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Artigo Original

PERCEPt;:ÁO DOS HOMENS SOBRE O PROCESSO DE ABORTAMENTO*

PERCEPTlON OFMEN ON THEABORTlON PROCESS

LA PERCEPCIÓN DE LOS HOMBRES EN EL PROCESO DEABORTO

Lanssa Cerreta Nunes Dantasl, Normélia Maria Freiré Diniz2, Telmara Menezes Coutc-'

Estudc descrrtivo e qualitativc, realizado em urna maternidade pública de Salvador-Bá, cu]o objetivo foí analisar a percepcác de
hcmens sobre aborto provocado. Foram entrevistados quatro hcmens. companheircs de mulheres que provccaram aborto, que
compareceram a maternídade no momento da alta de suas companheiras, em janeiroj2009. Utílízcu-se como instrumento de
coleta a entrevista semiestruturada, Os dados foram organizados de accrdo ccm a análise temática. Constaten-se que os homens
percehiam o aborto como críme, diante de Deus e das leis: ccnheciam o misoprostol, porém desconheciam o processo e igncravam
as suas consequénctas para a mulher; A dectsác pelo aborto fo¡ exclusiva da mulher: os homens nao tomavam parte nísso. Entretanto,
eles relataram sentimentos ambivalentes decorrentes dessa 'vivencia, explicando a dectsao com base em motivos principalmente
flnanceiros. Recomendam-se elementos de acolhímento para homens e a ímplantacáo de políticas públicas de saúde reprodutiva
em urna acao ccmpartilhada entre hcmens e mulheres.
Descrltores. Aborto Induzídc: Reproducáo: Misoprcstcl: Enfermagem.

Thls ís a descrtptive, qualitative study; carrted out in a publíc maternity hospital in Salvador (BA). It aímed to analyze men's
perception of abortíon. Four men, mates of wcmen who had had abortíons and been to the hospital as their mates were being
dlscharged, were ínterviewed on [anuary 2009. The semí-structured íntervíew was used as a data collection ínstrument ami was
organízed based en thematic analys¡s. The results were as follows: men see abortion as a crime, before God and before meno They
knew misoprostol, althcugh, they ignore thís process and íts consequences to women. The dectsion for abortíon is up to women:
men don't take part in tt. However; they express ambívalent feelings resulting on that experience, explainíng thís decisión as a
matter of fínanclal prcblems. VVelcoming elements are reccmmended to men and the implementatíon of public polícíes of healthy
reproductíon, in a sharíng action between men and women.
Descrípturs: Abortion, Induced : Reproductíon: Misoprcstol: Nursing.

Estudio descriptivo- cualitativo, realizado en una maternidad pública de Salvador-Bá, para analizar la percepción de los hombres
sobre aborto provocado. Fueron entrevistados cuatro hombres, compañeros de mujeres que provocaron aborto, que comparecieron
a la maternidad cuando sus compañeras recibieron alta del hospital, en eneroj2009. Se usó como instrumento de recogida de datos
la entrevista semiestructurada. Los datos fueron organizados de acuerdo con el análisis temático. Se constató que los hombres
percibían el aborto como un crimen, delante de Dios y de las leyes; conocían el mtsoprostot, pero desconocían el proceso y sus
consecuencias para la mujer. El aborto fue decisión exclusiva de la mujer, sin participación del hombre. Sin embargo, ellos relataron
sentimientos ambivalentes decurrentes de esa experiencia, explicando esa decisión basada principalmente en motivos financieros.
Se recomiendan elementos de acogida para hombres e implementación de políticas públicas de salud reproductiva en una acción
compartida entre hombres y mujeres.
Descriptores: Aborto Inducido; Reproducción; Misoprostol; Enfermería.

Artígo original construido a partir dos resultados de urna Pesquisa do Programa de Bolsas de Iníciacáo Científica - PIBIC, da Escala de Enfermagem
da Uníversídade Federal da Bahía (UFBA), ern 2008,
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INTRODU~ÁO

o aborto representa urn grave problema de saúde

pública e de justíca social no Brasil, envolvendo questócs

legais, económicas. sociais e psicológicas. No Brasil, cm

2005, estima-se que ocorreram entre 729 mil e 1,25 mi

lhóes de ahortamentos inseguros, realizados por pessoas

sem as habilidades necessárias c/ou cm um ambiente

sen os mínimos requisitos médícosl 'I. Todavía, é impor

tante atentar para a subnotificacáo dos casos.

As iniquidades socíaís apresentam-se como jus

tificativa para a rcalízacáo do aborto por parte das mu

Iheresl-J. Díante da grande amplitude do problema do

abortamento, é necessária a implementacáo da "Política

Nacional de Atencao Integral aSaúde da Mulher - Plano

de Acáo 2004-2007"-0 cujo objetivo específico é promo

ver a atencáo obstétrica e neonatal qualíficada e huma

nizada, inclusive a assisténcia ao ahortamento em con

dieces seguras, em urna dernonstracáo de preocupacáo

e reconhecnnento da gravidade dos riscos associados ao

abortamento provccadol-J.

Nota-se também a importancia da implementa

s:ao da "Política Nacional de Atencáo Integral aSaúde do

Homem" que, nos seus principios e diretrizes, trazcm o

direito do homem de participar de todo o processo, da

determínacáo de ter ou nao ter filhos, passando pela deli

beracáo de como e quando te-los até o acornpanhamento

da gravidez(4)0

Estudos mostram que homens que cornpartilha

rarn da experiencia do aborto provocado se seritiram cul

pados pelo que ocorreu e arrependidos. Dcssa forma, é

rnister reconhecer as suas necessidades e dimensionar a

cornplexidade do significado do aborto!S]o

E,na condicáo de ser enfermeira(o), na posícáo de

mteragrr com o outro se desvela a possibilidade do cui

dar. Para isso, é preciso ouvir atentamente os seres hu

manos envolvidos no processo. E preciso também que,

nas rclacóes de cuidado da enfermagern, os profíssionais

estejarn aberres a possibilidade de cuidar como urna atí

tude díante do outro no seu día-a-dialvl.

É frequente encontrar estudos e producoes volta

das para a perspectiva feminina em relacáo avivencia do

aborto provocado. Assim, este estudo teve como objetivo

analisar a percepcáo de hornens sobre aborto provocado.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagern

qualitativa, que teve como lócus urna maternidade públi

ca de Salvador (8Al A amostra foi constituida por quatro

cornpanheíros de mulheres que provocaram aborto, que

cornpareceram na maternidade no momento da alta de

suas companheiras e aceítaram participar da pesquisa

em janeiro de 20090

A aproximacáo corn os sujeitos se deu, inicialmen

te, por intermédio das mulheres, através do projeto de

extensáo "Acolhimento de Mulheres em Situacáo de Vio

lencia Doméstica e Aborto Provocado" que teve o objetivo

de acolher mulheres em situacáo de violencia doméstica

e abortamento provocado, vinculando seu atendímento

ao Centro de Referencia Loreta Valadares - Prevencáo e

Atencáo a Mulheres cm Situacáo de Víoléncía (CRLV)o Por

meio deste projeto, foi possível ideutificar as mulheres

que provocararn aborto, o que possibilitou o contato com

seus companheiros,

Foí utilizada como técnica de coleta de dados a

entrevista gravada, acornpanhada de um forrnuláno con

tendo questóes norteadoras, a saber: o que vocé sabe so

bre o aborto provocado? Como vecé percebe/ve o aborto

provocado? Fale da sua experiencia com o aborto provo

cado de sua companheira.

Os dados oriundos das entrevistas foram organi

zados utilizando a temática de Bardin, e seguíram-se com

as seguintes etapas: pré-análise, mediante exaustiva leí

tura: exploracáo do material que, consistíu na codifica

cáo, com o objetivo de alcancar o núcleo de comprcensáo

do texto; recorte do mesmo em unidades de registro, e a

etapa de classificacao e de agregacao dos dados, com a

selecáo de categortas que deterrninaram a especifícacáo

dos temas.

Foí levada cm consideracáo a Resolucáo 196/96

do Conselho Nacional de Saúde, Assim, todos os partici

pantes foram esclarecidos quanto apesquisa e ao díreíto

de desistir de participar e/ou anular o TCLE - Termo de

Consentímento Lívre e Esclarecido, que lhes foi fornecido

e assinado. O anonimato foi preservado mediante a es

colha de no mes ficticios para os sujeitos da pesquisal/J.

A pesquisa foi aprovada pelo Comité de Ética em Pesqui

sa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da

Bahía - CEPEE, UFBA, protocolo 008/2008, com falha de

resto SISNEP n" o, 893440
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RESULTADOS E D1SCUSSOES

Os sujeitos se declararam pardos e pretos e quanto

ao grau de escolarídade, eles disseram ter o ensíno médío

completo e fundamental incompleto. [á em relacáo ao es

tado civil, a predornínáncia era de uníáo consensual.

A análise da condicáo financeira evidenciou que

todos os homens envolvidos no estudo trabalhavam, po

rém sem vínculo empregatício, e tinham urna renda men

sal entre um e deis salários mínimos,

No que se refere aos resultados qualitativos, fo

ram construidos tres temas [Percepcáo sobre o aborto;

Conhecimento sobre o aborto; A decisáo e a realizacáo

do aborto).

Percepcáo sobre o aborto

Discutir sobre o aborto provocado implica diver

sas perspectivas e divergencias quanto a legalízacáo ou a

sua proibicáo. Há aqueles que acredítam na autonomía da

mulher sobre seu corpo, cabendo apenas a elas a decisáo

do que fazer com ele. Dentro dessa lógica, o Movímento

Feminista tem grande atuacáo e luta por esse direito, Tal

movímcnto procura dar visibilidade a atual sítuacáo do

aborto provocado, em sua maioria praticada na ilegali

dade, o que constituí uma violacáo dos direitos humanos

das mulhereslf". Em contrapartida, o movimento encon

tra resistencia principalmente por parte da Igreja Católi

ca, maior partidária da crinunalízacáo do aborto. Para a

Igreja, abortar representa um crime grave aos olhos de

Dcus, um pecado sujeíto a excornunháo daqueles que o

pratícam ou de quem ajuda na sua realizacáo,

Essa concepcao fíca bastante clara na fala de um

dos entrevistados, cujo crime se dá aos olhos de Deus,

Aquele que ve e tenta entender o que aconteceu ou, quern

sabe, possa oferecer o perdao: ,., Porque no meu caso meu

mesmo, foi uma coíso que eu nao cueria (o abortol Bu nunca

fiz isso na vida,foi a primeira vez que aconteceu. E também tem

aquela coisa da TUbJia, que declara que é um crime, entendeu?

... todos dizem que é um crime. Pra Deus mesmo é um crime tem

na IUblia, a pessoa que faz isso é um crime, ca matando um ser

humano que vai vir ao mundo.... É um pecado que a gente tá fa

zendo. Aquele lá de cima pra ver e entendm; pra ver realmente o

que a gentefez (Joao).

Para a Igreja, desde a concepc;<1o já existe vida hu

mana e abortar significa tirar precocemente essa vida, Ao

colocar em discuss<1o o conceito de vida entram em cena

aspectos que nao se restringem apenas ao campo religio

so, mas também ao campo jurídico. Essa contrapartida

jurídica representa um importante avance no sentido

de romper com as concepcóes religiosas que por muíto

tempo ditaram a moral da sociedade brasileira, Essa rup

tura se deu quando o governo brasileiro, na Conferencia

Internacional de Populacáo e Desenvolvirnento do Cairo,

em 1994, apresentou urna posícáo favorável ao aborto no

sentido de concebé-lo como um problema de saúde pú

blica e nao como um problema moral, como preconizava

a Igreja CatóJica(9J.

Entretanto, esse marco jurídico ainda apresenta

certas restrícoes referentes ao díreíto ao aborto, determi

nando os casos em que a prátíca é considerada legaL Ou

seja, em casos de gravidez que ofereca risco de vida para

a gesta.nte e em gravidez resultante de estupro, casos em

que o aborto pode ser realizado mediante autorízacáo da

gestante ou, se for incapaz, por seu representante legal,

conforme artígo 126 do código pcnall-í".

Foi possível identificar entre os participantes do

estudo a percepcáo de que o aborto, pelas leis brasilei

ras, é considerado críme, Acho que [o aborto] é um críme

(Pedro). Aborto é ctíme. Se eu der remédio ora perder fítno. eu

vou preso ... (José).

O discurso anterior mostra que o sujeito conhece

o risco de ser preso ao ajudar na realizacáo do aborto. Se

gundo a legislacáo brasíletra, em caso de aborto provoca

do tanto aqueles que o provocam quanto os que ajudam

sáo passíveis de ser presos, com Ul11a pena de detencáo

que varia entre um e quatro anos(10J,

Mas houve quern afirmasse que o aborto é um crí

me que nao é sujeito a penalízacóes, corno se evidencia

na fala abaixo: NEw é um críme que é de pegar cculeía. ... Nín

guém sabe te dizer: Normalmente ninguém sabe de alguma misa.

A pessoafaz o aborto,faz em casa, occbou e pronto [joño].

A fala traz a tona um ponto importante de análi

se em relacáo a condicáo de clandestinidade em que o

aborto se encontra: o entrevistado, ao dizer que quem o

pratica faz em casa, escondido, SeIn ninguém saber; deixa

claro que tuda é feíto as ocultas, e como tal há dúvidas

das condic;5es a qual é realizado. Sao essas condÍl;:[¡es

precárias de abortamento que colocam o aborto como a

quarta causa de morte Inaterna no Brasil(llJ. Nesse as

pecto, as mulheres de baixa renda, na maioria negras, sao

as principais vítimas desse quadro, pois se submetem a

um aborto inseguro, em condic;5es precárias, senl as ha

bilidades necessárias para tais procedimentos(8J.



Outro ponto importante de análise pode ser vis

to na fala seguinte: .., nem dinheiro cu del, nem dou (José), É

possível inferir certa ausencia de envolvimento por par

te do homem nesse processo. Ele acredita que esse é um

assunto que nao lhe díz respeito. Esse distanciarnento é

ressaltado na fala a seguir: Aborto é papo de mulher (José).

Pensar o lugar da mulher na geracáo de um filho

é muito mais claro, já que a condícáo de geradora já Ihe

confere um lugar - a de rnáe, geradora, cuidadora, aque

la que sente as transforrnacóes no carpo e é nesse corpo

que se encontra o novo ser, Para os hornens, essa rela

c;ao nao se dá, pois no momento da gravidez o hornem

nao passa de um observador passívo. Essa condicáo

confere ao hornem certo distanciamento da situacáo, o

que conduz a urna desimplicacáo desse assím chamado

"momento da mulher" como forma de garantir assim a

prívacidade da mesmal '<! Esse dístanciamento do ho

mem, percebido durante o período gestacioual, pode ser

conferido pela cultura, que responsabiliza a mulher pelo

ser que se forma.

Levando em conta essas condicóes determinadas

por tipos de vivencias características do masculino e fe

minino, a paternidade para o hornem terá urna funcáo

diferenciada na ccnstrucáo de um modelo de ídentídade,

Ser homern e ser pai definem de que forma eles váo se in

serír socialmente, campando comportamentos padrees a

serern seguidos pelos hornens. A paternidade é percebida

como maís uma etapa de vida a ser cumprida, de forma a

reafirmar sua virilidade e constatar sua ídentidade sexu

al(13). Colocar o aborto como corsa de mulher e se manter

distante desse processo reafirma os papéis socíais de ge

nero, em que o masculino se lnantém no espac;o público

do poder e do provedor e as mulheres ficam responsáveis

peLaprocriac;ao e pelos deveres do Lar,

Conhecimento sobre como provocar o aborto

Os discursos dos sujeitos nos mostram que eles

conhecenl o uso de lnedicamentos para abort.ar. O Cyt.o

tec@, medicamento usado pela medicina na prevenc;<1o

e tratamento de úlceras gásticas, e que promove contra

c;óes uterinas, passou a ser utilizado pelo domínio popu

lar nessa prática, ". Tem muito tipo de aborto. Tem comprimido

e tem de ferro. De ferro é quando a pessoa toma comprimído e

nao desce (Jo.1o). oque todo mundo sabe é o Cytotec (Pedro).

Os ent.revist.ados dizenl desconhecer a fOrIna de

ac;ao do Cytotec@ e as reac;óes por ele provocadas. Em

Dantas LCN, Diniz NMF, Cauto TM

estudo realizado com rapazes adolescentes que se de

pararam com urna gravidez indesejada, estes disseram

desconhecer os métodos utilizados por suas cornpanhei

ras(14), e, portanto, também o processo. É possível ques

tionar como, desde cedo, posícóes de distanciamento e

desconhecimento sao assumídas pelos homens. Taís po

sicóes se perpetuaráo na vida adulta, porque desde cedo

eles acreditam que esse é um assunto que náo Ihes diz

respeito. Entretanto, o conhecimento do processo em si

nao é suficiente, pois eles nao conhecern as consequén

cías disso nem os riscos para a saúde da mulher,

Alérn do uso do misoprostoljCyt.ot.ec@, eles mos

traram conhecer outros meíos utilizados, igualmente

atrelados ao saber médico, a saber, aqueles que se utili

zam de meios cirúrgicos para a extracáo do feto. S<1o os

chamados "ferros" e "máquinas", com mais frequéncia

usados ern clínicas clandestinas que realízam procedí

mentos para o aborto. Máquinas que dilaceram o menino ."

e esse através desse comprimido que nós usamos no caso. ... Eu

converse! com uma amiga minha que me tndtcou. Ela falou que

aquele comprimido (o Cytctec] é usado pra úlcera e que provoca

ccntrucóes efaz abortar (Paulo].

Em contrapartida, existe um conhecimento mais

popular, relacionado com o uso de chás que possuern a

mesma finalidade. Hu vejo elas (as mulheres] comentar. vocé

sabe que o que mois esse pessoot sabe da periferia, as mois an

tigas é qual fa/ha, e mistura [olhu de nao sei o qué com nao sei

o qué e bota no sereno, neo sei aorule. Bu ou~'() falar. (José). É

ímportante destacar que o conhecimento a respeíto dos

chás, citado na fala anterior, está ligado á cultura passada

pelas mulheres, Tal conhecimento, de origem popular, é,

ainda hoje, utilizado pelas mullieres que procuram o ser

vic;opúblico, porém usado em menor freqüencia do que o

misoprost.oljCytotec@(2).

Porém, apesar do conhecimento diferenciado en

tre os participantes, todos relataram o uso de Cytotec@

como método eleito para a realizac;<1o do aborto, eviden

ciando que as formas de conhecimento, mesmo senda

divergent.es, nao ünplicanl na procura por out.ro mét.odo,

pois a eficácia do Cytotec@ já é bem difundida entre as

diferentes classes sociais,

A venda desse medicamento no comércio ilegal

contribui talnbénl para a facilidade na aquisic;ao de tal

medicamento, possibilitando o acesso das pessoas com

mais facilidade á sua compra, podendo correr o risco de

adquirir medicac;fio cont.rabandeada e falsificada, esti

mulando ainda mais a rede da ilegalidade (15).
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Em relacáo a preocupacao da Igreja Católica com a

preservacáo da vida, esta defende através das suas campa

nhas a ideia de que o aborto provocado está inlligindo este

principio. Sobre o aborto provocado eu sei poucas coisas. ." Na

verdade meu conhecimento é muíta vago. Mas en vi wn documen

tário sobre abortos provocados. Na época eu trabalhava pra ~gre

jo Católica. Foi um documentário totalmente contra o aborto. ... ()

aborto do vídeo é um aborto muíto brutal. É com máquinas, que

cortava a crianca,já tova num período de maiorgravidez [Paulo].

A preocupacáo da igreja católica ern defesa da vida

humana é expressa nas campauhas, ende abordam adig

rndade da pessoa, acoritracepcáo e o direito do nascituro,

ou seja, contra o aborto; esta preocupacao esta expressa

principahnente na campanha da fraternidade de 2008,

que enfoca questóes sobre o aborto e a eutanásial-vl.

A decísño e a realízacáo do aborto

Em uma perspectiva de género, é possível identifi

car socialmente certos papéis que sao atribuidos distín

tamente a hornens e a mulheres, A mulher é a geradora,

assumindo um papel devido a sua condícáo biológica, é

aquela que tem como Iuncáo cuidar dos filhos, do mari

do e do lar. Sendo, pois a concepcao urna responsabili

dade da mulher, a decisño de interrompé-la ou náo recaí

unícamcnte sobre cla, Essa deliberacáo é algo solitária,

porque, excetuando-se mulheres que formarn sua rede de

apóio(2), a mulher só pode contar corn ela mesma, Quem

participou (do aborto)foi a trma dela esó (José).

O hornem náo tem absclutamente neuhuma partí

cípacáo, Vejamos a fala a seguir: ...toí ela quem tomou a deci

sfio, contra a minha. Ela achou que poderiafazel; achou e pronto,

{oÍ e fez. Eu nao me ÍntrometÍ em nada. Eu apenas só soube que

elaJez (JOdOJ.

No caso desse entrevistado, ele se mostrou contra

a decisao, mas náo fez nada para impedi-Ia. Desvinculou

-se de todo o processo, nao se envolvendo, como se nessa

decisáo ele nao tivesse responsabilidade.

Alénl de náo participar da decisáo, o companheiro

se mantém ausente durante todo o processo, confirman

do a afirmativa de que a mulher, quando decide abortar,

o faz sozinha. ". ni'io tenho idéia [como é o processo de aborto]

porque nem tova lá pra Vel: ... Apenas a pessoa me indicou conlO

é lá que deveria serfeito, eu passei pra ela e ela fez dojeito que a

pessoafalou (]oo3o).

Do mOInento em que a Inulher decide abortar até

o aborto em si, a mulher está sozinha, entrando em jogo

sentimentos como coragem, culpa e tristeza. A mulher

precisa de coragem para decidir e hesita em fazer ou

náo(2). Tudo ísso vem acornpanhado de muíto sofrímen

to, pois ela se sente uma crímínosa,

O fato de o homern se eximir de todo o processo é

tambérn uma forma de se ísentar de futuras penalízacóes

se porventura algo acontecer amulher; Reforca a idéia ex

posta anteriormente, a saber, que a responsabilídade pela

decisáo é apenas da mulher. ... se acontecesse alguma coisa

com ele, quem ia responder? Se ela tivesse sozinha ela ío responder

que fez sozmho. E se da tivesse comigo? la ser problema (José).

O homem se depara, no entamo, com sentímentos

que o envolvem pela partícípacao. ainda que índireta, no

processo de aborto. Eles caracterízam o aborto de forma

negativa. É o que podemos observar na seguinte fala: Ah,

a experiencia do aborto. A nivel emocional é uma experiencia

bastante negativa. Pelo menos pra mimo Porque eu já tenho dois

funos. Entiio cu sempre penso que poderia ser um desses fitnos

meus que eu íá tenho hojeo Heu penso que eu poderia tá{azendo

com eles também. É uma experiencia níío muíto agradável. Um

sentimento de tristeza mesmoo De ingratidfio também pelo fato

de eu nao querer ter um filho, tantas pessoas que nao consequem.

Éuma coisa que nao éfácil. Níio está sendo fácil. Eu acho que nem

pra mím. nem pra mtntia esposa [Paulo].

Aqui fica claro o quanto é difícil lidar com seme

lhante sítuacáo, e que quanto maís os homens se envol

vem com questñes referentes a paternídade. mais aber

tos e sensíveis eles sao aos sentímentos das mulheresl l ",

Para ele, quanto menor o período de gestacáo, me

nos doloroso será o processo para o casal, .0. O tipo de abor

to que fOÍ provocado por minha esposa. Hu procurei fazer uma

coisa mais leve. Nós fizemos logo no início porque envolve um

sentÍmento também né. Pra mim, pra ela, mIo é uma coisa muito

f6cil de se fazer (Pauto).

Ele se refere ao uso do Cytotec@, que, como já foi

rlito, representou um grande avam;o nos processos de

aborta.mento em compara~áo com os que eram realiza

dos, já que, com essa medica~ao, é possíve1 expelir to

talmente o feto sem trazer Inaiores complica~5espara a

mulhel: O procedimento é o mesmo que é usado em uni

dades de salute com os mesmos fins, porém em outros

casos de ocorrencias de abortos(1 5) .

A decisao pelo aborto faz surgir no hmnem senti

mentas ambivalentes, que váo de constrangimento, cul

pa, preocupa~áo, tristeza, a alívio. Estes sentimentos sáo

equivalentes aos das Inulheres.... Hu nfio queria entendeu?

Quer dÍzer, eu queria e nao queria ao mesmo tempo... É um pe-



cado que a gente tá fazendo ... É urna experiencia que nao que

ro passar mais nunca na mínha vida, ,.,Vocé vaí tirar a vida de

um ser humano. Eu náo seí explicar como na hora eu me sentí...

É multe ccnstrangedor; Eu fíquei ccnstrangídc porque eu nao

quería fazer isso (o aborto), Nao quería compra!:" Nao quería

falar com ninauém. ".. Vocé tem que correr atrás por uma coisa

que vocé realmente nao quería [jcác].

A ambivalencia se traduz numa questáo moral, por

mais que ele quísesse o aborto, por acreditar que fosse

melhor para o casal e para a vida deles, existe o constran

gímento moral relacionado com o pecado por estar tiran

do urna vida. A transgressao das leis moraís desencadeia

conflitos, ambivalencia e culpa, pois o conflito moral exi

ge despertar e reorganizar a conscíéncial l'".

A fala a seguir deixa claro o sentímento de alívio

decorrente do aborto, mas ainda traz á tona a culpa pelo

ato de tirar urna vida. To maís aliviado '" Por saber que ela

está bem, mas um pouquínho também continua com aquele sen

timento que a gentefica pelo que acontecen. por causa também

daquela vida (Pedro).

Mesmo que se ísentem da responsabilidade de de

cidir, como já foi discutido, alguns entrevistados acredi

tam que poderiam ter impedido as mulheres de fazer o

aborto e se sentern culpados por nao terern feíto algo. No

come(7o eu me sen ti mal, pela sítuücáo que passou e por saber que

ela está oqui (na maternídade] também né! Correndo risco, que

rendo ou nao e/a corre né? Entiio cu me sen ti mal e com um pou

quínho de culpa também por ter deixculo isso acontecer. Espero

Deus que ísso nunca mais aconte(7a(Pedro) ... Bta pode tomar um

remédio (o Cytctec] desse, tomar demais e acabar tendo alguma

coisa, e oí? Eu vou me sentir o que? Culpado! Porque eu poderia

ter impedido ela (José).

Épossível notar que certas características de gene

ro influeln nesses sentimentos. Por mais que os honlens

nao tenham papel ativo na decisao de abortar, diante do

aborto já reahzado e de todos os senttmentos aí envol

vidos vem á tona urna gama de imposi<;:5es sociais que

exige que os homens cumpram o papel de amparar as

rnulheres. Porém, nem sempre eles conseguem lidar com

essas imposü;:5es. E os sentimentos advindos daí sao am

bivalentes - embora aliviados por nfio ter mais que lidar

com o problema e por nao terem sido os detentores da

decisfio, eles se sentem culpados porque se mostraram

passivos diante da decisao da mulher de fazer o aborto,

por eles considerado crime(5).

A fala a seguir confirma mais urna vez essa pers

pectiva dos diferentes papéis sociais exercidos pelo ho-
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mem e pela mulher: Ó, eu acho que nao foi bom, outra

hora acho que foi boa [sobre a decísáo de abortar]' Euftco

muito indeciso sabe por qué? Poe em risco a vida dela, se eto che

qar a ter alcuma coisa. áucsftínas que eío tem, como é que fica?

Hu vou ter que criar né? " Imagine se acontecesse alguma coisa

com eh E eu também vivo desempregado (José).

Ou seja, supondo que a mulher morra devido ao

aborto, ele terá que assumir urna posícáo antes ocupada

pela mae das enancas, e o papel que Ihe cabe socialmente

fica ameacado, O modelo hegemónico social estabelece

que marcas ideutitárias que caracterizarn o hornern en

quanto tal incluam a nocáo de provedor, ísto é, aquele

que procura o trabalho para sustentar a família, e de cui

dador, ou seja, de protetor da família(19). Assim, urna vez

só, tendo que criar sozínho os filhos, esse lugar social fica

ameacado, pois ele terá que ocupar, concomítanteruente,

a posícáo da "máe", aquela que desempenha a funcáo da

"maternagem" Seus sentímentos com relacáo ao aborto

sáo ambivalentes: por um lado, alivio por nao ter um filho

que nao tería condícóes de criar; e por outro, de culpa,

ao pensar nas conseqúéncias que poderiam advir dessa

decisáo,

O julgameuro da familia é um fator que tambérn

contribuí para o surgímcnto de sentimentos de pesar nos

hornens. Na hora mesmo agente fica assim ... deixa o« nao deixa,

fíca pensando como minha miie voi se saír; como meu pai vai se

sair, essas coisas toda. Entiio é complicado [jcác]. Ainda tem a

famítio dela.: Tanto os parentes dela como os meus., Fíca.., vocé

aíruluaíudou ela... Que besteíra é essa? .. Eu prefiro nao tá envol

vido em nada disso (José).

As falas ressaltam o silencio do aborto, que nao é

compartilhado nem mesmo com os membros da falnília,

confirmando a percep<;:aode que aborto é crime, e, conse

qüentemente, deve continuar na cLandestinidade.

Há relatos que colocam que a decisao de abortar

é dolorosa, porém necessária: () aborto provocado é uma

coisa que eu nao pretendo fazer mais porque realmente é uma

coisa muito dolorosa, tanto pra mim, tanto pra minha mulher:

Hu tenho wna visao muito negativa. Hu nao aconselho ninguém

afazer. Mas, por outro lado, eu acho que pode ser também de um

lado positivo, O lado positivo da coisa é que a gente tá agindo

racionalmente (Paulo J.
Agir racionahnente para ele é ter consciencia da

responsabilidade que é colocar um filho no mundo em

certas circunsUlncias, principalmente no que diz respei

to ao aspecto financeiro, Os participantes citaram o fator

financeiro como tendo grande importáncia na tomada
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de decísáo de abortar. Eles aludiram a situacáo de de

semprego em que se encontram as companheiras como

fator importante para a decisáo delas de abortar: Elü tá

pro arranjar um trabalho, ela também ficou nauuela, entendeu?

Se fosse realmente de chamar como ia se sair? .. Como é que ia

acontecer se eío tivesse que trabalhar? Tudo ísso. Ela táfazendo

uma entrevista, mas nao sabia se ia ser chamada.. Ela até hoje tá

aguardando". Se chamar, como é que ío ser? Foi por ísso também

que eu dei meu apoio {leño] ... Ficou por julgo dela [a decisác de

abortar], ela tava desempregada (José).

Nos días atuaís, se exige das mulheres, que ocu

pern certas posícóes anteriormente atreladas a figura

masculina, como, por exemplo, a de profissionais, na

busca por urna carreira e pelo sustento da casa, além da

quelas tradicionaís, do cuidado com a casa e os filhos(20).

Dessa forma, as mulheres que optarn pelo aborto passam

por conflítos que váo de questócs culturais enraizadas a

preocupacóes com exigencias do Inundo atual, relativas

ao campo profissional.

Os homens também véem na chegada de um filho

um impedimento para essas realizacóes e responsabili

dades exigidas pelo mundo atual, que nao excluem mais

as mulheres, antes as colocam como participativas,

Na fala de Paulo, observamos bem essa exigencia

do mundo atual: segundo ele, a mulher nao deve depen

der fínanceíramcnte do homern, e para que isso seja pos

sivel é necessário que estude, trabalhe, para assim poder

sustentar um filho: ." Bu acho que com vinte anos nao é uma

idade adequada pra se ter (ilho aírulu. Principalmente cuando

vecé precisa desenvolver seu lado intelectual, precisa estudar;

fazer uma uníversídcule, precisa arrumar trabalho ...Prímeiro es

tuda, arruma wn trabalho e depois tem filho. Eu nao quero uma

mulherque dependa só de mimo". Eu acho que a mulher tem que

ser independente (Paulo).

É importante observar que, contrariamente aos

outros sujeitos que atribulranl amulher a responsabili

dade pela decisao de aborta.l~ na fala anterior o compa

nheiro se apresenta como sujeito ativo no processo de

cisório, assmnindo sua responsabilidade e apresentando

os motivos para essa decisao.

Em geral, na decisao pelo aborto o homem nao

participa desse processo, comumente é urna irma ou al

gum amigo que é consultado. Na fala de Paulo, a justifi

cativa para o aborto nao se baseia apenas na situa~ao de

dependencia da sua esposa, mas também na dHiculdade

financeira em que se encontram. A seguir ele confirma o

que disseram os outros participantes, pois se considera

ímpossibílitado de ocupar um lugar que lhe é socialmen

te imposto, o de provedor, aquele que precisa pensar em

um sustento para a família ... Devido arealidade da vida, den

tro do meu ponto de vista eu realmente considero que é muíta

responsabilidade colocar wna críanca no mundo. Pnráo, eu real

mente preferí esperar um pouca mais: Principalmente por estar

passando por algumas dificuldades financeiras .. Crienca é multa

responsabílídade [Paulo]. Por causa das condicóes fínanceíras e

mitras coísas ... Poi um momento que a gente nao tova com pos

síbílidade de condidio ... Pela condidío que a gente tem, ter uma

crianca hoje é difícil. lt muito difícil. Ainda mais o mundo que a

gente tá também? ." Hu falo na condíoio de criar, sabe como é,

educar, trabalho (Pedro).

Geralmente os hornens consideram que as ques

toes referentes agravidez e aborto nao lhes dizem respeí

to, portante preferern se mantel' á margem destas situa

eñes, e permanecem condenando aprátíca do aborto(21).

As justificativas mais citadas pelas mulheres para

a rcalizacáo do aborto sao pobreza, medo de ser aban

donada pelo companheiro, rejeícáo da familia e violencia

dornéstícal/J. Para os homens, como podemos observar

nas falas dos participantes, o aspecto fínanceiro é a gran

de justificativa a ernbasar a decisáo de abortar,

A fala a seguir nao se restringe apenas aos aspec

tos fiuauceircs, mas também a aspectos da relacáo entre

marido e esposa e a questóes da juvcntude..., Ninguém que

tiver bem de vida, vamos dizer assim. esposa trabalhando, mu

lher trabalhando, que tiver um lar,íamaís ninquém val fazer um

aborto. Hquem nao tem nada, que mora de aluquel, o relaciona

mento amoroso nao tá bem, vai ter jllho pro filho ficar oí? Por

que, vamos se dizer: Eu sou mulher, eu nao to bem com meu ma

rido ou meu marido tá sem trabalhar, tá viven do naquele tempo

apertado, pra que vai ter maisfilho?" Ou porque tá nova. Vou ter

filho agora e vou perder a mocidade ... Tá precisando estudar ..

Tem muita menina aí que nao se previne de tomar remédio, usar

camisinha, quando engravida só pensa em que? .. Vóu perder a

mocidade toda, oí pronto, acaba tomando o remédio (José).

Por fim, analisar questoes referentes ao aborto

provocado no Brasil envolve valores diversos: religio

sos, morais, culturais, familiares, de genero, em resumo,

as mais variadas formas de se conceber a problemática

e lan~ar olhares diferenciados. Dessa forma, o aborto

provocado se apresenta enquanto fencnneno Inultidisci

plinar e multifacetado, sendo possíve1 eleger diferentes

formas de se analisar o fenómeno, sem, porém, perder de

vista que se trata de urna problemática que envolve sujei

tos, cada um deles dotados de urna subjetividade própria,



que lhe confere um estar no mundo e formas diferencia

das de lidar com as rela<;oes que estabelece com o mesmo

e com as adversidades que encontra ao longo da vida.

Portanto, ao pensar em um acolhimento no pro

cesso de abortamento faz-se necessário inserir todos os

atores, pois é preciso ressaltar a importancia da huma

nizacáo dos servicos que vai alérn da estrutura física e

organizacional, esta perpassa pela mudanca na relacáo

dos profissionais com sua clientela, cornpreendida como

humanítáriasl-vl. Assím, a busca constante do aperfeico

amento das relacóes socíais visa a melhoria da assistén

cía na perspectiva de mudanca nas relacóes humanas nas

diversas situacóesí-' 3).

CONSIDERA~OES FINAIS

Esse estudo é de suma importancia, pois contribuí

para o enriquecimento de urna área do conhecimento ain

da pouco explorada quando comparada avasta producáo

de genero corn enfoque no feminino. Tratar a questáo do

masculino nas relacóes com a sexualidade e reproducáo é

poder contrapó-la corn a perspectiva feminina e repensar

o lugar de ambos, hornens e mulheres, nos mais diversos

espacos que se configuram como dísseminadores de pa

péis de genero.

Pensar a perspectiva masculina no aborto provo

cado e a percepcao dos hornens a respeito dessa vivencia

traz acena urna figura que por muíto tempo permanecen

esquecída, Esse estudo possíbilitou que o enfoque saísse

um pouco das mulheres e se voltasse para seus cornpa

nheiros, para a forma como eles vívencíam essa experien

cia. Foi possível. dessa forma, trazer abaila questóes que

até cntáo eram relegadas a segundo plano nesse ccnário.

No estudo, fica evidente que os hornens conside

ram o aborto provocado como crune e pecado, arraiga

dos na legíslacáo brasileira e no pensamento religioso. É

assim, por exernplo, que os sujeitos revelam o risco de

ser presos ao ajudar as mulheres a realizar o aborto. Eles

acreditarn tambérn que a clandestinidade permite que

este nao seja penalizado.

Os sujeitos justíficam a realizacáo do aborto com

base nas questóes económicas. Eles dizern desconhecer

as consequéncias do aborto provocado para a saúde da

mulher: contudo, tem conhecimento dos métodos utili

zados para abortar, com desta.que para o Cytotec@, por

sua eficácia no processo de aborto e pela facilidade na

aquisi<;ao do mesmo. Contudo, mesmo considerando que
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o aborto é assunto de mulher, os participantes trouxeram

á tona aspectos importantes relacionados com os senti

mentos envolvidos nessa experiencia, principalmente o

sentímento de culpa, ligado ao desenvolvimento moral

e ínternalízado por padrees sociais e responsabilidade

pessoaL

Nao devemos nos esquecer de levar ern conside

racáo sentímentcs relevantes explicitados pelos parti

cipantes do estudo. Um suporte psicológico para esses

hornens é tao importante quanto para as mulheres que

sofreram todo o processo de abortamento. Para os ho

mens, esse acornpanhamento serta relevante no sentido

de par em questáo, certas posícócs que lhes sao impos

tas socialmente, taís como, por exemplo, a forma que eles

tém de se impor enquanto hornens, viris, "machos".

Diante das vivencias, dos sentímentos, das per

cepcócs e dos conhecímeutos dos hornens com relacáo á

temática do aborto provocado, rica evidente a importan

cia desses atores. É nccessárío que se voltc o olhar para

eles, no sentido de avahar quais sao os papéis que estáo

ocupando, qual a sua contnbuícáo e a sua participacáo

nesse processo, É preciso, desse modo, fazer corn que a

paternidade seja exercida de forma mais interativa, uma

paternidade rcsponsável: é fundamental que ele divida

com a mulher os cuidados com os filhos e o sustento eco

nómico da casa.

No ámbito das politicas públicas, recomenda-se,

portante, a ímplementacáo dos aspectos da saúde repro

dutíva para hornens e mulheres, no sentido de uma partí

cipacáo compartilhada,
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