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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo principal problematizar os impasses do sujeito infértil que 

recorre a reprodução humana assistida em busca da conquista do filho biológico, pretende-se 

apresentar essa demanda dentro de um contexto histórico e social, levantando a hipótese de que 

a infertilidade é devastadora para o sujeito e busca-se entender de que maneira a psicanálise 

pode contribuir nesse contexto e explicar como esse desejo surgi e permeia os processos 

psíquicos do sujeito. 

 

Palavras-chave: Infertilidade; Reprodução Assistida; psicanálise. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This monograph has as main objective to problematize the impasses of the infertile subject 

that resorts to assisted human reproduction in search of the biological child, it is intended to 

present this demand within a historical and social context, raising the hypothesis that 

infertility is devastating to The subject and seeks to understand how psychoanalysis can 

contribute in this context and explain how this desire arises and permeates the psychic 

processes of the subject. 

 

Keywords: Infertility; Assisted reproduction; psychoanalysis 
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo geral do presente trabalho é estudar sobre os impasses do sujeito frente a 

infertilidade no âmbito social, médico e psicológico. Pretende-se também apresentar essa 

demanda dentro de um contexto histórico e social, além de buscar entender de que maneira a 

psicanálise pode se inserir nesse contexto, oferecendo contribuições que possam nos dar 

subsídios de entendimento sobre a subjetividade do indivíduo e os motivos que os fazem querer 

ter filhos. 

A pesquisa para este trabalho teve um despertar pessoal, oriundo da observação de 

pessoas próximas que vivem em situação de infertilidade. A motivação partiu devido ao olhar 

crítico conquistado no decorrer do curso de psicologia que promoveu uma inquietação para 

buscar compreender como a psicologia se coloca frente aos casos de infertilidade. 

O estudo visa problematizar o tema infertilidade no âmbito da reprodução humana 

assistida, considerando que a priori o sujeito tende a pensar que nasceu para procriar e, quando 

em algum momento, se vê incapaz de tal ato se considera inadequado ou diferente dos demais 

e busca soluções para esse impasse. 

Nesse cenário, vemos a medicina avançando, buscando soluções para os problemas 

orgânicos da infertilidade com as técnicas de reprodução assistida, entretanto a medicina 

direciona seus estudos para os aspectos físicos e biológicos e os sofrimentos psíquicos é 

analisado pelo campo da psicologia.  

Ao longo desse trabalho buscar-se-á abordar alguns impasses do sujeito frente à 

infertilidade, apoiando-se na hipótese de que o diagnóstico de infertilidade pode ser devastador 

para o sujeito. 

A monografia a ser desenvolvida visa conhecer, estudar e discutir sobre a infertilidade 

em casos de reprodução humana assistida recorrendo a abordagem psicanalítica. 

 Consiste em uma pesquisa qualitativa, porque considera visões já apresentadas sobre 

os fenômenos citados acima. Quanto ao objetivo, é explicativo e exploratório, mostrando o 

porquê de a infertilidade repercutir negativamente na vida do sujeito.  

O procedimento metodológico a ser utilizado é bibliográfico, a pesquisa fará uma 

revisão de trabalhos já realizados. O método utilizado é o fenomenológico, que propõe 

problematizar o conhecimento, investigando a realidade de acordo com as mudanças que 

acontecem na natureza e na sociedade. Para a coleta de dados o procedimento também será 

bibliográfico.  
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O trabalho será composto por três capítulos, no primeiro abordaremos algumas 

dificuldades sofridas pelo sujeito infértil na sociedade atual. Utilizaremos este capítulo para 

mostrar como a mulher e o homem são vistos socialmente e como se sentem frente uma 

sociedade devoradora.  

Apresentaremos, a partir de relatos de casais inférteis retirados de artigos e livros, os 

sentimentos dos que vivem em situação de infertilidade, e levantaremos a discussão seguindo 

o viés psicanalítico de que a questão da infertilidade não está localizada somente no corpo, mas 

também no psiquismo. Para isso, inicialmente utilizaremos alguns artigos como: A saúde do 

homem que vive a situação de infertilidade: um estudo de representações sociais (2014), de 

Washington Ramos Castro et. al, relevante para pesquisa porque contribui descrevendo do 

significado da infertilidade fazendo um apanhado histórico, aponta a questão de o homem não 

falar sobre o assunto e esclarece o fato de haver cobrança social, dentre outros apontamentos.  

 Também utilizaremos o trabalho de mestrado intitulado “Em busca de um sonho”: a 

maternidade para as mulheres em situação de infertilidade (2009), escrito por Graziela Oliveira 

Miolo Cezne. O conteúdo deste trabalho de mestrado é relevante porque faz um apanhado da 

história da mulher nos fazendo compreender melhor o posicionamento desta nos dias atuais. 

 Além desses artigos citados, dentre outros, utilizaremos o livro Psicologia em 

Reprodução Assistida: Experiências brasileiras (2006), organizado por Rose Marie M. 

Melamed, psicóloga clínica, mentora e organizadora das jornadas de psicologia e Reprodução 

Humana, realizadas atualmente em São Paulo, e Julieta Quayle, doutora em psicologia clínica 

pela PUC de São Paulo.  

Essas duas pesquisadoras organizaram esse livro pensando em um espaço para troca 

de experiências e formalização do conhecimento adquiridos pelos profissionais da psicologia 

que atuam junto com a equipe e pacientes em processo de reprodução assistida. Este livro 

contribuirá nos três capítulos desta monografia, visto que abrange desde a criação das técnicas 

de reprodução assistida, passando pela problemática dessas técnicas no âmbito social e 

psicológico do sujeito infértil e, ainda, trazendo contribuições da psicanálise para entendimento 

dos aspectos psíquicos.  

O segundo capítulo tem o intuito de explicar o narcisismo em relação ao desejo de ter 

filhos, a abertura de feridas narcísicas e os abalos narcísicos frente a feminilidade e 

masculinidade, neste iremos nos apoiar na obra de Sigmund Freud com Introdução ao 

narcisismo (1914).  

Seguiremos no terceiro capítulo apresentando um breve histórico sobre a reprodução 

assistida e utilizaremos o artigo intitulado As tecnologias de reprodução assistida e as 
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representações sociais de filho biológico (2004) que conta sobre casos de casais que passaram 

pela técnica de reprodução assistida nos permitindo acessar as experiências desses sujeitos. 

Também utilizaremos o texto de Freud Luto e Melancolia (1917-1915), além de mensurar neste 

trabalho o livro O desejo Frio, do autor Michel Tort (2001), trazendo no nosso ponto de vista 

grande contribuição para construção deste trabalho.  
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CAPÍTULO I  

1. INFERTILIDADE 

 

Neste capítulo pretende-se abordar alguns impasses do sujeito frente à infertilidade. 

Discutir-se-á brevemente a questão da infertilidade para o homem e para mulher em seus 

aspectos históricos e sociais. Serão avaliados também os possíveis impactos emocionais para o 

casal frente a essa condição, bem como os efeitos na relação do casal após o diagnóstico. Ao 

final será discutida a visão psicanalítica da infertilidade, para além dos motivos orgânicos, que 

acomete o sujeito. 

 

1.1- A infertilidade na sociedade 

 

Denomina-se infertilidade a incapacidade de determinado indivíduo em reproduzir-se. 

Segundo Castro et al. (2014) a infertilidade é diagnosticada quando um casal passa um ano 

tendo relação sexual regularmente sem o uso de qualquer método contraceptivo e não consegue 

engravidar.  

As causas da infertilidade podem ser diversas, entretanto, no âmbito dos profissionais 

da área biomédica a infertilidade está pautada em uma falha orgânica, limitada ao corpo 

biológico, já nas ciências humanas, atribui-se a situação da infertilidade também a causas 

psicológicas (Ibidem). 

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que 

entre 60 e 80 milhões de pessoas no mundo enfrentam dificuldades para realizarem o projeto 

de terem filhos em algum momento de suas vidas e calcula-se que esse índice alcance 

aproximadamente 20% dos casais em idade reprodutiva. No ano de 2000, aproximadamente de 

5,0 a 6,3 milhões de mulheres nos Estados Unidos apresentaram problemas de infertilidade, 

estimando-se para 2025 um aumento desse índice para 5,4 a 7,76 milhões (FARINATI, 

RIGONE, MULLER, 2006).  

Estudos realizados em diversas áreas focando a saúde e a concepção de saúde e doença 

nos mostram que essa concepção se constrói nos meios sociais, conforme as relações vão sendo 

estabelecidas, pautada nos valores morais, crenças, religião, discurso médico, educação, 

situação financeira, e outros (MENANDRO,1995; OLIVEIRA, SIQUEIRA & ALVARENGA, 

1998; TRINDADE, 1998; TRINDADE & ENUMO, 2001 apud BORTOLOT, TRINDADE, 

2004, p. 63-70).  
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Em concordância com o parágrafo acima, a dificuldade de ter filhos acomete muitos 

homens e mulheres e é socialmente marcada como um desvio, no sentido de não estar 

cumprindo o papel social exigido pela maioria, o que revela para sociedade uma desordem 

biológica dessas pessoas. Devido a isso a ausência da capacidade de procriar tem sido 

considerada um problema ao longo da história em diversas culturas e sociedades (CASTRO, et. 

al., op. cit.).  

De acordo com Santos (2006), na Idade Média houve a consolidação do sistema 

patriarcal, colocando as mulheres em posição de submissão perante o homem. Essa dominação 

teve início na Europa Ocidental influenciada pela Igreja Católica Apostólica Romana que 

construiu a crença do pecado original, cometido por Eva contra Deus pai. Por consequência 

disso as mulheres, ao longo do tempo, foram levadas a acreditar em sua inferioridade natural 

em decorrência do pecado cometido por Eva. Por isso, deveriam se submeter ao patriarcado do 

Deus pai, do pai da terra e do marido, com objetivo de liquidar a culpa eterna(CEZNE, 2009). 

A Europa, no século XVIII, permeada pela Revolução Francesa, pelos ideais 

Iluministas e pela reforma Luterana repudiou a ideia do pecado original. Neste contexto se deu 

lugar à revolução de sentimentos, tornando o amor uma obrigação social, no mesmo seguimento 

é que surge o amor materno (FONA, 1999 apud Ibidem). 

Historicamente, a maternidade foi sendo construída como único caminho para mulher 

alcançar a plenitude, a realização total da feminilidade, em concomitância com a necessidade 

da anulação pessoal, da renúncia e do sofrimento prazeroso (BORLOT, TRINDADE, 2004). 

Mais adiante a psicanálise vai apresentar esse contexto no âmbito do desejo; não como 

sofrimento, mas como a busca da mulher pelo falo (FREUD, [1933] 1972).   

Prosseguindo pela vertente histórica e social começou a tomar forma no Ocidente nas 

últimas décadas do século XVIII, o ideário da dedicação e do sacrifício, e a maternidade passou 

a ser compreendida como um sofrimento voluntário e necessário para a mulher dita normal, o 

que ainda nos dias atuais está vigorosamente presente no pensamento social (TRINDADE, 

ENUNO, 2001, p. 6).  

De acordo com Tubert (1991, apud ibidem) a valorização da procriação é 

principalmente direcionada a mulher. Muitos povos, desde muito tempo, engrandeciam as 

mulheres que eram capazes de ter filhos, enquanto as mulheres não capazes eram excluídas e a 

infertilidade era vista como um castigo (TANAKA, ALVARENGA, 1999 apud BORLOT, 

TRINDADE, 2004). 

Segundo as autoras supracitadas, houve muito avanço referente ao lugar da mulher no 

âmbito trabalhista, pessoal e social ao longo da história e o pensamento de que cabe à mulher a 



15 

 

responsabilidade pela procriação é bastante machista. Entretanto, mesmo com ascensão da 

mulher e após muitas conquistas, ainda hoje, este pensamento ecoa e afeta muitas dessas 

mulheres, consideravelmente, gerando sentimentos de culpa e inadequação, já que seu papel na 

sociedade é visto como biologicamente estabelecido pela maternidade.  Apesar das mulheres 

terem uma visibilidade maior a respeito da maternidade, a vontade de ter filhos não se restringe 

somente a elas. 

Quanto aos homens, muitos desejam ou sonham em ter filhos, mas alguns ao tentarem 

realizar tal desejo se deparam com odiagnóstico de infertilidade. A maioria fica bastante abalada 

com tal diagnóstico, especialmente pela dificuldade que o homem tem de entender que a 

infertilidade não está relacionada com a virilidade, pensamento esse consequente do aspecto 

cultural em que está inserido e que o faz acreditar que a infertilidade o faz menos homem 

(COLLUCCI, 2000-2001 apud CASTRO, et al. op. cit.).  

Os homens geralmente silenciam esse problema em decorrência do status social. 

Socialmente, ser pai atesta a masculinidade e a virilidade do homem. Não poder procriar está 

relacionado a uma incapacidade que o senso comum demarca como “ser ou não ser macho” e 

o diferencia dos demais(Ibidem). 

Uma forma de tentar compreender o silêncio do homem é analisando as sociedades 

judaico-cristãs nas quais era proibido o assunto de infertilidade quando o comprometimento era 

do homem, porque a infertilidade nesse segmento populacional atingiu um aspecto vital na 

maneira como o homem se percebe (Ibidem).  

Segundo Tubert (1996 apud BORLOT, TRINDADE, op. cit.), a valorização da 

maternidade modificou-se ao longo do tempo em virtude dos interesses econômicos, 

demográficos, políticos e outros.  Portanto, na cultura contemporânea, a mulher tem assumido 

não somente o papel de mãe na família e na sociedade, isto é, está havendo investimento 

pulsional para novos caminhos e outros objetos. O filho não é mais o único representante fálico 

para a mulher nos dias atuais. O tempo em que somente o homem trabalhava e a mulher ficava 

na cozinha cuidando dos filhos e da casa declinou, logo essas mudanças contribuíram para 

novos papéis sociais de homens e mulheres (POLLI, 2007 apud LANIUS, 2008). 

 

 

 

1.2 - Casal infértil: sentimentos que decorrem 
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É importante ressaltar que a mudança ocorrida na sociedade tem refletido na 

diminuição da taxa de fecundidade em vários países em desenvolvimento e muitas mulheres 

tem priorizado a estabilidade profissional e financeira e adiado a maternidade (SAMPAIO, 

2014).   

 Segundo Collucci (2000, apud BORLOT; TRINDADE, op. cit.), a gravidez após os 

35 anos cresceu na última década em 84% nos Estados Unidos e essa estatística tem sido 

confirmada no Brasil. Em uma pesquisa citada por esses mesmos autores que foi realizada em 

1998, em nove capitais brasileiras, a proporção de mulheres que têm filhos entre 30 e 44 anos 

subiu de 30% para 41% em dez anos. Assim, conclui-se que, apesar desse adiamento na 

maternidade, o sonho de ter um filho biológico está presente na maioria dos casais que se 

formam. Isso é confirmado pelo “aumento considerável nos últimos cinco anos no número de 

casais inférteis que procuram as clínicas de reprodução assistida” (BORLOT; TRINDADE, 

2004, p. 64 apud SAMPAIO, op. cit.). 

O diagnóstico de infertilidade por se tratar de uma questão que inicialmente desperta 

sentimentos de culpa, vergonha, tristeza angústia, impotência e outros,ultrapassa as fronteiras 

do orgânico e implica na mudança do projeto de vida dos casais envolvidos e, além disso, os 

deixa impossibilitados de cumprir a função parental esperada por eles e pela sociedade, 

frustrando os impulsos de satisfação narcísica e a possibilidade de reconstruir antigos vínculos 

(MELAMED, RIBEIRO, SEGER-JACOB, 2006). 

A infertilidade é uma considerável brecha para o estresse e atinge várias outras áreas 

da vida do casal, possibilitando iniciar um estado de instabilidade emocional. Logo, pode 

provocar o enfraquecimento da estrutura básica do ego, de maneira que a pessoa necessite 

encontrar artifícios adaptativos no intuito de localizar uma possível resolução para o impasse 

(Ibidem).  

Segundo as autoras MELAMED, RIBEIRO, SEGER-JACOB, (2006) os pacientes 

inférteis passam por alterações psicológicas de negação, isolamento, busca de culpa, depressão 

e aceitação e tem uma ocorrência somada com alguns sintomas. Os sintomas apresentados em 

grande parte dos casos clínicos e em artigos sobre o tema são os de tristeza, depressão, raiva, 

frustração, culpa, choque, ansiedade, preocupação e negação além deocorrerem sentimentos de 

desapontamento, perda, desilusão, lamentação, desesperança, irritabilidade, agressividade, 

ressentimento, mágoa, sensação de castigo e desespero. A negação ocorre principalmente na 

fase do diagnóstico e desaparece com o tempo, já a ansiedade se for negligenciada, pode evoluir 

para depressão (Ibidem).  
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Os casais podem sentir-se desonrados por conta de uma rejeição real ou imaginária por 

não terem filhos e o conflito desta condição atinge também o relacionamento conjugal e sexual, 

porque a infertilidade influencia diretamente a autoestima sexual dessas pessoas 

(GRADVOHL, OSIS, MAKUCH, 2013). 

A cobrança social sobre o projeto de ter filhos, a ingestão de medicações durante um 

tratamento para infertilidade e a esfera sexual podem também causar alterações emocionais na 

vida do casal.  

Assim também, as representações criadas pelo homem e pela mulher sobre o filho 

biológico estão enraizadas por crenças, simbologias em torno do significado do filho biológico 

e da manutenção do casamento e do relacionamento (BORLOT, TRINDADE, op. cit.).  

 

1.3 - Infertilidade: para além do orgânico 

 

O homem procura compreender o enigma de sua origem e de sua finitude há muito 

tempo. Saúde e doença, viver e morrer constituíram dualidades organizadoras das relações entre 

o homem, seus pares e o meio social em que vive (FARINATI, RIGONI, MULLER, op. cit.) 

As opiniões sobre o homem e seus processos de desenvolvimento e sofrimento 

passaram por transformações ao longo do tempo. Na Antiguidade o adoecer era entendido como 

obra de forças sobrenaturais e buscava-se a cura através de rituais religiosos. A vida, a morte e 

a cura estavam diretamente relacionadas com o sistema de crença de cada população. No 

decorrer dos séculos, o pensamento religioso foi sendo mudado vagarosamente por uma visão 

de saúde e doença inerente aos conhecimentos médicos (VOLICH, 2002 apud Ibidem). O corpo 

do homem e seu funcionamento passa receber um olhar mais objetivo e exclusivo de processos 

biológicos chegando, na visão extrema de Descartes, a uma completa dicotomia do sujeito entre 

corpo e mente (Ibidem). 

Para a compreensão do ser humano, corpo e mente eram estudados separadamente. O 

corpo como objeto da Medicina e a mente como objeto da Psicologia. Na atualidade, esse 

paralelismo vem lentamente dando lugar a uma concepção de sujeito no qual é impossível essa 

separação (BRANNON, FEIST, 2000 apud Ibidem).  

Entretanto, no decorrer dos estudos a medicina passou a considerar minimamente os 

aspectos psicológicos e esclarecer algumas questões da infertilidade originadas por questões 

emocionais, afirmando que o motivo da não chegada de um bebê pode não ser uma doença de 

um dos membros que compõe o casal, pois diante uma vida de preocupações, a condição 

emocional pode influenciar a função reprodutiva no estágio de ovulação (Ibidem). 
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Segundo Moisão (apud Ibidem) as emoções atuam como impulsos nervosos no 

cérebro, assim, os centros corticais superiores, comunicando com o sistema límbico, 

influenciam o hipotálamo que tem função essencial nesse sistema e a hipófise poderá não liberar 

hormônios. Neste caso não haverá ovulação, transporte de ovo e fertilização e as consequências 

emocionais podem ser encontradas nos parceiros (Ibidem). 

 No caso, a espermatogênese que é o processo fisiológico no qual se produzem os 

espermatozoides, pode ser modificada pelo cansaço e estresse psicológico podendo causar a 

esterilidade conjugal (Ibidem). 

Faria (1990) informa que foram feitos estudos para estabelecer um modelo de 

personalidade da mulher estéril, mas nenhum estudo conseguiu estabelecer uma ligação direta 

entre a personalidade e o sintoma, então foi concluído que não existe uma tipologia de perfil da 

mulher infértil. “Quanto ao homem, e até há relativamente pouco tempo, este era considerado 

não-estéril, tanto o peso da esterilidade como as investigações médicas recaíam apenas sobre a 

mulher” (Ibidem, 1990, p. 420). 

Freud ([1933] 1972) explica a vontade de ter filho pela via do desejo e nos apresenta 

o complexo de Édipo como ponto inicial para o desenvolvimento sexual e para construção de 

desejo, por permitir a estruturação do objeto amoroso tanto para o menino quanto para menina. 

A mãe seria o primeiro objeto amoroso de ambos, no entanto, no caso do menino acontece uma 

intensificação dos desejos eróticos com a mãe e uma rivalidade com o pai, já no caso da menina, 

acontece à troca do objeto amoroso da mãe para o pai.   

De acordo com Freud (Ibidem) a mulher, ao se perceber castrada, se afasta da mãe e a 

culpa por não ter recebido um falo desejado e ter nascido mulher. Nesse processo de 

afastamento a filha introduz o pai na vida sexual; o que Freud aponta é a procura objetiva da 

mulher pelo falo, pois a procura existe por acreditar ter sido castrada. No entanto, a menina não 

consegue ter o pai porque se vê impedida pela mãe, então recorre a outros meios em busca do 

falo. Seguindo por este viés, a feminilidade só se estabelece quando o desejo do falo é 

substituído pelo desejo de ter filho, no caso o filho ocuparia o lugar do falo. Conforme uma 

primitiva equivalência simbólica (Ibidem, p. 158). 

 Faria (op. cit.) esclarece que o sofrimento psíquico vinculado à esterilidade decorre 

continuamente de um compromisso psíquico entre um desejo consciente de ter filhos, e desejos 

inconscientes divergentes, o que permite ampliar o problema da infertilidade para diversos 

sintomas.  

Na sua maioria estes casos não se parecem com o que tem sido descrito nas 

personalidades psicossomáticas caracterizadas tradicionalmente pela pobreza da vida 
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fantasmática; pelo contrário, apesar da manifestação ser orgânica, a maior parte dos 

sujeitos deixa emergir com facilidade um cenário imaginário, uma representação pré-

consciente centrada na maternidade, no nascimento e na filiação. Revela-se, pois, que 

mostrar-se infértil é uma forma de formular no real do corpo (apresentar ao médico) 

um sofrimento psíquico que não se pode dizer como tal, e, consequentemente, dirigir-

se a uma psicoterapia (Ibidem, p. 420).  

 

Faria (1990) apresenta também autores psicanalistas que apontam, em suas análises de 

casos isolados que conflitos psíquicos latentes à infertilidade privilegiam esses aspectos não 

resolvidos do desenvolvimento psíquico individual, e podem estar relacionados com o conflito 

incestuoso com o pai, ou da criança reclamada à sua mãe, mas relatando sempre em casos 

isolados. Estudos feitos com entrevistas livres, por técnicos de orientação dinâmica, 

apresentaram a inexistência de qualquer trauma psíquico vivido no passado que possa ter 

consequência à infertilidade.  

Na contramão disso, a esterilidade como sintoma se apresentada como causa de 

sofrimento e se assenta em um âmbito biográfico peculiar. Apesar disso, Morse (1985apud 

Ibidem) identifica alguns fatores que poderão explicar situações de infertilidade:  

 A qualidade das experiências infantis, já que o desejo de ser mãe é construído a 

partir de uma identificação pacífica com a imagem da mãe;  

 A existência de condições estressantes que vão agir nos processos reprodutivos, 

altamente sensíveis a estas condições;  

 A experiência de conflitos psíquicos conscientes ou inconscientes entre o papel 

tradicional do sexo feminino (deveres de esposa e mãe) e as convocações da vida 

moderna. 

 Dando continuidade a investigação sobre a questão da infertilidade Astor (1985 apud 

Ibidem) identificou três subgrupos de mulheres estéreis:  

 Mulheres que não queriam engravidar, mas queriam ter filhos;  

 Mulheres que recusaram a reprodução; 

 Mulheres que queriam engravidar, mas não queriam ter filhos.  

O desejo de engravidar, de ver a barriga crescer, de sentir que é capaz de gerar um 

bebê e acompanhar o crescimento dele dentro da barriga, pode predominar o desejo de ter um 

filho (no sentido de criar esse filho), pois estar grávida e ter um filho são situações distintas, 

mesmo que ao nível consciente e verbal muitas vezes sejam manifestados iguais. Em outro 

estágio, o desejo de ter um filho tem raízes no inconsciente de cada sujeito.  

McDougall (2001) reforça a teoria freudiana no sentido de que a mulher, no processo 

de desenvolvimento sexual, tem primeiramente o desejo de possuir a mãe sexualmente e, por 
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se deparar castrada, direciona o desejo para o pênis que segue para o desejo de ter um filho com 

o pai e, por fim, redireciona para o desejo de ter um filho homem. Como ter desejo sexual pelo 

pai e pela mãe é proibido, a mulher se assemelha com a mãe e busca um parceiro que tenha 

semelhança com seu pai. O filho, portanto, seria seu objeto fálico e detentor de poder e a faria 

um ser social.  

Segundo o autor mencionado, algumas mulheres nos dias atuais podem se identificar 

com a mãe como ser sexual e adulta, mas não querer ter filho. O desejo seria investido nas áreas 

profissionais, intelectuais e artísticas como o nascimento de filhos simbólicos. Freud (op. cit.) 

neste caso apresenta esse redirecionamento como uma sublimação, mas o desejo estará 

presente. 

Neste mesmo seguimento, os autores Szejer e Stewart (1997 apud CEZNE, 2009) 

afirmam que a partir do encontro do homem com a mulher acontece o desejo de vida que irá 

encarnar no corpo do filho. É necessário passar por esse desejo, pois segundo os autores sem 

ele não haveria o nascimento. Entretanto, poderá haver adversidade por parte do pai ou a mãe 

quando são estéreis, ou do próprio filho, em casos de aborto espontâneo. 

Partindo do ponto de vista da infertilidade é necessário compreender o olhar 

psicológico e psicanalítico. Vicente (1992 apud CEZNE, 2009) reflete sobre a impossibilidade 

de gerar filhos e diz não poder deixar de falar desse assunto sem se remeter ao panorama que 

se estabeleceu a partir da revolução sexual. Mesmo que de acordo com a história o ato sexual 

tenha sido principalmente para as mulheres com foco para procriação, surgiram técnicas 

contraceptivas e, em alguns casos, o prazer ficou dissociado desta função. Nesse sentido o 

nascimento de um filho passou a ser escolhido e a mulher passou a ter mais liberdade para viver 

sua sexualidade.  

Contudo, a psicanálise, especialmente nesta questão de fertilidade e infertilidade, vem 

mostrar que mesmo com os métodos anticoncepcionais vinculados com a sexualidade e 

reprodução do ponto de vista consciente, o desejo de vida continuaria presente no inconsciente 

(RIBEIRO, 2014 apud CEZNE 2009). 

Com essa mesma proposta, vista pela linha do inconsciente Tort (2001) propôs uma 

reflexão sobre o paradoxo que os métodos contraceptivos colocaram à subjetivação feminina. 

Segundo o autor, “o controle da concepção e a interrupção da gravidez são inseridos na 

dramática das relações edipianas e narcísicas” (Ibidem, p.176) nas quais a figura do médico 

ginecologista ocupa o lugar que se tornará invasor para muitos e determinante em relação à 

infertilidade.  
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Tort segue dizendo que no controle da contracepção emerge o desejo de ter um filho, 

transpassando uma nova subjetivação coletiva da reprodução que está entrelaçada com a 

diminuição da procriação. Ou seja, a mesma cultura que promove recursos médicos para a 

mulher e o homem infértil e estimula o desejo, não se dá conta do caráter contraditório que 

existe na promoção de delimitar o desejo sexual, o desejo de filho e o controle do desejo com 

técnicas contraceptivas (Ibidem). 

Contudo, Tort afirma que mesmo com as obrigações ideológicas no âmbito médico e 

social, o desejo do filho está cada vez mais exclusivamente nos determinantes psíquicos de cada 

sujeito. O autor não anula a contribuição das outras culturas e seu poder coercitivo na 

coletividade, mas segue convicto de que o sujeito originalmente depende de condições 

individuais, e o desejo de filho está na dependência cada vez mais exclusiva de objetos 

narcísicos e edipianos da sua própria história (Ibidem). Abordaremos sobre a questão do 

narcisismos e o desejo de filho no próximo capítulo, para entendermos melhor como esse desejo 

é construído psiquicamente.  
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CAPÍTULO II 

2. ARTICULAÇÃO ENTRE NARCISISMO E A VONTADE DE TER FILHOS 

 

Neste segundo capítulo a pesquisa segue com intuito de explicar como se deu a 

introdução ao narcisismo. Pretende-se destrinchar como a psique trabalha no âmbito narcísico 

em relação com o desejo de filho. Aborda-se o ressurgimento de feridas narcísicas em casos de 

infertilidade e finaliza-se relatando sobre as afetações na feminilidade e masculinidade, além 

de abranger os abalos narcísicos dos sujeitos inférteis.  

 

2.1. Narcisismo 

 

Em 1899 P. Näcke criou o termo narcisismo vindo de uma descrição clínica para 

nomear a maneira que o sujeito olha, toca e acaricia o seu próprio corpo com prazer sexual até 

se satisfazer plenamente em decorrência desses atos; como se fosse um objeto sexual, parecido 

com uma perversão. O que chamou atenção de Freud foi que essa ação narcísica estava presente 

em muitas pessoas pré-dispostas a outros distúrbios: “neste sentido o narcisismo seria um 

complemento libidinal do egoísmo do instinto de autoconservação, do qual justificadamente 

atribuímos uma porção a cada ser vivo” (FREUD, [1914] 2010, p. 14-15). 

Freud passou a discutir o narcisismo primário normal após a tentativa de incluir o que 

era conhecido como “demência precoce (Krapelin) ou esquizofrenia (Bleuler) sob a hipótese da 

teoria da libido” (Ibidem, p. 15). Ele preferiu chamar esses pacientes de parafrênicos. 

Acreditava que na parafrenia a libido afastada do mundo externo era direcionada para o ego, 

contudo apresentou essa conduta como narcisismo secundário, superposto ao narcisismo 

primário e expõe a existência de uma catexia libidinal do ego, parte da qual é posteriormente 

transmitida aos objetos, mas que fundamentalmente persiste e está relacionada com as catexias 

objetais.  

Freud questionou a necessidade da psique de ultrapassar as fronteiras do narcisismo e 

direcionar a libido em objetos e, seguiu respondendo que a necessidade surge quando o 

investimento do eu com libido superou uma determinada medida, e para finalizar a questão, 

anunciou que está presente um forte egoísmo protetor de adoecimento. Entretanto é necessário 

começar amar para não adoecer, pois a doença é inevitável, quando ocorre a frustração de não 

poder amar.  

Desse modo, o amor é direcionado para o parceiro ou parceira e posteriormente inicia 

o desejo de filho. Esse filho é criado pelo imaginário dos pais antes de ser concebido e estes 
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acreditam e desejam ver nessa criança parte deles. Seguimos o caminho do narcisismo para o 

pleno “amor objetal”, o qual Freud explica que para mulher que tem um filho, este é parte do 

seu próprio corpo, neste aspecto é conduzido como a reprodução do seu próprio narcisismo. 

Entretanto, há mulheres que não sentem necessidade de ter um filho para seguir o 

desenvolvimento narcísico ao amor objetal. Essas “antes da puberdade se sentiam masculinas 

e por algum tempo se desenvolveram masculinamente; depois que essa maturação foi 

interrompida pela maturação da feminilidade” (Ibidem, p.35) restou o anseio por um ideal 

masculino que na verdade é a continuação da natureza de menino que um dia tiveram. 

Os pais revivem o narcisismo em seus filhos. Eles são inclinados a atribuir na criança 

todas as perfeições não vistas por uma pessoa em uma posição externa a essa relação; também 

ocultam todos os defeitos da criança, motivo pelo qual é negada a sexualidade infantil. É posta 

uma tentativa de renovar as exigências de conquistas que um dia foram renunciadas. As coisas 

devem ser melhores para criança do que foi para os pais, ela não deve passar por nenhuma 

necessidade; doença e morte são questões que não deverão vigorar, assim como as leis da 

sociedade e da natureza serão invalidadas e a criança será o centro das atenções (Ibidem). 

Ela é vista pelos pais como a imortalidade do eu, a única possibilidade de realização 

de sonhos, antes não realizados por eles. Esse amor dos pais, tocante e ao mesmo tempo infantil 

nada mais é, do que o renascimento narcísico continuado e transformado em amor objetal 

(Ibidem). Porém, quando o sujeito é privado de uma realização tida como essencial, antigas 

feridas narcísicas eclodem (RIBEIRO, 2006). 

 

2.2. Feridas narcísicas 

 

Ribeiro utiliza o conceito de narcisismo proposto por Freud, visto anteriormente, para 

problematizar as consequências psíquicas da infertilidade que parece reativar profunda ferida 

narcísica no casal, que surge através da baixa autoestima e fortes sentimentos de inferioridade 

e vergonha frente aos outros (Ibidem). 

Tudo o que uma pessoa possui ou realiza, todo remanescente do sentimento primitivo 

de onipotência que sua experiência tenha confirmado, ajuda-a a aumentar sua 

autoestima (...) devemos reconhecer que a autoestima depende intimamente da libido 

narcísica (...) (Ibidem, p.92). 

 

O sujeito julga a sexualidade um dos seus próprios fins, entretanto, dá seguimento a 

sua semente (no sentido de um nascimento do filho biológico) e coloca sua energia em troca de 
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uma retribuição de prazer. Por essa razão, um herdeiro é concebido como uma continuação 

mortal que poderá promover a imortalidade (Ibidem). 

Ainda segundo Ribeiro (op. cit.), quando o nascimento do filho biológico não acontece 

naturalmente, há uma ruptura na cadeia de gerações genéticas, juntamente com intenso 

sofrimento, vivido pela impossibilidade de ter um filho. A infertilidade afeta o Eu em seu ponto 

mais fraco, o ponto que o faz sentir-se finito. 

Articulando com o parágrafo acima Freud (op. cit., p. 108) alicerça o que foi dito 

informando-nos que no sistema narcisista o ponto mais sensível é o da imortalidade do ego, e a 

segurança da imortalidade é alcançada por meio do refúgio na criança. 

No caso dos casais que se veem incapazes de conceberem um descendente, pode-se 

encontrar o luto, no sentido da elaboração da perda do filho que não nasceu da maneira que se 

esperava. Nesses casos, quando prevalecem as forças de pulsão de vida – narcisismo positivo, 

expressão utilizada pela autora supracitada para reconhecer limites e conseguir encontrar 

satisfação em objetos mais simples; neste contexto torna-se possível redirecionar o projeto de 

um filho biológico para outras formas de realização de maternidade e paternidade. Como a 

fertilização in vitro, que poderá utilizar o material genético de um membro do casal, ou com a 

possibilidade de adotar um embrião e realizar a gestação, ou ainda, a adoção de uma criança 

que tornará possível a realização de transpassar o patrimônio cultural do casal (RIBEIRO, 

2006). 

Entretanto, a maior dificuldade que esgota a possibilidade de redirecionar o projeto 

original de ter o filho biológico é localizada quando predomina a pulsão de morte – narcisismo 

negativo expressão também utilizada pela Ribeiro, quando a elaboração da impossibilidade da 

conquista do filho nascido biologicamente fica estagnada, os casais ficam à espera do filho 

imaginado e sonhado narcisicamente e o sujeito fica psiquicamente intransitável (Ibidem). 

Não param por aí as feridas narcísicas no cenário da infertilidade. O casal deseja ser 

pai como seus próprios pais, por consequência da inevitável identificação com as figuras 

parentais do início da vida. Um dos primeiros mistérios que desperta a curiosidade da criança 

e ocupa sua mente é sobre a origem dos bebês e a própria origem, conjecturando as funções 

materna e paterna (Ibidem). 

O filho desejado remete à fantasia da maneira que o sujeito foi esperado e concebido 

pelos seus pais, e tem raízes na sua origem. Dessa maneira o diagnóstico de infertilidade coloca 

o casal impossibilitado de conceber um filho como seus pais os conceberam e expõe o casal a 

uma perda narcísica. O fato desse casal não conseguir naturalmente esse filho e ter a 
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necessidade da ajuda de médicos e da evolução da ciência, reabre e intensifica ainda mais essa 

ferida narcísica (Ibidem).   

As brincadeiras de crianças estão permeadas com a presença da fantasia de bebês 

imaginários, tanto quando brincam com amiguinhos ou com os pais. De acordo com Melaine 

Klein (1928 apud Ibidem) o surgimento dos bebês imaginários começa no primeiro ano de vida, 

permanece no inconsciente e permite a projeção dos bebês reais na vida adulta. 

Porém, enquanto criança não é possível conceber um filho real, por isso a criança 

inveja a capacidade dos pais e abre nela uma ferida narcísica, entretanto, a procriação é 

postergada para realização futura. Mas quando o sujeito na idade adulta se vê impossibilitado 

de realizar o desejo do filho, mais uma vez a antiga ferida narcísica reabre e ele se reconhece 

em uma posição infantil diante das pessoas (Ibidem). 

Essa experiência pode ser insustentável para o sujeito e até findar o relacionamento de 

alguns casais, pois se essa ferida narcísica não for tolerada pode ser projetada no parceiro a 

culpa de não conseguir realizar esse desejo (Ibidem). 

 

2.3. Relação entre narcisismo feminilidade e masculinidade dos sujeitos inférteis 

 

A eficiência de procriar é um considerável referencial de identificação da feminilidade 

e da masculinidade. Se tornar pai e mãe faz parte das referências de gênero cultural. O senso 

comum costuma dizer que as mulheres ficam mais femininas ao se tornarem mães, e os homens 

provam que tem um potencial quando engravidam suas parceiras. Ou seja, culturalmente, a 

identidade de ser mulher e ser homem está relacionada à capacidade de conceber filhos 

(RIBEIRO, op. cit.). 

É a partir do narcisismo que as questões de formação do sujeito surgem com uma 

intricada trama de identificações. (LEPLANCHE; PONTALIS, 1982 apud Ibidem) Como 

vimos no primeiro tópico deste capítulo. FREUD (op. cit.) levanta a discussão que liga a escolha 

narcísica do objeto à identificação, que por sua vez é escolhido segundo o modelo dos objetos 

anteriores (pai, mãe e pessoas do meio de convivência).   

“A identidade masculina e a feminina são construídas ao longo do desenvolvimento a 

partir de uma rede complexa de influencias identificatórias, na qual os pais têm influência 

significativa” (MCDOUGALL, 1999 apud RIBEIRO, 2006, p.15). Ribeiro (op. cit.) acrescenta 

que pode assegurar que a realização dessa identidade de gênero, assim como o senso de 

identidade sexual são fundamentais, entretanto, segue afirmando que essas identidades não são 

de forma alguma transmitidas por herança hereditária, mas primeiramente pelas representações 
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psíquicas transmitidas pelo discurso de nossos pais, junto com a importante transmissão vinda 

do inconsciente biparental, no qual, depois é inserido o elemento do discurso sociocultural. 

Retornando a questão do desejo de querer ser pai, assim como nossos pais mesmo que 

inconscientemente, essa questão faz parte de uma trama identificatória do sujeito e os sentidos 

possíveis de ser homem e de ser mulher, passam pelas funções parentais. “A capacidade de 

reprodução e a consciência dela são partes importantes da autoimagem e da identidade de 

gênero” (Ibidem, p. 100).  

Pines (1990) citado por Ribeiro (2006) relata que observou um profundo sofrimento 

emocional vivenciado pelas pacientes em situação de infertilidade e a partir da análise de casos 

de pacientes que tiveram abortos espontâneos, mesmo depois de muitos anos do evento elas 

apresentaram quadros depressivos, perda da autoestima e a não aceitação de seus corpos 

femininos que não lhes permitiram gerar filhos vivos, como haviam feito suas mães. A 

autoimagem dessas pacientes ficou danificada. 

   Ribeiro continua os relatos apresentando um caso de uma paciente que fez uma 

cirurgia para retirar um mioma. Esse mioma estava localizado atrás do útero; a paciente na 

época do acontecido pediu aos médicos desesperadamente para preservarem o útero dela, 

entretanto, ela diz se arrepender por essa atitude, por que se tivesse sido retirado o útero ela 

teria que se conformar com a situação de não poder ter filhos e não ficaria sofrendo tentativas 

frustradas (Ibidem). 

Fazendo uma análise do caso, a autora acima entende a fala da paciente como uma 

revelação de raiva do próprio corpo, especificamente do útero. Quando é relatado que seria 

melhor a retirada do útero, aproxima-se a dramática situação psíquica da aceitação de não poder 

gerar filhos. “É melhor não ter o órgão que contém o bebê do que tê-lo sem o bebê” (Ibidem, 

p. 101). Essa mesma paciente também apresentou danos na apreciação de sua estética e 

feminilidade, pois procurava com frequência fazer cirurgias plásticas pelo motivo de perceber 

seu corpo como “feio e velho” (Ibidem, p. 101). 

Em relação aos homens, Ribeiro observou que é direcionada para eles a capacidade e 

potência masculina, pois as mulheres se queixam dizendo que nos ambientes que frequentam, 

ouve-se muito dizer que seus maridos não fazem direito, fazendo uma alusão à questão sexual. 

Deste modo, os maridos desejam engravidar suas parceiras como se a gravidez fosse provar que 

eles são homens.  

Diante do exposto, podemos afirmar que a situação de infertilidade afeta a 

feminilidade da mulher e a masculinidade do homem e provoca abalos narcísicos aos sujeitos, 

decorrendo com uma baixa autoestima e uma desqualificação de quem sofre com a situação de 
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infertilidade, além das mesmas características aparecerem em casais que passam pela 

reprodução assistida, como foi também observado pela autora (Ibidem). Entretanto, apenas 

entraremos no assunto de reprodução humana no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO III 

3. REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

 

Neste terceiro e último capítulo, pretende-se percorrer por um breve histórico da 

reprodução assistida, apresentando seus avanços, dando ênfase a fertilização in vitro. Segue 

com relatos de casos de casais que sofreram a experiência de passar pela técnica de reprodução 

assistida e finaliza-se expressando o olhar da clínica psicanalítica frente a esses casos.    

 

3.1. Caminhos percorridos durante o processo de reprodução assistida 

 

Foi dado o nome de Técnicas de Reprodução Assistida (TRA), ao conjunto de técnicas 

que auxiliam o processo de reprodução humana. A TRA possui métodos de baixa 

complexidade, como o coito programado e a inseminação intrauterina (IIU)1 que são 

procedimentos que não precisam ser realizados em centros de reprodução assistida, além de 

terem menor custo financeiro. Existem também as técnicas de alta complexidade, como a 

fertilização in vitro (FIV) convencional e a injeção intracitoplasmática de espermatozóide 

(ICSI) (ABDELMASSIH, 2001). Entretanto o presente trabalho dará ênfase aos métodos de 

alta complexidade. 

A técnica de fertilização in vitro alcançou seus primeiros resultados com a equipe de 

Bourn Hall, na Inglaterrano fim da década de 1970, encabeçada pelos pesquisadores Patrick 

Steptoe e Robert Edwards. Em 1976, obteve-se uma gestação tubária (gestação ocorrida fora 

do útero) após a fertilização in vitro. A mesma equipe, em 1978, utilizando a mesma técnica, 

atingiu a primeira gestação com sucesso, a qual resultou no nascimento de um bebê do sexo 

feminino (Ibidem). 

A paciente apresentava obstrução tubária bilateral, e a coleta do óvulo foi feita em um 

ciclo natural, por meio de laparoscopia. Este embrião foi fecundado em laboratório e 

transferido ao útero 76 horas após sua coleta, com obtenção de gestação (Ibidem, p. 

16). 

 

 No ano de 1982 a técnica foi utilizada nos EUA e no Brasil ocorreu no ano de 1984, 

ambos com sucesso de gravidez. Em 1989, os procedimentos passaram a ser feitos em 

                                                 
1 O coito programado é quando acontece o controle do processo ovulatório natural da mulher através de 

ultrassonografias para determinar o momento ideal para o coito. No caso da IIU define-se como a deposição 

intrauterina de espermatozoides processados em laboratório (DZICK, et al. 2012). 
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laboratórios, isso colaborou para diminuição de custo e manteve os mesmos resultados obtidos 

anteriormente nos centros de reprodução humana (Ibidem). 

No início da década de 90, o grupo de Van Steirteghem relatou os primeiros estudos 

pré-clínicos em humanos com a utilização da ICSI. Em 1992, Palermo e colaboradores 

relataram as primeiras gestações humanas e nascimentos com a transferência de 

embriões após a ICSI, técnica que atualmente resulta na produção de mais embriões 

com melhores taxas de implantação. A consequência desse fato é que a ICSI tem sido 

mundialmente usada com sucesso nos casos de tratamento da infertilidade masculina 

resultante de oligoastenospermia severa, teratozoospermia e, mesmo, 

azoospermia(Ibidem, p. 16). 

 

De acordo com o que foi mencionado acima, CorreiaeLoyola (1999) relatam que no ano 

de 1984 nasceu o primeiro bebê brasileiro obtido através dos processos de inseminação 

artificial,conhecido também como bebê de proveta. Esse feito foi muito divulgado nos meios 

de comunicação, especificamente a televisão, deu ênfase ao assunto e promoveu debates e 

entrevistas com especialistas na área de reprodução humana assistida e ainda produziu novelas 

abordando o assunto. Em decorrência da exposição do tema através da mídia, a reprodução 

humana assistida se popularizou no Brasil nos anos 80, momento em que se iniciava o usodas 

técnicas de reprodução no Brasil (Ibidem). 

A divulgação na mídia ajudou o desenvolvimento de pesquisas realizadas pelo 

Ministério da Saúde, em 1996, nas cidades Brasileiras de Santos, no litoral do Estado de São 

Paulo e Jacobina, no interior da Bahia (BRASIL, 1996apud. Ibidem). 

Segundo Makuch (2006), antes das técnicas de reprodução humana assistida a única 

possibilidade de ter filho era através do coito heterossexual praticado com frequência quando a 

mulher estivesse no período fértil. Nos casos de casais que através desse método não 

conseguissem ter um filho biológico, as soluções encontradas eram a adoção de uma criança ou 

a organização da vida com a falta de um filho (Ibidem). 

A medicina, desde o século passado, vem surpreendendo e progredindo dentro desse 

campo. Por consequência desse progresso é criada a ilusão de que homens e mulheres poderiam 

solucionar seus impasses no âmbito físico. A primeira criança nascida a partir de técnicas de 

fertilização assistida trouxe para a ciência a possibilidade de intervenção no processo de 

reprodução humana e uma esperança para os casais que desejam ter filhos e encontram 

dificuldade para esse desejo ser concretizado (Ibidem).   

Nos dias atuais procedimentos cada vez mais sofisticados estão sendo disponibilizados 

para ajudar casais na empreitada de ter um filho biológico. “Com a possibilidade sem coito 

parental, homens e mulheres incorporaram novas formas de pensar suas possibilidades de 

desenvolver o papel parental” (Ibidem, p. 21). 
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Dessa maneira as técnicas de reprodução assistida têm trazido expectativa de solução 

para problemas para os quais, até pouco tempo atrás, não havia solução; mas também tem 

gerado questionamentos pessoais, religiosos e éticos. Assim como tem causado conflitos entre 

o desejo de ter filho e o papel social da mãe e do pai (Ibidem).   

Para muitas mulheres ter um filho é um resultado esperado por ela e pelas outras 

pessoas, além de um reconhecimento da sua feminilidade. Diferente do que já foi dito neste 

trabalho, Makuch afirma que o homem por outro lado, se diferencia da mulher e não deseja 

atestar sua masculinidade, pois entende o ato de ter um filho como parte do projeto de vida do 

casal (NEWTON, HEARN, YUSPE,1990; NOLASCO,1993; BEAUREPAIRE et al., 1994; 

MAKUCH,2001 apud MAKUCH 2006).   

Os procedimentos de reprodução humana assistida em casos de alta complexidade 

afetam com grande intensidade o corpo da mulher; a paciente passa por várias fases do 

procedimento que devem ser realizadas consecutivamente. O processo inicia-se pela 

medicação, em geral injeções diárias para evitar que a mulher ovule espontaneamente, inibindo 

o funcionamento do ovário. Após essa primeira etapa, continua recebendo injeções de 

hormônios diárias, mas dessa vez, com a finalidade de estimular os ováriospara desenvolver 

óvulos. Embora vista como muito importantes,essas etapas foram qualificadas pelas mulheres 

como desconfortáveis e preocupantes, pois éa partir dessas etapas que será verificado se o 

organismo recebeu bem o estímulo da medicação e se haverá a quantidade de óvulos necessários 

para dar continuidade no processo.Durante a estimulação ovariana, são realizadas diariamente 

ultrassonografias e,em alguns casos, são feitas medições de hormônios através de coletas de 

sangue da paciente, com o propósito de acompanhar o desenvolvimento dos óvulos e determinar 

o momento ideal para fazer retirada deles (DEMYTTENAERE et al., 1991; BOIVIN et al., 

1998; MAKUCH,2001 apud Ibidem) 

No momento em que os óvulos estiverem no tamanho ideal para dar continuidade ao 

processo, eles serão retirados do ovário da mulher para, em laboratório, ser feita a fecundação 

com o espermatozoide colhido do homem. Os especialistas fazem a junção do óvulo com o 

espermatozoide para a criação do embrião e, depois de alguns dias, o embrião é transferido para 

o útero da mulher. Contudo, mesmo depois da transferência do embrião para o útero a 

expectativa é grande pelo tão sonhado resultado positivo do exame de gravidez; quinze dias 

dias após a transferência do embrião ou embriões é feito o exame para saber o resultado que 

pode ser positivo ou negativo (CARMELI E CARMELI, 1994; TUBERT; 1994; BOIVIN et 

al., 1998; MAKUCH, 2001 apud Ibidem). 
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Durante as etapas dos procedimentos para conquista da gestação, o homem fica de 

certa forma excluído, pois todo o processo é feito no corpo da mulher. A participação do homem 

acontece apenas no momento que há a necessidade de obter o sêmen através da masturbação, 

com dia e hora marcada, um momento desconfortável e constrangedor para muitos homens 

(Ibidem). 

Por sua presença ser menos requerida, o homem tem poucas alterações no cotidiano. 

Devido a isso, é comum que a responsabilidade econômica do tratamento fique por conta dele, 

que em alguns casos pode até ter que aumentar a carga horária de trabalho e adiar outras 

realizações. Entretanto, o trabalho pode ser um meio para compensar as vivências da 

infertilidade. No caso das mulheres, a vida profissional se torna mais complexa pelo 

envolvimento diário que é requerido por ela no desenvolvimento dos processos de reprodução 

assistida (NEWTON; HEARN; YUSPE,1990 apud MAKUCH, 2006). 

Os casais que optam por passar por esse processo apresentam vivências diversas. Se 

por um lado isso os faz ter esperança para a realização do sonho de serem pais, por outro 

significa invasão do corpo da mulher, insegurança e ansiedade por não saber se realmente irá 

conseguir ficar grávida. Quando todo o processo não alcança um resultado positivo o homem e 

a mulher sofrem um aumento do nível de ansiedade e de desesperança, além de se confrontarem 

com a situação de perda e luto, para os quais não existem rituais socialmente legitimados para 

evitá-los (MAKUCH, 2006). 

Freud (1917 [1915]) explica o luto como uma reação à perda de uma pessoa amada ou 

de uma abstração que ocupa seu lugar; acrescenta que o luto jamais deve ser visto como uma 

doença, embora provoque um distanciamento dos costumes diários; acredita que após algum 

tempo será superado. 

O autor segue dizendo que o luto traz um doloroso abatimento do sujeito, perda do 

interesse externo, perda da capacidade de buscar um novo objeto de amor e que o sujeito busca 

estar perto das coisas que traga lembranças referentes ao objeto perdido (Ibidem).  

O luto acontece quando o objeto amado não existe mais e é necessário que a libido seja 

desconectada desse objeto. Embora tenha sido observado que o ser humano tem dificuldade 

para abandonar uma posição libidinal, mesmo quando o objeto substituto aparece. A saída 

normal do luto acontece quando aos poucos o sujeito vai de encontro com a realidade e a libido 

vai se desligando do objeto (Ibidem). 

A teoria do Freud nos faz entender com mais clareza os casos de luto no âmbito da 

infertilidade, visto que o luto acontece na perda de algo amado que recebe muito investimento 

libidinal conforme os casos mencionados anteriormente neste capítulo. Pessoas que vivem em 
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situação de infertilidade e tentam recursos para a conquista de ter um filho e não obtém êxito, 

de fato, vivem um luto, visto que disponibilizam grande investimento libidinal direcionado ao 

filho desejado. 

 

3.2. Casos de casais que passaram pelo processo de reprodução assistida 

 

Borlot e Trindade (2004) fizeram uma pesquisa da qual participaram cinco casais, 

sendo que dois desses casais já tinham optado pela adoção. Nenhum casal tinha filhos 

biológicos e todos estavam no primeiro casamento, com idade entre 37 e 48 anos, exceto um 

casal em que a esposa tinha 28 anos e o esposo 34 anos; todos os casais residem em Vila Velha 

- ES. Quatro casais são de classe média alta e um casal de classe média baixa. 

O critério utilizado pelas pesquisadoras foi que todos os casais tivessem passado por 

alguma clínica de reprodução assistida, submetendo-se à inseminação artificial e não obtendo 

sucesso nas tentativas para engravidar. A pesquisa foi feita através de entrevistas 

semiestruturadas feitas individualmente. Além dos dados pessoais, o roteiro da entrevista 

abrangia questões como:  

 Constatação da infertilidade; 

 Sentimentos percorridos; 

 Mudanças no relacionamento do casal; 

 Redes de apoio; 

 Tratamentos realizados; 

 Significados de maternidade/paternidade; 

 Casamento e filho biológico; 

 Resultados e Discussão. 

As entrevistas foram gravadas com autorização dos participantes e transcritas. Pode 

ser constatado que os casais atuam em diferentes campos profissionais, e foram unânimes em 

dizer que desde o início do casamento tentavam engravidar. Após um período de tentativas e a 

não obtenção de uma gravidez os casais tomaram a decisão de procurar médicos para realizarem 

exames, tentando encontrar alguma resposta para solucionar essa questão de não conseguir ter 

um filho. Em quatro casais os médicos indicaram os exames primeiramente para serem feitos 

pelas mulheres (Ibidem). Nesses casos podemos observar que até mesmo no âmbito da medicina 

a questão reprodutiva recai sobre a mulher, como já vimos anteriormente no primeiro capítulo. 
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O problema da infertilidade em três casos era na mulher e nos outros dois casos 

inicialmente identificaram algum problema na mulher, entretanto, mais tarde foi constatado que 

o problema maior era no homem. Os homens nos quais foi constatado problema de infertilidade, 

disseram ter ficado inconformados e sentiram-se como uma “árvore que não dá frutos” (sic). 

Somente para uma mulher a descoberta não foi tão problemática, pois ela não pensava em ter 

filhos logo, mas para as outras a experiência foi muito ruim, causando grande sofrimento e 

frustração (Ibidem). 

Em um dos casos, uma mulher relata que ficou arrasada, queria a morte e questionava 

a causa daquilo que estava acontecendo com ela. O sentimento de morte parece ser comum 

nesses casos; uma vez que, segundo Serafini, White, Petracco e Motta (1998, p. 03 apud ibidem, 

p.66), “a infertilidade é sentida como um ‘defeito’, provocando sentimento de desvalorização 

que se alastra por outros setores da vida”. 

Em outro caso o homem disse ter ficado chocado, posto que o casal havia realizado 

exames antes do casamento e os resultados não apresentavam problemas. A esposa desse 

mesmo homem disse ter sido muito difícil encarar a situação e que ficava se perguntando se era 

diferente das outras mulheres e se conseguiria engravidar. Mas, devido ao diálogo que havia 

entre o casal, conseguiram enfrentar esse momento (BORLOT; TRINDADE, 2004). 

Os dados encontrados nessa pesquisa corroboram as afirmações de Greil (1997) 

quando ressalta que a literatura apresenta um panorama da infertilidade como uma 

“experiência devastadora”, principalmente para as mulheres. A infertilidade é uma 

situação difícil para muitos casais e pode gerar vários sentimentos, desde a vergonha 

perante as outras pessoas até uma sensação de anormalidade. Para as mulheres, o peso 

parece ser ainda maior porque, na maioria das vezes, elas são responsabilizadas pela 

tarefa da reprodução (Ibidem, p. 67).   

 

A respeito da rede de apoio, foi encontrado o maior apoio entre os familiares, 

entretanto nesses casos as mulheres preferiram falar com os familiares mais próximos e pessoas 

de confiança e os homens preferiram não falar muito sobre o assunto. Em um caso foi relatado 

uma vivência entre familiares, de comentários e brincadeiras referentes ao status do casal sem 

filhos, como por exemplo: E aí fulano, tá negando fogo? (Ibidem). 

Por passarem por esse tipo de constrangimento, é mantida uma restrição no momento 

de falar sobre o assunto com as outras pessoas. Existe certo temor por parte dos casais, de que 

surjam comentários desagradáveis por parte dos familiares sobre a questão da incapacidade de 

procriar. A fim de evitar essa exposição, os casais preferem manter em segredo (Ibidem). 

As explicações que os casais deram para o problema da infertilidade foram, em sua 

maioria, relacionadas ao problema orgânico de um dos cônjuges. O médico é visto como a 
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principal via de solução para esse problema. A verificação de outras possibilidades só foram 

colocadas em pauta, depois que as opções médicas foram descartadas (Ibidem). 

Na avaliação das clínicas que oferecem o processo de inseminação artificial, a maioria 

dos entrevistados falou sobre a frieza, comercialização e a questão metódica e igualitária, como 

se fosse um processo de fabricação. Além disso, enfatizou-se o alto custo que se torna o 

processo inacessível para muitos casais; quanto às informações recebidas antes da iniciação do 

tratamento, a maioria esclareceu que não houve clareza ao falar sobre as reais probabilidades 

de sucesso do tratamento (Ibidem). 

 

3.3. A clínica psicanalítica frente aos casos de reprodução assistida. 

 

O tratamento psicanalítico da esterilidade começou a partir do momento em que os 

meios médicos vieram permitir uma cura frequente. Os fracassos inaceitáveis que decorrem das 

tentativas no âmbito medicinal, fazem com que o sujeito recorra ao psicanalista (TORT, 2001). 

O avanço dos procedimentos médicos para a geração de vida em laboratórios e as 

modernas técnicas de reprodução assistida criadas para solucionar o problema da infertilidade 

levanta algumas questões para se pensar a respeito.  Procriar através de técnicas laboratoriais, 

modificar as formas de filiação, eliminar a impotência das diferenças sexuais não estaria 

tentando atender o obscuro desejo de pessoas frente à infertilidade? Essas questões podem 

implicar nos costumes culturais e religiosos que estão arraigados no sujeito; mas contrapondo 

isso, deve-se ressaltar os benefícios que essas novas técnicas têm trazido para favorecer o desejo 

genuíno de gerar e ter filhos (WOILLER, 2006). 

A separação entre o ato sexual e as intervenções na procriação evoca uma serie de 

representações da relação sexual que pouco tem a ver com espaço da sexualidade 

aberto por Freud. Da exclusão-inclusão do sujeito na cena primária, já agora deduz-

se geralmente uma nova teoria da encarnação, por sinal solidário do outro mistério 

que é o desejo de filho (TORT, 2001 p. 34). 

Segundo Tort a castração é a submissão da dor imposta pelos limites da natureza. 

Entretanto, as intervenções médicas aparecem com medicalizações para favorecer a procriação 

e impede neste momento que o sujeito viva a castração e o luto da fertilidade. A castração 

significa pôr a dor em questão, o mal-estar, o sofrimento, a morte e o que o sujeito vier dizer 

(Ibidem). 

 Na vertente da ciência, ao invés de aceitar o desenvolvimento da doença, evitam-se 

as disfunções que decretam a morte, não se busca reconhecer o crescimento e entendimento da 

doença e não se procuram caminhos para que o sujeito compreenda que a carne na qual ele vive 
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não é de funcionamento perfeito da forma que imagina, e sim um lugar de abertura de um 

imaginário real (Ibidem). Dito isso, podemos afirmar que é possível e necessária a intervenção 

psicanalítica com pacientes inseridos no âmbito da procriação artificial. 

Embora a psicanálise tenha proporcionado muitos serviços buscando elucidar os 

aspectos inconscientes relacionados ao desejo de ter um filho e a análise dos processos 

inconscientes da infertilidade, contribuiu também para criação e permanência do mito da 

infertilidade de causa psicogênica (WOILLER, op. cit.). 

 “Nas últimas décadas, com a descoberta de mais causas fisiológicas da infertilidade, 

a esterilidade funcional descreve a prevalência. Atualmente, menos de 5% dos casais não tem 

uma razão física para sua infertilidade e esse pequeno número” tem diminuído continuamente, 

conforme citado por Woiller (op. cit.), referindo-se aos estudos realizados pelo grupo de 

psicanalistas de Boston, Roberta J. Apfel and Rheta G. Keylor (2002, p. 88), o que não anula a 

veracidade do corpo e da mente de adquirirem artifícios que possa facilitar ou dificultar a busca 

da solução e da representatividade da análise em um espaço privilegiado, tanto para se pensar 

nas alternativas possíveis, como nos procedimentos médicos que por sua vez são causadores de 

angústia e estresse. 

Woiller relata que foi a partir da experiência clínica que pode observar que a 

infertilidade com motivos orgânicos, muitas vezes está acompanhada por um quadro de 

“infertilidade psíquica” (Ibidem, p. 223), que prejudica a capacidade das mulheres pensarem e 

discutir para as tomadas de decisões quanto a eleição das melhores opções que deveriam ser 

realizadas em conjunto com o médico e o casal, (quando se trata de casal) mas que, 

essencialmente, precisariam ser sentidas como expressando também o próprio desejo, fruto da 

elaboração psíquica profunda dessa mulher ou casal. 

Possivelmente, esse é o motivo da famosa “peregrinação por diversos médicos” 

(Ibidem, p. 223) e as diversas tentativas de fertilização que em inúmeras vezes acabam em 

insucessos frequentes, com enorme custo afetivo-emocional dentre outros. A autora supracitada 

chama atenção para o efeito perverso dessa “infertilidade psíquica” que leva a mulher a querer 

gerar um filho custe o que custar, a ponto de não discutir sobre os possíveis efeitos colaterais 

que as modernas técnicas de reprodução assistida podem causar, e tão pouco discutir sobre os 

riscos presentes em relação a gravidez múltipla e a ovodoação, dentre outros riscos (Ibidem). 

Como psicanalista, Woiller admite que o processo gestacional passa por várias 

modificações promovidas no corpo e no psiquismo da mulher grávida e esta é favorecida pelas 

estreitas vivencias corporais com o feto; neste momento pode despertar uma riqueza de 
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fantasias, regressões, sonhos, que devem constituir-se, por si mesmos, numa vivência 

privilegiada facilitada pela própria gravidez (Ibidem). 

No entanto, a dor psíquica da vivencia da infertilidade para mulher traz diversos danos 

emocionais. Lidar emocionalmente com infertilidade é como lidar com doenças médicas 

maiores. Woiller (2006) sustenta essa afirmação a partir dos estudos de 1992, de Domar et. al. 

(1992, p. 1158-1163) no qual foi observado que mulheres inférteis tiveram perfis psicológicos 

similares ao de mulheres com câncer, doenças cardíacas, AIDS, dor crônica e hipertensão.  

“Atualmente sabe-se que o fator masculino na infertilidade representa no mínimo, 45% 

dos casos e que os homens sofrem emocionalmente, mas em geral expressam sua dor através 

de doenças psicossomáticas” (Ibidem, p. 224). 

Sendo assim, podemos concluir que a psicanálise é um instrumento facilitador para 

favorecer a elaboração do sujeito infértil que recorre aos métodos da reprodução assistida. Tanto 

que na Inglaterra as pessoas inférteis que querem fazer a fertilização in vitro passam por um 

programa no qual são obrigadas a esperar o tempo de 1 a 2 anos para intervenção psicoterápica. 

Um modelo interessantíssimo que privilegia um momento para se pensar com o psicólogo ou 

psicanalista sobre o desejo do filho, os possíveis tratamentos médicos, suas repercussões 

emocionais e os riscos envolvidos (Ibidem). 

 

     

      

.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos neste trabalho estudar e esclarecer aspectos psíquicos do sujeito infértil que 

tenta conquistar o feito do filho biológico. Verificamos que ainda nos dias atuais, devido o 

sujeito está arraigado na cultura, a questão da maternidade é direcionada para mulher, que é 

imposta a obrigação de tornar-se mãe. Vimos que o desejo de ter filhos no caso dos homens é 

visto de forma diferenciada e recai para ideia de provação da masculinidade e continuidade da 

espécie. Diante do exposto pensamos que essa questão do homem deveria ser pensada; será que 

ele não representa o que de certa forma é esperado de um homem perante a sociedade? Pois no 

decorrer do trabalho foi dito que o homem prefere não falar sobre o assunto de infertilidade. 

A articulação entre o narcisismo e o desejo de ter o filho nos permitiu melhor 

compreensão do assunto na construção psíquica do sujeito e nos possibilitou entender também 

os motivos pelo qual esse desejo surgiu e permanece na vida do sujeito. Além disso, vimos que 

a não vinda desse filho pode trazer profundo sofrimento e perpassa pelo luto.  Nesse caso 

compreendemos que é sofrido o luto pelo o filho tão desejado que não nasceu.  

Percebemos uma dicotomia entre a medicina e a psicologia, entretanto não podemos 

ignorar a contribuição que a medicina tem dado com a criação e desenvolvimento de técnicas 

de reprodução humana assistida para favorecer a conquista de ter um filho mesmo em casos de 

pessoas em situação de infertilidade.  

Concordamos com Tort, 2001 quando ele fala que a medicalização para favorecer a 

reprodução acaba impedindo que nesse momento o sujeito viva a castração e o luto que significa 

pôr a prova o mal-estar e o sofrimento. A partir do exposto, nos deixa uma inquietação e nos 

faz pensar e questionar os processos de reprodução assistida como um projeto mecanicista e 

lucrativo, já que a realização desses métodos tem grande custo financeiro de acordo com o que 

foi explanado do texto. 

Entretanto acreditamos que o trabalho da psicologia pode favorecer em grande escala 

sujeitos que expõe seus corpos e permitem passar por essas técnicas para conquistar o tão 

sonhado filho; além disso, muito provavelmente, os que não obtiverem êxito com essas técnicas 

e estiverem sendo acompanhados pela psicologia e ou psicanálise passarão por esses processos 

em melhores condições psíquicas. 

Optamos por focar a pesquisa em casais heterossexuais em situação de infertilidade 

que recorrem às técnicas de reprodução assistida, mas gostaríamos de ressaltar que essas 

técnicas não têm favorecido exclusivamente casais inférteis. Tem também proporcionado a 

possibilidade de novos modelos de famílias e permitido que casais homossexuais conquistem 
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também o sonho de se tornarem pais e mães. Entretanto, propomos neste trabalho mais do que 

informar para o leitor, mas também despertar interesse de continuidade de pesquisa. 
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