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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo discutir algumas questões a 

respeito da saúde e da doença, e suas possíveis repercussões sobre a 

masculinidade, vistas através das representações de homens portadores de 

doenças na próstata. É resultado de uma investigação de abordagem qualitativa, 

centrada na dimensão subjetiva do processo de adoecer e sua repercussão sobre 

a definição/redefinição da identidade do gênero masculino. Analisaram-se, em 

especial, as repercussões que a experiência da doença, enquanto estado de 

fragilidade, podem provocar nos homens, em termos de mudança de 

comportamento, no sentido de ensejar um processo de cuidado para com a sua 

saúde. 

A investigação centrou-se em um grupo de entrevistados, oriundo das 

classes populares, buscando-se conjugar a dimensão simbólica das ações dos 

sujeitos masculinos com os condicionantes materiais de classe dos mesmos; 

considerando-se que há por parte dessas classes um compartilhar de 

representações próprias, constitutivas de uma cultura popular.  

 O trabalho de campo foi realizado no período de agosto a outubro de 

1999, num hospital público filantrópico de Fortaleza, utilizando-se entrevistas 

individuais semi-estruturadas. A análise empreendida partiu da definição prévia de 

temas para a elaboração do roteiro de entrevista, seguida da identificação das 

categorias emergentes no discurso dos informantes como eixo de codificação em 

núcleos temáticos. 

Dentre os resultados encontrados podemos destacar: que o trabalho é 

determinante da qualidade da saúde dos homens das classes populares, não 

sendo a doença, portanto, que provoca repercussões sobre a masculinidade e sim 

o trabalho; que a doença não parece representar uma preocupação em ralação ao 

exercício das atividades sexuais, pelo menos, não tanto quanto representa em 

relação ao trabalho; que, por não darem muita atenção às sensações doentias e ao 

próprio corpo, os homens também não percebem a próstata com um órgão que 

tem implicações no seu desempenho sexual; e, por fim, que a noção de cuidado 

com a saúde está associada aos excessos nas atividades do lazer, sinalizando 

para uma certa  dificuldade em cuidar da saúde quando se é homem e jovem.  
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ABSTRACT 

 

The present dissertation has the goal of discuss some questions about 

health and illness and their possible repercussions over masculinity, seen through 

the representations of men porter of illness in the prostate. It�s the result of an 

investigation of qualitative approach, centered on the subjective dimension of the 

process of getting ill and its repercussion over the definition/redefinition of the 

identity of the male gender. Were specially analyzed the repercussions that the 

experience of illness, while fragility status, can cause over man, about the behavior 

change, in the meaning of bringing a process of taking care of their health. 

The was centered in a group of people who were interviewed, came from 

the popular classes, searching for joining the symbolic dimension of the actions of 

the male subjects within their class material conditions, building a popular culture. 

The camp work was made from august to October, 1999, in a philanthropic public 

hospital in Fortaleza, using individual interviews semi structured. The analysis made 

started by the previous definitions of the topics for the elaboration of the interviews 

schedule, followed by the identification of the emergent categories from the 

informant speeches as a center of codification in thematic nucleus. 

Among the found results we can detach: that the work is determinant for 

health quality of the man in popular classes, it�s not illness therefore, that provokes 

repercussions over masculinity, but work is determinant, that illness does not 

represent a preoccupation related to the development of sexual activities, at least, 

not so much as the work relation represents, that  the lack of attention on sickly 

sensations and on their own body men also don�t notice the prostate as an organ 

that has implication with sexual achievement and, at last, that health care notions is 

associated with extravagance in entertainment activities signing for a certain 

difficulty in taking care of health when it�s a young man. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Já de alguns anos temos nos dedicado à compreensão da condição 

feminina, com especial interesse nos campos da saúde e da sexualidade. 

Entretanto, na busca cotidiana de encontrar estratégias para a promoção de uma 

maior eqüidade entre homens e mulheres, deparamo-nos com a necessidade de 

conhecer também a condição masculina. Necessidade esta que foi reafirmada nas 

breves incursões que fizemos pelos estudos de gênero e pela leitura do atual 

contexto epidemiológico das doenças sexualmente transmissíveis. 

Neste percurso, vivenciamos, recentemente, uma experiência de 

construção de uma proposta metodológica para a realização de grupos sócio-

pedagógicos entre homens, visando à sensibilização da população masculina para 

uma maior participação nas decisões e ações relativas ao exercício da 

sexualidade, dos direitos reprodutivos e do planejamento familiar1. Esse foi um 

projeto que nos propiciou um exercício bastante enriquecedor na construção e 

operacionalização do conceito de gênero, não só por estar lidando diretamente 

com homens, mas também por estar levando a uma parcela da população 

masculina o confronto com temas e preocupações que estão tradicionalmente 

ligadas ao universo feminino.  

Essa experiência sinalizou-nos a existência de um distanciamento dos 

homens para com alguns aspectos da saúde e do seu próprio corpo. 

Distanciamento esse que julgamos estar subjacente à já constatada negligência 

dos homens para com as questões relativas à reprodução e à sexualidade e a uma 

certa ausência deles nos serviços de saúde. Isto nos fez considerar ser relevante 

investigar a existência de uma possível relação entre alguns aspectos da saúde e 

                                                
1  Veja-se COSTA, 1997.  
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da doença e a construção social da masculinidade, o que veio se constituir na 

investigação que ora apresentamos. 

Um outro fator que nos motivou para a realização deste trabalho foi a 

existência de uma lacuna acadêmica acerca dos estudos de gênero, notadamente 

no campo da epidemiologia, o que torna ainda mais necessários estudos sob essa 

perspectiva, uma vez que se sabe ser gênero um dos princípios organizadores da 

nossa sociedade.  

Esta dissertação tem por objetivo discutir algumas questões a respeito 

da saúde e da doença, e suas possíveis repercussões sobre a masculinidade, 

vistas através das representações de homens portadores de doenças na próstata.  

Examina-se mais detalhadamente qual a noção que homens atribuem ao cuidado 

para com a saúde, considerando que a construção da masculinidade não favorece 

uma maior ausculta e atenção com o seu corpo como um corpo que pode adoecer. 

Dentro dos limites deste estudo esperamos, pois contribuir para com a 

desconstrução de alguns estereótipos sociais do gênero masculino, mais 

especificamente, nos aspectos que afetam a saúde dos homens. 

Na primeira parte do trabalho, procuramos situar a masculinidade no 

contexto da produção teórica disponível. Verificando tratar-se de um campo de 

estudo recente e em construção, tentamos fazer uma aproximação teórica entre os 

temas da masculinidade e da saúde, no intuito de elaboração do nosso próprio 

objeto de estudo. 

Na segunda parte, analisamos o material colhido nas entrevistas. 

Partindo da idéia inicial de que a doença poderia produzir repercussões na 

masculinidade, verificamos que o trabalho é um valor central na identidade 

masculina, que se sobrepõe ao valor saúde e que, em relação a ele, se constroem 

modelos ideais de homem. Em seguida, discorremos sobre a noção que os 
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homens entrevistados têm sobre o cuidado com a saúde, mostrando que essa 

noção está relacionada a dois modelos ideais de homem, por eles referidos.  

Ao final, destacamos alguns aspectos do estudo que consideramos 

relevantes e reafirmamos a importância do conhecimento das representações dos 

homens sobre masculinidade, saúde e trabalho, para compreensão de alguns 

comportamentos dos mesmos em relação à saúde. 
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2.  A CONSTRUÇAO DO OBJETO DE ESTUDO 

  

2. 1.  Considerações Iniciais  

 

Investigações sobre homens e masculinidade são recentes e 

relativamente escassas, constituindo-se, porém, num campo de estudo de 

interesse e importância crescentes. Na academia, o tema da masculinidade surge 

nos Estados Unidos na década de 70, indo florescer e ganhar visibilidade na 

América Latina já na década de 80, quando aparecem diversos estudos com focos 

diferenciados sobre as identidades masculinas, sobre a crise da masculinidade e 

sobre as práticas masculinas no âmbito das relações de gênero. �Nos últimos anos, 

nas universidades anglo-americanas vem sendo organizada uma nova sub-área de 

reflexão interdisciplinar que, a exemplo dos women�s studies, dedica-se 

exclusivamente ao estudo do gênero masculino. São os chamados men�s studies. 

Na França, intelectuais do peso de Pierre Bourdieu têm visitado o tema em artigos 

e livros recentes.� (Heilborn & Carrara, 1998). 

Mesmo se tratando de um tema de interesse recente, levantamentos 

bibliográficos demonstram que a produção teórica sobre masculinidade tem 

aumentado com uma certa celeridade nos últimos anos. Arilha, Ridente e Medrado 

(1998), referem que em 1979 o Instituto Tecnológico de Massachusetts já havia 

listado um total de 1300 itens como bibliografia de estudos da masculinidade.   

A produção acadêmica ao se ampliar ganha uma diversidade de 

conceituações e abordagens teórico-metodológicas em torno desse novo objeto de 

estudo � os homens enquanto representantes de um gênero. A propósito, Heilborn 

e Carrara (1998) chamaram a atenção para o significado da emergência desse 

objeto de investigação, bem como para as imprevisíveis conseqüências sociais que 
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dele possam advir, salientando que �... a construção de novos objetos científicos 

supõe e geralmente reforça processos de dominação que atingem certos grupos 

sociais.� Lembram, porém, que �submeter os homens - seu organismo, seu 

comportamento ou os valores socialmente atribuídos ao gênero masculino � ao 

crivo da especulação cientifica parece ter sido tarefa bem mais complicada� daquilo 

que aconteceu, por exemplo, com os loucos, as mulheres, as crianças entre outros 

grupos.  

O conceito de masculinidade surge, pois, como um produto histórico 

bastante recente e de difícil conceituação. Entretanto, a despeito das dificuldades 

em torno da construção desse novo objeto de estudo, atualmente o que se faz 

claro é uma forte tendência de reversão da idéia do homem enquanto 

representante universal de toda a espécie humana, que tem como cenário e causa 

um conjunto de fatores: a dinâmica dos estudos de gênero, a trajetória da epidemia 

da AIDS e uma crise na identidade masculina. Crise essa, provocada, segundo 

alguns autores, pelas novas posições dos movimentos feminista e homossexual. 

Assim, novos olhares se lançam sobre os homens, promovendo reflexões sobre 

problemas específicos do gênero masculino. 

A percepção da crise no modelo masculino tradicional, que se traduz 

numa diversidade de problemas sociais como a gravidez adolescente e suas 

repercussões, o bloqueio sexual, o abandono das crianças e da família,  os casos 

de violência doméstica e sexual e a escassa participação em problemas de saúde 

reprodutiva, estimulou o interesse teórico de ampliar os estudos gênero a partir da 

inclusão da masculinidade. (Valdés e Olavarría; 1997) 

Kenneth Clatterbaugh2, em 1990, classifica a produção acadêmica 

                                                
2  Citado em VALDÉS e OLAVARRÍA; 1997, 20. Clatterbaugh, K., 1990. Contemporary 

Perspectives on Masculinity. Men, Homen d Politics in Modern Society. Bolder: Westview Press.  
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disponível em seis principais perspectivas: 

1. a perspectiva conservadora, que considera natural que os homens sejam 

provedores e protetores das mulheres, que sejam social e politicamente 

dominadores, pois isto corresponde a uma manifestação da natureza masculina 

e seu papel civilizador; 

2. a perspectiva pró-feminista, que considera que a masculinidade tem sido criada 

através do privilégio dos homens e da correspondente opressão das mulheres, 

causando danos aos homens para além das recompensas que lhes oferece o 

sistema; 

3. a perspectiva dos Men�s Rights, que postula que os papéis masculinos 

tradicionais são altamente danosos para os homens e que o feminismo só tem 

confundido as coisas, pois não tem criado para os homens o mesmo que tem 

conseguido para as mulheres; 

4. a perspectiva espiritual, que se baseia na convicção de que a masculinidade 

deriva de padrões inconscientes profundos, que se revelam através das lendas, 

mitos e rituais; 

5. a perspectiva socialista, que considera que a masculinidade se funda nas 

classes sociais determinadas economicamente; e 

6. a perspectiva de grupos específicos, que discute a idéia de uma masculinidade 

universal. 

De uma forma mais simplificada, Arilha vai se reportar a essa produção 

agrupando-a em dois grandes blocos: 

�Aliados do feminismo � aqueles que reconhecem a base dos 

estudos sobre a masculinidade no avanço das teorias 

feministas � e estudos autônomos sobre masculinidade � que 
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não são vinculados diretamente às discussões conceituais 

sobre gênero nem às conquistas do movimento de mulheres�. 

(Arilha, Ridente e Medrado; 1998, 19). 

Apesar deste último bloco ser definido por uma não vinculação com os 

estudos feministas, percebe-se em todas as vertentes teóricas uma postura frente 

ao feminismo, bem como uma proposição de mudanças nas relações de gênero. 

Isto nos faz considerar que se trata de toda uma produção que nasce sob a égide 

dos estudos feministas, mais precisamente a partir da mudança conceitual que se 

opera no seio das ciências humanas, quando se constrói o conceito de gênero. 

Valdés e Olavarría vão afirmar que, já em meados da década de 70, quando em 

várias universidades dos Estados Unidos alguns professores começaram a falar 

sobre gênero e masculinidade,  

�... muchos de ellos lo hacían en respuesta y a partir de la 

investigación feminista que hacía hecho evidente que el 

género era una característica central de la vida social y que 

constituía uno de los principios organizadores de su propia 

vida. El género aparecía definiendo tanto sus identidades 

como las instituciones de las que formaban parte.�  

(Valdés e Olavarría; 1997, 11) 

Cria-se uma polêmica no meio intelectual em torno da origem dos 

estudos sobre masculinidade. Teria sido no âmbito dos estudos feministas, como 

uma sub-área dos estudos de gênero, tendo como norte a busca da eqüidade entre 

homens e mulheres, ou estaria surgindo uma nova área de reflexão autônoma 

sobre a masculinidade, esta mais preocupada em explicar e oferecer respostas à 
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crise da masculinidade3?. Ante essa polêmica, há que estar atento, como bem 

lembram por Heilborn e Carrara (1998), às conseqüências sociais que cada um 

desses posicionamentos pode gerar. A produção desse novo saber faz brotar 

novos discursos capazes de gerar desdobramentos em relação às posturas 

adotadas frente às políticas sociais e à institucionalização das condutas e relações 

entre homens e mulheres. 

Oliveira (1998), num artigo acerca dos discursos sobre a masculinidade, 

analisa algumas posições tomadas no debate acadêmico sobre o tema, com o 

intuito de esclarecer o sentido que vai se delineando no processo de visibilizaçao 

do gênero masculino e suas possíveis conseqüências.  

Ele identifica três linhas discursivas: o �discurso vitimário�, que, numa 

reelaboração da masculinidade, apresenta a condição masculina enquanto vitima 

de um conjunto de fatores sociais e psíquicos, os quais provocam nos homens um 

premente estado de tensão, sofrimento e insegurança e ainda uma inabilidade para 

lidar com os sentimentos; as �análises psicologizantes�,  fundamentadas nas idéias 

de Nancy Chodorow, que defendem a tese de que os homens, ao romperem como 

a sua primeira base de referência identitária � a mulher, a mãe - passam a ter uma 

nova identidade frágil, uma personalidade com reduzida capacidade de 

relacionamentos e barreiras em torno do ego masculino; e o discurso da relação 

�capitalismo x masculinidade� , cuja fundamentação vem de Michael kaufman. Ele 

defende que o trabalho constitui e abala, simultaneamente, a masculinidade, 

reduzindo a visão crítica que os homens têm de si próprios, reproduzindo os 

valores patriarcais e alimentando as disputas e os jogos de poder. Forja-se o 

homem máquina, impossibilitado de problematizar a maneira como socialmente 

                                                
3  Referimo-nos mais especificamente à discussão sobre as razões que estariam levando os 

homens, na contemporaneidade, a viverem um processo de reflexão, feita por NOLASCO; 1993, 

cap. I. 
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tornaram-se homens. 

  Elaborando uma crítica a essas posições, Oliveira (1998) considera 

que os discursos psicologizantes são problemáticos, pois eles explicam os 

benefícios da condição masculina por forças externas, pela natureza, pelas 

convenções ou pelo comportamento feminino e, com isto, eles dificultam as 

possibilidades de transformação das estruturas de poder, na medida em que 

operam uma inversão, transformando o réu em vítima. Quanto aos discursos 

focados no capitalismo, ele avalia que pouca atenção é dada às relações de poder 

entre homens e mulheres, transferindo-se a culpa do macho para o papel dele 

(macho). Cria-se uma armadilha, �se a culpa é do sistema, nada pode ser feito 

enquanto ele não for alterado�, eximindo-se, assim, os homens das 

responsabilidades sobre as suas práticas cotidianas.  

 

2. 2. Gênero e Masculinidade 

  

Tendo por base a classificação de Kenneth Clatterbaugh
4 acerca da 

produção acadêmica sobre masculinidade e concordando com as críticas feitas por 

Oliveira,  refutamos as perspectivas de base conservadora e naturalista, 

espiritualista ou psicológica, dos Men�s Rights, assim como não comungamos com 

a idéia de uma masculinidade universal. A posição teórica que vamos adotar para 

tratar de masculinidade neste estudo está ancorada no quadro de referência 

conceitual dos estudos da masculinidade sob uma perspectiva de gênero, mais 

especificamente, no trabalho do sociólogo R. W. Connell (1995, 1997). Isto por 

considerarmos ser gênero um dos importantes princípios organizadores da nossa 

sociedade, assim como as dimensões de classe social, raça, etnia e geração. A 

                                                
4  VALDÉS e OLAVARRÍA. Op. cit.. 
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despeito do conhecimento sobre o gênero estar submetido a grandes discussões e 

até a imprecisões no debate teórico
5, entendemos que o conceito de gênero 

constitui-se numa categoria analítica cuja utilização nos permite compreender o 

significado dos comportamentos e atitudes de homens e mulheres assim como a 

diversidade das relações entre o feminino e o masculino, seja através das relações 

sociais seja da linguagem e, ainda, perceber a assimetria de poder existente 

nessas relações.   

Connell encara gênero como uma forma de ordenação das práticas 

sociais que está vinculada e interage com outras estruturas sociais, tais como raça, 

classe, etnia, nacionalidade e posição na ordem mundial. Na sua perspectiva, ao 

falar de masculinidade se está falando de gênero numa forma culturalmente 

específica, se está falando de uma diversidade de modelos masculinos. As 

masculinidades estariam construídas, assim, não só em relação às mulheres, mas 

também em relação aos próprios homens e à posição que eles ocupam no seio de 

determinadas estruturas. Para compreendermos as masculinidades das classes 

populares, por exemplo, também devemos considerar a estrutura de gênero no 

interior dessas classes.  

Para conhecer as estruturas de gênero, com vistas à compreensão da 

masculinidade, Connell propõe um modelo provisório de ordenação com três 

dimensões que possibilitem diferenciar as relações de poder, de produção e de 

cathexis
6
. (Connel, 1997). Defende ele que em todas as sociedades há registros 

culturais de gênero, mas nem todas têm o conceito de masculinidade, daí uma 

certa dificuldade em conceituar a masculinidade, e aponta então quatro enfoques 

principais para a busca dessa definição:  

                                                
5 Sobre os limites e problemas na utilização da categoria gênero, veja-se Heilborn, 1992. 
6  Definida por Connell, nos termos de Freud, como �vínculo emocional� dirigido a um objeto 

com um gênero definido. 
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1. As definições essencialistas, que definem a masculinidade por meio de um 

traço definidor do núcleo masculino universal; 

2. a ciência social positivista, que define a masculinidade como o que os homens 

realmente são; 

3. as definições normativas, que reconhecendo as diferenças entre homens e 

mulheres, vão apontar um modelo: a masculinidade é o que os homens deveriam 

ser; e  

4.  os enfoques semióticos, os quais definem a masculinidade mediante um 

sistema simbólico de diferenças em que se contrastam os lugares masculino e 

feminino. 

Analisando os quatro, ele afirma que esta última definição, de enfoque 

semiótico, tem sido muito efetiva nas análises culturais, pois escapa da 

arbitrariedade do essencialismo e dos paradoxos das definições positiva e 

normativa. Entretanto, ele também chama a atenção para a limitação desse 

enfoque, pois o discurso não esgota a análise social.   Connell vai lembrar que:  

�Para abarcar la amplia gama de tópicos acerca de la 

masculinidad, requerimos también de otras formas de 

expresar las relaciones: lugares com correspondencia de 

género en la produccion y en el consumo, lugares en 

instituciones y en ambientes naturales, lugares en las luchas 

sociales y militares.� (Connell; 1997, 34) 

Apesar da dificuldade de conceituação da masculinidade, Connell vai 

defini-la como sendo: 

�... al mismo tiempo la posición en las relaciones de género, 

las prácticas por las cuales los hombres y mujeres se 

comprometen con esa posición de género, y los efectos de 
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estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad 

y en la cultura.� (Connell; 1997, 35)  

Não se poderia, portanto, conceber masculinidade senão dentro de um 

sistema de relações de gênero, uma vez ser este um elemento constitutivo das 

relações sociais. Neste ponto, pode-se concluir que as idéias de Connell vão ao 

encontro das idéias de Scott, para quem a dimensão de gênero está envolvida em 

quatro fatores: um campo simbólico, um conjunto de normas, a esfera institucional 

e o plano da subjetividade (Scott; 1996). Nessa perspectiva, gênero pode ser 

compreendido tanto como uma construção sociocultural quanto como um aparato 

semiótico, um sistema de representações que atribui significado (identidade, valor, 

prestígio, posição de parentesco, status dentro da hierarquia social, etc.) a 

indivíduos dentro da sociedade.  

Diante desse novo quadro de referência conceitual, no qual se enfatiza o 

caráter relacional do gênero, pode-se afirmar ser impossível compreender a 

masculinidade sem fazer referência à feminilidade e vice-versa. Masculino e 

feminino estão, sempre referidos um ao outro, quer se trate de relação ou de 

representação (Santos; 1998). 

 

 2. 3.  Masculinidade e Saúde 

 

Estudos de inspiração feminista muito têm produzido sobre a saúde da 

mulher, entretanto, só recentemente alguns trabalhos vêm apontando a 

necessidade de proceder investigações epidemiológicas sobre o prisma de gênero 

nas quais também se incluam os homens. A partir dos estudos de gênero dá-se 

início e impulso a toda uma discussão sobre a diferenciação sexual nas formas de 

adoecer, articulada com a construção social dos corpos sexualizados de homens e 
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mulheres.  

Reconhecendo-se hoje que as definições sociais do ser homem e do ser 

mulher produzem uma diferenciação sexual de comportamentos, atitudes e 

atividades, que trazem riscos específicos para a saúde e oferecem diferentes graus 

de acesso aos recursos de atenção primária (Rios & Gómez, 1991), alguns autores 

abordam, sob diferentes concepções, a relação masculinidade e risco. 

Leal e Boff (1996) referem-se a um trabalho realizado por Leal, já em 

1984, a respeito de uma manifestação folclórica específica do sul do Brasil � trocas 

rimadas de insultos e ofensas entre adolescentes masculinos, cujos dados 

empíricos apontam para uma problemática cerne da identidade masculina como 

algo que está sempre em risco e que precisa ser constantemente reposta e 

reconquistada. 

Badinter (1993), num livro seu, muito difundido no Brasil, sobre a 

identidade masculina, procura demonstrar a existência de um ideal masculino que 

leva os homens à morte prematura, pois nele está prescrito que os homens devem 

exibir uma aparência de audácia, agressividade, e até mostrar-se dispostos a 

correr todos os riscos, inclusive quando a razão ou o medo aconselham o contrário.  

Keijzer (1995), sustenta que a masculinidade pode se constituir em fator 

de risco, uma vez que as formas de socialização masculina, existentes no México, 

se pautam por comportamentos temerários, os quais, com o tempo, se 

transformam num custo para a saúde dos homens. A tese de Keijzer, embora 

importante, por chamar a atenção para os comportamentos temerários dos 

homens, merece ser relativizada pelo deslizamento semântico que opera na 

utilização da expressão �fator de risco�. Fator de risco é um conceito utilizado pela 

epidemiologia para indicar uma causa ou uma variável que se acredita estar 

relacionada com a probabilidade do desenvolvimento de uma doença ou agravo à 
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saúde em um determinado grupo populacional; não devendo assim se transportar 

para a análise de comportamentos sociais ou mesmo do que seria um fator de 

risco social.  

Com base em alguns estudos psicológicos feministas, Ortiz (1995) 

desenvolve um argumento sobre a construção de um discurso auto-opressor 

masculino que leva os homens a resistirem em assumir posturas responsáveis 

diante de outros/outras e a negligenciar os cuidados com o corpo e com a saúde, 

criando, assim, obstáculos aos esforços de prevenção da transmissão do HIV e 

pondo em risco a vida de seus parceiros sexuais. 

No campo da epidemiologia, estudos de prevalência e de incidência das 

mais diversas patologias têm apontado dados sobre as taxas de sobremortalidade 

masculina e feminina, chamando a atenção principalmente para os casos 

relacionados à violência, que têm nos homens seu principal agente e vítima. Um 

estudo sobre homicídios, no Brasil, para o período de 1980 a 1988, apresentou que 

�... a população masculina, que em 1980 morria nove vezes mais que a feminina, 

passou, em 1988, a morrer numa razão de onze homens para cada mulher� 

(Souza, 1994:47); o que demonstra um índice crescente de sobremortalidade 

masculina por causas violentas.  

A trajetória mundial da epidemia da AIDS evidenciou a urgência de 

incluir os homens nas políticas de prevenção e controle das doenças sexualmente 

transmissíveis. Dada a alta valorização que é publicamente atribuída ao 

desempenho sexual ativo do homem, ele dispõe de maior liberdade para o 

exercício da sua sexualidade e se expõe a comportamentos considerados 

prejudiciais à saúde
7, daí uma maior atribuição de responsabilidade aos mesmos 

                                                
7  A idéia de que os homens se expõem a comportamentos prejudiciais à saúde é uma 

representação que está presente em alguns segmentos da população feminina conforme o 

constatado por Knauth (1998), o que é compartilhada pelos homens que fizeram parte deste estudo 
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na prevenção e controle da epidemia. A partir dos anos 90, a Organização das 

Nações Unidas � ONU inclui nas Plataformas de Ação das suas Conferências 

Mundiais8 o reconhecimento da necessidade de encorajar os homens a 

participarem plenamente de todos os atos favoráveis à igualdade de gênero, 

inclusive no sentido de que assumam suas responsabilidades na prevenção da 

AIDS e demais enfermidades sexualmente transmissíveis. 

A mídia, por sua vez, tem tratado de difundir uma nova imagem dos 

homens, seja pela idéia de uma crise da masculinidade, onde incluem as questões 

da sexualidade e da paternidade, seja pela idéia dos riscos para a saúde dos 

mesmos. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, tem veiculado com freqüência, 

a partir dos anos oitenta, diversas matérias sobre o tema. Merece destaque, até 

pela forma �quente� como é apresentada, aquela que tem como título: �Ser homem 

hoje é considerado um dos mais sérios fatores de risco para a saúde� (14.06.1998); 

trazendo um conteúdo que deve ser considerado de maneira crítica. O que está em 

pauta é um novo discurso que vem impregnado dos valores cuidado, respeito e 

responsabilidade sempre a serem cobrados dos homens, já que estes valores não 

se encontram tão presentes no ideário masculino assim como estão no feminino, 

pelo menos no que diz respeito à saúde, à sexualidade e à reprodução. 

Compreender como e porque homens e mulheres têm a saúde afetada 

diferencialmente e, mais ainda, como eles/elas reagem ante o sofrimento 

provocado por doenças/agravos, e como a instituição de saúde os/as acolhe é 

ainda um desafio para estudiosos e formuladores de políticas públicas. Com tais 

questionamentos, ressalve-se, não se está querendo compactuar com o discurso 

                                                                                                                                              
e que também está presente no discurso médico. 
 
8  Vejam-se as Plataformas de Ação da Conferência sobre População e Desenvolvimento 

(Cairo, 1994) e da Conferência sobre a Mulher (Pequim, 1995). 
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vitimário. Nossa inquietação vai no sentido de identificar qual a percepção que os 

homens têm do seu próprio corpo e qual a noção que eles atribuem ao cuidado 

com a saúde, considerando que a construção da masculinidade não favorece uma 

maior ausculta e cuidado com o seu corpo como um corpo que pode adoecer. 

 

3.  CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 
 
3. 1.  Pressupostos 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa, optamos por uma abordagem 

qualitativa, focada na dimensão subjetiva do processo de adoecer e sua 

repercussão sobre a definição/redefinição da identidade de gênero masculina. 

A investigação centra-se em um grupo de entrevistados oriundo das 

classes populares, buscando-se conjugar a dimensão simbólica das ações dos 

sujeitos masculinos com os condicionantes materiais de classe dos mesmos, 

considerando-se que há por parte dessas classes um compartilhar de 

representações próprias, constitutivas de uma cultura popular (Duarte, 1986; Sarti, 

1996; Heilborn, 1997).  

Partiu-se do pressuposto de que a doença, por se constituir num 

momento de fragilidade na vida das pessoas, abriria espaço para demonstrações 

de dor e de sofrimento, que em geral são pouco permitidas aos homens num 

modelo tradicional de masculinidade. A modelação das emoções de um ethos 

masculino funda-se na valorização das forças muscular e corporal (não só física 

como moral) e, nesse sentido, produz uma representação do homem �como mais 

distante das doenças e perturbações em geral, do que a mulher� (Duarte, 1986). 

A divisão moral do trabalho por gêneros, característica das sociedades 
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ocidentais contemporâneas, produz uma separação da vida social entre uma 

esfera pública, eminentemente masculina, associada à produção capitalista, e uma 

esfera doméstica, privada, feminina, lugar da reprodução e da expressão dos 

afetos e dos cuidados intra-familiares (Durham, 1983). Nesta forma de organização 

social, a divisão de tarefas na esfera doméstica é pautada por uma diferenciação e 

uma hierarquia segundo o gênero, que faz com que homens e mulheres assumam, 

de forma diferenciada, as responsabilidades, as preocupações e os cuidados 

preventivos e curativos com o corpo, com a saúde e com a doença. Tais 

responsabilidades são, em geral, atribuídas e assumidas unicamente pelas 

mulheres, seja com elas próprias ou com aqueles que as cercam - marido, filhos e 

demais parentes, mantendo-se os homens afastados delas (Costa, 1997). Como 

bem demonstrou Boltanski (1979), �as mulheres parecem mais atentas que os 

homens às sensações doentias, escutam-se mais do que eles, da mesma maneira 

que os membros das classes superiores se escutam mais facilmente que os 

membros das classes populares.� De acordo com a sua tese, os indivíduos 

prestam tanto menos atenção ao corpo, quanto mais intensamente são levados a 

agir fisicamente; isto porque o estabelecimento de uma relação reflexiva com o 

corpo é pouco compatível com uma utilização intensa do mesmo.  

Optou-se, então, por investigar os homens num estado de doença e 

através de suas representações considerando, tal qual Herzlich (1991), ser este �... 

um evento que ameaça ou modifica, às vezes irremediavelmente, nossa vida 

individual, nossa inserção social...�, podendo assim constituir-se num momento 

singular na vida dos sujeitos masculinos que nos possibilitaria identificar, mais 

claramente, possíveis redefinições nas relações entre os gêneros, assim como 

mudanças nos modelos de masculinidade. 

Foram analisadas, em especial, as repercussões que a experiência da 
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doença, enquanto estado de fragilidade, pode provocar nos homens em termos de 

mudança de comportamento, no sentido de ensejar um processo de cuidado com a 

sua saúde e seu corpo, uma vez já ser conhecido o �... papel historicamente 

assumido pelas mulheres no cuidado aos enfermos, tanto no âmbito profissional, 

no caso da enfermagem, como no âmbito doméstico� (Witt, 1996), pouco se 

sabendo a respeito do cuidado dos homens, seja consigo próprio, seja com os 

outros. 

 

3. 2.  Notas de Campo 

 

Talvez seja importante esclarecer que, ao iniciar a investigação, nosso 

interesse centrava-se na relação masculinidade e saúde enfocada através das 

representações de homens com câncer de próstata. Mobilizavam-nos as questões 

levantadas por um escritor americano sobre a sua experiência ao vivenciar um 

câncer de próstata (Korda, 1997). Ao longo do seu relato, o autor faz um paralelo 

entre o câncer de próstata e o câncer de mama, entre as instituições de que 

dispõem e as estratégias diferenciadas que homens e mulheres desenvolvem para 

enfrentar tais doenças. Segundo ele, os homens enfrentam muito mais dificuldades 

que as mulheres. Por serem tumores malignos, passíveis de uma detecção 

precoce, esses cânceres requerem uma prática preventiva para seu melhor 

tratamento e cura e, num trabalho de intervenção realizado anteriormente (Costa, 

1997), já havíamos percebido o quanto os homens demonstram resistências em 

fazer os exames de prevenção para essas doenças (em especial o toque retal), 

assim como em adotar comportamentos preventivos de saúde. 

Uma primeira entrada no campo, porém, revelou dificuldades que nos 

fizeram redefinir o grupo de pesquisa e, por conseguinte, os nossos objetivos de 
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pesquisa. Identificar homens das camadas populares com câncer, em seu estágio 

inicial, parece não ser tarefa das mais fáceis. Em primeiro lugar, o homem demora 

a identificar/admitir que está doente, assim como a ir buscar recursos médicos, o 

que se pôde concluir posteriormente através dos dados empíricos. Segundo, 

quando ele procura um médico/hospital, o seu diagnóstico primeiro é de hiperplasia 

prostática, tumor na próstata, ou mesmo uma prostatite. Na grande maioria dos 

casos, ele é internado para a realização de uma cirurgia, seja para uma 

prostatectomia, seja para a retirada de um tumor. Só então, a partir do material 

colhido dessa cirurgia, e depois de realizado o exame histopatológico, há o 

diagnóstico definitivo do câncer de próstata. O resultado do exame leva até trinta 

dias para chegar ao hospital. Nesse momento, o paciente já foi operado, não está 

mais hospitalizado e, na grande maioria dos casos, não vai mais se hospitalizar, 

tornando-se inviável o nosso acesso a esses indivíduos. Uma terceira questão diz 

respeito à comunicação do diagnóstico do câncer de próstata ao paciente. Foi-nos 

recomendado por um médico do hospital onde fizemos a pesquisa, �não falar em 

câncer� para os pacientes, pois eles nem sempre são informados do seu 

diagnóstico verdadeiro. Essa é uma conduta médica generalizada. Sontag (1984) 

já registrava que na França e na Itália era regra, �entre os médicos, comunicar um 

diagnóstico de câncer somente à família do enfermo, e não a ele mesmo�. A autora 

assinalava o estigma que o diagnóstico câncer abrigava, o que para os médicos 

tornava legítimo considerar a verdade �intolerável para quase todos os pacientes, 

exceto os excepcionalmente maduros e inteligentes� (Sontag, 1984). 

Investigamos, assim, homens das classes populares com problemas 

prostáticos em geral e não com câncer de próstata. As enfermidades na próstata, 

por serem doenças exclusivas do sexo masculino e estarem relacionadas com o 

desempenho sexual, mostravam-se como uma porta de entrada interessante para 
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a investigação da relação entre o adoecer e possíveis alterações nos modelos de 

masculinidade. Conforme tem assinalado a literatura sobre masculinidade, a 

atividade sexual, associada a outros elementos, tende a ser uma dimensão 

importante para a caracterização da identidade masculina de determinados 

segmentos da população (Nolasco, 1993; Almeida 1995; Villela & Barbosa, 1996; 

Leal & Boff, 1996). 

 

3. 3.  O Trabalho de Campo 

 

  O trabalho de campo foi realizado no período de agosto a outubro de 

1999, num hospital público filantrópico de Fortaleza, tradicionalmente identificado 

com o atendimento da população de baixa renda, oriunda da periferia de Fortaleza 

e do interior do Estado, sem previdência privada, e que faz uso dos serviços do 

Sistema Único de Saúde � SUS. Os informantes foram selecionados a partir de seu 

internamento na clínica de urologia - masculina do citado hospital, da confirmação 

de sua enfermidade na próstata feita através do diagnóstico médico e da análise de 

sua caracterização sócio-cultural. 

Foram realizadas vinte entrevistas individuais semi-estruturadas, na 

própria clínica de urologia do referido hospital, com duração média de trinta a 

quarenta minutos cada, sendo consideradas quinze para efeito de análise. As cinco 

entrevistas foram eliminadas pelas seguintes razões: três dos entrevistados não 

estavam com doenças na próstata e sim nos rins; um não se enquadrava nas 

mesmas características socioculturais dos demais; e um se negou a continuar 

sendo entrevistado alegando que a esposa dele é quem sabia as informações 

sobre sua doença. Realizamos, ainda, entrevistas em profundidade com dois dos 

informantes nas suas residências, com o objetivo de complementar informações, 
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principalmente com respeito às representações sobre a próstata e o corpo.  

Tomou-se como princípio definidor do número de indivíduos a serem 

entrevistados o nível de saturação dos argumentos, ou seja, a recorrência de 

categorias no discurso dos informantes, considerando as diferentes perspectivas e 

ângulos de leitura da questão (Minayo, 1994). O roteiro de entrevista contemplou 

os seguintes temas: caracterização social dos informantes, processo de 

identificação da doença, representações da saúde e da doença, noção de cuidado 

com a saúde e representações sobre o corpo.  A despeito da definição prévia de 

temas para a elaboração do roteiro de entrevista, a análise empreendida elegeu a 

identificação das categorias emergentes no discurso dos informantes como eixo de 

codificação em núcleos temáticos. 

 

3. 4.  Caracterização dos Entrevistados 

 

Os homens entrevistados situavam-se na faixa etária de 57 e 79 anos. 

Apresentando-se como características comuns a quase todos: a condição de estar 

maritalmente unidos; a baixa escolaridade (entre analfas e com primeiro grau 

incompleto); os rendimentos individuais de até três salários mínimos (em se 

tratando da renda da família, essa faixa se amplia para até quatro salários 

mínimos) e a naturalidade original de cidades do interior do Estado, sendo que 6 

deles residiam na periferia de Fortaleza e 9 residiam na sua cidade natal. Todos 

são trabalhadores e se auto-identificam como tal: são empregados nos setores da 

indústria, agricultura e serviços, autônomos, aposentados ou �ambulantes�; 

apresentando, assim, uma heterogeneidade no que se refere a sua inserção no 

mercado de trabalho e uma homogeneidade no que tange aos baixos rendimentos 

e à qualificação. Nos seus discursos, evidenciam-se duas preocupações básicas, 
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as dificuldades relativas ao acesso às formas de trabalho e/ou à aposentadoria, 

bem como aos serviços públicos de saúde. 

Para melhor visualização do universo pesquisado e maior compreensão 

do material analisado, incluímos um breve perfil de cada homem entrevistado: 

1. Ari: 75 anos, natural de Acaraú, Ceará, reside em Fortaleza há 20 

anos, estudou apenas o suficiente para assinar o nome e ler um pouco. É 

mecânico de automóveis, aposentado, percebendo três salários mínimos. Casado, 

tem filhos mas mora só com a esposa. Declara que é a segunda vez que �anda em 

hospital� (a primeira foi para fazer uma cirurgia no olho) e que �não entende nada 

de hospital�. Apesar de dizer que sentia dores nas costas, atribuindo-as a �trabalho 

demais�, da doença atual declara que não sentia nada, até que apareceu uma 

dificuldade de urinar e depois um caroço no ânus.    

2. : 70 anos, natural de Banabuiú, Ceará, onde reside com a segunda 

esposa e dois filhos. Estudou apenas o suficiente para assinar o nome. É 

agricultor, diz que a sua renda é pequena, mas que ainda faz dez sacos de feijão e 

quinze de milho (não sabe dizer quanto isso representa em dinheiro) e se 

considera �pobre na graça de Deus�. Casado duas vezes, faz questão de dizer que 

tem duas famílias e que �vivem tudo bem unido�, que foi bom pai, pois sempre deu 

o bom exemplo. Sobre a sua doença atual, declara que vivia bem, �que sentia um 

ardor, mas que era coisa pouca, não tinha problema�. Entretanto, diz está com uns 

dez anos que havia feito um exame e o médico disse que era para ele se operar 

(de uma fimose), mas que �gente do interior não se preocupa com isso não�. Foi 

operado de uma hérnia há uns anos atrás e agora da próstata.  

3. Firmo: 72 anos, natural de Itapipoca, Ceará, reside em Fortaleza há 

39 anos com a esposa, um filho e um neto. Estudou apenas o suficiente para 

assinar o nome, é aposentado, percebendo um salário mínimo e se considera 
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pobre, pois �um salário mínimo é uma pobreza�, trabalhou em funções braçais 

diversas, sendo seu último emprego o de porteiro de clube social. Fala de algumas 

doenças tidas com passagens por hospital, mas veio descobrir que estava com 

problemas na próstata através do espiritismo, que havia procurado por causa de 

uma úlcera. Diz que todas as suas doenças se agravaram porque ele sempre 

protelava a ida ao médico: �de burro que eu sou�. 

4. Raul: 62 anos, é natural de Jericoaquara, Ceará, onde reside com a 

esposa. Tem sete filhos, seis morando em São Paulo e uma em Fortaleza. Estudou 

apenas o suficiente �para fazer o nome e fraco�. É agricultor, trabalha em terra 

própria (herdada), diz que a sua vida é de pobre e avalia que a sua produção 

desse ano deve ser de umas trinta sacas de farinha e uns dois mil quilos de 

castanha-de-caju (não sabe dizer quanto isso representa em dinheiro). Ele fala de 

uma hérnia que operou há cinco anos atrás e que se manteve trabalhando por três 

anos desde que descobriu o caroço até a operação. Dessa doença atual, passou 

vinte dias urinando sangue, até que contou para a sua esposa e uma filha levou-o 

ao médico. 

5. Pedro: 79 anos, natural de Baturité, Ceará, reside em Caucaia, região 

metropolitana de Fortaleza, há 39 anos, com a esposa. Tem o primeiro grau 

incompleto, é aposentado percebendo um salário mínimo, era operador 

cinematográfico e se diz viciado em trabalho. Declara que não cuidou logo da sua 

doença porque não sentia nada e porque não tinha tempo, só vivia trabalhando, 

das seis da manhã às dez da noite; até que a filha o trouxe ao médico. Durante a 

entrevista, o senhor Pedro falou de forma longa e empolgada sobre seu trabalho, 

sendo difícil, para a pesquisadora, �tirar� dele um discurso mais consistente sobre 

saúde ou doença.   

6. Tito: 57 anos, natural de Tauá, Ceará, reside em Fortaleza há 30 anos 
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com a esposa, tem quatro filhos e dez netos. Estudou até a primeira série do 

primeiro grau, é aposentado como mecânico de máquinas, percebendo um salário 

mínimo. Atualmente trabalha de ambulante vendendo frutas e verduras e considera 

que �vive muito bem na sua vida� pois �a aposentadoria é pouca, mas é melhor que 

nada� e também porque tem �saúde para trabalhar�. Sobre a sua doença, diz que 

passou quatro meses para ir ao hospital desde que começou a sentir dificuldade de 

urinar. Costumava fazer exames regularmente quando tirava férias, porém nunca 

fez exame da próstata. 

7. Flávio: 75 anos, natural de Piquet Carneiro, Ceará, onde reside com a 

esposa e um neto. É agricultor aposentado, estudou um pouquinho, �mas, antes de 

terminar a cartilha do abc eu saí e só assinava o nome�. Ele relata que percebeu o 

seu problema na próstata a partir da dificuldade de urinar e que levou três anos 

desde que começou a percebe-lo até procurar um médico, por causa do trabalho, 

�da obrigação�. Foram uma filha e uma sobrinha que o levaram ao hospital e têm 

acompanhado o seu tratamento. 

8. Amim: 69 anos, é natural de Solidão, Ceará, onde reside com a 

esposa e um filho; tem mais três que moram em Fortaleza. Nunca estudou, é 

agricultor, acha que o seu rendimento é de R$ 5.000,00 por ano. Fala que a sua 

doença começou quando ele  �tomava cachaça e privava a urina�; diz ainda que 

está com pouco tempo que isso começou, um ano. Nunca havia ido a um médico, 

até esse problema. 

9. Fred: 75 anos, é natural de Morada Nova, Ceará, reside em Fortaleza 

há 52 anos. É casado, tem filhos, mas vive só com a esposa. Estudou um pouco do 

primeiro grau e foi motorista profissional. Atualmente não trabalha, está 

aguardando aposentadoria, sua renda é de �duzentos e poucos reais�. Descobriu o 

seu problema na próstata muito recentemente, quando comentou com uma filha 
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que estava se sentindo indisposto e ela o levou ao médico. Ele diz que as pessoas 

têm medo de médico e por isso �quando cuidam já estão com muitas coisas juntas 

e fica ruim de tratar�. 

10. Marcos: 62 anos, é natural de Pacoti, Ceará, onde mora com a 

esposa. É agricultor, trabalha em �terreno alheio�, faz um salário mínimo e diz que 

é pobre, ressalvando que não é muito bom dizer que é pobre. Sobre a sua doença, 

relata que começou com uma dor nas costas e que passou mais de dois meses 

sem poder dormir deitado na rede ou na cama por causa da dor, até procurar um 

médico. Diz que só procura o médico �quando é coisa ruim, como agora�. 

11. Santos: 57 anos, é natural de Fortaleza, Ceará, onde reside com 

dois filhos. Ficou viúvo recentemente, tem seis filhos e treze netos. Trabalha de 

motorista e de ambulante no centro de Fortaleza, junto com um filho, tem uma 

renda de quatrocentos reais por mês e se considera pobre. Diz que é alfabetizado: 

�eu leio o nome mas não escrevo�.  Sobre a sua doença, ele fala que há 

aproximadamente um ano vinha sentindo dificuldade para urinar e que sua esposa 

já vinha pelejando para que ele se operasse. Porém, ele alegava que ambulante 

não pode parar de trabalhar, tem sempre que se preocupar com os seus negócios 

pois �tem dias que ganha, tem dias que não ganha�. 

12. Peres: 68 anos, é natural de Palmácia, Ceará, reside em  Fortaleza 

há dez anos. Casado, tem dezesseis filhos. É mestre ferreiro, mas está parado, 

pois foi dispensado do trabalho há poucos dias, tinha uma renda de quatrocentos e 

poucos reais. Estudou até o segundo ano do primeiro grau. Com relação a seu 

problema na próstata, ele diz que começou sentindo dificuldade de urinar, mas que 

passaram mais ou menos seis meses até ele procurar um médico. Está achando 

ruim porque é a primeira vez que se hospitaliza. 

13. Oto: 74 anos, é natural de Santa Helena, Paraíba, reside em 
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Messejana, região metropolitana de Fortaleza, com a esposa. Tem o primeiro grau, 

é aposentado da marinha, percebendo aproximadamente 3 salários mínimos, se 

considera pobre, �mas um pobre que vai vivendo�. Depois de aposentado, fez 

biscates, mas agora, devido à doença, está parado. Sobre sua doença, diz: �já faz 

tempo, no mínimo três anos que eu venho sentindo e sempre com medo de 

operar�. 

14. Dino: 59 anos, é natural de Bela Cruz, Ceará, onde reside com a 

esposa. Estudou até o �5
o. livro� (primeiro grau), é agricultor, aposentado. Não sabe 

dizer quanto ganha, pois a safra nem sempre dá para viver e por isso se considera 

pobre. Sobre o seu problema na próstata, relata que há três anos �sentia dor na 

urina, mas fez muita burrada�, porque não ligava para as dores e escondia da 

família. A filha foi quem o levou ao médico. Embora tenha se referido a outras 

doenças, ele diz: �eu nunca tinha falado com um médico na minha vida�. 

15. Carlos: 63 anos, natural de Beberibe, Ceará, reside na cidade de 

Aquiraz com a esposa, mas sempre trabalhou em Fortaleza. Estudou até a �1
ª  

Carta do ABC� , é mestre de obra, diz que está afastado do trabalho por causa da 

doença  e por isso se considera, atualmente, pobre. Referindo-se ao seu problema 

na próstata, diz que todo homem depois dos quarenta anos deve procurar um 

hospital, porque �isso pode até não matar, mas maltrata�. Ele nunca foi a um 

médico e ficou quase um ano sem se tratar devidamente, mesmo quando começou 

a urinar sangue.   
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4. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

  

 

4. 1. IDENTIDADE MASCULINA, TRABALHO, SAÚDE E DOENÇA 

 

Através dos discursos colhidos sobre a doença, revelaram-se dois 

modelos ideais de homem: o �da brincadeira� e o �da família�; ambos 

representando possibilidades de ser homem, porém com valoração diferenciada. 

São duas categorias êmicas - "ser da brincadeira" e "ser da família", que 

expressam normas de comportamento e que estão associadas a momentos 

distintos na vida de um homem. Enquanto normas, estão relacionadas ao estado 

civil; enquanto momentos, estão relacionados à faixa etária dos homens, 

expressando o entrecruzamento das dimensões gênero e idade.  

No discurso acerca da gênese da doença, revela-se que �ser da 

brincadeira� é o nexo significativo entre as desordens da conduta e as desordens 

do organismo, as doenças. Nas falas sobre a identificação da doença e sobre a 

busca de tratamento, aparece a categoria �ser da família�, na qual se mostra 

central a idéia de responsabilidade, que aponta para a consecução do �projeto de 

obrigação�.  A categoria obrigação designa o conjunto dos desempenhos ideais 

que compõem a identidade masculina adulta e plena (Duarte 1986).  �Ser da 

família� representa, acima de tudo, �a dimensão das responsabilidades que a 

família engendra e o valor a estas atribuídas, que dispõe lugares e identidades 

sociais possíveis para cada um de seus membros de acordo com seu gênero e 

idade� (Heilborn, 1997). É no valor da família que está calcado o ideal de 

obrigação, que pode ser resumido, para os homens, em manter o respeito e botar 

comida em casa, o que se concretiza através do trabalho.  

No que concerne às questões da saúde, cumprir o projeto de 
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�obrigação�, então, parece ter como contrapartida, a garantia de estabilidade 

material e afetiva, ou seja, de poder dispor dos apoios que estão no âmbito da 

esfera doméstica, familiar e que são indispensáveis à manutenção da saúde e ao 

enfrentamento da doença. Mais precisamente, significa, para os homens, poder 

usufruir os cuidados que são de atribuição das mulheres da família. �Ser da família� 

pode condensar ainda o significado da saúde. A vida familiar, num momento de 

enfermidade, se reveste de uma importância tal, que o afastamento da mesma por 

força de uma hospitalização tem um significado maior do que o próprio estado de 

enfermidade, o que se constata pelos depoimentos que se seguem: 

... Se (o homem) é um dono de casa que cuida da família, ele 

está saudável... (Oto, 74 anos, operário da marinha, aposentado, 

casado). 

(A doença) Atrapalha porque eu saí da minha família. (choro) 

É que eu vivo hoje sem minha família (no hospital). ... Ave Maria! (A 

minha família) é a coisa melhor do mundo. (Beto, 70 anos, agricultor, 

casado). 

O outro modelo ideal de homem, o da brincadeira, tem como espaço 

social a rua, lugar privilegiado de socialização dos meninos e rapazes, cujo ethos 

também é constituidor da identidade masculina (Leal, 1996). As brincadeiras são 

parte integrante da �vida de rua�, que parecem compor, assim como o trabalho, um 

�caráter de exterioridade�  do homem frente ao espaço físico da casa (Duarte, 

1986). �Ser da brincadeira� é, pois, participar de certas atividades de lazer, conviver 

entre pares, enfim, desfrutar a vida na rua. E isto é socialmente permitido e até 

estimulado aos homens solteiros e/ou jovens.  Assim definindo um dos 

entrevistados: 

 Ave Maria! Brincar é dançar, é namorar, beber mais os 
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amigos... Eu brinquei, mas não muito, porque brinquei só uns quatro a 

cinco anos,... Mas vim brincar dos vinte anos para cima porque ele (o 

pai) não deixava  (Beto, 70 anos, agricultor, casado). 

Entretanto, apesar de legítimas, as brincadeiras apresentam um limite 

físico e moral. A fronteira estabelecida por esse limite/excesso divide em 

brincadeiras saudáveis e em extravagâncias. 

Brincadeira sadia que a gente chama é assim: nós somos 

quatro rapazes, tem um baile, a gente vai tomar a cervejinha da gente 

controlada, dançar direitinho. Arranjar uma namorada, namorar um 

pedaço e tal, naquela noite deixa aquela moça pra lá e o rapaz pra cá, 

não é? E chegar em casa todo mundo sadio, sem guerra, sem briga nem 

nada; isto é que é a brincadeira saudável, é essa! (Fred, 75 anos, 

motorista, casado) 

Extravagâncias são condutas desviantes, comparáveis a um estado de 

insanidade, que podem levar à doença e, num referencial religioso, são definidas 

como pecado: 

Extravagância é isso que eu lhe falei: beber, fumar, dançar, 

pular, brigar, fazer coisas que Deus não manda. (Carlos, 63 anos, 

mestre de obras, casado) 

 

Eu fui assim meio doido. Pecador! ... Eu brincava muito, eu 

era muito vaidoso, e o cara, sendo muito vaidoso, também é egoísta. ... 

Pecado tem de todo jeito, não é só isso não (roubar, matar). Pois é, 

pecar com mulher, com essas coisas... (Beto, 70 anos, agricultor, 

casado). 

Nas extravagâncias, encontra-se explícita a noção de �excesso�. 
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Cometer excessos ou fazer extravagâncias são categorias êmicas que se 

superpõem, significando a ultrapassagem de um limite daquilo que é permitido, do 

�normal� no brincar. Há uma �brincadeira saudável�. Por oposição, existem as 

brincadeiras que representam desgaste da capacidade física, mental e moral. 

Revela-se assim uma concepção sobre o corpo e seu funcionamento que integra 

simultaneamente uma dimensão orgânica e moral. O excesso afeta o corpo e 

promove uma desordem no regime ideal de funcionamento entre �obrigação� e 

�farra� que conduz à doença, signo de punição a um �pecado�.  

"Brincar", quando conjugado aos excessos ou às extravagâncias, é 

visto, principalmente pelos homens mais maduros, como irresponsabilidade, 

porque põe em risco o ideal da masculinidade, que tem na responsabilidade uma 

de suas qualidades. Assim, um homem pode �ser da brincadeira� quando está 

solteiro e/ou jovem, porém, não deve cometer excessos. Deve ter como meta vir a 

ser um �homem da família�, o que implica mudar, ou seja: amadurecer, casar e ter 

família, garantir o respeito moral e arcar com a responsabilidade de prover o 

sustento material da mesma:  

... O cara tem que mudar. É bonito a pessoa quando muda. 

Porque eu era um sujeito farrista, tudo que eu pegava era para gastar 

com farra, aí quando eu me casei, mudei logo. Mudei e fui cuidar da 

família. Não gostava de farra mais de jeito nenhum. Assim: gostava de 

farra, mas a minha família era mais importante. Para não viver com uma 

quenga na mão pedindo nas casas dos outros; enviuvei, casei de novo, 

fiz do mesmo jeito: trabalhado, até que criei duas famílias.  (Beto, 70 

anos, agricultor, casado) 

Contudo, pelo depoimento que se segue, também se pode concluir que 

para afirmar a masculinidade parece ser difícil deixar de fazer extravagâncias, 
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especialmente quando se está na juventude.   

... As extravagâncias de quando eu era novo, andando aí fora 

de casa... É a bebida, é o cigarro, é dormir fora de casa, são essas 

coisas. (Por que os homens fazem tantas extravagâncias?) (risos) 

Porque não pensam. O cabra quando é novo não pensa nada não. ... Eu 

fui criado no meio da rua, bem dizer. Aí num pensa! (Santos, 57 anos, 

ambulante, viúvo). 

O modelo �da família� apresenta-se como hegemônico, pois se reveste 

de uma centralidade, calcada no valor positivo do trabalho, enquanto que o modelo 

�da brincadeira� parece oscilar entre a positividade e a negatividade, pois o homem 

quando está na juventude, pode e deve brincar para amadurecer, porém ele está 

sempre a mercê das extravagâncias, que, por sua vez, são valoradas 

negativamente.   

Ainda que com essa negatividade, as extravagâncias e os excessos são 

categorias que estão insistentemente presentes no discurso dos homens. Sua 

presença recorrente assinala a importância que detêm na construção da identidade 

masculina. Elas falam de condutas que são vividas de forma ambivalente pelos 

homens, pois conflitantes com a consecução do ideal de �obrigação�; 

representando assim, a ambigüidade estrutural da identidade masculina - a casa, 

espaço social família, com seu significado de obrigação e respeito e a rua, espaço 

social do grupo de pares, onde estão o trabalho, as brincadeiras e os amigos. A 

tensão entre as duas esferas é vivida de forma mais aguda na juventude. 

Em relação ao trabalho, entretanto, é importante ressalvar que, para os 

homens das classes populares, ele está situado nos dois espaços, casa e rua. 

Conforme Duarte (1986), �qualquer identidade só é em função do nível em que se 

encontra no interior de uma totalidade (qualificada diferencialmente por um valor) e 
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em função da situação em que se faz operar ...�. Neste sentido, mesmo situando-

se no plano da vida pública, assim como as brincadeiras, o trabalho tem significado 

oposto ao da farra. O trabalho é central para afirmar a posição do homem na casa.  

Duarte afirma inclusive que a obrigação face à casa sobreleva a obrigação face ao 

trabalho.  

 

4. 2. O Valor Trabalho e a Saúde dos Homens 

 

Os membros das classes populares, em especial os homens, ao 

dependerem exclusivamente de seu próprio trabalho para a reprodução social, 

atribuem ao mesmo uma marca de auto-identificação positiva (Boltanski, 1979). 

Veja-se o depoimento a seguir: 

O pobre, não é todos, mas a grande parte é assim: enquanto 

ele está trabalhando ele tem valor, quando ele não tem mais... (Dino, 59 

anos, agricultor, casado). 

Entre os nossos entrevistados, o trabalho aparece como categoria 

recorrente e central nos discursos, conferindo, inclusive, substância ao valor 

atribuído à saúde. A saúde é expressa de maneira difusa, de difícil definição: 

�saúde é tudo�. Entretanto, o valor da saúde ganha ênfase quando reconhecido 

como condição para o trabalho. Saúde é força, �disposição� para o trabalho o que, 

por sua vez, permite ao homem cumprir o papel de provedor da família: 

Só em eu ter saúde pra trabalhar, não tem uma coisa 

importante melhor no mundo do que isso, não é?  A saúde, eu acho 

muito importante porque a gente não sente problema de nada, tem a 

força, tem a coragem pra trabalhar todo dia. ... Quando a pessoa se 

acha doente, não tem disposição pra fazer nada. (Tito, 57 anos, 
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mecânico, casado). 

Em função da importância do valor atribuído ao trabalho, percebe-se que 

�ser saudável� é condição sine qua non para a manutenção dos atributos ideais 

básicos da masculinidade - a força muscular e corporal (para o desempenho do 

trabalho), a capacidade mental e a capacidade moral. Esta é uma representação 

tão intensa que promove, nos homens, a negação ou a minimização da 

enfermidade, em função de mostrar-se em condições de trabalhar, mesmo estando 

doentes; pois estar doente é enfraquecer-se, é romper com um ideal de 

masculinidade. Ao ser questionado se ele se considerava uma pessoa saudável, 

um dos entrevistados assim respondeu: 

É, eu tinha saúde. Só esse problema... Mas nunca deixei de 

trabalhar. Deixei de trabalhar porque quando o médico dizia que era 

aquele problema, que dizia: �rapaz você vá ter resguardo, você vai se 

operar, mas você vai ter que se cuidar, não trabalhar�. Mas está tudo 

bem, nunca me empatou de trabalhar não. Era direto trabalhando 

(mesmo no período da doença atual), todo dia. Um dia e outro não eu ia 

pra CEASA e trazia 20 kg de verdura até o ponto do ônibus. Às vezes 

até eu vinha de carro, mas nunca empatou não. (Tito, 57 anos, 

mecânico, casado) 

A centralidade do trabalho na constituição da identidade masculina é de 

tal ordem que a sua ausência introduz uma perturbação que é a um só tempo física 

e moral podendo gerar, na apreciação dos sujeitos, possíveis problemas de saúde. 

�Em circunstâncias de doença ou desemprego, o homem se expõe ao nervoso não 

só pelo que essas condições em si já trariam de perturbador, mas pela ilegítima 

condenação à casa que podem implicar� (Duarte, 1986). Tanto é, que os 

entrevistados que se encontram aposentados se referem a uma outra ocupação, 
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como no exemplo desse informante que se aposentou e �vive fazendo umas 

besteirinhas�, assim se justificando: 

Agora eu vivo assim, vendendo peixe, vendendo fruta. 

Porque... Trabalhei 25 anos numa firma, me aposentei e vivo fazendo 

umas besteirinhas, sabe? Só para não estar parado, porque quando a 

gente está acostumado a trabalhar, a gente fica doente quando está 

dentro de casa sem fazer nada. (Tito, 57 anos, mecânico aposentado, 

casado) 

Estar doente, por sua vez, é representado por �estar parado�, 

�encostado�, �incapaz de se manter em pé�, ou seja, de trabalhar e cumprir com as 

responsabilidades materiais engendradas pela família. A doença, por representar 

fraqueza do corpo e do espírito, produz uma intervenção súbita na vida do homem 

das classes populares, que se auto-identifica como trabalhador, promovendo assim 

uma preocupação em relação ao trabalho e à família: 

(A doença) Interferiu foi em tudo. Porque o pobre... Os dias 

que ele num trabalha fica perdido. (Dino, 59 anos, agricultor, casado). 

Para o homem, a doença é muita preocupação, porque o 

homem, estando doente, ele pensa em não poder trabalhar, não poder 

resolver os negócios dele... (Oto, 74 anos, operário da marinha, 

aposentado, casado). 

Se a doença significa principalmente fraqueza e impossibilidade de 

trabalhar - ruptura com um modelo ideal de masculinidade, o processo de 

identificação da mesma é, na maioria das vezes, longo e demorado, e seus 

sintomas, geralmente, só começam a ser percebidos quando representam prejuízo 

à capacidade de trabalho. Alguns dos informantes declararam já fazer de dois a 

três anos que perceberam os primeiros sintomas da sua doença e assim justificam 
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a demora da busca de recurso médico: 

Faz uns três anos que eu percebi. Eu demorei porque fui pra 

esse médico e depois a gente trabalhando e tendo obrigação uma coisa 

e outra, é tanto que quando eu estava aqui o doutor achou que minha 

doença já estava meio velha. (Flávio, 75 anos, agricultor aposentado, 

casado) 

Eu sentia assim um cansaço nas pernas, um peso. Tinha dias 

que estava indisposto. E eu trabalhei muito. A gente fica naquela luta e 

depois vai ficando mais velho e o que vai aparecendo vai encostando, 

encostando, até que acontece o que acontece. Já agora, quando chegou 

aqui, o médico disse: é a próstata dele que está muito evoluída e tem 

que operar. (Fred, 75 anos, motorista, casado) 

A percepção de qualquer sintoma corporal, assim como a busca de um 

recurso da medicina seja familiar, seja médico-hospitalar, só se fazem presentes 

quando o sintoma prejudica ou, na maioria das vezes, quando impede 

completamente o desempenho laboral. De acordo com Boltanski, isto integra uma 

cultura somática, isto é, um conjunto de regras que determinam graus 

diferenciados, por classes sociais, de interesses e atenção a serem dados às 

sensações doentias e ao próprio corpo.  Afirma ele que: �Se um membro das 

classes populares recusa-se a cuidar-se, se espera o último minuto para ir ver o 

médico, fazer uma operação, ou hospitalizar-se, é que as coerções cotidianas, as 

coerções econômicas, principalmente, proíbem ou pelo menos tornam 

extremamente difícil o abandono das tarefas cotidianas, do trabalho, do trabalho 

físico que ele exige continuamente do corpo� (Boltanski, 1979). 

Em geral, os homens de classes populares minimizam os sintomas das 

doenças, mesmo porque, no atributo masculino �força corporal�, está implícita a 
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idéia de fortaleza, de resistência à dor, seja física ou moral. Demonstrações de 

emoção que signifiquem fragilidade, tal como chorar, colocam-se como 

problemática para a masculinidade. O choro é um descontrole que precisa ser 

justificado, o que se faz pela intensidade da dor sentida, associada à imagem 

infantil, pois aos homens só é permitido chorar na infância. É o que fica evidente 

pelo relato de um entrevistado: 

Ele (um novo paciente) chegou ontem (no hospital). Pra 

começar botaram uma sonda nele na frente desse pessoal todinho. E os 

outros todos quietinhos, dormindo e ele chorando que nem menino. A 

coisa mais medonha do mundo! Desde que ele chegou, ele dormiu uma 

coisinha. Quando foi hoje ele chorou alto aí que nem menino quando 

está apanhando! (Marcos, 62 anos, agricultor, casado). 

O trabalho também pode dar lugar ao �excesso�. Ele integra o elenco de 

atividades que podem comprometer a saúde, quando conjugado aos �excessos�; 

pois, como diz um entrevistado, �o trabalho no pesado, só acaba com o homem�. 

Se, por um lado, o trabalho é fundante da identidade masculina, por outro, pode 

promover um desgaste da força física e muscular, pondo em risco os atributos 

básicos do ideal de masculinidade. Isto está mais presente no discurso dos 

informantes, quando eles se reportam à noção de cuidado. 

 

4. 3. O Cuidado com a Saúde 

 

Para compreender qual a noção que os homens têm de cuidado com a 

saúde, buscou-se identificar quais ações são realizadas ou mesmo consideradas 

necessárias, pela população pesquisada,  para a manutenção do bem estar, da 

saúde e da própria vida. 
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Pelos discursos dos entrevistados, pode-se inferir que a noção de 

cuidado também está ancorada nos dois modelos ideais de homem, sendo o 

cuidado definido pela sua negação, quando referido ao �ser da brincadeira�, e por 

de prescrições positivas, quando referido ao �ser da família�.     

É quando explicam a gênese das doenças e através do �não se cuidar� 

que os homens definem, inicialmente, o cuidado. �Se cuidar� é, segundo eles, �não 

fazer danação�, �não fazer extravagância�, �não fazer burrada�, �não ser ruim�, �não 

fazer besteira�, �não fazer arte�, �não fazer farra�; expressões com termos de 

valoração negativa, que têm uma equivalência entre si, formando um núcleo de 

categorias que poderiam ser condensadas na expressão �fazer farra�, a qual 

parece ser a categoria central que concentra todas as outras e explica o �não se 

cuidar�. À categoria �fazer farra�, estão associados comportamentos do tipo: noites 

de sono perdido, exercício intenso da atividade sexual, consumo de álcool e de 

cigarro e, ainda, as brigas e as desordens; sendo todos considerados os 

�excessos� da vivência do lazer.  

Como já referido anteriormente, a categoria excesso está associada a 

uma outra representação ligada à idéia de punição, ou seja, os homens podem ser 

punidos por cometerem excessos, por não se cuidarem e, uma forma de punição, 

seria a doença. O senhor Dino, por exemplo, ao falar que a sua doença foi 

conseqüência de �muita burrada� que ele fez na vida, completa: 

... Eu nunca pensei de sofrer na minha vida esse tanto! 

Nunca, nunca! É um castigo, um sofrimento muito grande. (Dino, 59 

anos, agricultor, casado). 

Os �excessos�, em geral, são cometidos num estágio da vida dos 

homens � a juventude e a condição de solteiro, quando se �é da brincadeira� e 

então lhes é permitida e/ou estimulada uma maior liberdade e a quebra de alguns 
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limites da sociabilidade. Para os homens, ser homem, jovem e solteiro é estar 

exposto ao espaço público das brincadeiras e das farras, onde se cometem 

extravagâncias e excessos que podem trazer danos à saúde, senão vejamos: 

... Eu era solteiro, quase doido. Hoje eu tenho isso aqui que... 

Eu acho que você não sabe o que é não, porque você não era nem 

nascida. Antigamente isso aqui se chamava �Moura Brasil� (zona de 

baixo meretrício de Fortaleza, que se localiza em frente ao hospital) aí 

num instante eu me enriqueci de doença. Só de danação! (grifo 

nosso). Depois fiquei pensando, �Meu Deus o que foi que eu fiz, onde é 

que estava com a cabeça?� Era bebido, feito louco, não queria saber 

mais de namorada, só de farra! (Firmo, 72 anos, porteiro aposentado, 

casado). 

A noção de excesso como origem da doença por vezes também está 

associada ao trabalho, denotando a condição de exploração a que está submetido 

o trabalhador ou a sua condição econômica, de baixa renda. Sendo definida pelas 

expressões: �trabalho demais� (sem jornada definida), �trabalho pesado� (trabalho 

braçal), �andar de bicicleta� e �andar a cavalo� (meios de locomoção típicos da 

população de baixa renda na região), como mostram os seguintes depoimentos: 

... É trabalho demais, quentura, entendeu? É andar montado 

em cavalo, em sela, coisa que eu fiz muito também.  Eu acho que isso 

tudo traz essas coisas (as doenças). (Carlos, 63 anos, mestre de obras, 

casado) 

Agora faz três anos que eu comecei a sentir umas dores na 

urina. ... E fiquei não ligando para o sério, andando de bicicleta. Parece 

que judia muito com a pessoa e eu não sabia. E a bicicleta é o meu 

transporte, pois o transporte do pobre é bicicleta, não é?  
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(Dino, 59 anos, agricultor aposentado, casado). 

Entretanto, o trabalho está tão impregnado na identidade masculina dos 

homens dos grupos populares, que eles percebem os excessos do trabalho como 

prejuízo para a saúde, mas não os associam à exploração do sistema produtivo a 

que estão submetidos. Isto pode ser constatado pela definição de extravagância, 

noção que também exprime o excesso de trabalho e que é vista como uma 

característica pessoal, individual, gerando assim um discurso ambíguo. É o que 

fica evidente nos seguintes relatos: 

(Extravagância) É a gente ter aquela mania de trabalhar, 

como a pessoa que toca, que quanto mais toca, mais vontade tem. Do 

mesmo jeito é a pessoa que tem aquela mania de trabalhar, não é?... É 

fumando, trabalhando de dia e de noite, não está nem aí. ... Aquilo para 

ele (para o homem) é um divertimento grande, viu? É trabalhar e estar 

fumando. É um divertimento...   

Não! O trabalho não é (extravagância), porque o trabalho é 

sempre... Como é que se diz? É uma ginástica que a gente faz. A gente 

está se movimentando todinho. Mas certos tipos de coisas no trabalho 

da pessoa... (Fred, 75 anos, motorista, casado). 

Se, o por um lado, o �não se cuidar� emergiu de forma tão imediata e 

clara, na fala dos informantes, quando questionados sobre o que seria para eles se 

cuidar, ou sobre a que eles atribuíam o fato de ter adoecido; por outro lado, a 

noção de cuidado, no sentido positivo, só apareceu quando, por insistência da 

pesquisadora ou subsumido nos relatos sobre como seria a vida deles depois da 

doença, mais precisamente, sobre quais cuidados eles achavam que deveriam ter 

após a sua saída do hospital e aí, confundindo-se muitas vezes com as prescrições 

médicas anteriormente recebidas.  
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A noção de cuidado, no sentido positivo, parece estar mais associada à 

vida em família e a uma boa alimentação. Senão vejamos: 

... Se cuidar é você ter zelo com consigo próprio. ... Ah, eu? 

Eu me mantenho bem cuidado! Porque eu me trato, eu almoço, eu janto, 

eu merendo, eu não bebo, eu não procuro farra de maneira nenhuma. 

Por isso eu, graças a Deus, eu vivo bem cuidado. 

Daqui pra frente? Eu vou me cuidar dependendo do que o 

médico me falar, porque eu vou me cuidar com medicamento, vou me 

cuidar com tratamento. É tratamento específico, como se diz mesmo. 

Alimentos. Não comer coisas reimosas, peixe reimoso, carne vermelha, 

eu já não posso comer. Não como essas coisas... (Carlos, 63 anos, 

mestre de obras, casado). 

Tal fato nos levou a inferir que ter cuidado com a saúde seria manter um 

certo estilo de vida pautado por atitudes e comportamentos limitados, o que parece 

ser difícil ou quase impossível de ser seguido durante a juventude. Um dos 

entrevistados, após confirmar que �brincadeira demais� pode prejudicar a saúde, 

logo justifica: 

É. Pode prejudicar. Só que quando a pessoa é mais nova, é 

muito fogosa, não é? A pessoa não atende conselho. Pensa que não vai 

morrer, pensa que não fica velho. (Santos, 57 anos, ambulante, viúvo). 

O �se cuidar�, no sentido positivo, parece ser mais propício à maturidade, 

estando assim mais próximo do cotidiano daqueles que cumprem o modelo ideal 

de homem "da família�. O cumprimento de uma vida regrada só se torna possível 

numa fase de vida mais avançada, por causa da própria maturidade ou do 

reconhecimento das limitações físicas da velhice, que tornam alguns homens �mais 

calmos�, segundo um dos entrevistados. Constata-se ainda, pelos relatos que se 
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seguem, que esse estágio da vida é a partir dos 40 anos de idade: 

Aí, eu não sei não. ... (o que é se cuidar). Eu sei que o cabra 

precisa ter muito cuidado com a vida, porque ela é só uma! E o homem 

só é homem até os 40 anos. ... Só em você ficar numa altura que eu 

estou (idade avançada)! Quando eu tenho uma coisa pra fazer, saio lá 

de casa para o mercado para comprar uma coisa, quando chego lá eu 

não lembro mais. (Dino, 59 anos, agricultor aposentado, casado). 

Por isso é que eu aconselho que o homem depois dos 40 

anos ele tem que procurar... Procure seu recurso, procure a melhora. 

(Carlos, 63 anos, mestre de obras, casado). 

Percebe-se, assim, existir um sistema de representações que apresenta 

um nexo significativo, que gira em torno da categoria �excesso�. São os excessos, 

do lazer e do trabalho, por eles também designados de extravagâncias, que levam 

à doença, pois promovem um desgaste da força física e da força moral. O fato de 

contrair alguma doença encontra explicação nos comportamentos relativos ao 

excesso de lazer e de trabalho cometidos durante a juventude. Excessos esses 

que, se por um lado são condenados (principalmente pelos homens mais velhos) 

pela quebra dos limites físicos e morais; por outro, são consentidos porque também 

considerados naturais aos homens jovens.  

Há, por parte dos homens, uma naturalização de certos comportamentos 

que dificulta a construção de um processo de cuidado, no sentido preventivo, com 

a saúde, o que vai ao encontro da tese Boltanski (1979), para quem a medicina 

preventiva requer dos agentes sociais uma atitude racional frente à doença, que é 

incompatível com as condições objetivas das classes populares. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procuramos nesta dissertação desenvolver uma reflexão sobre a relação 

masculinidade e saúde que consideramos ainda embrionária, portanto, achamos 

importante deixar registrados alguns aspectos que nos chamaram a atenção e 

julgamos ser merecedores de investigações outras que venham a aprofundá-los.  

O primeiro aspecto foi a constatação de como o discurso dos homens 

das classes populares acerca do trabalho se sobrepõe a suas falas sobre saúde e 

doença. Para eles, é o trabalho que vai determinar a qualidade da saúde. Na 

percepção desses homens, não é a doença, em primeira instância, que vai 

provocar repercussões sobre a masculinidade e sim o trabalho. 

O segundo foi perceber que a doença não parecia representar, para os 

homens pesquisados, uma preocupação em ralação ao exercício das atividades 

sexuais; pelo menos, não tanto quanto representa em relação ao trabalho. A 

despeito de se auto-reconhecerem como �velhos� (se encontram numa faixa etária 

de 57 a 79 anos), eles não só se consideram capazes de trabalhar, como o 

desejam e o fazem. Quanto ao exercício das atividades sexuais, mesmo havendo 

permissão médica para tal, a velhice é considerada por eles um interdito maior, que 

os priva das relações sexuais. Em suas falas, doença e velhice  muitas vezes se 

confundem. Isso nos leva a inferir que, para  esses homens, as obrigações 

relativas à família são o centro das suas preocupações, se sobrepondo a suas 

expectativas em relação ao desempenho sexual; ainda que se possa relativizar 

essa afirmação em função do conteúdo moral que o discurso deles esteja 

refletindo, ou mesmo da fragilidade em que se encontravam, devido à doença e à 

hospitalização. Acrescente-se ainda o fato deles não perceberem a próstata como 

um órgão que tem interferência no seu desempenho sexual, demonstrando uma 
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invisibilidade da mesma que permanece até quando um sintoma doentio os impede 

de trabalhar e os obriga a procurar um médico. Ressalve-se que, na fala de um ou 

outro informante, percebem-se alguns sinais do discurso médico da prevenção do 

câncer de próstata, porém de forma muito difusa.    

Um último aspecto diz respeito à forma como os entrevistados reagiram 

ao ser em questionados sobre o que seria para eles �se cuidar�. A resposta 

imediata e de fácil verbalização é, quase sempre, enunciada pela negativa do 

cuidado, relacionando-o aos excessos nas atividades do lazer. Quase não aparece 

nos discursos algo que se possa identificar como uma relação sensitiva com o 

corpo. Este fato sinaliza para uma provável dificuldade desses homens em definir o 

cuidado com a saúde em seu sentido positivo; dificuldade essa que estaria 

ancorada no distanciamento que os homens mantêm com o próprio corpo, pelos 

usos sociais que fazem do mesmo, segundo a tese de Boltanski (1979).  Mas 

também, nos questionamos, poderia estar associada a uma auto-imagem negativa 

(qualificada pelos adjetivos: �gente nojenta�, �raça ruim�, �sem vergonha�) de um 

período da vida � a juventude, que precisa mudar.  

Em relação aos cuidados com a saúde no período da velhice, há ainda 

outro aspecto a considerar que diz respeito à dinâmica das relações de gênero. Os 

homens, quando mais velhos, parecem sofrer desvantagem em relação às 

mulheres pois, na fragilidade da doença somada à da velhice, eles passam a 

depender delas. As atitudes referentes aos cuidados com a saúde são tomadas 

pelas mulheres e eles, por sua vez, esperam que assim seja. São elas quem vão 

identificar as sensações doentias deles e assinalar a necessidade de uma 

intervenção médica. Também são elas quem os conduzem aos postos de saúde ou 

ao hospital e os acompanham de perto, assegurando o cumprimento das 

prescrições médicas. Durante o nosso trabalho de campo, foi exemplar, o caso de 
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um homem que ofereceu resistência e até se recusou a ser entrevistado porque 

dizia não saber falar da sua doença e que o melhor seria entrevistar a sua esposa: 

�Ela é quem sabe tudo direitinho�. 

Finalizando essas reflexões, podemos (re)afirmar que as representações 

dos homens sobre masculinidade, saúde e trabalho guardam uma estreita relação 

entre si e são fundamentais para compreender e desnaturalizar os ditos 

comportamentos temerários ou prejudiciais à saúde  �próprios� de homens. 
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7. ANEXO 

 
 
7. 1. ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevista No.:                                                                Data: 

Nome do entrevistado:                                                      Leito No.:  

Idade: 

Ocupação: 

Renda: 

Você se considera pobre, rico, remediado (auto-representação): 

Você se considera preto, branco, mulato: 

Situação Conjugal: 

Local de Moradia: 

Escolaridade: 

Naturalidade: 

Há quanto tempo mora em Fortaleza: 

Se não mora, veio à Fortaleza só para se tratar? Por quê? 

1. Eu gostaria que o Sr. me falasse um pouco do que o fez procurar um 

médico/hospital. 

2. Como foi que você percebeu que estava doente? 

3. Como tem sido para você estar doente? (falar da trajetória: consultas, exames, 

hospitalização). 

4. O que foi para o Sr. a experiência do toque retal? 

5. A que o Sr. atribui o fato de ter adoecido? (o que provocou a doença) 

6. Você lembra de alguma doença que você já teve durante a sua vida? Fale-me 

sobre isto. 
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7. E doença venérea?  

8. Em alguma outra ocasião você procurou um posto médico, hospital ou farmácia, 

ou outro tipo de ajuda, sem estar necessariamente doente? (falar um pouco 

sobre isto) 

9. Depois de adulto, em que ocasiões na vida um homem deve procurar um 

médico? 

10. Para um homem, o que é estar saudável? (valor da saúde) 

11. Para os homens, existe alguma parte do corpo mais importante? Qual (is)? Por 

quê? 

12. Que tipos de cuidados ou atenção �essa parte� requer? 

13. Para você, o que é se cuidar? 

14. O que você tem feito para se cuidar? 

15. E antes dessa doença atual, você se cuidava? Como? 

16. Essa doença afetou a sua vida? De que maneira? (vida conjugal, sexual e o 

trabalho) 

17. O que significa para um homem estar doente? 

18. E estar com uma doença que afeta a vida sexual? 

19. Como a sua companheira (se tiver) tem reagido a sua doença? 

20. Essa doença mudou a imagem que você tinha de si próprio? Como? 

21. Como você imagina a sua vida depois que sair dessa experiência � 

doença/hospitalização? 

22. O que você acha que deverá fazer em termos de cuidados para com o seu corpo, 

sua saúde? 
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8. ARTIGO 

 

Masculinidade e Saúde: os homens e o cuidado com a saúde
I
 

 

Maria Auxiliadora Garcia da CostaII 

 

Estudos de inspiração feminista muito têm produzido sobre a saúde da 

mulher, entretanto, só recentemente alguns trabalhos vêm apontando a 

necessidade de proceder investigações epidemiológicas sobre o prisma de gênero 

nas quais também se incluam os homens. A partir dos estudos de gênero dá-se 

início e impulso a toda uma discussão sobre a diferenciação sexual nas formas de 

adoecer, articulada com a construção social dos corpos sexualizados de homens e 

mulheres.  

Investigações sobre homens e masculinidade são recentes e 

relativamente escassas, constituindo-se, porém, num campo de estudo de 

interesse e importância crescentes. Na academia, o tema da masculinidade surge 

nos Estados Unidos na década de 70, indo florescer e ganhar visibilidade na 

América Latina já na década de 80, quando aparecem diversos estudos com focos 

diferenciados sobre as identidades masculinas, sobre a crise da masculinidade e 

sobre as práticas masculinas no âmbito das relações de gênero. �Nos últimos anos, 

nas universidades anglo-americanas vem sendo organizada uma nova sub-área de 

reflexão interdisciplinar que, a exemplo dos women�s studies, dedica-se 

                                                
I  Este artigo foi produzido com base nos resultados da pesquisa �Masculinidade e Saúde�, realizada 

com o apoio do Programa Interinstitucional de Treinamento em Metodologia de Pesquisa em Gênero, 

Sexualidade Saúde Reprodutiva do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, financiada pela The Ford Foundation 

e contou com a orientação da professora Dra. Ma. Luiza Heilborn. Também integra a dissertação de Mestrado 
em Saúde Pública, de minha autoria, apresentada em outubro de 2001 ao Depto. de Saúde Pública da UFC, que 

teve a orientação da professora Dra. Ligia Sansgliolo Kerr. 
I I Socióloga, mestranda em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, professora da 
Universidade Vale do Acaraú - UVA, diretora da ONG Fábrica de Imagens, ações educativas em cidadania e 

gênero, autora do manual �A Face Masculina do Planejamento Familiar, trabalhando com grupos de homens�. 
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exclusivamente ao estudo do gênero masculino. São os chamados men�s studies. 

Na França, intelectuais do peso de Pierre Bourdieu têm visitado o tema em artigos 

e livros recentes.� (Heilborn & Carrara, 1998). No Brasil o NUPACS-PPGAS-

UFRGS vem desenvolvendo, já há a alguns anos, estudos sobre sexualidade e 

gênero tendo o homem como objeto de investigação. Tem-se como referência 

também, as publicações de Nolasco (1993 e 1995), de Arilha, Ridenti & Medrado 

(1998) e ainda o �Dossiê Masculinidade� da Revista Estudos Feministas (1998), 

este último com artigos de diferentes autores. 

A produção acadêmica se amplia ganhando uma diversidade de 

conceituações e abordagens teórico-metodológicas em torno desse novo objeto de 

estudo � os homens enquanto representantes de um gênero. Heilborn e Carrara 

(1998) consideram importante chamar a atenção para o significado da emergência 

desse objeto de investigação, bem como para as imprevisíveis conseqüências 

sociais que dele possam advir, salientando que �... a construção de novos objetos 

científicos supõe e geralmente reforça processos de dominação que atingem certos 

grupos sociais.� Lembram, porém, que �submeter os homens - seu organismo, seu 

comportamento ou os valores socialmente atribuídos ao gênero masculino � ao 

crivo da especulação cientifica parece ter sido tarefa bem mais complicada� daquilo 

que aconteceu, por exemplo, com os loucos, as mulheres, as crianças entre outros 

grupos.  

A despeito das dificuldades em torno da construção desse novo objeto 

de estudo, atualmente o que se faz claro é uma forte tendência de reversão da 

idéia do homem enquanto representante universal de toda a espécie humana, que 

tem como cenário e causa um conjunto de fatores: a dinâmica dos estudos de 

gênero, a trajetória da epidemia da AIDS e uma crise na identidade masculina, 

provocada, segundo alguns autores, pelas novas posições dos movimentos 
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feminista e homossexual. O conceito de masculinidade surge pois, como um 

produto histórico bastante recente e de difícil conceituação. Conforme  Connell 

(1997),  em todas as sociedades há registros culturais de gênero, porém nem todas 

têm o conceito de masculinidade, não havendo assim, uma forma única de 

construção do masculino nas sociedades, e sim, diversas formas de 

masculinidades que devem ser compreendidas em torno da posição dos homens 

nas relações de gênero.   

Assim, novos olhares se lançam sobre os homens, promovendo 

reflexões sobre problemas específicos do sexo masculino. No que diz respeito à 

saúde, reconhecendo-se hoje que as definições sociais do ser homem e do ser 

mulher produzem uma diferenciação sexual de comportamentos, atitudes e 

atividades, que trazem riscos específicos para a saúde e oferecem diferentes graus 

de acesso aos recursos de atenção primária (Rios & Gómez, 1991), alguns autores 

abordam, sob diferentes concepções, a relação masculinidade e risco. 

Leal e Boff (1996) referem-se a um trabalho realizado por Leal, já em 

1984, a respeito de uma manifestação folclórica especifica do sul do Brasil � trocas 

rimadas de insultos e ofensas entre adolescentes masculinos, cujos dados 

empíricos apontam para uma problemática cerne da identidade masculina como 

algo que está sempre em risco e que precisa ser constantemente reposta e 

reconquistada. 

Badinter (1993), num livro seu, muito difundido no Brasil, sobre a 

identidade masculina, procura demonstrar a existência de um ideal masculino que 

leva os homens à morte prematura, pois nele está prescrito que os homens devem 

exibir uma aparência de audácia, agressividade, e até mostrar-se dispostos a 

correr todos os riscos, inclusive quando a razão ou o medo aconselham o contrário.  

Keijzer (1995) sustenta que a masculinidade pode se constituir em fator 
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de risco, uma vez que as formas de socialização masculina, existentes no México, 

se pautam por comportamentos temerários, os quais, com o tempo, se 

transformam num custo para a saúde dos homens. A tese de Keijzer, embora 

importante por chamar a atenção para os comportamentos temerários dos homens, 

merece ser relativizada pelo deslizamento semântico que opera na utilização da 

expressão �fator de risco�. Fator de risco é um conceito utilizado pela epidemiologia 

para indicar uma causa ou uma variável que se acredita estar relacionada com a 

probabilidade do desenvolvimento de uma doença ou agravo à saúde em um 

determinado grupo populacional; não devendo assim se transportar para a análise 

de comportamentos sociais ou mesmo do que seria um fator de risco social.  

Com base em alguns estudos psicológicos feministas, Ortiz (1995) 

desenvolve um argumento sobre a construção de um discurso auto-opressor 

masculino que leva os homens a resistirem em assumir posturas responsáveis 

diante de outros/outras e a negligenciar os cuidados com o corpo e com a saúde, 

criando, assim, obstáculos aos esforços de prevenção da transmissão do HIV e 

pondo em risco a vida de seus parceiros sexuais.   

No campo da epidemiologia, estudos de prevalência e de incidência das 

mais diversas patologias têm apontado dados sobre as taxas de sobremortalidade 

masculina e feminina, chamando a atenção principalmente para os casos 

relacionados à violência, que têm nos homens seu principal agente e vítima. Um 

estudo sobre homicídios, no Brasil, para o período de 1980 a 1988, apresentou que 

�... a população masculina, que em 1980 morria nove vezes mais que a feminina, 

passou, em 1988, a morrer numa razão de onze homens para cada mulher� 

(Souza, 1994); o que demonstra um índice crescente de sobremortalidade 

masculina por causas violentas.  

A partir dos anos 90, a Organização das Nações Unidas � ONU, inclui 
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nas Plataformas de Ação de suas Conferências Mundiais o reconhecimento da 

necessidade de encorajar os homens a participarem plenamente de todos os atos 

favoráveis à igualdade/eqüidade de gênero. Em especial, no sentido de assumirem 

suas responsabilidades na prevenção da AIDS e demais enfermidades 

sexualmente transmissíveis. A trajetória mundial da epidemia da AIDS veio trazer à 

tona, mais uma vez, a idéia de controle da conduta sexual masculina, o que não é 

uma novidade. No Brasil, remonta o final do século XIX, início do século XX 

quando, segundo Carrara (1996), travou-se uma verdadeira luta contra as 

chamadas doenças venéreas. E dentre os modelos de intervenção propostos, 

àquela época, os homens aparecem como um dos focos de intervenção 

privilegiado.  

Atualmente, um argumento forte para este controle está na alta 

valorização cultural atribuída ao desempenho sexual ativo dos homens; um atributo 

de gênero bastante difundido que os leva a um exercício �intenso� da sexualidade, 

expondo-os a comportamentos considerados prejudiciais à saúde, daí uma maior 

atribuição de responsabilidade aos mesmos na prevenção e controle da epidemia. 

Essa idéia de que os homens se expõem a comportamentos prejudiciais à saúde é 

uma representação compartilhada por segmentos da população feminina, conforme 

constatado por Knauth (1998), pelos homens que fizeram parte deste estudo e que 

se encontra presente também no discurso médico.  

A mídia, por sua vez, tem tratado de difundir uma nova imagem dos 

homens. Propaga-se um discurso acerca da crise da masculinidade que fala de um 

modelo masculino em extinção - centrado na força e na objetividade, e do 

surgimento de um novo homem mais sensível e atento a questões até então 

consideradas da ordem do feminino. Estão em pauta a paternidade, a  violência, o 

desempenho sexual, e a saúde dos homens. Especificamente sobre a relação 
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masculinidade e risco, merece destaque a matéria do jornal Folha de São Paulo, 

pela forma �quente� como é apresentada. Tendo como título �Ser homem hoje é 

considerado um dos mais sérios fatores de risco para a saúde� (Folha de São 

Paulo, 1998); traz um conteúdo que deve ser considerado de maneira crítica, uma 

vez que a condição sócio-cultural de ser homem não pode ser utilizada como uma 

variável epidemiológica.  O que se apresenta é um novo discurso,  impregnado dos 

valores cuidado, responsabilidade e respeito para com �o outro� (as mulheres?) 

sempre a serem cobrados dos homens, já que estes valores não estariam tão 

presentes no ideário masculino assim como estão no feminino, pelo menos no que 

diz respeito à saúde, à sexualidade e à reprodução. 

Compreender como e porque homens e mulheres têm a saúde afetada 

diferencialmente e, mais ainda, como eles/elas reagem ante o sofrimento 

provocado por doenças/agravos, e como a instituição de saúde os/as acolhe é 

ainda um desafio para estudiosos e formuladores de políticas públicas. Com tais 

questionamentos, ressalve-se, não se está querendo compactuar com um certo 

discurso vitimário sobre a masculinidade; segundo o qual os homens sofrem no 

processo de socialização uma opressão que os torna frágeis e inseguros (Oliveira, 

1998). Nossa inquietação vai no sentido de identificar qual a percepção que os 

homens têm do seu próprio corpo e qual a noção que eles atribuem ao cuidado 

com a saúde, considerando que a construção da masculinidade não favorece uma 

maior ausculta e cuidado com o seu corpo como um corpo que pode adoecer. 

Este artigo discute pois, algumas questões a respeito da saúde e da 

doença, e suas possíveis repercussões sobre a masculinidade, vistas através das 

representações de homens portadores de doenças na próstata. É resultado de uma 

investigação de abordagem eminentemente qualitativa, centrada na dimensão 

subjetiva do processo de adoecer e sua repercussão sobre a definição/redefinição 
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da identidade de gênero masculina. 

 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A investigação centra-se em um grupo de entrevistados oriundo das 

classes populares, buscando-se conjugar a dimensão simbólica das ações dos 

sujeitos masculinos com os condicionantes materiais de classe dos mesmos, 

considerando-se que há por parte dessas classes um compartilhar de 

representações próprias, constitutivas de uma cultura popular (Duarte, 1986; Sarti, 

1996; Heilborn, 1997).  

Partiu-se do pressuposto de que a doença, por se constituir num 

momento de fragilidade na vida das pessoas, abriria espaço para demonstrações 

de dor e de sofrimento, que em geral são pouco permitidas aos homens num 

modelo tradicional de masculinidade. A modelação das emoções de um ethos 

masculino funda-se na valorização das forças muscular e corporal (não só física 

como moral) e, nesse sentido, produz uma representação do homem �como mais 

distante das doenças e perturbações em geral, do que a mulher� (Duarte, 1986). 

A divisão moral do trabalho por gêneros, característica das sociedades 

ocidentais contemporâneas, produz uma separação da vida social entre uma 

esfera pública, eminentemente masculina, associada à produção capitalista, e uma 

esfera doméstica, privada, feminina, lugar da reprodução e da expressão dos 

afetos e dos cuidados intra-familiares (Durham, 1983). Nesta forma de organização 

social, a divisão de tarefas na esfera doméstica é pautada por uma diferenciação e 

uma hierarquia segundo o gênero, que faz com que homens e mulheres assumam, 

de forma diferenciada, as responsabilidades, as preocupações e os cuidados 

preventivos e curativos com o corpo, com a saúde e com a doença. Tais 
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responsabilidades são, em geral, atribuídas e assumidas unicamente pelas 

mulheres, seja com elas próprias ou com aqueles que as cercam - marido, filhos e 

demais parentes, mantendo-se os homens afastados delas (Costa, 1997). Como 

bem demonstrou Boltanski (1979), �as mulheres parecem mais atentas que os 

homens às sensações doentias, escutam-se mais do que eles, da mesma maneira 

que os membros das classes superiores se escutam mais facilmente que os 

membros das classes populares.� De acordo com a sua tese, os indivíduos 

prestam tanto menos atenção ao corpo, quanto mais intensamente são levados a 

agir fisicamente; isto porque o estabelecimento de uma relação reflexiva com o 

corpo é pouco compatível com uma utilização intensa do mesmo.  

Optou-se, então, por investigar os homens num estado de doença e 

através de suas representações considerando, tal qual Herzlich (1991), ser este �... 

um evento que ameaça ou modifica, às vezes irremediavelmente, nossa vida 

individual, nossa inserção social...�, podendo assim constituir-se num momento 

singular na vida dos sujeitos masculinos que nos possibilitaria identificar, mais 

claramente, possíveis redefinições nas relações entre os gêneros, assim como 

mudanças nos modelos de masculinidade. 

Foram analisadas, em especial, as repercussões que a experiência da 

doença, enquanto estado de fragilidade, pode provocar nos homens em termos de 

mudança de comportamento, no sentido de ensejar um processo de cuidado com a 

sua saúde e seu corpo, uma vez já ser conhecido o �... papel historicamente 

assumido pelas mulheres no cuidado aos enfermos, tanto no âmbito profissional, 

no caso da enfermagem, como no âmbito doméstico� (Witt, 1996), pouco se 

sabendo a respeito do cuidado dos homens, seja consigo próprio, seja com os 

outros. 

Talvez seja importante esclarecer que, ao iniciar a investigação, nosso 
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interesse centrava-se na relação masculinidade e saúde enfocada através das 

representações de homens com câncer de próstata. Mobilizavam-nos as questões 

levantadas por um escritor americano sobre a sua experiência ao vivenciar um 

câncer de próstata (Korda, 1997). Ao longo do seu relato, o autor faz um paralelo 

entre o câncer de próstata e o câncer de mama, entre as instituições de que 

dispõem e as estratégias diferenciadas que homens e mulheres desenvolvem para 

enfrentar tais doenças. Segundo ele, os homens enfrentam muito mais dificuldades 

que as mulheres. Por serem tumores malignos, passíveis de uma detecção 

precoce, esses cânceres requerem, uma prática preventiva para seu melhor 

tratamento e cura e, num trabalho de intervenção realizado anteriormente (Costa, 

1997), já havíamos percebido o quanto os homens demonstram resistências em 

fazer os exames de prevenção para essas doenças (em especial o toque retal), 

assim como em adotar comportamentos preventivos de saúde. 

Uma primeira entrada no campo, porém, revelou dificuldades que nos 

fizeram redefinir o grupo de pesquisa e, por conseguinte, os nossos objetivos de 

pesquisa. Identificar homens das camadas populares com câncer, em seu estágio 

inicial, parece não ser tarefa das mais fáceis. Em primeiro lugar, o homem demora 

a identificar/admitir que está doente, assim como a ir buscar recursos médicos, o 

que se pôde concluir posteriormente através dos dados empíricos. Segundo, 

quando ele procura um médico/hospital, o seu diagnóstico primeiro é de hiperplasia 

prostática, tumor na próstata, ou mesmo uma prostatite. Na grande maioria dos 

casos, ele é internado para a realização de uma cirurgia, seja para uma 

prostatectomia, seja para a retirada de um tumor. Só então, a partir do material 

colhido dessa cirurgia, e depois de realizado o exame histopatológico, há o 

diagnóstico definitivo do câncer de próstata. O resultado do exame leva até trinta 

dias para chegar ao hospital. Nesse momento, o paciente já foi operado, não está 
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mais hospitalizado e, na grande maioria dos casos, não vai mais se hospitalizar, 

tornando-se inviável o nosso acesso a esses indivíduos. Uma terceira questão diz 

respeito à comunicação do diagnóstico do câncer de próstata ao paciente. Foi-nos 

recomendado por um médico do hospital onde fizemos a pesquisa, �não falar em 

câncer� para os pacientes, pois eles nem sempre são informados do seu 

diagnóstico verdadeiro. Essa é uma conduta médica generalizada. Sontag (1984) 

já registrava que na França e na Itália era regra, �entre os médicos, comunicar um 

diagnóstico de câncer somente à família do enfermo, e não a ele mesmo�. A autora 

assinalava o estigma que o diagnóstico câncer abrigava, o que para os médicos 

tornava legítimo considerar a verdade �intolerável para quase todos os pacientes, 

exceto os excepcionalmente maduros e inteligentes� (Sontag, 1984). 

Investigamos, assim, homens das classes populares com problemas 

prostáticos em geral e não com câncer de próstata. As enfermidades na próstata, 

por serem doenças exclusivas do sexo masculino e estarem relacionadas com o 

desempenho sexual, mostravam-se como uma porta de entrada interessante para 

a investigação das relações entre o adoecer e possíveis alterações nos modelos de 

masculinidade. Conforme tem assinalado a literatura sobre masculinidade, a 

atividade sexual, associada a outros elementos, tende a ser uma dimensão 

importante para a caracterização da identidade masculina de determinados 

segmentos da população (Nolasco, 1993; Almeida, 1995; Villela & Barbosa, 1996; 

Leal & Boff, 1996). 

O trabalho de campo foi realizado no período de agosto a outubro de 

1999, num hospital público filantrópico de Fortaleza, tradicionalmente identificado 

com o atendimento da população de baixa renda, oriunda da periferia de Fortaleza 

e do interior do Estado, sem previdência privada, e que faz uso dos serviços do 

Sistema Único de Saúde � SUS. Os informantes foram selecionados a partir de seu 
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internamento na clínica de urologia - masculina do citado hospital, da confirmação 

de sua enfermidade na próstata feita através do diagnóstico médico e da análise de 

sua caracterização sócio-cultural. 

Foram realizadas vinte entrevistas individuais semi-estruturadas, na 

própria clínica de urologia do referido hospital, com duração média de trinta a 

quarenta minutos cada, sendo consideradas quinze para efeito de análise. As cinco 

entrevistas foram eliminadas pelas seguintes razões: três dos entrevistados não 

estavam com doenças na próstata e sim nos rins; um não se enquadrava nas  

mesmas características socioculturais dos demais; e um se negou a continuar 

sendo entrevistado alegando que a esposa dele é quem sabia as informações 

sobre sua doença. Realizamos, ainda, entrevistas em profundidade com dois dos 

informantes nas suas residências, com o objetivo de complementar informações, 

principalmente com respeito às representações sobre a próstata e o corpo.  

Tomou-se como princípio definidor do número de indivíduos a serem 

entrevistados o nível de saturação dos argumentos, ou seja, a recorrência de 

categorias no discurso dos informantes, considerando as diferentes perspectivas e 

ângulos de leitura da questão (Minayo, 1994). O roteiro de entrevista contemplou 

os seguintes temas: caracterização social dos informantes, processo de 

identificação da doença, representações da saúde e da doença, noção de cuidado 

com a saúde e representações sobre o corpo.  A despeito da definição prévia de 

temas para a elaboração do roteiro de entrevista, a análise empreendida elegeu a 

identificação das categorias emergentes no discurso dos informantes como eixo de 

codificação em núcleos temáticos. 

A faixa etária dos entrevistados situa-se entre 57 e 79 anos. São 

características comuns a quase todos: a condição de estar maritalmente unidos; a 

baixa escolaridade (entre analfabetos e com primeiro grau incompleto); os 
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rendimentos individuais de até três salários mínimos (em se tratando da renda da 

família, essa faixa se amplia para até quatro salários mínimos) e a naturalidade de 

cidades do interior do Estado, sendo que 6 deles residiam na periferia de Fortaleza 

e 9 residiam na sua cidade natal. Todos são trabalhadores e se auto-identificam 

como tal: são empregados nos setores da indústria, agricultura e serviços, 

autônomos, aposentados ou �ambulantes�; apresentando, assim, uma 

heterogeneidade no que se refere a sua inserção no mercado de trabalho e uma 

homogeneidade no que tange aos baixos rendimentos e  à qualificação. Nos seus 

discursos, evidenciam-se duas preocupações básicas, as dificuldades relativas ao 

acesso às formas de trabalho e/ou à aposentadoria, bem como aos serviços 

públicos de saúde.  

 

IDENTIDADE MASCULINA, TRABALHO, SAÚDE E DOENÇA 

 

Através dos discursos colhidos sobre a doença, revelaram-se dois 

modelos ideais de homem: o �da brincadeira� e o �da família�; ambos 

representando possibilidades de ser homem, porém com valoração diferenciada. 

São duas categorias êmicas - "ser da brincadeira" e "ser da família", que 

expressam normas de comportamento e que estão associadas a momentos 

distintos na vida de um homem. Enquanto normas, estão relacionadas ao estado 

civil; enquanto momentos, estão relacionados à faixa etária dos homens, 

expressando o entrecruzamento das dimensões gênero e idade.  

No discurso acerca da gênese da doença, revela-se que �ser da 

brincadeira� é o nexo significativo entre as desordens da conduta e as desordens 

do organismo, as doenças. Nas falas sobre a identificação da doença e sobre a 

busca de tratamento, aparece a categoria �ser da família�, na qual se mostra 
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central a idéia de responsabilidade, que aponta para a consecução do �projeto de 

obrigação�.  A categoria obrigação designa o conjunto dos desempenhos ideais 

que compõem a identidade masculina adulta e plena (Duarte 1986).  �Ser da 

família� representa, acima de tudo, �a dimensão das responsabilidades que a 

família engendra e o valor a estas atribuídas, que dispõe lugares e identidades 

sociais possíveis para cada um de seus membros de acordo com seu gênero e 

idade� (Heilborn, 1997). É no valor da família que está calcado o ideal de 

obrigação, que pode ser resumido, para os homens, em manter o respeito e botar 

comida em casa, o que se concretiza através do trabalho.  

No que concerne às questões da saúde, cumprir o projeto de 

�obrigação�, então, parece ter como contrapartida, a garantia de estabilidade 

material e afetiva, ou seja, de poder dispor dos apoios que estão no âmbito da 

esfera doméstica, familiar e que são indispensáveis à manutenção da saúde e ao 

enfrentamento da doença. Mais precisamente, significa, para os homens, poder 

usufruir os cuidados que são de atribuição das mulheres da família. �Ser da família� 

pode condensar ainda o significado da saúde. A vida familiar, num momento de 

enfermidade, se reveste de uma importância tal, que o afastamento da mesma por 

força de uma hospitalização tem um significado maior do que o próprio estado de 

enfermidade, o que se constata pelos depoimentos que se seguem: 

... Se (o homem) é um dono de casa que cuida da família, ele 

está saudável... (Oto, 74 anos, operário da marinha, aposentado, 

casado). 

(A doença) Atrapalha porque eu saí da minha família. (choro) 

É que eu vivo hoje sem minha família (no hospital). ... Ave Maria! (A 

minha família) é a coisa melhor do mundo. (Beto, 70 anos, agricultor, 

casado). 
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O outro modelo ideal de homem, o da brincadeira, tem como espaço 

social a rua, lugar privilegiado de socialização dos meninos e rapazes, cujo ethos 

também é constituidor da identidade masculina (Leal, 1996). As brincadeiras são 

parte integrante da �vida de rua�, que parecem compor, assim como o trabalho, um 

�caráter de exterioridade�  do homem frente ao espaço físico da casa (Duarte, 

1986). �Ser da brincadeira� é, pois, participar de certas atividades de lazer, conviver 

entre pares, enfim, desfrutar a vida na rua. E isto é socialmente permitido e até 

estimulado aos homens solteiros e/ou jovens.  Assim definindo um dos 

entrevistados: 

 Ave Maria! Brincar é dançar, é namorar, beber mais os 

amigos... Eu brinquei, mas não muito, porque brinquei só uns quatro a 

cinco anos,... Mas vim brincar dos vinte anos para cima porque ele (o 

pai) não deixava  (Beto, 70 anos, agricultor, casado). 

Entretanto, apesar de legítimas, as brincadeiras apresentam um limite 

físico e moral. A fronteira estabelecida por esse limite/excesso divide em 

brincadeiras saudáveis e em extravagâncias. 

Brincadeira sadia que a gente chama é assim: nós somos 

quatro rapazes, tem um baile, a gente vai tomar a cervejinha da gente 

controlada, dançar direitinho. Arranjar uma namorada, namorar um 

pedaço e tal, naquela noite deixa aquela moça pra lá e o rapaz pra cá, 

não é? E chegar em casa todo mundo sadio, sem guerra, sem briga nem 

nada; isto é que é a brincadeira saudável, é essa! (Fred, 75 anos, 

motorista, casado) 

Extravagâncias são condutas desviantes, comparáveis a um estado de 

insanidade, que podem levar à doença e, num referencial religioso, são definidas 

como pecado: 
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Extravagância é isso que eu lhe falei: beber, fumar, dançar, 

pular, brigar, fazer coisas que Deus não manda. (Carlos, 63 anos, 

mestre de obras, casado) 

Eu fui assim meio doido. Pecador! ... Eu brincava muito, eu 

era muito vaidoso, e o cara, sendo muito vaidoso, também é egoísta. ... 

Pecado tem de todo jeito, não é só isso não (roubar, matar). Pois é, 

pecar com mulher, com essas coisas... (Beto, 70 anos, agricultor, 

casado). 

Nas extravagâncias, encontra-se explícita a noção de �excesso�. 

Cometer excessos ou fazer extravagâncias são categorias êmicas que se 

superpõem, significando a ultrapassagem de um limite daquilo que é permitido, do 

�normal� no brincar. Há uma �brincadeira saudável�. Por oposição, existem as 

brincadeiras que representam desgaste da capacidade física, mental e moral. 

Revela-se assim uma concepção sobre o corpo e seu funcionamento que integra 

simultaneamente uma dimensão orgânica e moral. O excesso afeta o corpo e 

promove uma desordem no regime ideal de funcionamento entre �obrigação� e 

�farra� que conduz à doença, signo de punição a um �pecado�.  

"Brincar", quando conjugado aos excessos ou às extravagâncias, é 

visto, principalmente pelos homens mais maduros, como irresponsabilidade, 

porque põe em risco o ideal da masculinidade, que tem na responsabilidade uma 

de suas qualidades. Assim, um homem pode �ser da brincadeira� quando está 

solteiro e/ou jovem, porém, não deve cometer excessos. Deve ter como meta vir a 

ser um �homem da família�, o que implica mudar, ou seja: amadurecer, casar e ter 

família, garantir o respeito moral e arcar com a responsabilidade de prover o 

sustento material da mesma:  

... O cara tem que mudar. É bonito a pessoa quando muda. 
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Porque eu era um sujeito farrista, tudo que eu pegava era para gastar 

com farra, aí quando eu me casei, mudei logo. Mudei e fui cuidar da 

família. Não gostava de farra mais de jeito nenhum. Assim: gostava de 

farra, mas a minha família era mais importante. Para não viver com uma 

quenga na mão pedindo nas casas dos outros; enviuvei, casei de novo, 

fiz do mesmo jeito: trabalhado, até que criei duas famílias.  (Beto, 70 

anos, agricultor, casado) 

Contudo, pelo depoimento que se segue, também se pode concluir que 

para afirmar a masculinidade parece ser difícil deixar de fazer extravagâncias, 

especialmente quando se está na juventude.   

... As extravagâncias de quando eu era novo, andando aí fora 

de casa... É a bebida, é o cigarro, é dormir fora de casa, são essas 

coisas. (Por que os homens fazem tantas extravagâncias?) (risos) 

Porque não pensam. O cabra quando é novo não pensa nada não. ... Eu 

fui criado no meio da rua, bem dizer. Aí num pensa! (Santos, 57 anos, 

ambulante, viúvo). 

O modelo �da família� apresenta-se como hegemônico, pois se reveste 

de uma centralidade, calcada no valor positivo do trabalho, enquanto que o modelo 

�da brincadeira� parece oscilar entre a positividade e a negatividade, pois o homem 

quando está na juventude, pode e deve brincar para amadurecer, porém ele está 

sempre a mercê das extravagâncias, que, por sua vez, são valoradas 

negativamente.   

Ainda que com essa negatividade, as extravagâncias e os excessos são 

categorias que estão insistentemente presentes no discurso dos homens. Sua 

presença recorrente assinala a importância que detêm na construção da identidade 

masculina. Elas falam de condutas que são vividas de forma ambivalente pelos 
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homens, pois conflitantes com a consecução do ideal de �obrigação�; 

representando assim, a ambigüidade estrutural da identidade masculina - a casa, 

espaço social família, com seu significado de obrigação e respeito e a rua, espaço 

social do grupo de pares, onde estão o trabalho, as brincadeiras e os amigos. A 

tensão entre as duas esferas é vivida de forma mais aguda na juventude. 

Em relação ao trabalho, entretanto, é importante ressalvar que, para os 

homens das classes populares, ele está situado nos dois espaços, casa e rua. 

Conforme Duarte (1986), �qualquer identidade só é em função do nível em que se 

encontra no interior de uma totalidade (qualificada diferencialmente por um valor) e 

em função da situação em que se faz operar ...�. Neste sentido, mesmo situando-

se no plano da vida pública, assim como as brincadeiras, o trabalho tem significado 

oposto ao da farra. O trabalho é central para afirmar a posição do homem na casa.  

Duarte afirma inclusive que a obrigação face à casa sobreleva a obrigação face ao 

trabalho. 

 

O VALOR TRABALHO E A SAÚDE DOS HOMENS 

 

Os membros das classes populares, em especial os homens, ao 

dependerem exclusivamente de seu próprio trabalho para a reprodução social, 

atribuem ao mesmo uma marca de auto-identificação positiva (Boltanski, 1979). 

Veja-se o depoimento a seguir: 

O pobre, não é todos, mas a grande parte é assim: enquanto 

ele está trabalhando ele tem valor, quando ele não tem mais... (Dino, 59 

anos, agricultor, casado). 

Entre os nossos entrevistados, o trabalho aparece como categoria 

recorrente e central nos discursos, conferindo, inclusive, substância ao valor 
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atribuído à saúde. A saúde é expressa de maneira difusa, de difícil definição: 

�saúde é tudo�. Entretanto, o valor da saúde ganha ênfase quando reconhecido 

como condição para o trabalho. Saúde é força, �disposição� para o trabalho o que, 

por sua vez, permite ao homem cumprir o papel de provedor da família: 

Só em eu ter saúde pra trabalhar, não tem uma coisa 

importante melhor no mundo do que isso, não é?  A saúde, eu acho 

muito importante porque a gente não sente problema de nada, tem a 

força, tem a coragem pra trabalhar todo dia. ... Quando a pessoa se 

acha doente, não tem disposição pra fazer nada. (Tito, 57 anos, 

mecânico, casado). 

Em função da importância do valor atribuído ao trabalho, percebe-se que 

�ser saudável� é condição sine qua non para a manutenção dos atributos ideais 

básicos da masculinidade - a força muscular e corporal (para o desempenho do 

trabalho), a capacidade mental e a capacidade moral. Esta é uma representação 

tão intensa que promove, nos homens, a negação ou a minimização da 

enfermidade, em função de mostrar-se em condições de trabalhar, mesmo estando 

doentes; pois estar doente é enfraquecer-se, é romper com um ideal de 

masculinidade. Ao ser questionado se ele se considerava uma pessoa saudável, 

um dos entrevistados assim respondeu: 

É, eu tinha saúde. Só esse problema... Mas nunca deixei de 

trabalhar. Deixei de trabalhar porque quando o médico dizia que era 

aquele problema, que dizia: �rapaz você vá ter resguardo, você vai se 

operar, mas você vai ter que se cuidar, não trabalhar�. Mas está tudo 

bem, nunca me empatou de trabalhar não. Era direto trabalhando 

(mesmo no período da doença atual), todo dia. Um dia e outro não eu ia 

pra CEASA e trazia 20 kg de verdura até o ponto do ônibus. Às vezes 
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até eu vinha de carro, mas nunca empatou não. (Tito, 57 anos, 

mecânico, casado) 

A centralidade do trabalho na constituição da identidade masculina é de 

tal ordem que a sua ausência introduz uma perturbação que é a um só tempo física 

e moral podendo gerar, na apreciação dos sujeitos, possíveis problemas de saúde. 

�Em circunstâncias de doença ou desemprego, o homem se expõe ao nervoso não 

só pelo que essas condições em si já trariam de perturbador, mas pela ilegítima 

condenação à casa que podem implicar� (Duarte, 1986). Tanto é, que os 

entrevistados que se encontram aposentados se referem a uma outra ocupação, 

como no exemplo desse informante que se aposentou e �vive fazendo umas 

besteirinhas�, assim se justificando: 

Agora eu vivo assim, vendendo peixe, vendendo fruta. 

Porque... Trabalhei 25 anos numa firma, me aposentei e vivo fazendo 

umas besteirinhas, sabe? Só para não estar parado, porque quando a 

gente está acostumado a trabalhar, a gente fica doente quando está 

dentro de casa sem fazer nada. (Tito, 57 anos, mecânico aposentado, 

casado) 

Estar doente, por sua vez, é representado por �estar parado�, 

�encostado�, �incapaz de se manter em pé�, ou seja, de trabalhar e cumprir com as 

responsabilidades materiais engendradas pela família. A doença, por representar 

fraqueza do corpo e do espírito, produz uma intervenção súbita na vida do homem 

das classes populares, que se auto-identifica como trabalhador, promovendo assim 

uma preocupação em relação ao trabalho e à família: 

(A doença) Interferiu foi em tudo. Porque o pobre... Os dias 

que ele num trabalha fica perdido. (Dino, 59 anos, agricultor, casado). 

Para o homem, a doença é muita preocupação, porque o 
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homem, estando doente, ele pensa em não poder trabalhar, não poder 

resolver os negócios dele... (Oto, 74 anos, operário da marinha, 

aposentado, casado). 

Se a doença significa principalmente fraqueza e impossibilidade de 

trabalhar - ruptura com um modelo ideal de masculinidade, o processo de 

identificação da mesma é, na maioria das vezes, longo e demorado, e seus 

sintomas, geralmente, só começam a ser percebidos quando representam prejuízo 

à capacidade de trabalho. Alguns dos informantes declararam já fazer de dois a 

três anos que perceberam os primeiros sintomas da sua doença e assim justificam 

a demora da busca de recurso médico: 

Faz uns três anos que eu percebi. Eu demorei porque fui pra 

esse médico e depois a gente trabalhando e tendo obrigação uma coisa 

e outra, é tanto que quando eu estava aqui o doutor achou que minha 

doença já estava meio velha. (Flávio, 75 anos, agricultor aposentado, 

casado) 

Eu sentia assim um cansaço nas pernas, um peso. Tinha dias 

que estava indisposto. E eu trabalhei muito. A gente fica naquela luta e 

depois vai ficando mais velho e o que vai aparecendo vai encostando, 

encostando, até que acontece o que acontece. Já agora, quando chegou 

aqui, o médico disse: é a próstata dele que está muito evoluída e tem 

que operar. (Fred, 75 anos, motorista, casado) 

A percepção de qualquer sintoma corporal, assim como a busca de um 

recurso da medicina seja familiar, seja médico-hospitalar, só se fazem presentes 

quando o sintoma prejudica ou, na maioria das vezes, quando impede 

completamente o desempenho laboral. De acordo com Boltanski, isto integra uma 

cultura somática, isto é, um conjunto de regras que determinam graus 
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diferenciados, por classes sociais, de interesses e atenção a serem dados às 

sensações doentias e ao próprio corpo.  Afirma ele que: �Se um membro das 

classes populares recusa-se a cuidar-se, se espera o último minuto para ir ver o 

médico, fazer uma operação, ou hospitalizar-se, é que as coerções cotidianas, as 

coerções econômicas, principalmente, proíbem ou pelo menos tornam 

extremamente difícil o abandono das tarefas cotidianas, do trabalho, do trabalho 

físico que ele exige continuamente do corpo� (Boltanski, 1979). 

Em geral, os homens de classes populares minimizam os sintomas das 

doenças, mesmo porque, no atributo masculino �força corporal�, está implícita a 

idéia de fortaleza, de resistência à dor, seja física ou moral. Demonstrações de 

emoção que signifiquem fragilidade, tal como chorar, colocam-se como 

problemática para a masculinidade. O choro é um descontrole que precisa ser 

justificado, o que se faz pela intensidade da dor sentida, associada à imagem 

infantil, pois aos homens só é permitido chorar na infância. É o que fica evidente 

pelo relato de um entrevistado: 

Ele (um novo paciente) chegou ontem (no hospital). Pra 

começar botaram uma sonda nele na frente desse pessoal todinho. E os 

outros todos quietinhos, dormindo e ele chorando que nem menino. A 

coisa mais medonha do mundo! Desde que ele chegou, ele dormiu uma 

coisinha. Quando foi hoje ele chorou alto aí que nem menino quando 

está apanhando! (Marcos, 62 anos, agricultor, casado). 

O trabalho também pode dar lugar ao �excesso�. Ele integra o elenco de 

atividades que podem comprometer a saúde, quando conjugado aos �excessos�; 

pois, como diz um entrevistado, �o trabalho no pesado, só acaba com o homem�. 

Se, por um lado, o trabalho é fundante da identidade masculina, por outro, pode 

promover um desgaste da força física e muscular, pondo em risco os atributos 
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básicos do ideal de masculinidade. Isto está mais presente no discurso dos 

informantes, quando eles se reportam à noção de cuidado. 

 

O CUIDADO COM A SAÚDE 

 

Para compreender qual a noção que os homens têm de cuidado com a 

saúde, buscou-se identificar quais ações são realizadas ou mesmo consideradas 

necessárias, pela população pesquisada,  para a manutenção do bem estar, da 

saúde e da própria vida. 

Pelos discursos dos entrevistados, pode-se inferir que a noção de 

cuidado também está ancorada nos dois modelos ideais de homem, sendo o 

cuidado definido pela sua negação, quando referido ao �ser da brincadeira�, e por 

de prescrições positivas, quando referido ao �ser da família�.     

É quando explicam a gênese das doenças e através do �não se cuidar� 

que os homens definem, inicialmente, o cuidado. �Se cuidar� é, segundo eles, �não 

fazer danação�, �não fazer extravagância�, �não fazer burrada�, �não ser ruim�, �não 

fazer besteira�, �não fazer arte�, �não fazer farra�; expressões com termos de 

valoração negativa, que têm uma equivalência entre si, formando um núcleo de 

categorias que poderiam ser condensadas na expressão �fazer farra�, a qual 

parece ser a categoria central que concentra todas as outras e explica o �não se 

cuidar�. À categoria �fazer farra�, estão associados comportamentos do tipo: noites 

de sono perdido, exercício intenso da atividade sexual, consumo de álcool e de 

cigarro e, ainda, as brigas e as desordens; sendo todos considerados os 

�excessos� da vivência do lazer.  

Como já referido anteriormente, a categoria excesso está associada a 

uma outra representação ligada à idéia de punição, ou seja, os homens podem ser 
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punidos por cometerem excessos, por não se cuidarem e, uma forma de punição, 

seria a doença. O senhor Dino, por exemplo, ao falar que a sua doença foi 

conseqüência de �muita burrada� que ele fez na vida, completa: 

... Eu nunca pensei de sofrer na minha vida esse tanto! 

Nunca, nunca! É um castigo, um sofrimento muito grande. (Dino, 59 

anos, agricultor, casado). 

Os �excessos�, em geral, são cometidos num estágio da vida dos 

homens � a juventude e a condição de solteiro, quando se �é da brincadeira� e 

então lhes é permitida e/ou estimulada uma maior liberdade e a quebra de alguns 

limites da sociabilidade. Para os homens, ser homem, jovem e solteiro é estar 

exposto ao espaço público das brincadeiras e das farras, onde se cometem 

extravagâncias e excessos que podem trazer danos à saúde, senão vejamos: 

... Eu era solteiro, quase doido. Hoje eu tenho isso aqui que... 

Eu acho que você não sabe o que é não, porque você não era nem 

nascida. Antigamente isso aqui se chamava �Moura Brasil� (zona de 

baixo meretrício de Fortaleza, que se localiza em frente ao hospital) aí 

num instante eu me enriqueci de doença. Só de danação! (grifo 

nosso). Depois fiquei pensando, �Meu Deus o que foi que eu fiz, onde é 

que estava com a cabeça?� Era bebido, feito louco, não queria saber 

mais de namorada, só de farra! (Firmo, 72 anos, porteiro aposentado, 

casado). 

A noção de excesso como origem da doença por vezes também está 

associada ao trabalho, denotando a condição de exploração a que está submetido 

o trabalhador ou a sua condição econômica, de baixa renda. Sendo definida pelas 

expressões: �trabalho demais� (sem jornada definida), �trabalho pesado� (trabalho 

braçal), �andar de bicicleta� e �andar a cavalo� (meios de locomoção típicos da 
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população de baixa renda na região), como mostram os seguintes depoimentos: 

... É trabalho demais, quentura, entendeu? É andar montado 

em cavalo, em sela, coisa que eu fiz muito também.  Eu acho que isso 

tudo traz essas coisas (as doenças). (Carlos, 63 anos, mestre de obras, 

casado) 

Agora faz três anos que eu comecei a sentir umas dores na 

urina. ... E fiquei não ligando para o sério, andando de bicicleta. Parece 

que judia muito com a pessoa e eu não sabia. E a bicicleta é o meu 

transporte, pois o transporte do pobre é bicicleta, não é?  

(Dino, 59 anos, agricultor aposentado, casado). 

Entretanto, o trabalho está tão impregnado na identidade masculina dos 

homens dos grupos populares, que eles percebem os excessos do trabalho como 

prejuízo para a saúde, mas não os associam à exploração do sistema produtivo a 

que estão submetidos. Isto pode ser constatado pela definição de extravagância, 

noção que também exprime o excesso de trabalho e que é vista como uma 

característica pessoal, individual, gerando assim um discurso ambíguo. É o que 

fica evidente nos seguintes relatos: 

(Extravagância) É a gente ter aquela mania de trabalhar, 

como a pessoa que toca, que quanto mais toca, mais vontade tem. Do 

mesmo jeito é a pessoa que tem aquela mania de trabalhar, não é?... É 

fumando, trabalhando de dia e de noite, não está nem aí. ... Aquilo para 

ele (para o homem) é um divertimento grande, viu? É trabalhar e estar 

fumando. É um divertimento...   

Não! O trabalho não é (extravagância), porque o trabalho é 

sempre... Como é que se diz? É uma ginástica que a gente faz. A gente 

está se movimentando todinho. Mas certos tipos de coisas no trabalho 



81 
 

da pessoa... (Fred, 75 anos, motorista, casado). 

Se, o por um lado, o �não se cuidar� emergiu de forma tão imediata e 

clara, na fala dos informantes, quando questionados sobre o que seria para eles se 

cuidar, ou sobre a que eles atribuíam o fato de ter adoecido; por outro lado, a 

noção de cuidado, no sentido positivo, só apareceu quando, por insistência da 

pesquisadora ou subsumido nos relatos sobre como seria a vida deles depois da 

doença, mais precisamente, sobre quais cuidados eles achavam que deveriam ter 

após a sua saída do hospital e aí, confundindo-se muitas vezes com as prescrições 

médicas anteriormente recebidas.  

A noção de cuidado, no sentido positivo, parece estar mais associada à 

vida em família e a uma boa alimentação. Senão vejamos: 

... Se cuidar é você ter zelo com consigo próprio. ... Ah, eu? 

Eu me mantenho bem cuidado! Porque eu me trato, eu almoço, eu janto, 

eu merendo, eu não bebo, eu não procuro farra de maneira nenhuma. 

Por isso eu, graças a Deus, eu vivo bem cuidado. 

Daqui pra frente? Eu vou me cuidar dependendo do que o 

médico me falar, porque eu vou me cuidar com medicamento, vou me 

cuidar com tratamento. É tratamento específico, como se diz mesmo. 

Alimentos. Não comer coisas reimosas, peixe reimoso, carne vermelha, 

eu já não posso comer. Não como essas coisas... (Carlos, 63 anos, 

mestre de obras, casado). 

Tal fato nos levou a inferir que ter cuidado com a saúde seria manter um 

certo estilo de vida pautado por atitudes e comportamentos limitados, o que parece 

ser difícil ou quase impossível de ser seguido durante a juventude. Um dos 

entrevistados, após confirmar que �brincadeira demais� pode prejudicar a saúde, 

logo justifica: 
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É. Pode prejudicar. Só que quando a pessoa é mais nova, é 

muito fogosa, não é? A pessoa não atende conselho. Pensa que não vai 

morrer, pensa que não fica velho. (Santos, 57 anos, ambulante, viúvo). 

O �se cuidar�, no sentido positivo, parece ser mais propício à maturidade, 

estando assim mais próximo do cotidiano daqueles que cumprem o modelo ideal 

de homem "da família�. O cumprimento de uma vida regrada só se torna possível 

numa fase de vida mais avançada, por causa da própria maturidade ou do 

reconhecimento das limitações físicas da velhice, que tornam alguns homens �mais 

calmos�, segundo um dos entrevistados. Constata-se ainda, pelos relatos que se 

seguem, que esse estágio da vida é a partir dos 40 anos de idade: 

Aí, eu não sei não. ... (o que é se cuidar). Eu sei que o cabra 

precisa ter muito cuidado com a vida, porque ela é só uma! E o homem 

só é homem até os 40 anos. ... Só em você ficar numa altura que eu 

estou (idade avançada)! Quando eu tenho uma coisa pra fazer, saio lá 

de casa para o mercado para comprar uma coisa, quando chego lá eu 

não lembro mais. (Dino, 59 anos, agricultor aposentado, casado). 

Por isso é que eu aconselho que o homem depois dos 40 

anos ele tem que procurar... Procure seu recurso, procure a melhora. 

(Carlos, 63 anos, mestre de obras, casado). 

Percebe-se, assim, existir um sistema de representações que apresenta 

um nexo significativo, que gira em torno da categoria �excesso�. São os excessos, 

do lazer e do trabalho, por eles também designados de extravagâncias, que levam 

à doença, pois promovem um desgaste da força física e da força moral. O fato de 

contrair alguma doença encontra explicação nos comportamentos relativos ao 

excesso de lazer e de trabalho cometidos durante a juventude. Excessos esses 

que, se por um lado são condenados (principalmente pelos homens mais velhos) 
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pela quebra dos limites físicos e morais; por outro, são consentidos porque também 

considerados naturais aos homens jovens.  

Há, por parte dos homens, uma naturalização de certos comportamentos 

que dificulta a construção de um processo de cuidado, no sentido preventivo, com 

a saúde, o que vai ao encontro da tese Boltanski (1979), para quem a medicina 

preventiva requer dos agentes sociais uma atitude racional frente à doença, que é 

incompatível com as condições objetivas das classes populares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Procuramos neste artigo desenvolver uma reflexão sobre a relação 

masculinidade e saúde que consideramos ainda embrionária, portanto, achamos 

importante deixar registrados alguns aspectos que nos chamaram a atenção e 

julgamos ser merecedores de investigações outras que venham a aprofundá-los.  

O primeiro aspecto foi a constatação de como o discurso dos homens 

das classes populares acerca do trabalho se sobrepõe a suas falas sobre saúde e 

doença. Para eles, é o trabalho que vai determinar a qualidade da saúde. Na 

percepção desses homens, não é a doença, em primeira instância, que vai 

provocar repercussões sobre a masculinidade e sim o trabalho. 

O segundo foi perceber que a doença não parecia representar, para os 

homens pesquisados, uma preocupação em ralação ao exercício das atividades 

sexuais; pelo menos, não tanto quanto representa em relação ao trabalho. A 

despeito de se auto-reconhecerem como �velhos� (se encontram numa faixa etária 

de 57 a 79 anos), eles não só se consideram capazes de trabalhar, como o 

desejam e o fazem. Quanto ao exercício das atividades sexuais, mesmo havendo 

permissão médica para tal, a velhice é considerada por eles um interdito maior, que 
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os priva das relações sexuais. Em suas falas, doença e velhice  muitas vezes se 

confundem. Isso nos leva a inferir que, para  esses homens, as obrigações 

relativas à família são o centro das suas preocupações, se sobrepondo a suas 

expectativas em relação ao desempenho sexual; ainda que se possa relativizar 

essa afirmação em função do conteúdo moral que o discurso deles esteja 

refletindo, ou mesmo da fragilidade em que se encontravam, devido à doença e à 

hospitalização. Acrescente-se ainda o fato deles não perceberem a próstata como 

um órgão que tem interferência no seu desempenho sexual, demonstrando uma 

invisibilidade da mesma que permanece até quando um sintoma doentio os impede 

de trabalhar e os obriga a procurar um médico. Ressalve-se que, na fala de um ou 

outro informante, percebe-se alguns sinais do discurso médico da prevenção do 

câncer de próstata, porém de forma muito difusa.    

Um último aspecto diz respeito à forma como os entrevistados reagiram 

ao ser questionados sobre o que seria para eles �se cuidar�. A resposta imediata e 

de fácil verbalização é, quase sempre, enunciada pela negativa do cuidado, 

relacionando-o aos excessos nas atividades do lazer. Quase não aparece nos 

discursos algo que se possa identificar como uma relação sensitiva com o corpo. 

Este fato sinaliza para uma provável dificuldade desses homens em definir o 

cuidado com a saúde em seu sentido positivo; dificuldade essa que estaria 

ancorada no distanciamento que os homens mantêm com o próprio corpo, pelos 

usos sociais que fazem do mesmo, segundo a tese de Boltanski (1979).  Mas 

também, nos questionamos, poderia estar associada a uma auto-imagem negativa 

(qualificada pelos adjetivos: �gente nojenta�, �raça ruim�, �sem vergonha�) de um 

período da vida � a juventude, que precisa mudar.  

Em relação ao cuidados com a saúde no período da velhice, há ainda 

outro aspecto a considerar que diz respeito à dinâmica das relações de gênero. Os 
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homens, quando mais velhos, parecem sofrer desvantagem em relação às 

mulheres pois, na fragilidade da doença somada à da velhice, eles passam a 

depender delas. As atitudes referentes aos cuidados com a saúde são tomadas 

pelas mulheres e eles, por sua vez, esperam que assim seja. São elas quem vão 

identificar as sensações doentias deles e assinalar a necessidade de uma 

intervenção médica. Também são elas quem os conduzem aos postos de saúde ou 

ao hospital e os acompanham de perto, assegurando o cumprimento das 

prescrições médicas. Durante o nosso trabalho de campo, foi exemplar, o caso de 

um homem que ofereceu resistência e até se recusou a ser entrevistado porque 

dizia não saber falar da sua doença e que o melhor seria entrevistar a sua esposa: 

�Ela é quem sabe tudo direitinho�. 

Finalizando essas reflexões, podemos (re)afirmar que as representações 

dos homens sobre masculinidade, saúde e trabalho guardam uma estreita relação 

entre si e são fundamentais para compreender e desnaturalizar os ditos 

comportamentos temerários ou prejudiciais à saúde  �próprios� de homens.  
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