em uma relação 
																																																													
15O texto em língua estrangeira é: “Women seem to love the idea of being able to share the 
responsability of birth control and in the same survey, 72 per cent said they would trust their partner to 
get the birth-control shot. However some respondents said such trust would not extend to a ‘casual’ 
sexual partner”. 



heterossexual estável. Nesse mesmo sentido, Silva (2004) também indica, a partir 

de análise de notícias publicadas na mídia brasileira nas décadas de 70 e 80, que, 

segundo o médico baiano Elsimar Coutinho, envolvido no desenvolvimento de 

contraceptivos masculinos, essas tecnologias seriam voltadas para o homem casado 

e já com filhos.  

 Esse perfil do homem engajado em um relacionamento ou já com filhos 

também não apareceu de forma significativa no material aqui trabalhado. Parece não 

haver uma construção do possível usuário pela mídia que o restrinja ao homem 

engajado em relacionamento estável com uma mulher. Apenas um dos textos 

analisados, publicado no Daily Mail sobre implante e injeção hormonais, indica que 

esse tratamento contraceptivo seria ideal para homens que já possuem família e 

consideram fazer uma vasectomia, não sendo indicado para os solteiros por não 

proteger contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.  

 Em outros textos, apesar de ser recorrente a ênfase no fato dessas novas 

tecnologias não prevenirem o contágio por doenças sexualmente transmissíveis, não 

aparece nenhuma restrição quanto à idade ou ao estado conjugal dos possíveis 

usuários, inclusive a notícia apresentada no The Telegraph, em 18/06/2015 cita 

adolescentes e jovens sem estabilidade financeira como interessados nessas novas 

tecnologias. Como vimos acima, apenas quanto à confiabilidade das mulheres em 

relação aos homens no que diz respeito à gestão da contracepção, os homens em 

relacionamentos estáveis são priorizados. 

 Deste modo, se Oudshoorn (2003) apresenta a construção do usuário da 

“pílula masculina” como o homem cuidadoso e responsável que busca ajudar a sua 

companheira, pode-se dizer que, a partir dos discursos aqui analisados, atualmente 

a mídia representa o possível consumo de contraceptivos masculinos de maneira 

mais individualizada, não relacionada apenas ao engajamento em um 

relacionamento heterossexual. Os homens de diversas idades e estados conjugais 

são apresentados como possíveis usuários que têm interesses próprios em relação 

ao consumo de contraceptivos, não apenas interesses altruístas relacionados as 

suas parceiras.  

 Vários textos apontam o peso que a contracepção representa por ser algo 

encarado como responsabilidade exclusivamente feminina, porém a demanda em 



relação a uma “pílula masculina” não é enfatizada a partir de uma ajuda às 

mulheres. O trecho abaixo que abre o artigo publicado no The New York Times em 

02/01/2014 apresenta um homem possivelmente interessado em usar contraceptivo 

masculino. 

Imagina que você é um homem solteiro de 20 ou 30 e poucos 
anos. Você tem uma pós-graduação planejada para o outono e 
a vida toda pela frente. Você encontrou uma mulher e a relação 
de vocês parece promissora; depois de saírem por certo 
número de meses, você para de usar camisinha porque ela 
toma pílula. Porém você acabou de ler um artigo que diz que 
mesmo entre jovens mulheres universitárias altamente 
motivadas, cerca da metade esquece de tomar 
aproximadamente três pílulas por ciclo. Nervoso ainda? 
(tradução nossa).16 

 As próprias fotos que ilustram os textos aqui trabalhados, quando apresentam 

pessoas, são homens sozinhos tomando ou segurando um comprimido. São, em 

geral, homens brancos e na faixa dos 20 a 30 anos e apenas em uma das fotos 

aparece um casal de jovens brancos deitados em uma cama sob lençóis. 

Considerações Finais 

 As reflexões aqui apresentadas surgem em um momento de construção de 

um projeto de pesquisa, logo não se trata de um momento de conclusões, mas sim 

de primeiras impressões de um trabalho em desenvolvimento. Nesse sentido, se 

compararmos os textos aqui analisados com o que Oudshoorn (2003) nos informa 

sobre a postura da mídia inglesa e holandesa, na década de 90, a respeito dos 

contraceptivos masculino, percebe-se que há uma mudança significativa no 

discurso. Se mulheres e homens foram então representados como não interessados 

na “pílula” devido à falta de confiança nos parceiros por parte delas e devido ao 

medo aos efeitos colaterais por parte deles, atualmente, as representações são mais 

otimistas. Tanto homens como mulheres são apresentados como demandantes de 

uma “pílula masculina” e, na verdade, não há muita ênfase em qualquer 

questionamento a respeito da viabilidade ou aceitabilidade das tecnologias em 

desenvolvimento. Ao contrário, os questionamentos recorrentes sobre a existência 

																																																													
16O texto em língua estrangeira é: “Imagine you’re a 20-something or 30-something man, out on the 
dating marketing. You have grad school planned for the fall and your whole life ahead of you. You 
meet a woman who seems pretty promising; after you’ve being dating a number of months, you stop 
using condoms, because she’s on pill. Butyou just read an article that said even among highly 
motivated young college women, about half forgot to take roughly three pills per cycle. Nervous yet?” 



de mercado para tal tipo de produto são respondidos com base em pesquisas e 

estudos - apresentados sem maiores detalhes nem informações sobre quem os 

realizou - que garantem a existência de demanda.  

 A questão do risco também é recorrente, mas aparece no sentido de negá-lo. 

Essas tecnologias são apresentadas como seguras, enfatizando a não existência de 

efeitos colaterais. Pode-se dizer, assim, que a mídia atualmente é um ator 

fundamental na construção da viabilização dessas tecnologias. Inclusive nos textos 

encontramos referências a membros de organizações não governamentais 

envolvidas no fomento a pesquisas de contraceptivos masculinos, como a Parsemus 

Foundation e o Male Contracept Information Project, o que demonstra que a mídia 

divulga a perspectiva desses atores diretamente engajados no desenvolvimento de 

contraceptivos masculinos. 

 É possível também perceber uma expansão do possível usuário, se antes 

eram enfocados os homens em relações estáveis com mulheres, atualmente, parece 

que os homens em idade reprodutiva em geral são concebidos como possíveis 

usuários.  Ou seja, são os homens pensados como indivíduos que aparecem como 

usuários. Isso é muito significativo se pensarmos a construção cultural da mulher 

como responsável pela contracepção e a consequente exclusão da contracepção da 

masculinidade hegemônica. Mesmo acreditando que a criação de um contraceptivo 

masculino por si só desestabilizaria essa relação dos gêneros com a contracepção, 

pode-se pensar que a criação de uma “pílula” que seja construída como voltada para 

homens cuidadosos e engajados em relações estáveis com mulheres acaba por 

focar no relacionamento, mas continua enfatizando a mulher, já que esses homens 

estariam “ajudando” a parceira. Assim, isso marcaria uma certa ruptura, porém ainda 

circunscreveria a contracepção ao universo masculino somente quando esse 

estivesse associado a uma mulher. Por outro lado, se todos os homens 

individualmente são pensados como usuários de um contraceptivo masculino, como 

sujeitos que buscam e estão engajados na contracepção, pode-se considerar que há 

uma verdadeira ruptura com esse padrão de divisão sexual da contracepção. 

 Tratando-se de tecnologias que ainda não estão disponíveis no mercado não 

é possível prever o seu impacto nas relações de gênero, porém acreditamos que os 

discursos que giram em torno dos projetos de desenvolvimento dessas tecnologias 



nos fazem pensar sobre a configuração atual das relações de gênero quanto à 

contracepção e à reprodução. Se realmente haverá uma ruptura em relação à 

exclusão da contracepção da masculinidade hegemônica, não é possível prever, 

mas parece que atualmente há a difusão de um discurso questionador da 

responsabilização exclusivamente feminina em termos de contracepção. 
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