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RESUMO

SANTOS, Danyelle Leonette Araújo dos. Trajetória de mulheres e a participação
masculina no processo do aborto provocado. 2013. 167f. Dissertação (Mestrado
em Enfermagem) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.

O aborto voluntário é um fenômeno complexo devido ao estigma social imposto a
este ato e às mulheres que o realizam. Por ser a gestação um evento próprio do
corpo feminino, este público é visto como único responsável pelas questões
reprodutivas, bem como pela interrupção da gravidez, sendo a corresponsabilidade
masculina excluída deste contexto. Assim, a pesquisa em apreço objetivou analisar
a participação do homem no processo de decisão do aborto provocado e seu
significado para a mulher. Deste modo, realizou-se uma pesquisa interpretativa, com
abordagem qualitativa, junto a 19 mulheres em situação de aborto, internadas na
Maternidade Escola Januário Cicco. Para seleção das participantes, estas deveriam
ter idade igual ou superior a 18 anos; admitirem, livremente, a indução do aborto;
apresentarem condições emocionais e/ou físicas favoráveis para responder aos
questionamentos, isto é, conscientes, sem efeitos de drogas anestésicas, ausência
de sangramento abundante e dores. A coleta de dados ocorreu no período de março
a agosto de 2013, por meio de entrevista em profundidade. Antecedeu esta etapa a
anuência da instituição onde se desenvolveu o estudo, aprovação pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com
Certificado de Apresentação e Apreciação Ética nº 10332312.9.0000.5537. Ademais,
solicitou-se às entrevistadas a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. A análise dos dados ocorreu de acordo com a Teoria Fundamentada
nos Dados e o Interacionismo Simbólico. Seguindo as etapas desses referenciais,
foram elaboradas três categorias, a saber: “Decidindo sobre a interrupção da
gravidez”; “Envolvendo o parceiro no processo decisório do aborto provocado” e
“Concretizando a prática abortiva”. A análise das propriedades e dimensões de tais
categorias possibilitou a construção da categoria central “Vivenciando a trajetória
abortiva”. Deste modo, evidenciou-se que os homens participaram do itinerário do
aborto. Porém, seu envolvimento aconteceu de forma mais ativa quando havia
estabilidade no relacionamento amoroso. Nestes casos, eles envolveram-se
buscando informações sobre o referido ato e adquirindo o método abortivo. Em
todas as etapas desta trajetória, as mulheres interagiram consigo mesma, o
parceiro, a gravidez, o feto e os valores presentes no contexto sociocultural em que
vivem. Portanto, conclui-se que os homens participaram da decisão feminina de
abortar, mesmo quando se excluíram do processo. Pois, as atitudes deles frente a
uma gravidez não planejada e indesejada levaram as participantes a refletirem sobre
as dificuldades de criar um filho sem o apoio financeiro e parental do parceiro.
Diante disso, entende-se ser relevante que os profissionais de saúde atuantes nos
serviços de planejamento familiar, em especial o enfermeiro, ofereçam maior
atenção ao público masculino, na tentativa de promover reflexões capazes de
conduzi-lo a comportamentos de coparticipação junto à mulher nas questões
conceptivas e contraceptivas.
Descritores: Aborto Induzido; Relações entre os Gêneros; Saúde Pública.
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ABSTRACT

SANTOS, Danyelle Leonette Araújo dos. Trajectory of the induced abortion and
male participation in this process. 2013. 167f. Dissertation (master in nursing) –
Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, 2013.

Voluntary abortion is a complex phenomenon due to the social stigma imposed on
this act and to the women who perform it. As the pregnancy is an event of the female
body, they are seen as solely responsible for reproductive issues, as well as the
interruption of pregnancy, being the male co-responsibility deleted for this context.
Thus, the present research aimed to analyze the participation in decision-making of
abortion caused and its significance for women. In this way, an interpretative
research with qualitative approach was done, along with 19 women in situation of
abortion, admitted in Maternity School Januário Cicco. For selection of the
participants, these should be greater than or equal to 18 years old; admit, freely, the
induction of abortion; present emotional and/or physical conditions favorable for
replying to questions, that is, conscious, without anesthetic drug effects, absence of
abundant bleeding and pain. Data collection occurred in the period from March to
August 2013, through in-depth interview. Prior to this step the consent of the
institution where the study has been developed, approved by the Research Ethics
Committee of the Federal University Federal of Rio Grande do Norte, with
Presentation and Appreciation Ethics Certificate nº 10332312.9.0000.5537.
Furthermore, it was requested to the respondents the Free and Clarified Consent.
Data analysis occurred according to the Theory Based on the Data and the Symbolic
Interactionism. Following the steps of these benchmarks, three categories were
elaborated, namely: "Deciding on the interruption of pregnancy"; "Involving the
partner in the decision-making process of abortion provoked" and "Realizing abortion
practice". The analysis of the properties and dimensions of such categories has
enabled the construction of the central category "Experiencing abortion trajectory".
Thus, it was evidenced that the men attended the itinerary of abortion. However, their
involvement was more active when there was stability in the relationship. In these
cases, they were involved seeking information about the act and acquiring the
method an abortion. At all stages of this trajectory, the women interacted with
themselves, the mate, the pregnancy, the fetus and the values present in the
sociocultural context in which they live. Therefore, it is concluded that the men
attended the women's decision to abort, even when excluded from the process.
Because, their attitudes in an unplanned pregnancy and unwanted led the
participants to reflect on the difficulties of raising a child without the financial support
and parental partner. Given this, it is understood to be important that health
professionals working in family planning services, in particular the nurse, providing
greater attention to the male, in an attempt to promote reflections can lead to
behaviors of co-participation by the women in conceptive and contraceptive issues.
Descriptors: Abortion, Induced; Interpersonal Relations; Public Health.
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Mater Dolorosa
Meu Filho, dorme, dorme o sono eterno
No berço imenso, que se chama - o céu.
Pede às estrelas um olhar materno,
Um seio quente, como o seio meu.

Ai! borboleta, na gentil crisálida,
As asas de ouro vais além abrir.
Ai! rosa branca no matiz tão pálida,
Longe, tão longe vais de mim florir.

Meu filho, dorme Como ruge o norte
Nas folhas secas do sombrio chão!
Folha dest'alma como dar-te à sorte?
É tredo, horrível o feral tufão!

Não me maldigas... Num amor sem termo
Bebi a força de matar-te a mim
Viva eu cativa a soluçar num ermo
Filho, sê livre... Sou feliz assim...

- Ave - te espera da lufada o açoite,
- Estrela - guia-te uma luz falaz.
- Aurora minha - só te aguarda a noite,
- Pobre inocente - já maldito estás.

Perdão, meu filho... se matar-te é crime
Deus me perdoa... me perdoa já.
A fera enchente quebraria o vime...
Velem-te os anjos e te cuidem lá.

Meu filho dorme... dorme o sono eterno
No berço imenso, que se chama o céu.
Pede às estrelas um olhar materno,
Um seio quente, como o seio meu
(Castro Alves, 1865)
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APRESENTANDO A TEMÁTICA

“Há uma discussão interminável sobre corpos e sobre
a vida. Há muitas vozes, muitos conceitos em jogo, muitas
falas em nome de Deus... O conflito é de longa data e
possivelmente infindável. Não há consenso.
Por que haveria de ter? Importante é saber onde nós
estamos neste debate - onde estão nossas lágrimas,
nossas dores comuns e desejos de vida plena.”
Haidi Jarshel
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1 APRESENTANDO A TEMÁTICA

O século XX foi marcado pela realização de inúmeras conferências
internacionais que buscavam o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivo do
público feminino como de suma importância para os direitos humanos. Este fato
tinha o intuito de inserir tais direitos em políticas públicas, como também destituir a
visão reducionista das mulheres, enfocando a gravidez e o parto.
Nessa perspectiva, destacaram-se a Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento e a IV Conferência Mundial sobre Mulheres
realizadas, respectivamente, no Cairo – Egito, em 1994, e em Beijing – China, no
ano de 1995. Ambos os eventos promoveram mudanças no olhar sobre a mulher,
que passou a ser vista como sujeito e não mais como objeto de ações dos
programas governamentais. Isto ocorreu graças ao reconhecimento das decisões
reprodutivas como um direito de todo casal e indivíduo sem que suas escolhas
fossem discriminadas. Em razão disto, os documentos oriundos dos referidos fóruns
recomendavam a ampliação dos serviços de planejamento familiar, a fim de reduzir
o número de gravidezes indesejadas, as quais poderiam culminar na ocorrência de
um abortamento voluntário (ONU, 1994; ONU, 1995).
O abortamento é definido como a interrupção da gravidez com idade
gestacional até 22 semanas e com o produto da concepção apresentando peso
menor que 500 gramas ou comprimento inferior a 16 centímetros. Já o termo aborto
faz referência ao produto da concepção eliminado no abortamento (BRASIL, 2011).
Pelo fato desse último termo apresentar-se mais disseminado na mídia, em meios
acadêmicos e na população em geral, no presente estudo será utilizado o vocábulo
aborto como sinônimo de abortamento.
Várias são as classificações de aborto, as quais, em geral, são definidas
conforme a circunstância pela qual o evento ocorre: espontâneo, terapêutico ou
provocado/induzido. Assim, o aborto espontâneo pode acontecer em decorrência de
anormalidades do ovo ou espermatozoide, como também por fatores próprios da
fisiologia da mulher, capazes de levar a expulsão espontânea do produto da
concepção, geralmente após morte embrionária. Quanto ao aborto terapêutico, este
é definido como a remoção do feto para salvar a vida da gestante ou preservar a
saúde dela. Por fim, o aborto provocado ou induzido ocorre em virtude de uma
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interferência externa antes de o embrião ou feto se desenvolver e ser viável a vida
extrauterina. Tal intervenção ao ser realizada por pessoas não habilitadas ou em
ambiente inadequado recebe a denominação de aborto inseguro (OLINTO;
MOREIRA-FILHO, 2006; BRASIL, 2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).
Tratando-se do aborto provocado/induzido, diversos são os métodos
utilizados para intervir sobre uma gestação indesejada, dentre os quais se
destacam: a ingestão de chás, líquidos e ervas; o uso de medicamentos abortivos
adquiridos ilegalmente, bem como a inserção de sondas na cavidade uterina por
pessoas leigas remuneradas para este fim ou mesmo pela própria mulher. Essas
“estratégias abortivas” estão inseridas na cultura feminina, sendo amplamente
compartilhado entre as mulheres o conhecimento, as formas de uso e os locais onde
adquiri-las (DINIZ; MEDEIROS, 2012).
Nessa linha de considerações, salienta-se o fato de o consumo de chás ou
outras substâncias por via oral ser, geralmente, a primeira estratégia utilizada no
processo de aborto, tendo o propósito de regular a menstruação, quando a gravidez
ainda não foi comprovada. Esta condição ameniza a intencionalidade da prática
abortiva, a qual é evidenciada de maneira mais clara quando há intervenções por via
vaginal, seja pelo uso de fármacos ou objetos perfurantes. Contudo, em virtude da
ânsia das mulheres em interromperem a gravidez de forma exitosa, esses métodos,
por vezes, são utilizados de maneira associada, expondo-as a maiores riscos e
agravos à saúde (SOUZA et al., 2010; DINIZ; MEDEIROS, 2012; MOTTA, 2012).
Sabe-se que interromper uma gravidez em locais insalubres, utilizando
métodos invasivos e inseguros, com pessoas sem formação e conhecimento
específico para esta finalidade, pode desencadear sérios problemas à saúde
feminina. Estes apresentam elevada probabilidade de ocasionar diferentes graus de
morbidade ou mesmo a morte da mulher, dependendo do tipo de método abortivo
por ela utilizado. Entre os principais agravos, cita-se a perfuração uterina,
hemorragia e infecções (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2005; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2011).
Além dos problemas de natureza fisiológica, há, ainda, as consequências
psíquicas advindas da indução do aborto, as quais surgem pelo fato de a prática
abortiva ser ilegal e infringir a moralidade prescrita socialmente. Assim, emoções
negativas, como angústia, culpa, remorso, como também sentimentos de perda
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aparecem e tendem a acompanhar as mulheres que optaram pelo ato ao longo de
suas vidas (CARVALHO, 2009; BERTOLANI; OLIVEIRA, 2010).
Sendo o aborto uma prática proibida tanto pela igreja, quanto pela legislação
vigente no país, as questões em torno da temática são polêmicas e complexas. Por
tal motivo, é um fenômeno social que divide a opinião pública, de acordo com os
valores éticos e morais adotados por cada indivíduo, fazendo suscitar discussões
muitas vezes conflituosas. Pelos mesmos fatores, ao assumir a realização de um
aborto, a mulher passa a ser taxada de egoísta e criminosa pela sociedade, levandoa a manter tal decisão sob sigilo, inclusive para pessoas próximas.
De acordo com o Código Penal Brasileiro, o aborto é considerado um crime
contra a vida, salvo exceções. Estas estão descritas no artigo 128 do referido
Código, no qual consta que, em circunstâncias cuja vida da grávida está em risco ou
quando o concepto é resultado de estupro, o aborto não possui caráter delitoso. Em
todas as outras situações, a mulher é punida com até três anos de reclusão social.
As leis abrangem, ainda, as pessoas que auxiliaram a gestante na ação, podendo
ficar detidas até dez anos, dependendo se o aborto teve ou não o consentimento da
mulher (BRASIL, 2012).
Reconhece-se que as leis restritivas não diminuem o problema em questão,
pelo contrário, tendem aumentar a busca por formas clandestinas para provocar o
aborto. Conforme os indicadores da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2005;
2013), aproximadamente 46 milhões de mulheres no mundo recorrem ao aborto
provocado anualmente e, destas, 22 milhões o fazem em circunstâncias inseguras.
Acrescentam-se, a estas informações, dados obtidos pelo Instituto Guttmacher
(2009), os quais revelam que, a cada ano, cerca de oito milhões de mulheres no
mundo apresentam complicações em virtude da realização de aborto inseguro,
requerendo assistência médica, porém, apenas cinco milhões a recebem.
A dificuldade enfrentada para conseguir atendimento médico é fator
relevante capaz de agravar possíveis problemas originados de um aborto inseguro,
podendo ocasionar o óbito das mulheres. Sobre tal realidade, estima-se que
ocorram 68.000 a 70.000 mortes por ano em decorrência da prática abortiva,
especialmente em países em desenvolvimento, onde o aborto é ilegal, bem como o
acesso ao planejamento familiar é reduzido (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2005; INSTITUTO GUTTMACHER, 2009).
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Relativo a dados nacionais, a Pesquisa Nacional de Aborto (PNA),
desenvolvida nas regiões urbanas do Brasil, revelou que uma em cada cinco
mulheres na faixa etária entre 18-39 anos já realizou pelo menos um aborto.
Contudo, esses números não mostram o quantitativo de abortos cometidos por cada
uma, o qual certamente é maior, haja vista uma mulher poder recorrer ao ato várias
vezes ao longo de sua vida reprodutiva (DINIZ; MEDEIROS, 2010).
Somando-se a essas informações, uma série histórica investigou o
quantitativo de abortos provocados, entre os anos de 1992 e 2005, por meio de
dados obtidos em registros de internações hospitalares do Sistema Único de Saúde
(SUS). Segundo a referida investigação, o número de mulheres que induziu o aborto
foi de aproximadamente um milhão, no último ano investigado, porém houve menor
quantidade de internações pela prática. De acordo com os autores do estudo, os
internamentos em decorrência deste ato diminuíram no período estudado, passando
de 345.000 no ano de 1992 para 250.000 em 2005 (MONTEIRO; ADESSE, 2006).
Esta menor quantidade de internações evidenciada na referida pesquisa
pode ser justificada pelo aumento no consumo de medicamentos para interromper a
gravidez, em vez de métodos mais invasivos. Dentre os principais fármacos voltados
a esse feito está o Misoprostol, conhecido popularmente pelo nome comercial de
Cytotec®, o qual é uma prostaglandina sintética usada para tratar úlceras gástricas.
Este remédio tornou-se popular no início dos anos de 1990, quando suas
propriedades abortivas passaram a ser disseminadas entre a população feminina
brasileira. Esta popularidade possibilitou a redução dos indicadores de morbidade e
mortalidade deste grupo populacional, bem

como reduziu o número de

internamentos em virtude das complicações por abortos, circunstância que modificou
o cenário de abortos inseguros no Brasil (BARBOSA; ARILHA, 1993; DINIZ;
MADEIRO, 2012).
Apesar da importância atribuída ao Cytotec® no contexto do aborto
voluntário, as restrições legais em torno do ato ocasionaram a proibição de venda do
referido medicamento, que passou a ser comercializado de maneira clandestina.
Isto, por sua vez, acarretou a comercialização de medicamentos adulterados,
capazes de causar abortos incompletos, requerendo, portanto, internações
hospitalares para realização de esvaziamento uterino total (ARILHA, 2012; DINIZ;
MADEIRO, 2012).
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É válido ressaltar que os dados a respeito dos internamentos de mulheres
em decorrência de abortos apresentam limitações. Dentre esses entraves, destacase a não contabilização dos casos não requerentes de assistência médica. Além
disso, o fato de o Sistema de Internações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) registrar
apenas internamentos em instituições públicas de saúde, não incluem atendimentos
realizados em serviços privados. Sendo assim, reconhece-se que os dados obtidos
pelo número de internações são de extrema importância para conhecimento das
morbidades decorrentes do aborto provocado, entretanto não revelam a real
magnitude do problema no país (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2005).
Outro aspecto referente à subnotificação de abortos está relacionado com a
dificuldade de muitas mulheres assumirem a indução do aborto por possuírem receio
de serem penalizadas. Embora a punição aqui referida esteja relacionada com a
ilegalidade do ato, acredita-se na existência de outro tipo de penalidade vinculada ao
temor feminino em serem mal vistas ou mesmo excluídas por pessoas de seu
convívio. Para Espírito-Santo e Bruns (2007), esta reação associa-se às concepções
fortemente arraigadas de que a mulher, quando decide interromper uma gravidez,
renega o papel da maternidade socialmente atribuído ao gênero feminino,
frustrando, assim, uma expectativa social.
Nessa linha de considerações, entende-se como relevante abordar gênero
neste estudo, visto este termo se relacionar com a construção dos papéis aceitos
social e culturalmente tanto para o feminino quanto para o masculino. Isto é,
existem, na sociedade, comportamentos padronizados para os indivíduos, de acordo
com o sexo de cada um. Assim, espera-se dos homens atributos como força,
coragem e virilidade, como também aptidão natural para a vida pública, trabalhando
no intuito de prover o sustento familiar. Em relação às mulheres, estas devem voltarse à vida privada, cuidando do lar e da prole, pois, conforme os padrões sociais, é
no papel de mãe que se verifica a materialização suprema do feminino (ESPÍRITOSANTO; BRUNS, 2007).
Este ideal feminino, que concebe a maternidade como vocação natural,
evidencia uma situação desigual de poder entre homens e mulheres. Pois, confere
ao grupo feminino disposição física e psíquica adequada para desempenhar o papel
materno, desconsiderando suas aptidões a atividades voltadas à esfera pública. Tal
concepção coloca as mulheres, ainda mais, em posições subalternas em relação ao
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masculino, tanto nos espaços públicos quanto nos ambientes privados (NERY;
TYRREL, 2002; VILLELA et al., 2012).
Deste modo, as informações a respeito dos lugares assumidos socialmente
por homens e mulheres dão suporte para vincular as questões relativas à
reprodução/contracepção apenas à figura feminina. Ademais, existem os fatores
biológicos de serem as mulheres as responsáveis por gestar e parir a prole, situação
que as deixa no centro desse assunto. Por estas mesmas razões, a prática abortiva
tende a ser vista pela sociedade como encargo exclusivamente feminino, excluindo
a corresponsabilidade masculina neste contexto. Essa exclusão associa-se,
sobretudo, à relação de gênero, a qual designa ao homem apenas o espaço público,
dificultando a inserção dele no âmbito doméstico para assumir sua parcela de
responsabilidade na geração e criação dos filhos.
Entende-se, portanto, como fundamental inserir os homens nas decisões
reprodutivas, com o intuito de contribuir para a saúde deles e das companheiras.
Entretanto, de acordo com Carvalho (2009), esta inserção é dificultosa,
especialmente por duas razões: a primeira porque a evolução da tecnologia
contraceptiva é dirigida especialmente às mulheres, restando aos homens apenas o
coito interrompido, o condom e a vasectomia, como métodos contraceptivos; a
segunda envolve a difícil negociação das mulheres com os seus parceiros para eles
utilizarem os referidos métodos.
Relativo ao aborto provocado, poucos são os estudos cuja abordagem
envolve o público masculino. Tal realidade pode estar associada ao fato de a
gravidez ser externa ao corpo dos homens, fazendo com que, na maioria dos casos,
eles se esquivem de partilhar com as parceiras do itinerário abortivo. Conforme
aponta alguns autores, entende-se por itinerário abortivo a trajetória percorrida pelas
mulheres para concretizar o aborto, a qual consiste em etapas, iniciando com a
constatação do atraso menstrual e suspeita da gravidez até os cuidados pós-aborto
(DINIZ; MEDEIROS, 2012). Neste percurso, acredita-se que, em inúmeras
circunstâncias, os parceiros/companheiros são solicitados pela mulher em busca de
apoio, seja ele emocional ou financeiro, para compartilhar a decisão e consumação
do ato.
Reconhece-se que cabe às mulheres a última palavra na tomada da decisão
do aborto provocado. No entanto, contrariando o pensamento presente no senso
comum, decidir interromper uma gravidez é algo doloroso, difícil e envolve diversos
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fatores econômicos e sociais, dentre os quais se destaca a ausência de apoio do
parceiro diante da constatação de uma gestação não planejada. Diversos autores
revelaram em seus estudos a instabilidade no relacionamento entre homens e
mulheres como fator de risco à ocorrência de aborto. Isto porque, ao perceberem a
falta de apoio do parceiro para dar continuidade à gestação, as mulheres se vêem
sozinhas e, por isso, tendem a optar por este evento (OLINTO; MOREIRA-FILHO,
2006; NADER et al., 2008; SILVA; ANDREONI, 2012).
Salienta-se que, quando uma gravidez não planejada ocorre em um
relacionamento casual ou recente, a participação do homem na discussão acerca de
um possível aborto inexiste (DUARTE et al., 2002). Concebe-se a ocorrência deste
fato pela inexistência de vínculos entre os parceiros, dificultando, assim, discussões
acerca de contracepção e/ou planejamento familiar. Da mesma forma, por não
existirem laços de afetividade entre as partes envolvidas, o apoio masculino, diante
de tal acontecimento, não é visto, principalmente por dúvidas acerca da paternidade.
Na sociedade contemporânea, o homem, cada vez mais, vem sendo
requisitado para assumir as responsabilidades com a sua saúde sexual e
reprodutiva, como também com a(s) de sua(s) parceira(s). Por este motivo,
compreender a influência masculina no contexto da reprodução, sobretudo no
processo decisório da prática abortiva, torna-se relevante para ampliar o
entendimento acerca da escolha pela interrupção da gravidez, bem como o papel
exercido pelo parceiro na decisão.
O interesse em investigar este tema surgiu durante estágios curriculares do
curso de graduação em enfermagem, desenvolvidos em uma maternidade, onde foi
oportunizado notar algumas mulheres - em sua maioria, desacompanhadas - que
buscaram atendimento médico devido à ocorrência de aborto. Os olhares vagos e o
receio delas em falarem abertamente sobre suas condições clínicas levaram ao
entendimento de estarem vivenciando uma situação de aborto provocado. Diante
dessa circunstância, indagava-se se no processo de decisão do ato elas estiveram
sozinhas ou se seus parceiros as apoiaram de algum modo. Além disso, por
participar de um grupo de pesquisa que incorpora o homem na esfera reprodutiva,
torna-se oportuno inseri-lo em uma temática na qual se entende que ele possui um
papel significativo para a mulher decidir ou não pelo aborto.
Mediante as considerações expostas, supõe-se que, mesmo quando se
esquiva de sua responsabilidade como pai e deixa a parceira com a incumbência de
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decidir sobre o futuro da gravidez, o homem participa do processo de decisão do
aborto, pois sua atitude pode encorajar a mulher a optar pelo ato. Deste modo,
pressupõe-se que a postura adotada pelo parceiro frente à notícia de uma gravidez
não planejada apresenta um significado para a mulher, o qual pode levá-la a
interromper a gestação, sobretudo pelas dificuldades financeiras em assumir,
sozinha, a criação de um filho.
Diante do exposto, questiona-se: como se dá a participação do homem na
decisão de sua parceira em interromper uma gravidez? E, qual o significado
atribuído pela mulher acerca dessa participação?
Sendo assim, considera-se importante responder a esses questionamentos
a partir da óptica de mulheres cuja gravidez foi interrompida voluntariamente, pois
isto poderá oferecer informações para se compreender até que ponto a postura
adotada pelo parceiro influenciou ou não no desfecho da gravidez.
Com base no exposto e visando responder às indagações ora apresentadas,
o estudo objetivou analisar a participação do homem no processo de decisão do
aborto provocado e seu significado para a mulher.
Ao atingir tal objetivo, acredita-se que serão obtidos subsídios relevantes
para entender o fenômeno do aborto e o compartilhamento da decisão pelo casal.
Ademais, espera-se que os resultados possam trazer considerações importantes
para inserir o grupo masculino nas ações de planejamento familiar, visando ampliar
sua participação e corresponsabilidade no processo reprodutivo. Crê-se que esta
aproximação tende a tornar os homens mais sensíveis às questões reprodutivas,
podendo reduzir, assim, os números de abortos realizados de forma insegura e,
consequentemente, os índices de morbidade e mortalidade vinculados à realização
desta prática.
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REVISANDO A LITERATURA

“Não acredito que existam qualidades, valores, modos
de vida especificamente femininos: seria admitir a
existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir
a um mito inventado pelos homens para prender as
mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata
para a mulher de se afirmar como mulher, mas de
tornarem-se seres humanos na sua integridade.”
Simone de Beauvoir
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2 REVISANDO A LITERATURA

No intuito de promover um melhor entendimento sobre o aborto provocado,
faz-se necessário compreender as diferentes nuances que envolvem o fenômeno.
Assim, o presente capítulo aborda os aspectos políticos referentes ao aborto
voluntário, como também as relações de gênero envolvidas no contexto.

2.1

RETROSPECTIVA

HISTÓRICO-POLÍTICA

ACERCA

DOS

DIREITOS

REPRODUTIVOS E ABORTO VOLUNTÁRIO

A prática do aborto voluntário tem-se feito presente nas sociedades,
entretanto sua aceitação variou ao longo do tempo, especialmente pelos valores
pertencentes a cada época, os quais se foram modificando para atender novas
exigências econômicas, políticas e sociais (GALEOTTI, 2007).
Os primeiros registros relativos ao aborto provocado datam de 1700 a.C. e
encontram-se inseridos no Código de Hamurabi. Neste documento, o referido ato
era considerado prejudicial ao corpo feminino e um crime contra os interesses
patriarcais, sobretudo pela possibilidade de prejudicar financeiramente os maridos,
pois o maior número de filhos era importante para aumentar os bens familiares
(VERARDO, 1987).
Este mesmo poderio patriarcal também esteve presente em civilizações
antigas, como Grécia e Roma. Nestas localidades, a permissão para realizar tal
procedimento advinha do esposo, uma vez que ele possuía direito de propriedade
sobre a mulher e o futuro herdeiro. Caso o aborto fosse provocado sem o
consentimento dele, a mulher deveria ser punida com a morte. Essa restrição era
evidenciada como única na sociedade greco-romana, pois a prática apresentava-se
recorrente e moralmente aceita em todas as classes sociais, haja vista o feto ser
entendido como parte do organismo materno. Somado a isto, a interrupção da
gravidez era preconizada por grandes filósofos gregos, tais como Sócrates –
favorável ao aborto sem restrições – e Platão, o qual prescrevia o aborto a mulheres
acima dos 40 anos, com o intuito de conter o crescimento populacional (VERARDO,
1987; GALEOTTI, 2007).
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Válido ressaltar que o aborto passou a ser considerado crime apenas
quando estas civilizações reconheceram a necessidade de aumentar o número de
cidadãos, com vistas a defender os bens patrimoniais de invasões estrangeiras,
especialmente em circunstâncias de guerra. Este fato torna notória a associação do
caráter punitivo da prática abortiva com os interesses políticos da época, não
havendo alusão ao direito do feto à vida (VERARDO, 1987; REBOUÇAS; DUTRA,
2011).
Entretanto, com o advento do Cristianismo, a indução do aborto passou a
ser rigorosamente condenada, embora, no século XIV, houvesse uma maior
tolerância para tal ato, em virtude dos argumentos de São Tomás de Aquino acerca
de a ligação da alma ao feto ocorrer quando a gravidez estava em estágio mais
avançado. Porém, este entendimento foi refutado em 1869, quando a Igreja Católica
declarou existir alma no novo ser desde a fecundação. A partir desse período, o
aborto passou a ser expressamente condenado (REBOUÇAS; DUTRA, 2011).
Essas concepções religiosas influenciaram, ao longo dos séculos, inúmeras
civilizações que buscavam seguir fielmente os dogmas cristãos. Nesse contexto
inseria-se o Brasil, haja vista apresentar durante o período colonial uma política
demográfica de povoamento apoiada em três vertentes, quais sejam: impedimento
de relações extraconjugais, proibição de conventos de freiras, bem como imposição
do matrimônio. Tais aspectos estavam relacionados com questões políticas e
religiosas, cujo objetivo era povoar as terras brasileiras de maneira ordenada (DEL
PRIORE, 1994).
Diante desse cenário onde a necessidade de povoar o Brasil era iminente e
buscava-se impor ordem à colônia, sobretudo, extinguindo os relacionamentos
concubinários, o aborto era desaprovado e perseguido pelo Estado e a Igreja. No
decorrer desse período, começou-se a disseminar na sociedade brasileira a
compreensão de aborto provocado como um pecado contra o corpo feminino e,
principalmente, contra Deus. Esta ideia pecaminosa guardava relação com o fato de
o aborto ser um meio de as mulheres fugirem de suas responsabilidades enquanto
mães, função que as elevavam ao patamar de salvadoras do mundo (DEL PRIORE,
1994).
Sendo assim, os ideais religiosos contribuíram para um enaltecimento da
maternidade, como também influenciaram o surgimento de leis nacionais contra a
prática abortiva. Segundo Verardo (1987), ainda no Império, em 1830, surgiu o
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primeiro Código Penal Brasileiro, em que o aborto provocado estava inserido no
capítulo contra a segurança das pessoas e das vidas. Esse dispositivo legal punia
toda pessoa envolvida na realização do ato, entretanto, não previa penalidades à
gestante. Já no Código Penal da República, de 1890, a mulher passou a ser punida,
contudo poderia ter a pena reduzida, caso induzisse aborto no intuito de encobrir
situação desonrosa.
De acordo com o autor acima referenciado, apenas em 1940, quando houve
uma nova reformulação no Código Penal Brasileiro – vigente até os dias atuais –, o
aborto provocado tornou-se um ato criminoso, tanto para a grávida, como para
outras pessoas que a ajudassem na realização da prática. Assim, não havia
punições à mulher em situações em que ela corresse risco de morte ou a gravidez
fosse oriunda de um estupro.
Essas mudanças na legislação, embora representassem avanços para
época, não estiveram relacionadas com o reconhecimento das mulheres como seres
de direitos, pois as leis relativas ao aborto sofriam forte influência de aspectos
morais e políticos. Neste momento da história, as questões tocantes à mulher e sua
vida reprodutiva – inclusive àquelas específicas do aborto – não eram discutidas,
tampouco compreendidas como um direito (REBOUÇAS; DUTRA, 2011).
O reconhecimento dos direitos femininos foi oriundo de intensas discussões
internacionais, iniciadas em 1948, com a adoção da Declaração Universal de
Direitos Humanos, pela Organização das Nações Unidas (ONU). O relatório
originado deste evento iniciou um sistema de proteção, em nível internacional, de
todos os seres humanos em sua abstração e generalidade. A partir de então, os
direitos humanos vem evoluindo e, deste processo de especificação dos sujeitos de
direito, resultaram em inúmeros documentos internacionais relativos a temas e
grupos particulares (PIOVESAN, 2003).
Tratando-se especificamente das mulheres e do processo reprodutivo,
entende-se que essas questões não eram debatidas sob o enfoque dos direitos,
mas, sim, sob o prisma das ideias neo-malthusianas do movimento populacional.
Nesse contexto, surgem os métodos contraceptivos – como as pílulas e o dispositivo
intrauterino –, os quais possibilitaram maior liberdade e autonomia do grupo feminino
com relação ao corpo, pois desassociava a sexualidade da reprodução (CORRÊA;
ALVES; JANUZZI, 2006; MATTAR, 2008).
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Esse cenário de elevado crescimento demográfico e de influência dos
pensamentos neo-malthusianos nas políticas populacionais dos países culminou na
realização

das

primeiras

Conferências

Internacionais

de

População

e

Desenvolvimento, realizadas pela ONU, as quais começaram a abordar os aspectos
reprodutivos sob a óptica dos direitos. Deste modo, destacou-se a I Conferência
Internacional dos Direitos Humanos, realizada em Teerã, no Irã, em 1968, a qual fez
a primeira menção oficial do que, futuramente, seriam os direitos reprodutivos. O
documento oriundo deste evento afirmava caber aos pais decidirem de forma livre e
responsável o número de filhos desejados, bem como o intervalo de tempo entre os
nascimentos, com garantia de acesso à educação e informação para exercerem
esses direitos. Este fato foi reafirmado em conferências subsequentes, como a
Conferência Mundial sobre População, realizada em 1974, na Romênia, que ampliou
a definição desses direitos aos “casais” e “indivíduos” (MATTAR, 2008).
Nessa linha de considerações, salienta-se a Convenção Internacional para a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW – sigla
em inglês), ocorrida em 1979. Esta originou o documento considerado mais
importante envolvendo as mulheres, sobretudo, por considerá-las sujeitos de
direitos. A relevância da CEDAW residiu, também, na exigência dos Estados-Partes
em implementarem e respeitarem os direitos femininos, garantindo, assim, uma
assistência gratuita durante a gravidez, parto e puerpério. Ademais, estabelecia aos
países a adoção de medidas capazes de eliminar a discriminação contra as
mulheres, assegurando a igualdade entre os gêneros (PIOVESAN, 2003; MATTAR,
2008).
De acordo com Mattar (2008), a busca pela redução das desigualdades nas
relações entre homens e mulheres apresentava-se como objetivo prioritário do
movimento feminista, o qual, perante a evolução no direito à saúde das mulheres em
âmbito internacional, teve sua luta intensificada, na década de 1970, especialmente,
no que concerne ao aborto voluntário. Por considerarem tal evento um direito
reprodutivo de toda mulher, as feministas reivindicavam a sua descriminalização,
tendo como lema a frase “nosso corpo nos pertence”. Entendiam a proibição deste
ato como um impedimento ao exercício da autonomia feminina. Deste modo,
visando trazer o debate acerca da prática abortiva à esfera pública, o supracitado
movimento utilizou dados estatísticos no intuito de revelar o aborto como um
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problema de saúde pública, necessitando, por isso, ser inserido no campo dos
direitos reprodutivos das mulheres.
Nesse contexto histórico, ressalta-se o surgimento da expressão “direitos
reprodutivos”, cuja conceituação esteve ancorada em um marco não institucional,
formulado a partir das lutas em favor do aborto voluntário e acesso à anticoncepção
em países desenvolvidos. O supracitado termo, elaborado por feministas norteamericanas, ainda na década de 1970, tornou-se público apenas em 1984, no I
Encontro Internacional de Saúde da Mulher, realizado em Amsterdã, Holanda
(CORRÊA, 1999; MATTAR; DINIZ, 2012).
Em 1984, uma nova Conferência Mundial de População e Desenvolvimento
foi realizada no México. Esta reforçou as questões reprodutivas discutidas em
conferências anteriores, como também avançou no conceito dos direitos
reprodutivos, pois incluía em seu documento final a obrigatoriedade de serem
implementados programas de planejamento familiar de acesso universal pelos
governos. Dentre estes, inseria-se o governo brasileiro, que, a partir desse período,
deixou de ter um discurso pró-natalista e passou a se preocupar com o crescimento
populacional, embora nenhuma política de controle de natalidade tenha sido adotada
(CORRÊA; ALVES; JANUZZI, 2006; MATTAR, 2008).
Durante uma década não houve conferências sobre população e
desenvolvimento realizadas pela ONU que trouxessem novas contribuições para o
debate dos direitos reprodutivos das mulheres. Contudo, inúmeras discussões foram
travadas nos níveis nacional e internacional acerca desses direitos e da inserção do
aborto voluntário nesse contexto. Tratando-se especificamente do Brasil, nos anos
de 1980, o movimento feminista buscava, de maneira incessante, o reconhecimento
dos direitos reprodutivos das mulheres pelo Estado, sendo criado, em meado desta
década, o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Dentre os direitos
requeridos estava a garantia do acesso a informações sobre contracepção segura e
a assistência médica de qualidade no pré-natal, parto e aborto (PITANGUY, 1999;
MACHADO, 2008).
Diante das lutas para que os direitos reprodutivos das mulheres fossem
inseridos nas políticas públicas, elaborou-se, em 1983, o Programa de Assistência a
Saúde da Mulher (PAISM), uma das primeiras iniciativas do Estado a incorporar as
ideias feministas de concepção e contracepção. Apesar de este programa ter
apresentado uma perspectiva integral da assistência, desvinculando as questões
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reprodutivas do controle de natalidade, o PAISM não tratava da prática abortiva em
seu texto, nem mesmo aquelas circunstâncias previstas na legislação. Isto culminou
em debates cada vez mais efervescentes com enfoque no aborto voluntário e sua
descriminalização, como também no atendimento de qualidade nos casos de
abortos tidos como legais (PITANGUY, 1999; ROCHA, 2006; MACHADO, 2008).
Considerando a visibilidade e a força adquiridas pelo movimento feminista
no país, pode-se compreender a sua participação na elaboração do texto
constitucional de 1988, nos artigos relativos ao planejamento familiar. Salienta-se a
vitória do movimento ao impedir que uma proposta da igreja católica fosse inserida
na Constituição. Tal proposta buscava o reconhecimento da existência da vida
desde o momento da concepção, o que seria um retrocesso diante de todos os
debates já realizados sobre o tema do aborto (PITANGUY, 1999).
Segundo Pitanguy (1999), esse momento da história nacional contribuiu para
ampliar ainda mais as discussões sobre os direitos femininos, inclusive quanto à
prática do aborto. Deste modo, inúmeros encontros nacionais passaram a ser
realizados visando discutir assuntos não apenas enfocando a saúde da mulher, mas
também relacionados com as questões de gênero e população. Tais eventos
serviram como base para as feministas brasileiras participarem de Conferências
Internacionais na década de 1990.
Nesta década, com a crescente força do movimento feminista – tanto no
âmbito nacional como no internacional –, e da sua capacidade de organização,
inúmeras conferências foram realizadas objetivando discutir e estabelecer o direito
das mulheres como, de fato, direitos humanos. Dentre tais fóruns, destaca-se a
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, realizada pela ONU,
em 1994, no Cairo, Egito. Esta foi a primeira a permitir que organizações de
mulheres, defensoras dos direitos humanos, como também de ambientalistas, de
diferentes países – inclusive do Brasil – participassem dos debates e da tomada de
decisões oficiais. Isto contribuiu, sobremaneira, para uma discussão de patamar
mais elevado acerca dos direitos reprodutivos (PITANGUY, 1999; CORRÊA; ALVES;
JANUZZI, 2006).
De acordo com Mattar e Diniz (2012), a Conferência do Cairo apresentou
uma mudança paradigmática significativa no contexto da reprodução, visto tal
temática ter passado da esfera demográfica para a esfera de direitos. Nesse sentido,
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as mulheres deixaram de ser objeto dos programas de desenvolvimento e
população, passando a ser sujeitos, com autonomia de seus atos.
No âmbito dessas transformações, convém ressaltar que nesta Conferência
se consagrou, oficialmente, o conceito de direitos reprodutivos, como um
direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e
responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de
seus filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito
de gozar do mais alto padrão de saúde sexual e de reprodução. Inclui
também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre de
discriminação, coerção ou violência, conforme expresso em documentos
sobre direitos humanos (ONU, 1994, § 7.3).

Essa conceituação ocorreu em resposta às questões demográficas e de
saúde, haja vista ter-se oposto à intervenção estatal no contexto reprodutivo e
contribuído para uma concepção integral da saúde da mulher. Contudo, visando
assegurar tais direitos, fazia-se imperativo que os países signatários assumissem os
compromissos estabelecidos na referida conferência. Assim, a população feminina
teria direito à maior oferta de serviços de saúde de qualidade e uma assistência
integral, capaz de assegurar ambiente privativo de confidencialidade e respeito
(MATTAR, 2008).
Relativo ao aborto, nessa conferência, tal fenômeno foi reconhecido pela
primeira vez, em documento oficial, como um problema de saúde pública. Por esse
motivo, fez-se necessário requerer dos governos uma atenção especial, sobretudo
na redução dos agravos em decorrência deste evento. Desse modo, o Plano de
Ação do Cairo abordava a necessidade de assistência qualificada a todas as
mulheres em situação de aborto, independentemente de ser ou não regulamentado
por leis. Além disso, reconheceu-se como necessário orientá-las sobre planejamento
familiar em circunstâncias pós-aborto, na perspectiva de evitar sua repetição (ONU,
1994).
De modo geral, todas essas evoluções no âmbito dos direitos reprodutivos
foram reafirmadas na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995,
em Beijing, China. Nesta, consagraram-se os direitos reprodutivos e os direitos
sexuais passaram a ser reconhecidos. Assim, a Conferência de Beijing enfatizou a
necessidade de os Estados garantirem a autodeterminação, a igualdade, bem como
segurança sexual e reprodutiva das mulheres. Ademais, houve um avanço
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concernente à prática abortiva, visto que em seu relatório final recomendava a
revisão das leis em países onde o aborto era proibido (ONU, 1995).
Nesse cenário de direitos, salienta-se o surgimento da figura masculina
como copartícipe e corresponsável do processo reprodutivo. Essa responsabilidade
possui cunho pessoal, haja vista estar calcada nos comportamentos sexuais dos
homens, os quais podem trazer consequências, como, por exemplo, uma gravidez
indesejada (PIOVESAN, 2007).
Sendo assim, as referidas Conferências recomendaram aos países
signatários a implementação de programas capazes de envolver os homens nas
ações de planejamento familiar, no intuito de educá-los e capacitá-los a assumirem
suas responsabilidades no âmbito privado, objetivando tornar a relação de gênero
mais equitativa. Em vista disso, deve ser assegurado a esses indivíduos acesso à
informação e métodos contraceptivos seguros e eficientes. Estas ações visam
garantir uma vida sexual e reprodutiva saudável para o casal (ONU, 1994; ONU,
1995).
Portanto, ao compreender o homem também como protagonista do processo
reprodutivo, as questões referentes à temática passaram a ser analisadas sob a
óptica de gênero. Isto se torna relevante para melhor entendimento das relações de
poder estabelecidas entre homens e mulheres no âmbito privado e, mais
precisamente, no contexto da reprodução.

2.2 RELAÇÃO DE GÊNERO NO CONTEXTO REPRODUTIVO

As concepções relacionais de gênero, conforme conhecidas na atualidade,
vem sendo discutidas desde a década de 1960, com a busca de igualdade entre os
indivíduos. A partir de tais discussões, o termo gênero deixou de ser sinônimo do
sexo feminino e passou a ser utilizado por feministas para definir as funções
socialmente assumidas por homens e mulheres, bem como as relações
estabelecidas entre eles, rejeitando qualquer justificativa de caráter biológico
(SCOTT, 1991).
Destarte, a noção de gênero diferencia o sexo biológico do social, sendo o
primeiro relacionado com as distinções anatômicas e fisiológicas, enquanto o
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segundo se apresenta como resultado da interação estabelecida entre indivíduos de
ambos os sexos. Deste modo, o sexo social deve ser compreendido como
constituinte das relações entre os gêneros, nas quais as diferenças existentes são
apresentadas de maneira naturalizada. Esta concepção acarreta o estabelecimento
do poder masculino sobre as mulheres, impondo a elas um lugar subalterno na
sociedade (FONSECA, 2005).
As diferenças ora mencionadas estabelecem uma hierarquia entre os
gêneros e reforçam os estereótipos, os quais definem os papéis assumidos por
homens e mulheres socialmente. Tal fato é oriundo de um longo processo de
elaboração sociocultural de características físicas e sexuais. Sendo assim, aos
homens, em geral, sempre foram atribuídas tarefas em que eles pudessem exercer
atributos como dominação e poder, haja vista possuírem maior porte físico. Já as
mulheres, por suas condições reprodutivas, foram incumbidas a realizar afazeres
associados ao cuidado e geração da vida (MURARO; BOFF, 2010).
No âmbito dessas diferenciações, Muraro e Boff (2010) ressaltam a
instalação do patriarcado, a qual ocorreu em virtude do desejo masculino de dominar
a natureza e aqueles considerados inferiores. Essa dominação apresentou múltiplas
facetas calcadas no machismo e no poder e, por este motivo, tendia a construir
relacionamentos conflituosos, como também desumanizadores no ambiente privado,
sobretudo, para as mulheres. Essa conjuntura adivinha da posição submissa
imposta a elas, que tinham como obrigações exclusivas os afazeres domésticos, os
cuidados com os filhos e esposo, além da servidão sexual.
Deste modo, o público feminino apresentava-se como mero objeto para os
homens, possuindo funções exclusivas de distraí-los por meio de danças ou mesmo
sexualmente. E, caso fossem esposadas, deveriam promovê-los na sociedade e
gerar prole numerosa, com vistas a comprovar sua feminilidade, bem como a
masculinidade do marido. Em contrapartida, eles se dedicavam à vida pública, tendo
a responsabilidade de proteger a família e sustentar economicamente o lar. Essa
forma de organização e divisão sexual do trabalho perdurou durante milhares de
anos, enclausurando as mulheres na esfera privada, limitando sua função social à
maternidade e aos serviços domésticos. Porém, ao final do século XIX e ao longo do
século XX, o domínio patriarcal começou a ter sua hegemonia sucumbida,
especialmente, pela inserção feminina no mercado de trabalho (BADINTER, 1986).
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De acordo com Scavone (2001), no século XIX, as mulheres europeias de
famílias operárias passaram a buscar trabalho fora do espaço doméstico a fim de
complementar a renda familiar. Isto acarretou impactos relevantes nas funções
femininas reconhecidas socialmente, sobretudo nos padrões maternais vigentes na
época, os quais de alguma forma impunham a este público a maternidade como
única realização social.
Particularizando o Brasil, a inserção do grupo feminino no âmbito público, a
partir da década de 1970, ocorreu em virtude do acelerado crescimento urbano,
industrial e econômico do país naquela ocasião. Corroborando a realidade europeia,
a necessidade financeira obrigou as brasileiras a procurarem trabalho fora do lar
com vistas a contribuírem com o orçamento doméstico. Entretanto as precárias
condições de renda das famílias não foram os únicos motivos a impulsionarem as
mulheres a buscarem emprego, pois houve, ainda, neste mesmo período, o aumento
do número de trabalhadoras com melhores condições sociais e econômicas. Esta
realidade se deu em decorrência do aumento do consumismo no país, revelando,
com isso, a expressão deste fenômeno de maneira divergente nas diversas
camadas sociais (BRUSCHINI, 1994).
Assim, à medida que a mulher se inseriu no espaço público da sociedade e
passou a conquistar, gradativamente, seus direitos por meio das lutas do movimento
feminista – principalmente aqueles específicos da prática reprodutiva – ocorreram
profundas mudanças nos papéis assumidos por homens e mulheres no âmbito
privado. Dentre tais conquistas, ressalta-se o advento das pílulas anticoncepcionais,
que permitiram maior controle reprodutivo por parte desse grupo e enfraqueceu o
poderio masculino nesta esfera da vida. Este fato foi considerado o principal motivo
para inverter as relações de poder na vida conjugal, destronando o patriarcado como
única conformação familiar na sociedade ocidental do século XX (BADINTER, 1986).
As modificações sociais no cenário das relações de gênero acarretaram
questionamentos acerca da real função do masculino. Pois, a partir do instante em
que as mulheres obtiveram sua autonomia financeira, os homens deixaram de ser os
únicos a proverem o sustento do lar. Nesse contexto, salientam-se as reivindicações
feministas pela igualdade entre os gêneros, as quais se apresentaram como
propulsoras para os homens ingressarem na vida privada e assumirem suas
responsabilidades, inclusive no âmbito da reprodução (STAUDT; WAGNER, 2008).
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A necessidade de o grupo masculino partilhar os encargos na esfera
reprodutiva junto a suas companheiras foi debatida em fóruns internacionais,
especialmente nas conferências realizadas no Cairo e em Beijing, na década de
1990. Isto se deu com o propósito inicial de melhorar os indicadores de saúde das
mulheres por meio da promoção de posturas e comportamentos sexuais e
reprodutivos saudáveis para os homens (ARILHA, 1999).
Nesse sentido, visando garantir o direito à saúde sexual e reprodutiva
reconhecido nas supracitadas conferências, os países signatários instituíram ações
que inseriam ambos os gêneros nas questões relativas à reprodução. No caso do
Brasil, os supracitados direitos foram oficializados por meio da lei nº 9.263,
sancionada em janeiro de 1996, regulamentando a oferta de serviços de
planejamento familiar. Nesta lei, o ato de planejar a família é compreendido como
um dos componentes necessários a uma assistência integral à mulher, ao homem e
ao casal no âmbito da concepção e contracepção (BRASIL, 1996).
Diante disso, percebe-se que a responsabilidade por aspectos reprodutivos
deixou de ser encargo exclusivo da mulher, passando a ser do casal. Contudo, é
importante ressaltar o fato de a inserção masculina no campo da reprodução não
significar uma mudança no foco desta temática para os homens, mas sim a
valorização deles como sujeitos detentores de necessidades próprias da
masculinidade, as quais devem ser reconhecidas nesse contexto de suas vidas
(FIGUEROA-PEREA, 1998).
Concordando com este pensamento, Brito (2011) afirma ser fundamental
considerar os homens em todas as fases do ciclo reprodutivo, com o intuito de
analisar suas particularidades também presentes no cenário reprodutivo. Segundo a
autora, a vivência masculina neste processo é permeada por estereótipos que
devem ser compreendidos pela óptica relacional de gênero e padrões culturais
experienciados pelos indivíduos, pois esses fatores são determinantes para o
envolvimento dos homens na reprodução.
É válido ressaltar que a presença dos referidos padrões culturais e de
gênero é um reflexo dos valores intergeracionais perpetuados, ao longo dos séculos,
acerca da dicotomia existente entre as funções masculinas e femininas tanto no
âmbito público, quanto no privado. Embora a sociedade contemporânea solicite aos
homens maior proximidade das atividades entendidas, em outros momentos, como
exclusivas das mulheres, ela ainda valoriza os padrões de masculinidade de outrora.
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Isto tende a fazê-los vivenciarem essa nova realidade como um dilema, sobretudo,
por receios de comprometerem a imagem máscula que lhes é exigida desde os
primórdios de sua geração (STAUDT; WAGNER, 2008).
Sendo assim, reconhece-se a existência de resquícios do patriarcado na
sociedade atual. Em vista disso, os homens vêm assumindo timidamente seus
postos na partilha da responsabilidade parental, reafirmando uma relação de
desigualdade para as mulheres. Ademais, esses vestígios da hegemonia patriarcal
acarretam afastamento do grupo masculino dos encargos relacionados com a
reprodução, inclusive na ocorrência de uma gravidez não planejada (SIQUEIRA,
2000; ÁVILA, 2003).
Nessa conjuntura, destaca-se o modo como os homens participam da
contracepção e planejamento familiar, realidade que, em geral, está distante do
recomendado em documentos nacionais e internacionais. Apesar de a gravidez advir
de um relacionamento dual, não se observa a conjugação de empenhos entre os
parceiros para a anticoncepção. Acredita-se que este fato associa-se com as
funções biológicas das mulheres, as quais as deixam no centro do assunto e
distanciam seus companheiros dessas responsabilidades (FIGUEROA-PEREA;
OLGUÍN, 2000; SILVA et al., 2011).
O afastamento dos homens da esfera reprodutiva também está atrelado com
as relações de poder estabelecidas entre os gêneros, as quais surgem pela
dominação masculina sobre as mulheres. Essa superioridade gera conflitos e
dificulta a comunicação entre o casal, visto o uso da força contribuir para impor as
vontades dos homens, até mesmo no âmbito reprodutivo. Isto porque muitos deles
associam fertilidade à virilidade e, por tal razão, impõem à parceira o desejo de uma
prole numerosa, visando afirmar sua masculinidade. Diante disso, pode-se
compreender o motivo pelo qual a participação deles nas decisões contraceptivas
associa-se, principalmente, à oferta de apoio e permissão para as mulheres
utilizarem algum método contraceptivo (FIGUEROA-PEREA; OLGUÍN, 2000; BRITO;
SANTOS, 2011).
Para Duarte et al. (2002), o envolvimento masculino no contexto da
reprodução torna-se maior, quanto menores forem as desigualdades relacionais de
gênero existente na convivência do casal. Nesse tipo de relacionamento, os homens
apresentam-se mais abertos para discutir questões da esfera reprodutiva, inclusive

38

aquelas específicas ao aborto voluntário, situação que não ocorre em relações
ocasionais.
Nessa discussão, emerge a necessidade de abordar a temática do aborto
voluntário, dada a sua incidência e relevância social. Este evento apresenta
significados divergentes para homens e mulheres. Pois enquanto a ocorrência desse
ato reafirma a autonomia feminina, deixando-as livres para realizar projetos
diferentes da maternidade, para os homens pode constituir uma ideia de liberdade
caso o vínculo paternal não seja desejado. Entretanto, quando há o desejo da
paternidade ser concretizado, o aborto pode significar a limitação dessa vontade aos
planos de suas parceiras (FIGUEROA-PEREA; OLGUÍN, 2000; DUARTE et al.,
2002; RAMIREZ-GÁLVEZ, 2005).
Pelo fato de a gravidez ocorrer no corpo feminino, a participação masculina
no processo do aborto voluntário, em sua maioria, inexiste. Todavia, quando o os
homens participam de forma mais direta da realização desta prática, eles atuam
oferecendo apoio financeiro para comprar medicamentos com propriedade abortiva
ou custeando o procedimento em clínicas clandestinas. Há, ainda, aqueles que se
distanciam durante todo o processo abortivo, tendo como única participação buscar
a companheira após esta receber alta hospitalar, caso tenha necessitado de
assistência pós-aborto (DINIZ; MEDEIROS, 2012; DANTAS; DINIZ; COUTO, 2011;
SOUZA; DINIZ, 2011).
É importante ressaltar o fato de este evento ser permeado pelas relações de
poder e dominação masculina, as quais predispõem a mulher a interromper a
gravidez, em virtude de pressão psicológica, emocional, além de ameaças de
agressão física feitas por seus parceiros. Nessa situação, o aborto apresenta-se
como um ato de violência moral contra a mulher, oriundo do autoritarismo machista
que as deixa subordinadas aos homens inclusive nas questões reprodutivas (NERY;
TYRREL, 2002; CHUMPITAZ, 2003).
Mediante o exposto, reconhece-se o quão arraigados os papéis atribuídos a
homens e mulheres se fazem presentes na sociedade contemporânea. Apesar das
lutas feministas por uma maior igualdade entre os gêneros na esfera pública e
privada, ainda se percebe recair sobre o público feminino os encargos do contexto
privado, sobretudo aqueles relacionados com a reprodução. Sendo assim,
considera-se imperativo buscar um relacionamento equânime entre os gêneros, com
vistas a garantir os direitos sexuais e reprodutivos desses indivíduos.
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DISCORRENDO SOBRE O
PERCURSO METODOLÓGICO

“[...] a compreensão humana da realidade nunca pode
ser a mesma de Deus, mas esperançosamente as
pesquisas nos conduzem para um entendimento
maior de como o mundo funciona.”
Strauss e Corbin
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3 DISCORRENDO SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO

No intuito de responder aos questionamentos norteadores da presente
investigação, optou-se pela abordagem qualitativa, embasando-se na Teoria
Fundamentada nos Dados, proposta por Strauss e Corbin (2008) e no
Interacionismo Simbólico, segundo Blumer (1969). Concebeu-se que este referencial
teórico-metodológico possibilitaria apreender e analisar o fenômeno estudado em
profundidade, abrangendo a subjetividade inerente à prática abortiva e aos
significados atribuídos pela mulher à participação masculina neste evento.

3.1 DELINEANDO O TIPO DE ESTUDO

Diante do propósito de analisar a participação do homem no processo de
decisão do aborto provocado e seu significado para a mulher, como também
considerando o tipo de referencial teórico-metodológico utilizado, a pesquisa em
apreço foi caracterizada como interpretativa, de abordagem qualitativa. De acordo
com alguns autores, a expressão pesquisa interpretativa advém do “reconhecimento
básico dos processos interpretativos e cognitivos inerentes à vida social [...].”
(CASSIANI; CALIRI; PELÁ, 1996, p. 76).
Este tipo de pesquisa foi escolhido, pois a Teoria Fundamentada nos Dados
busca os significados oriundos de um processo interpretativo estabelecido pelos
indivíduos consigo mesmos e com tudo que cerca determinado fenômeno
(HAGUETTE, 2007).
Considerando o objeto de estudo, a escolha pela abordagem qualitativa se deu
pelo fato de esta possibilitar a apreensão de significados das experiências do mundo
social e do modo como as pessoas o compreendem. Para tanto, faz uso de
perguntas essenciais capazes de captar explicações acerca dos fenômenos sociais,
que possuem significados particulares (POPE; MAYS, 2009).
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3.2 APRESENTANDO O CENÁRIO DE ESTUDO

A pesquisa foi desenvolvida na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC),
localizada no município de Natal, Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Esta instituição
faz parte do complexo hospitalar de saúde da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), o qual é constituído por mais três hospitais, quais sejam: Hospital
Universitário Onofre Lopes (HUOL), Hospital de Pediatria Professor Heriberto
Ferreira Bezerra (HOSPED) e Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB).
A MEJC tem como missão promover excelência no atendimento global e
humanizado à mulher e ao recém-nascido, como também a formação de recursos
humanos, em ações de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão multiprofissional.
Para isto, possui vários setores, entre os quais se destacam: ambulatório de
ginecologia; urgência ginecológica e obstétrica; centro cirúrgico obstétrico; centro
cirúrgico ginecológico; sala de parto; enfermarias para gestantes de alto risco, como
também para puérperas de alto e baixo risco; Unidade de Terapia Intensiva Materna;
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Lactário; Banco de Leite Humano.
Relativo ao setor de urgência/emergência ginecológica e obstétrica da referida
instituição, este conta em sua estrutura física com uma recepção; sala para
acolhimento com avaliação e classificação de risco; três consultórios médicos; sala
para monitoração tocoginecológica e exames ultrassonográficos; posto de
enfermagem com local próprio para administrar medicamentos, além de sala para
discussão de casos obstétricos entre acadêmicos de medicina, médicos e
enfermeiros.
Válido salientar que dentre as principais urgências obstétricas atendidas neste
serviço encontram-se aquelas relacionadas com o aborto, seja ele espontâneo ou
provocado. De acordo com o Centro de Informação e Comunicação da MEJC, no
ano de 2010, 817 mulheres foram submetidas a procedimentos como curetagem ou
aspiração manual intrauterina pós-aborto. Estes dados associados ao fato de a
MEJC ser referência terciária do SUS em atendimento à mulher no estado do RN,
bem como ser uma maternidade escola, cuja pesquisa científica se insere em sua
missão, justificam a sua escolha como campo de pesquisa.
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3.3 RELATANDO OS ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

Pelo fato de a presente investigação envolver seres humanos, teve-se o
cuidado de realizá-la de acordo com os preceitos éticos da Resolução nº 466/2012
do Conselho Nacional de Saúde, a qual dispõe sobre diretrizes e normas para a
regulamentação de pesquisas e testes com seres humanos. Deste modo, o estudo
prezou pela garantia dos princípios básicos da bioética, quais sejam: autonomia, não
maleficência, beneficência, justiça e equidade. Ao considerar tais preceitos, a
pesquisa buscou assegurar os direitos e deveres referentes às participantes, à
comunidade científica, como também ao Estado (BRASIL, 2012).
Assim, ao ser elaborado o projeto de pesquisa, este foi encaminhado,
inicialmente, ao Comitê de Ética da MEJC, no intuito de serem avaliados seus
propósitos e objetivos, com vistas a obter a anuência para o seu desenvolvimento.
Deste modo, houve deferimento da comissão interna, o qual foi formalmente
apresentado por meio de carta de anuência (ANEXO A) e termo de autorização da
supracitada maternidade (ANEXO B). De posse desses documentos, o projeto foi
submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(CEP- UFRN), utilizando o sistema da Plataforma Brasil, obtendo parecer favorável
nº 218.209 e CAAE nº 10332312.9.0000.5537, em março de 2013 (ANEXO C).
Além destes aspectos éticos, foram honrados aqueles concernentes à
dignidade humana. Nesse sentido, as possíveis participantes, ao revelarem
voluntariamente a indução do aborto à entrevistadora, eram informadas acerca da
realização da pesquisa, sendo esclarecidos seus objetivos e propósitos de forma
clara e compreensível. Ademais, eram explicadas as contribuições que o estudo
traria para ampliar o entendimento sobre a relação estabelecida entre os gêneros no
processo decisório do aborto e os subsídios advindos desta, capazes de aprimorar a
assistência a mulheres e homens nos programas de planejamento familiar.
Enfatizou-se, também, o fato de o estudo apresentar riscos mínimos, visto
não oferecer probabilidade de danos físicos, além de não necessitar de
procedimentos

invasivos.

No

entanto,

considerando

a

temática

abordada,

reconhecia-se os riscos de constrangimento diante de alguma pergunta e, por esta
razão, a entrevista foi realizada em local privativo, sendo assegurado o direito de as
mulheres recusarem responder a qualquer questionamento. Contudo, havendo
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repercussões de âmbito psicológico, a equipe de psicologia da MEJC seria acionada
para ofertar assistência especializada, caso a participante aceitasse. Salienta-se
que, embora algumas se tenham mostrado emocionalmente fragilizadas ao relatar
sobre a prática do aborto, nenhuma aceitou conversar com o psicólogo de plantão
da referida maternidade, quando o atendimento lhes foi oferecido.
Ressaltou-se, ainda, que a participação da entrevistada no presente estudo
não traria qualquer benefício financeiro ou similar. Entretanto, caso houvesse gastos
comprovadamente oriundos da inclusão das mulheres na pesquisa, haveria
ressarcimento, se este fosse solicitado. Além disso, foi-lhes assegurado a garantia
de direito de requerer indenização se ocorresse algum dano legalmente comprovado
decorrente de sua inclusão no estudo. Sob este aspecto, não se registrou nenhum
ônus por parte das entrevistadas em virtude de sua inserção na pesquisa.
As participantes foram esclarecidas de que as informações por elas emitidas
seriam guardadas em sigilo no Departamento de Enfermagem da UFRN, durante um
período de cinco anos, sob responsabilidade da pesquisadora responsável e
utilizadas apenas para fins científicos. Ademais, garantiu-se a elas o anonimato, no
intuito de manter suas identidades preservadas. Visto isso, foram informadas sobre
a utilização de pseudônimos, os quais as identificariam na investigação.
No

âmbito

dessas

considerações,

acrescenta-se

que,

a

princípio,

considerando o fato de o aborto voluntário inserir-se em um cenário de ilegalidade
no Brasil, solicitou-se ao CEP-UFRN a dispensa de assinatura dos termos
necessários à participação de seres humanos em estudos científicos, pois estes
seriam documentos comprobatórios sobre a indução do aborto pelas mulheres. Por
isto, a referida solicitação teve o intuito de resguardar os dados biográficos e garantir
o anonimato das participantes, assim como os princípios éticos da beneficência e
não maleficência. Todavia, o pedido foi negado, sendo, portanto, requerido às
entrevistadas a assinatura formal de documentos após as explicações verbais
acerca da pesquisa.
Sendo assim, ao aceitarem participar da investigação, as mulheres foram
convidadas a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(APÊNDICE A), o qual foi impresso em duas vias, uma entregue à participante, após
suas páginas estarem assinadas por ela, como também pela entrevistadora,
conforme solicitação do CEP-UFRN. Além deste documento, solicitou-se a
assinatura do Termo de Autorização para Gravação de Voz (APÊNDICE B).
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Salienta-se que, caso a participante não desejasse ter sua narrativa gravada, as
respostas seriam registradas de forma manual pela entrevistadora. Apesar dessa
possibilidade, não houve recusa de nenhuma mulher em participar do estudo, nem
para gravar a entrevista. Acredita-se que o ambiente reservado e tranquilo utilizado
para coletar os dados propiciou às mulheres uma sensação de conforto para narrar
suas trajetórias abortivas.
Após todas essas explicações, as participantes foram informadas, ainda,
quanto ao direito de retirar o consentimento e desistir de participar da investigação
em qualquer fase de desenvolvimento, sem que isto trouxesse penalidades ou
influenciasse na assistência prestada a elas. Esta situação não foi evidenciada ao
longo do processo de coleta de dados, o qual ocorreu sem intercorrências.

3.4 SELECIONANDO AS PARTICIPANTES DO ESTUDO

A pesquisa foi desenvolvida junto a dezenove mulheres em situação de
aborto, internadas na MEJC em decorrência deste ato. Estas deveriam ter idade
igual ou superior a dezoito anos; admitirem, livremente, a indução do aborto;
apresentarem condições emocionais e/ou físicas favoráveis para responder aos
questionamentos (consciente, sem efeitos de drogas anestésicas, ausência de
sangramento abundante e dores), bem como estarem internadas em decorrência da
prática abortiva. Diante disso, mulheres com idade inferior a dezoito anos, que não
informaram sobre a indução do aborto ou não se encontravam em condições
emocionais e/ou físicas satisfatórias para serem entrevistadas foram excluídas do
estudo.
A seleção das entrevistadas ocorreu de forma intencional, sendo o
quantitativo da amostra considerado satisfatório, com base no critério da saturação
dos dados. De acordo com Strauss e Corbin (2008), a saturação ocorre quando não
surgem, ao longo da análise dos dados, novas propriedades e dimensões nas
categorias, as quais já se encontram bem estabelecidas e validadas. Sendo assim, o
quantitativo de participantes do estudo não precisa ser pré-determinado, visto este
número ser definido ao longo do processo de coleta de dados, isto é, delimitado com
base na amostragem teórica.
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A técnica da amostragem teórica é uma forma de selecionar os
colaboradores de determinado estudo, a qual se diferencia das demais, pois se
desenvolve ao longo da coleta de dados, não sendo determinada previamente à
investigação. Tal amostragem tem como objetivo ampliar oportunidades de
comparar fenômenos, guiando o pesquisador na exploração de novos fatos,
incidentes ou acontecimentos, com vistas a elaborar e refinar as categorias
(STRAUSS; CORBIN, 2008).
É importante destacar que, visando garantir-lhes o sigilo da identidade, às
entrevistadas foram atribuídos, de forma aleatória, nomes de aves. A escolha por
esta nomenclatura deveu-se ao fato de estes animais serem considerados símbolos
de liberdade. Tal simbologia advém de uma visão romântica e poética, visto as aves
serem capazes de alçar voos altos, enxergando à frente dos demais. Nesse sentido,
fazendo uma analogia com as mulheres que interrompem voluntariamente uma
gravidez, o aborto pode ser compreendido como o mais alto voo alçado por elas,
pois, mesmo contrariando ordens sociais, morais e religiosas, buscam ir além, no
intuito de alcançarem liberdade para suas escolhas reprodutivas.
Deste modo, as entrevistadas na presente investigação foram identificadas
pelos nomes a seguir: Águia, Anacã, Andorinha, Araponga, Asa Branca, Beija Flor,
Bentevi, Cisne, Coruja, Gaivota, Garça, Graúna, Jaçanã, Maria Preta, Mariquita,
Maritaca, Narceja, Rouxinol, Sabiá.

3.5 RELATANDO OS PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados na MEJC, no período de março a agosto de 2013,
após aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP-UFRN. O documento
comprovando esta anuência foi entregue ao Comitê de Ética interno da referida
instituição, assim como à chefia de enfermagem. Isto foi considerado necessário
para a coleta de dados, haja vista a necessidade de a entrevistadora inserir-se na
rotina de trabalho da equipe de enfermagem do setor de urgência e emergência
ginecológica/obstétrica da MEJC, no intuito de facilitar o contato com as possíveis
colaboradoras do estudo.
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Ao inserir-se na rotina do setor de emergência, a entrevistadora, sendo
enfermeira, dividiu-se entre este setor, especificamente a Classificação de Risco, e a
Sala de Expectação, local destinado para internamento das mulheres em situação
de aborto. Tal estratégia mostrou-se eficaz, ao longo da coleta de dados, pois nem
sempre as mulheres, ao procurarem o serviço de saúde, revelaram na porta de
entrada as condições que culminaram na ocorrência do aborto. Assim, ao
estabelecer uma conversa informal com as clientes internadas para realização de
procedimentos pós-aborto, a maioria delas sentia-se confiante para admitir a
interrupção voluntária da gravidez.
Neste momento, a entrevistadora informava sobre a realização da pesquisa,
exclusivamente, à mulher que relatou ter induzido o aborto, mediante explicação dos
objetivos e propósitos da investigação, obedecendo a todos os preceitos éticos
expostos anteriormente. Após os esclarecimentos iniciais, questionava-se a ela
acerca da disponibilidade em participar do estudo e, sendo sua resposta positiva,
era conduzida a um ambiente privativo e tranquilo a fim de iniciar a entrevista. Para
isto, utilizou-se uma sala destinada ao setor de telefonia da MEJC, o qual se
encontrava desativado no período de desenvolvimento do estudo, não havendo,
portanto, interrupções no momento das entrevistas.
Salienta-se que a coleta de dados ocorreu por meio de entrevista em
profundidade. Segundo Lakatos e Marconi (2001, p.195) “a entrevista é um encontro
entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de
determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. Assim,
optou-se pela técnica da entrevista, sobretudo, por ela possibilitar um ambiente
favorável para obter dados necessários capazes de responder a questão de
pesquisa.
Relativo à entrevista em profundidade, esta foi utilizada por permitir obter
maiores detalhes e esclarecimentos sobre determinado fenômeno, haja vista ser
iniciada com uma única questão e as demais emergirem a partir das respostas dos
participantes. Ou seja, busca-se aprofundar os discursos à medida que o
entrevistado reflete acerca de um evento específico (POPE; MAYS, 2009).
A fim de nortear esta etapa da investigação, utilizou-se um roteiro de
entrevista constituído por duas partes: a primeira com questões sócio-demográficas
e obstétricas, com vistas a caracterizar as participantes; e a segunda com uma
questão norteadora referente ao objeto específico do estudo – A senhora poderia
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falar para mim sobre a participação do seu companheiro na sua decisão de
interromper a gravidez? (APÊNDICE C)
As narrativas foram gravadas em um dispositivo eletrônico de gravação de
voz, no intuito de apreender as falas na íntegra, as quais tiveram duração entre 45 e
70 minutos. Ao finalizar cada entrevista, questionava-se a mulher se ela desejava
ouvir seu discurso, com vistas a reavaliá-lo e confirmá-lo, porém, nenhuma
colaboradora desejou utilizar o recurso. Após transcrever as informações obtidas
junto às entrevistadas, os áudios foram apagados, por considerá-los uma prova legal
de um ato tido como criminoso cometido pelas participantes.
Convém ressaltar o fato de a entrevistadora, mesmo após ter realizado a
entrevista, permaneceu na MEJC até a participante receber alta hospitalar. Esta
postura pareceu ser a mais respeitosa e ética perante as colaboradoras da
pesquisa, as quais compartilharam de forma sincera sua vivência, em geral, tão
dolorosa

do

evento

abortivo.

Ademais,

a

permanência

na

MEJC,

mais

especificamente na Sala de Expectação, possibilitou ricos registros em um diário de
campo acerca da experiência do aborto e a troca de saberes entre as mulheres
internadas no supracitado setor.
É importante frisar que todo o processo de coleta de dados ocorreu
conforme preconiza a Teoria Fundamentada nos Dados. Todas as entrevistas foram
realizadas seguindo os mesmos procedimentos, sendo a pergunta norteadora feita
igualmente a todas as mulheres. Esta forma padronizada de iniciar a coleta de
dados possibilitou a comprovação de hipóteses, bem como permitiu a identificação
de novas hipóteses. Deste modo, considerando a saturação dos dados, observouse, no processo de análise, a inexistência de novas informações capazes de elucidar
o fenômeno em estudo na 19ª entrevista.

3.6 ANALISANDO OS DADOS

Para análise do fenômeno em estudo, utilizou-se como referenciais teóricometodológicos a Teoria Fundamentada nos Dados, segundo Strauss e Corbin
(2008), e o Interacionismo Simbólico, proposto por Blumer (1969).
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A Teoria Fundamentada nos Dados foi desenvolvida originalmente pelos
sociólogos americanos Barney Glaser e Anselm Strauss, que, apesar de possuírem
tradições filosóficas distintas, contribuíram igualmente na construção do referido
método. Assim, enquanto Glaser, ao desenvolver suas pesquisas de natureza
qualitativa, via-se diante da necessidade de comparar dados, objetivando identificar,
desenvolver e relacionar conceitos, Strauss, influenciado pelas ideias interacionistas,
considerava a percepção de que as pessoas agem com base em significados
definidos e redefinidos por meio de interações. Por tal motivo, concebia essa teoria
como um pilar para a ação social (STRAUSS; CORBIN, 2008).
A união de ambas as concepções possibilitou definir a Teoria Fundamentada
como um produto dos dados reunidos e analisados de maneira sistemática, o qual
permite a construção de uma teoria embasada nas informações obtidas no processo
de coleta. Estas, por sua vez, são analisadas constantemente de forma indutiva e
dedutiva, bem como comparadas entre si, visando originar categorias analíticas
capazes de explicar determinado fenômeno no contexto social em que ocorre. O
surgimento de tais categorias advém de um processo de codificação dos dados, o
qual é tido como dinâmico e ininterrupto, constituído de três fases inter-relacionadas:
codificação aberta, axial e seletiva (STRAUSS; CORBIN, 2008; CASSIANI; CALIRI;
PELÁ, 1996).
Com base nestas explicações, após a realização da primeira entrevista – em
março de 2013 – esta foi transcrita integralmente. Em seguida, passou pelo
processo de microanálise, com vistas a elaborar os conceitos advindos do discurso
da participante. Sobre a microanálise – também denominada de análise linha a linha
–, esta se insere na etapa da codificação aberta, a qual consiste em uma análise
inicial e detalhada, possibilitando o surgimento das primeiras categorias, suas
dimensões e propriedades. Ademais, permite ao pesquisador identificar as relações
existentes entre elas. Esta fase requer uma interpretação precisa e cuidadosa dos
dados obtidos nas entrevistas, sendo o próprio pesquisador influenciado pela
interação com as informações analisadas (STRAUSS; CORBIN, 2008).
Deste modo, os códigos preliminares identificados na codificação aberta
geraram categorias provisórias, suas propriedades e dimensões, as quais serviram
como base para desenvolver entrevistas posteriores, bem como a identificação de
novos códigos e, consequentemente, de novos conceitos. Esclarece-se, portanto,

49

que a análise dos dados ocorreu concomitantemente ao processo de coleta de
dados, conforme propõe a Teoria Fundamentada.
Nesse sentido, a codificação é o que define a estrutura analítica responsável
por orientar a elaboração da teoria. E, por isso, o pesquisador deve utilizar
ferramentas específicas capazes de fornecer técnicas facilitadoras para o
desenvolvimento da codificação. Uma dessas técnicas é a análise por meio de
comparações teóricas, que buscam identificar semelhanças e divergências entre as
propriedades e dimensões de determinado conceito (STRAUSS; CORBIN, 2008).
Ainda na codificação aberta, foram redigidos os memorandos (ou memos),
cujo propósito é manter a pesquisa embasada, como também a consciência do
pesquisador. Sendo assim, apresentam fundamental importância na construção da
teoria, pois armazenam ideias analíticas que podem ser classificadas, ordenadas,
reordenadas (STRAUSS; CORBIN, 2008). Além disso, permitem ao pesquisador
avaliar a necessidade de obter novos dados para esclarecer questões ainda pouco
exploradas sobre o fenômeno. É importante salientar o fato de os memorandos
possibilitarem, também, o registro de informações não verbalizadas, as quais são
observadas nas entrevistas. Estas, por sua vez, apresentaram-se como cruciais no
estudo em apreço, visto, em muitas situações, as expressões faciais, os momentos
de silêncios e de choros das entrevistadas quando analisados em conjunto com as
narrativas, e possibilitaram uma análise mais aprofundada acerca do fenômeno
investigado.
Tratando-se da etapa de codificação axial, nesta foram estabelecidas
relações entre as categorias e subcategorias, com vistas a promover explicações
mais claras sobre o fenômeno. Segundo Strauss e Corbin (2008), esta etapa busca
reagrupar dados divididos durante a etapa da codificação aberta, no intuito de tornar
a análise coerente. Para tanto, busca responder a questionamentos sobre como,
onde, por que, quem, com que consequências o fenômeno ocorre. A partir das
respostas e, consequentemente, dos conceitos emergentes destas, é possível
analisar a experiência estudada de modo mais completo.
Ao seguir todos esses passos, algumas categorias e subcategorias tiveram
seus nomes alterados, no intuito de suas denominações representarem o significado
dos códigos que lhes deram origem. Destaca-se que para nominar categorias e
subcategorias os verbos foram utilizados em sua forma no gerúndio. Pois, conforme
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afirma Charmaz (2009), isto transmite forte efeito de uma ação se processando,
induzindo o pesquisador a refletir nela.
Por fim, a codificação seletiva foi realizada, consistindo no processo de
integrar e refinar as categorias, resultando na definição de uma categoria central, a
qual representa o tema principal da pesquisa e deve correlacionar-se com as
demais. Para tanto, as categorias foram analisadas exaustivamente até a etapa final
da redação. Nesta, realizou-se leitura das fases anteriores, visando avaliar as
informações construídas, a fim de eliminar excessos ou falhas teóricas.
Salienta-se que todas as etapas de codificação da teoria fundamentada
foram seguidas rigorosamente nesta pesquisa. De acordo com Dantas et al. (2009),
este rigor apresenta-se imprescindível na elaboração de uma teoria, cujos conceitos
devem estar interligados, expressando de maneira fidedigna o objeto de pesquisa.
As autoras ressaltam, ainda, que as etapas supracitadas devem estar permeadas de
pensamento crítico-reflexivo, bem como de subjetividade para que exista integração
entre as categorias, visando, assim, contribuir com a construção do conhecimento
do fenômeno.
Após o tratamento dos dados, estes foram analisados com base no
Interacionismo Simbólico, o qual tem seu conceito principal intimamente vinculado
às propostas da Teoria Fundamentada. Este referencial teve seus princípios
traçados por George Herbert Mead no final do século XIX. Entretanto, apenas após
sua morte, Mead teve maior repercussão, sobretudo, devido a publicações de notas
de aulas por seus alunos e interpretações de sociólogos, como Herbert Blumer, que
atribuiu o nome de “Interacionismo Simbólico” a esta teoria-metodológica (LOPES;
JORGE, 2005).
O Interacionismo Simbólico possui como alvo o significado, o qual se origina
da interação e interpretação feita sobre determinado acontecimento. As ações
individuais e coletivas são construídas mediante interação do ser consigo mesmo,
da negociação individual e da reação do outro. Assim, o entendimento de que o
homem interage dinamicamente com tudo aquilo ao seu redor permite compreender
melhor sua relação com o ambiente (LOPES; JORGE, 2005; BRITO; ENDERS,
2011).
Nessa linha de considerações, o Interacionismo Simbólico possui três pilares
fundamentais, considerados por Blumer. O primeiro consiste no fato de cada pessoa
interagir em relação às coisas de acordo com o significado que se atribui a elas.
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Entende-se por coisas tudo o que cerca o indivíduo, sejam pessoas ou objetos
físicos, atividades dos outros ou mesmo situações do dia a dia. O segundo pilar diz
respeito ao surgimento dos significados, o que ocorre mediante interação entre duas
pessoas, enquanto o terceiro e último pilar se referem à manipulação desses
significados por meio de processo interpretativo (BLUMER, 1969).
Relativo à interpretação dos significados, esta, a princípio, determina as
coisas que possuem significado para o indivíduo e o modo como ele irá agir em
frente delas. Isto é, há interação do indivíduo consigo mesmo, no intuito de ele
atribuir um sentido a algo, podendo este mesmo indivíduo manipular os significados
e utilizá-los como um guia de suas ações (HAGUETTE, 2007; BRITO; ENDERS,
2011).
Para melhor compreender este referencial faz-se necessário entender alguns
conceitos pertinentes, quais sejam:
 Self – O ser humano se define através da interação social com os outros e
consigo mesmo, podendo tornar-se sujeito de suas próprias ações. O self é
constituído de duas partes: o “Eu”, o qual possui uma tendência impulsiva,
consistindo na resposta para a atitude do outro; e, o “Mim”, definido como o
outro generalizado ou incorporado no indivíduo, composto por um conjunto
organizado

de

atitudes,

padrões,

compreensões

e

expectativas

compartilhadas em um grupo, possibilitando direcionamento a um ato. Deste
modo, os indivíduos interagem uns com os outros e incorporam o
comportamento social. Por isto, é possível admitir que o ser humano
responde a si mesmo como as outras pessoas lhe responderiam;
 A mente – É a ação simbólica para o self, originada da interação com os
outros e concebida como um processo a qual surge mediante a interação do
indivíduo consigo próprio, usando símbolos significantes, ou seja, gestos
comuns a um grupo;
 Os símbolos – São objetos sociais usados para representar e comunicar, os
quais sofrem a interpretação do indivíduo. Ou seja, tudo aquilo que os
sentidos são capazes de captar é passível de interpretação;
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 A linguagem – É o núcleo do sistema simbólico, sendo indispensável para o
desenvolvimento do Eu e da Mente. Possibilita a representação, os
significados e os valores de uma dada sociedade;
 A sociedade – É um grupo constituído de indivíduos que interagem uns com
os outros e compartilham significados. Neste contexto, as intenções são
transmitidas por gestos, os quais são passíveis de serem interpretados,
tornando-se, pois, símbolos (BLUMER, 1969; HAGUETTE, 2007).

Deste modo, os princípios e conceitos do Interacionismo Simbólico
fundamentam-se no entendimento de que cada indivíduo vive em sociedade e, por
tal motivo, suas atitudes estão embasadas nas ações das outras pessoas. Sendo
assim, desvendar o mundo empírico sob a luz desse referencial teórico possibilita
melhor compreensão da realidade de cada indivíduo, a qual só existe em sua
vivência particular (BRITO; ENDERS, 2011).
Destaca-se o fato de a escolha por este referencial teórico-metodológico ter
ocorrido por ele permitir a interpretação do fenômeno do aborto no contexto em que
ocorre, possibilitando apreendê-lo e identificar os significados emergentes sobre ele
em um processo interativo estabelecido pela mulher consigo mesma, com a
gravidez, com o feto, com o parceiro, bem como com a sociedade.

3.7 DISCUTINDO OS RESULTADOS

Os resultados obtidos na investigação foram discutidos com base em achados
literários referentes às questões sobre aborto, relações entre os gêneros, bem como
no envolvimento de homens e mulheres na dimensão dos direitos reprodutivos.
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REVELANDO A TRAJETÓRIA
ABORTIVA DAS MULHERES

“O ser mulher, subalterna ou rebelde, age. Ela é
pessoa. Mas, muitas vezes, esse agir é dissimulado
porque não consentido, dentro das interdições
impostas pela hierarquia patriarcal que vem soterrando
a existência pessoal da mulher ao impor uma moral
(diferente da moral do varão) que lhe restringe
oportunidades de autoconhecimento.”
Fernanda Carneiro
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4 REVELANDO A TRAJETÓRIA ABORTIVA DAS MULHERES

4.1 CARACTERIZANDO AS PARTICIPANTES DO ESTUDO

No intuito de melhor apreender o fenômeno do aborto provocado, fez-se
necessário caracterizar as personagens centrais desse evento. Assim, foram
analisados aspectos sociodemográficos – idade, estado civil, escolaridade, etnia,
religião, ocupação, renda familiar (APÊNDICE D) – e obstétricos – número de filhos,
aborto pregresso, uso de método contraceptivo e idade gestacional na ocorrência do
aborto em curso (APÊNDICE E).
Deste modo, a idade das participantes do estudo variou de 20 a 44 anos.
Destas, cinco encontravam-se na faixa etária de 20 a 25 anos, nove relataram idade
entre 26 e 30 anos, quatro entre 31 e 35 anos e apenas uma mulher informou ter 44
anos.
Concernente ao estado civil, quatro entrevistadas vivenciavam união estável
com seus parceiros, uma afirmou ser divorciada e quatorzes declararam-se solteiras.
Contudo, entre as solteiras, oito mencionaram estar em um relacionamento amoroso
com o mesmo parceiro por um período que variou de dois meses a dez anos,
havendo predomínio de relações com mais de dois anos de duração.
Tratando-se da etnia, nove participantes declararam-se pardas, a mesma
quantidade informou ser branca e uma negra. Referente à religião, oito mulheres
informaram ser católicas, sete evangélicas, três não seguiam nenhuma religião,
porém afirmaram acreditar em Deus e uma mencionou não ter nenhuma crença
religiosa.
Relativo ao grau de escolaridade, a maior parte das entrevistadas do estudo
alegou possuir ensino médio completo, sendo que duas estavam cursando o ensino
superior e uma já havia concluído a graduação. Quanto à ocupação, verificou-se o
fato de a maioria estar empregada no mercado formal de trabalho, predominando as
atividades laborais no setor de serviços.
No tocante à renda familiar, considerando o salário mínimo equivalente a
R$678,00 no corrente ano, observou-se predomínio de valores entre um e três
salários mínimos. Houve, ainda, duas mulheres cuja renda declarada foi inferior a
um salário mínimo, advinda de programas federais, como o Programa Bolsa Família.
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Destaca-se o fato de apenas uma entrevistada possuir renda superior a cinco
salários mínimos.
Com relação aos dados obstétricos, verificou-se que treze mulheres já
possuíam, pelo menos, um filho. Todas declararam fazer uso de algum
contraceptivo, sendo os anticoncepcionais orais e injetáveis os mais citados por
elas. Além desses, sete participantes referiram o uso de métodos, como o condom e
o coito interrompido, cuja participação do parceiro é fundamental.
Relativo aos abortos pregressos, 10 entrevistadas vivenciavam a experiência
de abortar pela primeira vez, enquanto nove já havia experienciado tal situação.
Dentre essas, convém acrescentar que sete revelaram ter induzido, anteriormente,
um ou mais abortos. Sobre a gestação atual, a maioria das colaboradoras do estudo
estava com idade gestacional entre cinco e seis semanas na ocorrência do aborto,
enquanto duas informaram estar gestante por um período variando entre 12 e 13
semanas. Para a interrupção da gravidez, a maior parte das entrevistadas revelou
ter feito uso isolado de Cytotec® como método abortivo e uma minoria ingeriu este
fármaco, combinando-o com chás, ou utilizou apenas um preparado de ervas
(garrafada), associando este último a esforços físicos excessivos.
Os dados ora expostos corroboram resultados de outros estudos que
evidenciaram as mulheres de diferentes crenças religiosas, pardas, solteiras,
trabalhadoras fora do âmbito doméstico, cujas idades se inseriam no intervalo entre
18 e 29 anos como aquelas que mais recorrem à prática abortiva, fazendo uso de
Cytotec® (SOUZA, 2009; DINIZ, MEDEIROS, 2010). Entretanto, a escolaridade das
participantes do presente estudo diverge da realidade encontrada por estudiosos,
haja vista possuírem, majoritariamente, nível médio completo.
Este fato pode estar associado às mudanças nos padrões sociais, em que
se tem evidenciado que as mulheres estão protelando a maternidade e priorizando
outros aspectos de suas vidas, sobretudo aquelas inseridas na classe média. Dentre
tais aspectos, destacam-se o trabalho e estudo, ambos voltados para ascensão
feminina no contexto profissional (PATIAS; BUAES, 2012).
Quanto aos dados obstétricos, a maioria das participantes já possuía filhos.
No entanto, uma parcela expressiva já havia realizado abortos em outro momento de
suas vidas, fato condizente com a literatura (CARVALHO, 2009; SOUZA et al.,
2010). Tratando-se do uso de contraceptivos, o fato de todas terem declarado utilizar
algum método e ter engravidado de maneira não planejada leva a considerar que
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elas podem não possuir informações suficientes para utilizar os métodos
anticoncepcionais, tornando o seu uso falho e possibilitando a ocorrência de uma
gestação inesperada.
A análise e o conhecimento das características das entrevistadas fazem com
que sejam considerados os aspectos intimamente vinculados à indução do aborto,
os quais possibilitarão melhor entendimento dos resultados apresentados a seguir.
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4.2 APRESENTANDO AS CATEGORIAS

Considerando o processo de análise embasado na Teoria Fundamentada
nos Dados, os discursos das entrevistadas possibilitaram conhecer o itinerário
referente ao processo da ocorrência do aborto, perpassando desde a decisão e
envolvimento do parceiro no contexto até a realização do ato em si.
Sendo assim, os discursos das participantes deram origem a três categorias,
quais sejam: “Decidindo sobre a interrupção da gravidez”, “Envolvendo o parceiro no
processo decisório do aborto provocado” e “Concretizando a prática abortiva”.

4.2.1 Decidindo sobre a interrupção da gravidez

A primeira categoria emergiu naturalmente das falas das entrevistadas à
medida que revelaram como se deu a decisão de interromper suas gravidezes.
Durante o processo de construção da categoria, pode-se observar que este evento é
pensado, em geral, desde o instante da descoberta da gestação, acarretando na
mulher vivência de sentimentos diversos.
Deste modo, a presente categoria foi composta por três subcategorias, a
saber: “Descobrindo a gravidez”; “Expressando sentimentos envolvidos no processo
de decisão do aborto” e “Referindo os motivos para interromper a gravidez”. Estas
podem ser visualizadas no quadro abaixo (Quadro 1), o qual mostra os códigos
envolvidos na elaboração das supracitadas subcategorias.
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QUADRO 1 – Decidindo sobre a interrupção da gravidez








Constatando o atraso menstrual
Suspeitando da gravidez
Sentindo náuseas e enjoos
Percebendo mudanças no humor
Percebendo mudanças corporais
Realizando testes de gravidez
vendidos em farmácia
 Realizando exame laboratorial
 Realizando ultrassom
 Recebendo a notícia da gravidez
 Desesperando-se ao receber a
notícia da gravidez
 Entristecendo-se ao receber a
notícia da gravidez
 Sentindo vontade de morrer
 Sentindo que o mundo está
acabando
 Sentindo-se
culpada
pela
ocorrência da gravidez
 Vivenciando a decisão do aborto de
maneira sofrida
 Reconhecendo
os
dias
que
antecederam ao aborto como
estressantes
 Considerando a situação financeira
inadequada
 Temendo perder o emprego
 Considerando
que
um
filho
atrapalharia planos futuros
 Não desejando mais um filho
 Não recebendo apoio familiar para
dar continuidade à gravidez
 Receando perder a liberdade
 Não desejando ter filho fruto de
relacionamento casual
 Não desejando criar um filho sem a
presença paterna
 Temendo o parceiro não assumir as
suas responsabilidades com o filho

SUBCATEGORIAS

Descobrindo a gravidez

Expressando sentimentos
envolvidos no processo de
decisão do aborto

Referindo os motivos para
interromper a gravidez

CATEGORIA 1 - DECIDINDO SOBRE A INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ

CÓDIGOS
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4.2.1.1 Descobrindo a gravidez

A subcategoria em questão trata do modo como as participantes do estudo
descobriram suas gravidezes. Contudo, até terem, de fato, essa constatação,
passaram por um estágio de desconfiança, embasada pela ocorrência de uma
relação sexual desprotegida, seguida, principalmente, do atraso menstrual, além de
outros sinais e sintomas tidos como característicos de uma gestação em curso.
Minha última menstruação foi dia 05 de março e era pra eu ter menstruado
dia 05 de abril e não veio mais [...] eu já tava sentindo enjoo, meu peito já
tava inchado de leite e minha barriga com um volumezinho, que a gente
sabe que volume é esse, né? [...] o que mais poderia ser? (Gaivota)

[...] apareceu muito enjoo e meus peitos tavam doendo. Aí eu já descobri
logo [a gravidez]. Porque meu primeiro menino foi assim também. Da minha
menina... Tudinho foi assim. Antes de fazer o teste [de gravidez], eu sabia já
[...] eu já tinha aquela certeza dentro de mim, só que eu não queria aceitar.
(Andorinha)

[...] eu já comecei a passar mal, a sentir náuseas, enjoos, meus peitos
rapidamente já começaram a doer e eu já tenho duas filhas, né, conheço já
os sintomas. (Rouxinol)

Os relatos acima evidenciam as mudanças no corpo feminino como aspecto
essencial para as mulheres suspeitarem ou mesmo constatarem o estado gravídico.
Deste modo, sinais e sintomas como alterações de humor, inapetência, enjoos,
náuseas, vômitos, cólicas, aumento do volume e da sensibilidade das mamas
apareceram de forma mais frequente nas falas das entrevistadas. Essas mudanças
fisiológicas concordam com o período gestacional informado por elas, as quais
estavam, ainda, no primeiro trimestre de gestação.
Pelo fato de a maioria das participantes já ter vivenciado anteriormente uma
ou mais gravidezes, a presença desses sintomas ultrapassou a dúvida e as levou a
ter certeza sobre sua condição. Isto ocorreu, sobretudo, devido ao estabelecimento
de um processo mental capaz de promover comparações entre a situação atual com
o passado, permitindo às mulheres resgatar lembranças de gravidezes anteriores.
Isto, por sua vez, possibilitou comparar os diferentes momentos de suas vidas e
buscar informações outrora já estabelecidas, no intuito de confirmarem seus
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pressentimentos. É importante frisar que este processo mental também se deu
naquelas cuja gestação ocorria pela primeira vez. Em geral, elas recorreram a
situações e/ou vivências de pessoas próximas – amigas, primas, vizinhas –, visando
comprovar ou refutar as suas interpretações quanto às mudanças já estabelecidas
em seus corpos.
Para Marcon (1995), ao suspeitar da gravidez, a mulher estabelece uma
consciência acerca da possibilidade de existência real daquela, tornando-se mais
alerta às alterações corporais já evidenciadas. Nesse sentido, passa a buscar
mecanismos de negação dos sintomas ou começa a se preparar para ter suas
dúvidas confirmadas, o que pode ocorrer a partir de conhecimentos adquiridos em
experiências pregressas ou realização de exames diagnósticos.
Essa realidade foi identificada no presente estudo, pois embora as
entrevistadas tenham recorrido a suas vivências anteriores ou de terceiros para se
perceberem gestantes, a constatação se fez necessária, haja vista a incerteza a
respeito do diagnóstico ter ocasionado conflitos emocionais. Deste modo, apesar de
algumas participantes terem constatado a gestação precocemente, com o
aparecimento dos primeiros sintomas, não realizando qualquer tipo de exame
diagnóstico, a maior parte delas recorreu a exames laboratoriais, testes de gravidez
vendidos em farmácia ou a realização de ambos para constatarem sua condição
gravídica.
Começou com tanto enjoo. Nossa, foi tanto enjoo. [...] Eu tive muito enjoo,
vomitei bastante. [...] Tive cólicas e eu não entendia as cólicas. Até o dia
que eu realmente decidi fazer um exame de Beta-HCG pra ver o que era
que tinha. (Águia)

[...] eu fiz um exame de farmácia, aí deu positivo. Aí, eu não acreditei. Aí, eu
peguei e fui fazer o beta [-HCG]. Aí fiz o beta, aí deu positivo também.
(Narceja)

A realização de um exame diagnóstico apresenta-se como aspecto
fundamental para traçar o limite entre a suspeita e a comprovação, de fato, da
gravidez. É a partir dessa constatação que a mulher se conscientiza quanto à
existência de um novo ser em desenvolvimento dentro de si e começa a definir
mentalmente os rumos da gestação. Contudo, essa certeza de estar grávida pode
variar de acordo com o desejo de gestar um novo filho, realidade expressa no
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descrédito dado aos resultados dos supracitados exames, levando-as a realizarem
outros para se conformarem com o estado gravídico.
Nas narrativas, pode-se evidenciar que este momento demarcava o início do
processo decisório do aborto, visto ser ele o responsável por emergir diversos
pensamentos e reflexões acerca dos prós e contras para as mulheres darem
continuidade à gestação. De acordo com a PNA, a realização de exames faz parte
do itinerário percorrido para provocar o aborto ilegal, sendo utilizados vários meios
diagnósticos de gravidez, quais sejam: o exame de sangue beta-HCG, teste de
farmácia e a ultrassonografia obstétrica. Este último, de acordo com os autores,
apresentou-se como uma novidade no referido itinerário, pois além de ser mais
invasivo, possibilita a visualização do embrião ou feto (DINIZ; MEDEIROS, 2012).
Ao visualizar o embrião, acredita-se que a mulher deixa de concebê-lo como
“algo” e passa a interpretar as imagens como as de “alguém” em processo de
formação intraútero, adquirindo, portanto, um significado maior para ela. Esta
significação ocorre, segundo Chazan (2008), porque as imagens oriundas do exame
e as informações por ele fornecidas fazem a gravidez tornar-se algo real,
transformando o feto em bebê e promovendo a mulher ao patamar de mãe.
Sendo assim, a realização da ultrassonografia poderia ser um fator
impeditivo na decisão de interromper a gravidez. Entretanto, nos discursos de
algumas entrevistadas, este exame apresentou-se imperativo em seu processo
decisório, fato relacionado, especialmente, por ele lhes permitir tomar conhecimento
da idade gestacional.
[...] Primeiro eu fui fazer um exame de farmácia. Comprei dois e daí deu
positivo. Depois, eu fui fazer o exame de sangue e também deu positivo. Aí,
eu fui fazer a ultra que deu que eu tava com quatro semanas [de gravidez].
E, daí, eu pensei, repensei e decidi induzir o aborto. [...] Só que antes de
fazer fui tirar uma outra ultra pra saber como é que tava e já tava com seis
semanas [de gravidez], aí fiz [o aborto]. (Rouxinol)

[...] eu fui fazer logo o exame de sangue. Aí deu logo positivo. [...] Depois,
eu bati até uma ultra, quando eu tava com um mês. Quando eu bati a ultra,
eu disse: ‘se tiver grandinho, eu não vou tirar!’ Mas, só tinha uma pintinha,
num tinha nada! Um mês, num tinha nada! Tava tão pequenininho que eu
num boto nem na cabeça que isso era uma vida [silêncio]. Por isso eu tive
coragem, porque tava pequenininho. Se na ultra desse que ele tava grande,
eu ia ter que ter [o filho]. Eu não ia ter coragem não [...]. (Coruja)

Percebe-se, nos trechos apresentados, que a ultrassonografia aparece como
um exame complementar, não sendo aquele de escolha inicial para diagnóstico da
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gravidez. Tal situação possivelmente ocorre pela maior facilidade de acesso e menor
custo dos outros exames, podendo também estar relacionado com a sua finalidade
no processo de decisão da prática abortiva. Por ser mais detalhado, informar de
maneira precisa a idade gestacional e revelar o estágio de desenvolvimento em que
o embrião se encontra, o exame ultrassonográfico atuou, no universo das
entrevistadas, como aspecto decisivo pelo aborto. Pois, ao tomar conhecimento do
pouco tempo de gravidez e identificar nas imagens produzidas pelo exame apenas
uma “mancha” ou “pintinha” – e não algo semelhante a uma pessoa–, algumas
mulheres estabeleceram em seu imaginário a inexistência de vida e foram imbuídas
de coragem para realizar o aborto, conforme aponta o relato de Coruja.
Nessa linha de considerações, pesquisa realizada por Motta (2012)
evidenciou o tempo de gestação como algo ponderado pelas mulheres na prática
abortiva, visto considerarem que o concepto passa a se constituir enquanto pessoa
e adquire cada vez mais vida com o avançar da gravidez. Essa ideia pode ser
correlacionada pela autora com a permissividade do público feminino em realizar
abortos ainda nas primeiras semanas de gravidez. Porém, esta permissão deixa de
existir quando a idade gestacional atinge ou ultrapassa quatro meses, período em
que o referido evento se torna inaceitável, visto já se tratar de uma pessoa no ventre
materno, cujo futuro foi interrompido.
A noção gradualista do desenvolvimento do indivíduo relaciona-se com o
conceito de pré-embrião, o qual diz respeito à fase anterior ao surgimento dos
primórdios da medula espinhal e da individualidade do ser. Sob esta óptica, o
embrião ou feto ganha status de pessoa ao longo de sua formação, bem como
adquire condição relacional, isto é, passa a ser reconhecido como ser humano pela
mãe e sociedade (LUNA, 2009).
Relativo às participantes do presente estudo, estas reconheceram a idade
gestacional como aspecto relevante em seu processo de decisão do aborto, haja
vista, em estágio inicial de desenvolvimento, o feto ainda não ser considerado por
elas uma pessoa. Entretanto, é importante destacar a complexidade desta situação,
pois, embora não o identifiquem como indivíduo, já o percebem como um ser com
vida, que, futuramente, seria seu filho, com traços e feições similares as suas e/ou
do

parceiro.

Por

esse

motivo,

algumas

referiram

não

realizar

exame

ultrassonográfico por medo de perder a coragem de persistir na ideia de interromper
a gravidez e aquelas, que o fizeram para constatar os estágios iniciais do estado
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gravídico, relataram sensações ao visualizar o embrião, diante do pensamento de
interromper aquele ciclo.
[...] Dessa vez, eu sabia que era só um mês [de gestação], nem quis bater a
ultra antes, se não, ia escutar o coração, ver... E num ia ter coragem.
(Anacã)

[...] tu vê aquela ultra e, por mais que seja só uma bolinha ali no meio
daquela escuridão toda que você vê da ultrassonografia, sei lá, pesa um
pouco a consciência, por saber o que você vai fazer. É uma vida! Eu tenho
duas filhas e minhas filhas são tudo pra mim! Vem um pouco aquela coisa
de instinto maternal. [...] Não sei, acho que instinto maternal, né? (Rouxinol)

Embora tenha sido identificado no estudo o exame de imagem como algo
importante no processo de decisão do aborto, as declarações acima o revelam como
perturbador. Acredita-se que isto ocorra pelo fato de este exame possibilitar à
mulher interagir de maneira mais concreta com algo de que, até então, só havia se
dado conta pela presença de mudanças fisiológicas e resultados confirmatórios
escritos em papéis. Assim, observar o embrião e escutar seus batimentos cardíacos
tende a fazê-la reconhecer a existência de uma vida e, por isso, desperta
sentimentos diversos capazes de desencorajá-la a induzir o aborto e pensar em
levar gestação a termo.
Nesse sentido, salientando a fala de Rouxinol, o fato de já possuir filhos e ter
passado pelo processo gestatório a fez refletir sobre a importância da sua prole,
quando interagiu com as imagens do feto. Isto provocou o surgimento de sensações
complexas, as quais embasaram o reconhecimento do concepto como uma vida
capaz de despertar o “instinto maternal”, surgindo, por isso, um sentimento de pesar
pela ideia da prática abortiva.
O reconhecimento de exames de imagem como desencorajadores para a
decisão do aborto fez com que diversas localidades dos Estados Unidos da America
passassem a exigir legalmente, desde 2011, a realização da ultrassonografia. Essa
obrigatoriedade não se limita à submissão da mulher ao exame, mas exige-se, em
alguns estados, a escuta dos batimentos cardiofetais e, até mesmo, a descrição pelo
médico das características do embrião, devendo a mulher aguardar 24 horas para
optar, definitivamente, pela interrupção da gravidez (BULLA, 2012).
Mediante o exposto e analisando o processo de descoberta da gravidez à luz
do Interacionismo Simbólico, constata-se que, ao receber a notícia, a mulher
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interpreta tal situação considerando o contexto por ela vivenciado e suas condições
de vida. E, a partir disto, busca decidir os rumos a serem tomados, adotando uma
postura intrinsecamente associada ao significado por ela atribuído à ocorrência de
uma gestação não planejada ou indesejada. Este processo mental é permeado por
um emaranhado de sentimentos, os quais emergem, sobretudo, quando não há o
desejo de continuar grávida.

4.2.1.2 Expressando sentimentos envolvidos no processo de decisão do aborto

A descoberta da gravidez, em geral, desperta sensações diversas, que estão
imbricadas à aceitação pela mulher desta circunstância em sua vida. Assim, quando
esta não é planejada e apresenta-se como algo inoportuno, surge uma gama de
sentimentos conflitantes em torno das decisões femininas sobre os rumos da
gestação.
Nesse sentido, a maioria das participantes do estudo afirmou ter recebido a
notícia de que estava grávida com tristeza e desespero, conforme se observa nos
discursos a seguir:
[...] depois que eu fiz o exame de sangue, eu não tive coragem de ver [o
resultado]. Aí, vim andando e pensando [...] Quando eu abro [o exame], no
meio da rua, o mundo inteiro para. Aí é que começa o desespero. Positivo!
[...] quando descobre, o seu mundo cai! (Águia)
Eu entrei em estado de depressão! [Riso nervoso]. [...] Eu fiquei, assim,
ferida, mesmo, tá entendendo? É como se tivessem jogado um balde de
água fria em mim. É uma coisa que eu não aceito, não aceitava e nem
quero de jeito maneira. É, tipo, uma coisa que eu não quero [Baixa o tom
de voz]. Pronto, isso me matou! (Maria Preta)

[...] quando eu vi o resultado, aí, eu só faltei morrer! Na mesma hora eu
pensei: ‘vou tomar remédio, não posso ter [filho] não!’ E o meu desespero?
[...] (Jaçanã)

A negação da gravidez, presente de maneira significativa nos relatos,
apresentou-se como principal motivador à vivência de sentimentos negativos, os
quais surgiram desde a suspeita e permaneceram até a comprovação do estado
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gravídico. A angústia em torno desta confirmação tende a fazer a mulher protelar a
busca por exames confirmatórios ou mesmo adiar o recebimento de seu resultado.
Deste modo, acredita-se que tal atitude ancora-se no receio de enfrentar a realidade
de uma gestação não planejada, a qual requer uma tomada de decisão sobre o
desfecho.
Convém destacar a fala de Jaçanã, que, ao constatar sua gravidez, pensa
de imediato na indução do aborto. Esse pensamento apresentou-se comum entre as
entrevistadas, que alegaram a necessidade de agir rapidamente a fim de não
desistirem da decisão, como também declararam existir um tempo adequado para
realizar o aborto, remetendo-se à idade gestacional. Ademais, a ideia de morte,
expressa em diversas entrevistas, mostra o desespero e a aflição sentidos por elas
quando descobriram a gestação, evidenciando o quanto esta era indesejada.
Corroborando estes dados, pesquisas identificaram maior presença de
emoções negativas diante da descoberta da gravidez em mulheres que induziram
aborto quando comparadas com aquelas cujo aborto se deu de maneira espontânea.
Dentre tais sentimentos prevaleceram o desespero, a preocupação, a tristeza e o
medo (BERTOLANI; OLIVEIRA, 2010; BORSARI et al., 2013).
Entende-se que o surgimento dessas emoções ultrapassa o óbvio e
encontra raízes na percepção social da maternidade, a qual não deve ser negada,
visto ser algo tido como sagrado e inerente à essência feminina. De acordo com
Patias e Buaes (2012), ao negar esta etapa da vida, as mulheres se afastam de sua
identidade

construída

culturalmente,

ao

longo

dos

séculos,

cujos

pilares

fundamentais estão em gestar e criar os filhos, sendo necessário, para isso, abdicar
de suas necessidades em benefício da prole.
Nos dias atuais, apesar de a modernidade ter possibilitado mudanças nesta
forma tradicional de conceber o papel de mãe, este ainda permanece uma marca
identitária categórica das mulheres, sobretudo pela relação com a fisiologia de seus
corpos. Entretanto, embora este evento esteja vinculado ao ciclo de vida do grupo
feminino, salienta-se seu caráter social – e não essencialmente biológico –, haja
vista estarem inseridos diversos significados atribuídos pela própria mulher, havendo
interferência da sociedade (SCAVONE, 2001; RODRIGUES, 2008).
Deste modo, é possível compreender a ambivalência emocional externada
pelas participantes da investigação. Pois, à medida que não desejavam dar
continuidade à gravidez, viam-se frustrando expectativas sociais e burlando valores
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morais adquiridos em sua socialização, os quais nem sempre desejavam infringir.
Este conflito existente em seu interior embasava-se na contradição de sentir,
simultaneamente, felicidade e tristeza, sobretudo, por estarem convictas da
necessidade de interromper a gestação.
Eu fiquei feliz quando descobri que tava grávida. Feliz, mas que vinha um
bocado de coisa pela frente. Uma carga grande, sabe? Em cima de mim.
Demais, demais, demais! Tinha que fazer isso [aborto]... [Respira
Profundamente] (Beija-Flor)

Eu fiquei feliz e também fiquei triste quando soube que tava grávida. Por
que eu já sabia que ia ser interrompida, desde o primeiro momento que eu
engravidei, eu já sabia. (Cisne)

Analisando as narrativas como um todo, apesar de o conflito de sentimentos
não ter sido mencionado diretamente por todas as participantes, esse misto de
emoções foi percebido de maneira velada em suas falas. Segundo Pérez (2006), isto
ocorre pela ambiguidade entre a vontade e o descontentamento em decidir pelo
aborto, que é visto, geralmente, como única solução diante de uma gravidez não
necessariamente indesejada.
É importante mencionar o sentimento de felicidade vinculado à ideia das
entrevistadas de se reconhecerem como capazes de conceber uma criança. Seja
por estarem vivenciando a primeira gestação ou já serem multigestas e terem
induzido outros abortos, a gravidez, mesmo sob tais condições, apresenta-se como
uma constatação necessária às mulheres de suas capacidades de gerar e parir um
filho. Tal reconhecimento lhes permite apreender que, quando possível e se
desejarem, poderão atingir, no futuro, o patamar de mãe tão requerido socialmente.
Quanto à sensação de tristeza, esta surgiu com a descoberta da gestação e
persistiu até o seu desfecho. Ao pensar no aborto como uma opção, a mulher
entende contrariar a ordem natural da existência feminina interrompendo um ciclo e
pondo fim na vida de um filho. Assim, interage com seus valores e contexto social,
os quais estigmatizam a prática abortiva, deixando-as tristes e angustiadas por
reconhecerem o aborto como única possibilidade real. Nesse sentido, percebe-se o
modo como padrões culturais determinados pela sociedade influenciam as mulheres
em suas formas de pensar e sentir durante o processo de decisão do aborto,
concordando, portanto, com um dos fundamentos do Interacionismo Simbólico.
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Estes mesmos padrões contribuíram para as participantes se sentirem
culpadas quando se descobriram gestantes, especialmente, por entenderem ter
facilitado a ocorrência da gravidez. Esta facilidade esteve relacionada com as falhas
em seu papel de responsável pela contracepção e planejamento familiar, sobretudo
pelo esquecimento do uso (ou não utilização) de métodos anticoncepcionais, como
pílulas e injeções.
Eu quem não me cuidei, né? [...] Até tomei a pílula do dia seguinte, porque
quando eu tinha relação [sexual], no outro dia eu tomava a pílula do dia
seguinte. [...] Só que depois da terceira vez que você toma a pílula, não faz
mais efeito, né? Foi esse o meu caso. Meu erro foi esse aí. (Jaçanã)

A culpa é toda minha! Porque eu não tomo anticoncepcional. Porque eu
engordo muito quando eu tomo. Aí, eu não quis mais tomar. Eu uso só
camisinha. Aí, acabou acontecendo isso de estourar. [...] Confiei demais.
(Sabiá)

Eu já uso [anticoncepcional injetável] há 12 anos e eu, há um tempo, parei
de tomar [...] Eu sabia que existia a possibilidade de engravidar, só que [...]
ninguém vai usar camisinha namorando sete anos. Porque é muito ruim
usar. É desconfortável e incomoda muito. Aí, uso sempre injeção pra evitar
essas situações. Mas, dessa vez, eu confiei demais. Foi culpa minha, né?
(Cisne)

As relações entre os gêneros, presentes na sociedade, impõem às mulheres
a responsabilidade exclusiva pela contracepção, fazendo-as se sentirem culpadas
quando esta não é realizada a contento, como se pode identificar nas falas. Nestas,
o sentimento de culpa emergiu de maneira unânime, mesmo entre aquelas que
faziam uso de contraceptivos masculinos, cuja participação do homem era
imprescindível, revelando o quão arraigado se encontra a segregação de papéis na
esfera reprodutiva.
Tratando deste assunto, Silva et al. (2011, p.2421) evidenciaram em seu
estudo que, apesar das inúmeras mudanças relativas à divisão de tarefas entre
homens e mulheres no contexto privado, não se percebe, ainda, efetiva participação
masculina no planejamento familiar. Esta realidade ocorre, inclusive, em virtude da
exclusão feita pelas próprias companheiras, que preferem deixar o homem à
margem desta situação, responsabilizando-se integralmente por este aspecto da
vida do casal. Este fato é tido pelos autores como uma “armadilha de gênero”, visto
reproduzir e reforçar as concepções hegemônicas desta natureza.
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Este entendimento também se fez presente nos relatos das entrevistadas, as
quais se culparam por não fazerem uso de métodos contraceptivos e terem confiado
apenas em uma forma de contracepção, especialmente, o preservativo masculino,
trazendo à tona a ideia de ineficácia deste quando comparado aos hormonais. É
possível que isto revele certo conhecimento acerca da eficácia dos diferentes
métodos contraceptivos, pois, enquanto os de composição hormonal tem a taxa de
falha entre 0,1% e 0,3%, no primeiro ano de uso, o condom, quando usado
corretamente, tem um índice equivalente a 3% (BRASIL, 2002).
Ainda sobre o preservativo masculino, autores revelaram em suas pesquisas
a pouca aceitação deste pelos homens e a dificuldades de as mulheres negociarem
com os parceiros o seu uso, atribuindo a isto o poder que eles exercem sobre elas
(CARVALHO, 2009; SILVA et al., 2011). No entanto, os dados do presente estudo
mostraram existir certa repulsa feminina em utilizar o condom, especialmente, em
relacionamentos duradouros, em que pode haver problemas no processo de
negociação, embora isto não tenha ficado explícito nos relatos. Seja pela confiança
no companheiro, diminuição do prazer sexual ou por considerarem incômodo o uso,
algumas mulheres referiram não gostar desse método e, ao esquecerem o
contraceptivo hormonal, arriscaram-se a engravidar para não se indispor no
relacionamento amoroso, como revela a fala de Cisne.
Convém salientar o uso abusivo da contracepção de emergência por parte
de algumas entrevistadas. Estas, por não terem parceiro fixo, optaram por utilizar
este método em vez das pílulas convencionais, não sendo observado o
reconhecimento do risco em contrair alguma doença sexualmente transmissível em
relações sexuais desprotegidas. De acordo com o Ministério da Saúde (2005), a
contracepção de emergência – conhecida popularmente como “pílula do dia
seguinte” – não deve ser utilizada de forma regular como método contraceptivo.
Pois, além de acarretar transtornos no ciclo menstrual, o uso frequente reduz sua
eficácia, que é sempre menor do que a obtida pelo método anticonceptivo de rotina.
Este entendimento pode ser evidenciado em alguns discursos, inclusive na fala de
Jaçanã, nos quais a ocorrência da gravidez foi atribuída à menor eficácia deste
método pelo seu uso indiscriminado.
Concernente àquelas mulheres que declararam usar anticoncepcionais
hormonais orais ou injetáveis, estas revelaram irregularidades em tal prática.
Independentemente da via de administração, as participantes afirmaram esquecer
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data e/ou horário corretos no uso desses medicamentos, ficando susceptíveis a uma
gravidez não planejada. Chama a atenção o fato de este esquecimento não
estimular a busca de outras formas de prevenir uma gestação, sobretudo, quando
utilizavam este tipo de contraceptivos há anos. Isto porque, mesmo tendo
consciência do risco, elas se embasaram no pensamento advindo do senso comum
de proteção contra gravidezes quando o uso de hormônios ocorria há um período
prolongado. Nestes casos, foi mencionado, por algumas participantes, ser
necessário inclusive a realização de tratamento caso desejassem um filho
futuramente, conforme revela a fala a seguir:
Eu não tomei a injeção. Eu sempre tomava, nunca deixei de tomar. Aí,
quando foi um mês, eu deixei de tomar. Eu esqueci. E nessa, eu já parei faz
uns cinco meses [...]. A gente vai, tipo assim, na sorte, né? Porque o povo
num diz que quando você toma muito tempo injeção, a gente não tem
facilidade de tá engravidando? E tem gente que ainda diz que a pessoa tem
que fazer tratamento [para engravidar]. Aí, você vai naquela falsa ilusão.
Então, eu fui arriscando, arriscando... Até engravidar. (Maria Preta)

Sendo assim, entende-se que, diante da descoberta da gravidez, o
sentimento de culpa se estabeleceu devido a um processo interpretativo e reflexivo
da mulher acerca de seu contexto de vida, ressignificando seus conhecimentos e a
aplicabilidade destes em suas técnicas contraceptivas. Ao estabelecer essa
associação, tendeu a se punir por não tê-los ponderado e preferido arriscar-se em
uma relação sexual desprotegida, atitude tida como reprovável socialmente.
Corroborando este pensamento, Borsari (2012) situa a culpabilidade próxima a
outros sentimentos, como desonra e vergonha, os quais são originados quando
algum comportamento é censurado pela sociedade, bem como pelo próprio
indivíduo autor da conduta.
Todas essas emoções negativas, emergentes do conflito instalado na mente
feminina diante do desejo de interromper uma gravidez, guardam relação com a
censura e os julgamentos morais em torno da prática abortiva. Assim, as mulheres
tendem a vivenciar este processo de decisão de forma estressante e sofrida.
Foi estressante viu? Eu não dormia [...] por causa disso, aquela coisa
estressante. (Maritaca)

70

Eu achei que ia ser o melhor pra mim [abortar]. Mas, te digo, eu passei
esses dias todinhos... É muito difícil! [Pausa] Porque eu queria [o filho] e
não queria. Eu não queria fazer isso [...] O povo pensa que a gente não
sofre, né, mas a gente sofre. (Bentevi)

Essas declarações reforçam o sofrimento existente na tomada de decisão de
interromper a gravidez e revelam a interação estabelecida pela mulher consigo
mesma, por meio de momentos reflexivos antecedentes à efetivação, de fato, do
aborto. Apesar de a ideia de realizar tal ato tenha surgido, para a maioria das
entrevistadas, no mesmo instante que se descobriram grávidas, destaca-se ter
existido um tempo necessário – que variou entre elas–, de reflexão sobre esta
conduta, ponderando todas as consequências decorrentes de sua escolha.
Como destaca a fala de Bentevi, é conhecido ser do senso comum associar
a prática abortiva a uma atitude isenta de aflição e sofrimento, e a tendência de
idealizar a imagem daquela que a realiza como alguém desprendida e livre de
padrões morais. Entretanto, os discursos revelaram a angústia como um dos
sentimentos mais presentes em todo itinerário abortivo, sobretudo no momento de
decisão, em que pareceu adquirir um significado maior. Possivelmente isto se
relaciona com o fato de ser o primeiro instante em toda a trajetória do aborto em que
há ruptura das regras morais, religiosas e legais, gerando ambiguidades e emoções
controversas, conforme mencionado anteriormente.
Segundo Borsari (2012), o sofrimento é inerente à essência humana, no
entanto, sua manifestação é condicionada à cultura, à história e ao próprio indivíduo,
apresentando-se como algo subjetivo e relativo no contexto de cada um. Sob essa
óptica, é possível conceber que o misto de sentimentos identificado no processo
decisório da prática abortiva relaciona-se com as particularidades de vida das
mulheres, as quais são avaliadas em um processo mental promovendo interação
delas com suas convicções e realidade social. É esta interpretação de seu universo
privado a responsável por identificar os motivos relevantes capazes de impulsionar a
prática abortiva.
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4.2.1.3 Referindo os motivos para interromper a gravidez

O processo de decisão do aborto perpassa por inúmeros fatores que o
desencadeiam e variam de acordo com a individualidade de quem vivencia uma
gravidez não planejada. Neste sentido, diversos foram os motivos relatados pelas
entrevistadas para interromperem a gestação, sendo estes variáveis de acordo com
as suas condições financeiras, relacionamento familiar e amoroso.
Válido salientar o fato de estes motivos estarem inter-relacionados e
dependerem da realidade vivenciada por cada mulher. Por isso, é notória a presença
de inúmeras razões nos discursos das participantes para optarem pelo aborto,
sendo mais ressaltado o aspecto econômico, sobretudo quando elas já possuíam
filhos. Nestes casos, fizeram uma avaliação quanto as suas possibilidades
financeiras em criar mais uma criança, sendo este aspecto determinante na
interrupção da gravidez.
[...] não tenho dinheiro, eu vivo com minhas filhas nas situações que dá pra
viver [...] Eu tô desempregada, não tenho dinheiro pra nada! [...] eu nem
tenho faculdade, nada. Como é que eu vou ter mais um filho sem condição
nenhuma? (Gaivota)
[...] eu comecei a pensar: ‘Nossa, com três filhos eu não vou poder dar a
mesma qualidade de vida que eu dou pras minhas duas filhas’ [...] eu fui
pensando por aí. Fiquei pensando nisso [...] um terceiro filho ia acabar
tirando muitas coisas que eu dou pra elas que eu não ia poder dar [...]
Então, eu optei fazer o aborto. (Rouxinol)

Observa-se o temor das participantes em ter sua situação econômica
agravada com o aumento da prole, acarretando consequências na qualidade de vida
ofertada aos filhos. Assim, percebe-se nos relatos expostos uma relação entre
condição econômica e o número de filhos, o que ocasionaria mais gastos e, por
conseguinte, maiores dificuldades financeira. Tal realidade tornou-se acentuada
quando a mulher não possuía vínculo empregatício, sendo autônoma ou dependente
de terceiros, bem como de recursos advindos de programas federais, como o
Programa Bolsa Família. Corroborando este fato, diversos estudos mostram o fator
financeiro e o receio em não conseguir manter as necessidades básicas do filho
como motivos intimamente relacionados com a decisão feminina de abortar (NADER
et al., 2008; BORSARI, 2012; FUSCO; SILVA; ANDREONI, 2012).
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A questão financeira não esteve presente apenas nos discursos de mulheres
com filhos, ela também ganhou destaque entre aquelas mais jovens, que ainda não
haviam vivenciado uma gestação. Nestes casos, a dependência financeira dos pais
foi um fator relevante, especialmente, pela não aceitação da gravidez pelos
familiares e por não ter recursos próprios para manter uma criança.
Minha vida está muito difícil! Minha mãe não me aceitou, meu pai não me
aceitou [grávida]. [...]. Então, assim, eu me senti pressionada e numa
situação muito difícil. Entendeu? Pressão por todos os lados [...] Pra onde
eu vou com a criança? O que é que eu vou fazer? [...] Como é que eu ia
assumir sozinha [o bebê]? Desempregada, sem pai, sem mãe perto de
mim? [...] Ninguém disse pra eu tirar [o bebê], mas ninguém disse pra eu
ter. Foi isso que ocasionou o meu aborto. (Beija-Flor)

O trecho acima mostra a existência de interlocutores no processo decisório,
os quais contribuíram de maneira expressiva para definir os rumos da gestação. A
repulsa da gravidez por parte da família quando não se tem emprego ou outra fonte
de renda parece ser uma situação, a qual tira da mulher qualquer possibilidade de
escolha, visto ela se ver sem opção diante das pressões e acusações familiares.
Atentando para a interação existente com outras pessoas no supracitado processo,
entende-se que a postura adotada pela família de Beija-Flor demandou uma nova
significação do evento vivenciado. Isto lhe possibilitou estabelecer um processo
interpretativo, elaborando questionamentos para si sobre o seu futuro, culminando
em sua tomada de decisão para interromper o ciclo gestatório.
Nessa linha de raciocínio, Brandão e Heilborn (2006) afirmam ser tenso o
período entre a descoberta e a decisão quanto ao futuro da gravidez em jovens,
especialmente, quando há divergência entre as suas opiniões e de seus pais. A
jovem gestante tem consciência de que a falta de apoio parental a impossibilitará de
decidir o desfecho da gestação. Já os pais, por sua vez, sentem-se temerosos pelo
destino dos filhos e buscam soluções julgadas por eles como mais adequadas,
dentre as quais se inclui o aborto.
Ainda no contexto da condição financeira, outro aspecto relatado pelas
participantes diz respeito ao fato de a gestação ser um obstáculo na busca por
trabalho entre as mulheres sem emprego fixo ou desempregadas. Quanto àquelas já
empregadas, estas relataram medo de perder o cargo se o empregador descobrisse
sua condição gravídica e, por tal motivo, optaram abortar.
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Eu pensei no meu trabalho. Se ela [patroa] soubesse disso [gravidez] ia me
botar pra fora. [...] E eu comecei faz 15 dias. Como é que eu vou dizer que
tô grávida? (Andorinha)

Eu desempregada, como seria? Eu grávida pra procurar emprego? Pra
cuidar do meu filho e ainda vindo outro? Como eu ia trabalhar? (Garça)

[...] quando chegasse cliente pra mim e o menino começasse a chorar,
como eu ia dar de mamar a esse menino? Eu ia perder minhas clientes
tudinho. [...] E nenhuma cliente vai chegar e eu vou dizer ‘Peraí, que eu vou
dar de mamar’. Ninguém ia esperar não! Quem ia? [Silêncio] (Coruja)

Constata-se uma preocupação significativa das entrevistadas em manter
seus postos de trabalho, sobretudo quando se declararam como as principais
responsáveis pelo sustento da família. Tal fato possibilita compreender a urgência
em solucionar o “problema” vivenciado, objetivando preservar o emprego e a
manutenção da família. Assim, percebe-se haver uma associação direta entre
gravidez e ônus, entendendo este último não ser apenas financeiro, mas também de
autonomia feminina. Isto porque a perda ou impossibilidade de obter renda faz as
mulheres retornarem a uma posição de dependência da família ou do companheiro.
Dados similares foram encontrados na investigação de Borsari (2012), a qual
identificou o trabalho, o fator econômico e a participação ativa na vida social como
aspectos importantes capazes de desencadear a rejeição da gravidez pela mulher.
Nesse sentido, a presença de empecilhos na vivência plena dos fatores supracitados
pode levá-la a não desejar seu estado e impulsioná-la à prática abortiva.
Sabe-se que as mudanças nas relações entre os gêneros fizeram a
população feminina ganhar espaço no setor público da sociedade, participando
ativamente do mercado de trabalho e obtendo prestígio pessoal e profissional
(BRUSCHINI,1994). Em se tratando de mulheres com baixo poder aquisitivo, essa
inserção no mercado – formal ou informal – apresenta-se relevante, visto estarem
assumindo, cada vez mais, os postos de provedoras da família ou compartilhando as
despesas com o parceiro. Reportando-se às participantes da pesquisa e
reconhecendo a inserção da maioria delas em estratos sociais mais baixos, pode-se
evidenciar o receio da perda de emprego como principal fator a ser ponderado pela
maioria em sua decisão de abortar.
No entanto, conforme mencionado anteriormente, há uma gama de fatores
entrelaçados no processo decisório do aborto, o qual varia com a história e a
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situação de vida das mulheres. Mesmo que a questão econômica se tenha revelado
preponderante nos discursos, as entrevistadas buscaram associar a ela outros
aspectos de suas vidas para explicarem ou se convencerem do aborto como melhor
escolha. Especificando as mulheres mais jovens, os projetos profissionais,
especialmente, o desejo de dar continuidade nos estudos em um curso superior,
destacaram-se em suas falas, sendo fundamental para rejeitarem a ideia de ter um
ou mais filhos.
Porque eu pretendo, sim, fazer um curso, uma faculdade, estudar mais.
Quer dizer, ia atrasar meus planos. [...] No passado, eu deixei muita coisa
pra trás, pra cuidar da minha filha. Então, agora, eu teria que fazer isso
novamente [...] E eu não queria isso. (Cisne)

Eu poderia ter que abdicar ou do trabalho ou da faculdade. Porque fazer os
dois não daria. E eu também pensava na minha liberdade. Pensava: ‘Eu
não vou mais poder sair. Eu não vou mais poder ir pras festas que eu
gosto!’ Porque não ia poder, né? [...] Eu não tenho o apoio da minha mãe
pra cuidar do meu filho se eu precisar. Aí, essas coisas também foram
pesando. [...] Foi egoísta. Eu sei que fui egoísta. (Graúna)

Os discursos expostos reforçam as mudanças em torno das funções
desempenhadas pelos gêneros na sociedade moderna, onde a mulher tem
valorizado a carreira profissional, postergando a maternidade para um momento
julgado como mais apropriado. Contudo, segundo Scavone (2001), apesar das
referidas transformações sociais, o papel de mãe ainda prevalece como aspecto de
forte significado na cultura feminina, gerando dilemas entre aquelas que buscam
conciliar a vida profissional com a família e filhos.
Tais dilemas puderam ser identificados nas narrativas das colaboradoras do
presente estudo, as quais revelaram uma concepção, ainda que velada, da perda de
liberdade caso a gestação fosse levada a termo. Pois, o papel de mãe estaria em
uma posição de evidência, exigindo dedicação integral e impossibilitando a mulher
de desempenhar outras tarefas, como estudo e trabalho. Nesse contexto, Cisne
revelou sua experiência em ter abandonado os estudos para cuidar de sua filha,
ainda na adolescência, situação utilizada como parâmetro para pensar no futuro e
refletir acerca de seus projetos enquanto mulher e profissional, realidade encontrada
também no estudo de Chumpitaz (2002).
A ideia de se voltar para o âmbito privado, cuidando das crianças e afazeres
domésticos, pareceu ser uma espécie de prisão que cessaria a ascensão feminina
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na vida pública. Essa lógica de pensamento foi empregada por Graúna, a qual
apresentou o agravante de não contar com o apoio familiar quanto ao cuidado com o
filho, caso optasse por tê-lo. Ademais, associou a estas justificativas o receio de ser
privada de momentos de lazer, por entender a maternidade como um impedimento
para a diversão, considerando-se egoísta por pensar em si em detrimento do filho.
Fato digno de nota é a associação da atitude de abortar com o egoísmo, a
qual foi identificada em algumas narrativas – como a de Graúna – e pode ser
analisada sob a óptica do Interacionismo Simbólico. De acordo com Blumer (1969),
as ações admitidas em uma dada sociedade advêm de um processo interpretativo,
no qual o self surge a partir das definições elaboradas pelos outros, que servem
como um espelho para o Eu ver a si mesmo. Nessa perspectiva, ao se
reconhecerem egoístas, as participantes refletem a imagem construída pela
sociedade sobre as mulheres que interrompem uma gravidez, as quais são vistas
como egocêntricas por impedirem o nascimento de um ser.
Além da dificuldade financeira e dos aspectos inerentes capazes de agravála – número de filhos, ausência de vínculo trabalhista e dependência financeira–,
identificou-se, majoritariamente, nas entrevistas, o relacionamento amoroso como
fator determinante e, muitas vezes, decisivo para o episódio do aborto. A variedade
nos tipos de relação afetiva foi evidenciada de maneira expressiva na decisão pelo
aborto, pois é justamente o modo pelo qual esta é vivenciada que define a postura
do parceiro diante de uma gravidez não planejada e a interpretação desta pela
mulher.
Considerando que a maioria das participantes declarou-se solteira, os
relacionamentos variaram entre casuais ou namoros prolongados, podendo estes
ocorrer com homens em união matrimonial com outra mulher. Nessa conjuntura, o
receio de o parceiro não assumir as responsabilidades paternas, a falta de apoio
masculino e o não desejo de criar um filho sem a presença do companheiro foram
razões ressaltadas como determinantes para a indução do aborto.
Eu quero ser mãe, agora só com um companheiro do lado. [...] Um homem
responsável, trabalhador, que dê assistência [...], que seja amigo.
Entendeu? [...] Não sozinha. (Araponga)

[...] esse filho agora não era do pai da minha filha não. Por isso que eu quis
tirar. Foi só um lance [...]. Foi só uma vez! Eu só quero ter outro filho dum
homem que esteja morando comigo dentro de uma casa. Entendeu?
(Narceja)
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Eu namorei com ele [parceiro] três anos. Mas, hoje ele tem outra mulher.
[...] Se ele tivesse comigo, se ele morasse comigo, poderia até ter [o filho]
[...]. Eu não quero mais ter filho, assim, duma pessoa que num tá comigo.
[...] [Pausa]. É muito ruim criar um filho sozinha, é ruim demais! [...] É ruim o
financeiro, a criação [educação]. Eu fui criada sem pai e o que eu não quis
pra mim, eu não queria pro meu filho. (Bem-te-vi)

Nas declarações acima, percebe-se a instabilidade e/ou casualidade na
relação amorosa como fatores determinantes no processo de decisão do aborto.
Nesse tipo de relação, existe o medo de não serem apoiadas no cuidado do filho,
visto que o homem tende a não se sentir também responsável por aquela gestação,
haja vista não existirem, ainda, laços de afetividade e confiança voltados à parceira.
Assim, mulheres em relacionamentos casuais, de curta duração ou no qual o
parceiro não era visto por elas com o estereótipo adequado para assumir o posto de
pai – trabalhador, provedor, companheiro –, consideraram mais estes aspectos em
detrimento de outros motivos ou os ponderaram de maneira equivalente para decidir
cessar a gravidez.
Para Ramírez-Gálvez (2005), a magnitude e o tipo de relação afetiva
vivenciada pelo casal é imperativo para surgir a vontade de ter um filho. Deste
modo, ao ocorrer uma gestação inesperada são levados em conta os projetos
femininos e masculinos relativos à formação familiar, bem como o desejo de ambos
estabelecerem vínculos um com o outro por toda a vida.
Quando se trata de relacionamentos instáveis, o interesse em constituir uma
família parece ser reduzido. O receio de criar um filho sozinha apresentou-se de
maneira expressiva nos relatos, mas não esteve atrelado, exclusivamente, aos
custos com a criação, pois envolveu, também, aspectos da socialização deste.
Embora sejam plurais os modelos de conformação familiar dos últimos anos, a ideia
de constituir uma família nuclear mostrou-se significativa no presente estudo, sendo
revelada uma visão romântica a respeito do enlace conjugal com o parceiro e da
concepção de filhos. Para tanto, o homem deveria apresentar diversos atributos,
como companheirismo, solidariedade, provedoria

e, sobretudo, paternidade

responsável. Esta última característica foi constantemente ressaltada nos discursos
como necessária para o bom desenvolvimento emocional da criança.
Relativo à importância do pai, destaca-se a vivência de Bem-te-vi sem a
presença deste em sua infância, a qual interpreta como negativa e, por isso, não
desejou o mesmo destino para o filho. Essa interação com o passado, apesar de
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não ter sido bem esclarecida pela entrevistada, levou-a a refletir sobre o que anseia
oferecer em termos de cuidado, educação e bens materiais aos seus descendentes,
ressaltando, ao longo da sua narrativa, a necessidade de ajuda com as despesas da
criança e apoio para educá-la.
Diversos estudos mostram uma união estável como protetora da ocorrência
de abortos, visto reduzir significativamente as chances de este evento ocorrer
(NADER et al., 2008; FINER et al., 2005). Especificando a realização deste ato entre
mulheres solteiras e casadas legalmente, Silva e Andreoni (2012) revelaram em sua
investigação que as solteiras, diante de uma gravidez não planejada, recorrem cerca
de quatro vezes mais à prática abortiva quando comparadas àquelas na vivência de
um casamento. Isto, na concepção das autoras, ocorre devido à maior
disponibilidade de métodos contraceptivos para as mulheres casadas – incluindo
neste rol a esterilização –, bem como maior facilidade de elas discutirem com seus
companheiros sobre levar ou não a gestação a termo.
No caso das solteiras com ou sem parceiro fixo, é possível pensar que a
discussão sobre a ocorrência de uma gravidez inesperada e o seu desfecho inexista.
Dentre as razões para isto ocorrer, destacaram-se a ausência de laços de
afetividade com o homem, distanciamento masculino diante da notícia da gestação
ou mesmo o não desejo de envolvê-lo em algo tido por elas como próprio do
universo feminino.
De modo geral, esta primeira categoria possibilitou compreender como se dá
a decisão pela prática abortiva, sendo esta um processo que permite às mulheres
interagirem com seus valores socioculturais e sua realidade social, e, por isso,
vivenciada de maneira difícil e sofrida. As particularidades da vida de cada mulher
foram de suma importância nesta decisão, sendo o aspecto econômico e o
relacionamento com o parceiro fatores decisivos em sua escolha reprodutiva.
Salienta-se o fato de o tipo de relação afetiva vivenciada por elas ter sido
fundamental para optarem envolver os seus parceiros nesse contexto da
reprodução.
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4.2.2 Envolvendo o parceiro no processo decisório do aborto provocado

A segunda categoria construída com base nos discursos das participantes
diz respeito ao envolvimento do homem no processo decisório da prática abortiva, o
qual ocorreu mediante o desejo feminino de compartilhar a notícia da gravidez
inesperada com o parceiro. Assim, dependendo do tipo de relacionamento afetivo
existente entre o casal, as entrevistadas relataram diversas posturas adotadas pelo
homem diante da gestação e as emoções emergidas deste processo interativo.
Desse modo, os códigos identificados no processo de análise deram origem
às seguintes subcategorias: “Comunicando ao parceiro sobre a gravidez”,
“Revelando as atitudes do parceiro diante da notícia da gravidez” e “Relatando os
sentimentos oriundos da interação com o parceiro”. Estas podem ser observadas no
Quadro 2.
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CÓDIGOS
 Comunicando o parceiro sobre a
gravidez
 Escondendo
do
parceiro
a
ocorrência da gravidez
 Considerando não ser necessário
informar ao parceiro sobre a
gravidez
 Partilhando a decisão do aborto
com o parceiro
 Contando ao parceiro sobre a
gravidez após já ter decido sobre o
aborto
 Deixando a mulher com o encargo
de decidir o rumo da gravidez
 Não desejando filhos de um
relacionamento casual
 Esquivando-se da responsabilidade
paterna
 Tendo dúvidas sobre a paternidade
 Recebendo a notícia da gravidez de
maneira passiva
 Não apoiando a gravidez da
parceira
 Agindo de maneira estranha com a
parceira
 Pressionando a mulher a abortar
 Desejando o filho
 Tentando convencer a mulher a dar
continuidade a gravidez
 Não concordando com a decisão do
aborto







Sentindo tristeza pela atitude do
parceiro
Sentindo raiva do parceiro
Decepcionando-se com o parceiro
Sentindo-se
desprezada
pelo
parceiro
Sentindo raiva do parceiro
Referindo sentimento de raiva
vivenciado pelo parceiro diante da
decisão do aborto

SUBCATEGORIAS

Informando ao parceiro
sobre a gravidez

Revelando as atitudes do
parceiro diante da notícia
da gravidez

Relatando os sentimentos
oriundos da interação
com o parceiro

CATEGORIA 2 – ENVOLVENDO O PARCEIRO NO PROCESSO DECISÓRIO DO ABORTO PROVOCADO

QUADRO 2- Envolvendo o parceiro no processo decisório do aborto provocado
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4.2.2.1 Informando ao parceiro sobre a gravidez

A gestação é algo inerente à corporalidade das mulheres e, por tal motivo,
elas vivenciam um processo interativo com as mudanças fisiológicas estabelecidas
em seus corpos. Este fato levanta a suspeita da sua condição gravídica, não as
deixando tão surpresas diante da comprovação. No entanto, esta mesma situação
não ocorre com o público masculino, o qual só toma consciência deste evento
quando é informado pelas parceiras.
Assim, conforme se observa no Quadro 2, esta subcategoria emergiu das
narrativas das colaboradas do estudo, que informaram como aconteceu o
compartilhamento da notícia da gravidez e da decisão do aborto com o parceiro.
Contudo, a atitude em revelar esta situação esteve vinculada ao modo de
perceberem o relacionamento amoroso que estavam vivenciando, como também o
comprometimento do homem nesta relação. Neste sentido, quando esta era tida
como instável ou casual, com pouco ou nenhum vínculo afetivo, as mulheres
preferiram não comunicar sobre a gestação aos parceiros, decidindo o seu desfecho
de maneira solitária.
Eu não falei pra ninguém [sobre a gravidez]. Não era o pai da minha filha,
foi de um outro relacionamento que eu tive. [...] Ele só soube que minha
menstruação tava atrasada, mas eu não concretizei pra ele que eu tava
gestante não. Ele é casado. Eu me encontrava com ele às vezes. [...] Eu
não quis comentar com ele. Pra que contar? Ele ia ficar na dúvida se era o
pai. Então, fiz tudo sozinha [Silêncio]. (Jaçanã)

Eu nem contei pra ele. [...] a gente ficou três a quatro vezes e, daí, eu achei
que não valia a pena contar [sobre a gravidez]. [...] A gente não tem nada
muito sério, então, foi uma decisão muito minha. [...] É diferente, por
exemplo, se eu tivesse um namorado, uma coisa séria de um ano, dois
anos, uma pessoa que eu realmente gostasse. Com certeza eu iria contar.
E, com certeza, a decisão seria dos dois. (Rouxinol)

Estas

falas

evidenciam

a

indisponibilidade

das

entrevistadas

em

compartilharem suas decisões reprodutivas com os parceiros, não considerando
relevante incluí-los no processo decisório do aborto, seja pela pouca intimidade
entre ambos ou por considerarem o encargo desta escolha como unicamente delas.
Além disto, a interpretação feita referente à instabilidade e à falta de perspectiva no
relacionamento as levou a crer que a postura deles em relação à notícia da gravidez
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seria de descaso e rejeição para com elas e o filho. Este pensamento foi visto como
responsável por fazê-las omitir a gravidez e a decisão de abortar, excluindo os
homens deste processo.
Mesmo sendo a concepção um fenômeno dual, as participantes tomaram
para si a responsabilidade de optar pelo aborto, reforçando a hegemonia social
presente entre os gêneros no âmbito da reprodução, assunto considerado
exclusivamente feminino. Entretanto, decidir sozinha pelo aborto nem sempre
constitui uma postura de autonomia. Isto porque, em geral, as mulheres são
impelidas a optar por este ato em virtude de seus contextos de vida e
relacionamentos amorosos instáveis, haja vista não acreditarem na possibilidade de
apoio masculino no momento atual, tampouco no futuro.
Segundo Chumpitaz (2002), o conceito de autonomia feminina na esfera
reprodutiva apresenta-se complexo. Pois, pode estar atrelado a uma atitude
libertária e independente, bem como associar-se à sensação de abandono diante de
uma escolha difícil repleta de significados, como é o caso do aborto. Esta concepção
ganha força no presente estudo quando se percebe nos relatos que a exclusividade
feminina nas decisões reprodutivas esteve presente, em sua maioria, quando a
gestação ocorria na vigência de relacionamentos ocasionais, sem vínculos afetivos.
E, na existência destes vínculos, a maior parte das entrevistadas revelou ser ideal
partilhar com o parceiro a decisão de interromper a gravidez, conforme aponta o
relato de Rouxinol.
Corroborando os dados ora expostos, a pesquisa desenvolvida com homens
e mulheres que tinham nível universitário de escolaridade identificou a participação
masculina nas questões reprodutivas como dependente da permissividade feminina
de compartilhá-las. Isto porque, sendo o ciclo gestatório intrínseco à fisiologia das
mulheres, a decisão delas de abortar mostra-se soberana, visto serem as
responsáveis por gestar, parir e oferecer os primeiros cuidados ao recém-nascido
(RAMÍREZ-GÁLVEZ, 2005).
A referida soberania do desejo feminino quanto a continuar ou não com a
gestação foi identificada nas narrativas das participantes, mesmo entre aquelas que
optaram dividir com seus parceiros a notícia deste evento.
Eu fui fazer o teste de gravidez, aí deu positivo. Mas, aí eu disse: “Ah! Não
quero esse menino não! Não quero nem saber!” Eu não esperei ele
[parceiro] dizer nada. Eu não queria [a gravidez]. (Coruja)
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Eu só contei quando eu tinha comprado [Cytotec®], porque eu não tinha
certeza se ele ia aceitar. [...] Mas, quando eu comprei [Cytotec®], que eu
tava com o comprimido na mão, aí eu fui e disse pra ele disse: ‘eu tenho um
negócio muito sério pra falar com você. Eu acho que estou grávida. Mas, eu
já comprei o comprimido e tô só lhe avisando’ [...]. (Maria Preta)

Quando eu contei [sobre a gravidez], ele ficou passado, assim [Risos]. Ele
ficou parado, pensando um tempo. Aí ele fez: ‘E agora? A gente vai fazer o
quê?’ Aí eu: ‘A gente? Eu vou tirar!’ [Baixa o tom de voz]. (Maritaca)

Apesar de se observar uma atitude de comunicação com os parceiros a
respeito de seu estado gravídico, percebe-se haver uma postura inabalável por parte
das mulheres acerca do desejo de finitude da gravidez. Ao contatarem aos homens,
não buscaram dialogar sobre a continuidade da gestação, mas, sim, impuseram
seus desejos reprodutivos, sem considerar qualquer significação deles sobre tal
circunstância.
Nessa conjuntura, entende-se não ter havido interação direta entre o casal
na escolha pela prática abortiva. Esta decisão foi estabelecida pela própria mulher
ao interagir consigo mesma, avaliando o relacionamento amoroso, o significado
atribuído por elas à chegada de um filho e às mudanças que isto acarretaria em sua
vida. Assim, informar ao parceiro sobre a gravidez e a decisão pelo aborto,
concomitantemente, pareceu muito mais uma postura de reparar um erro do que de
partilhar questões relativas à reprodução. Evidencia-se este fato na fala de Maria
Preta, a qual protelou comunicar ao cônjuge sobre a gravidez e o desejo de
interrompê-la, temendo não receber o apoio dele para realizar o ato.
A posição secundária dos homens neste tipo de decisão foi verificada
também em pesquisa realizada por Heilborn et al. (2012; 2012). Estes autores
identificaram menor número de abortos provocados nas biografias dos homens
quando comparados às mulheres, indicando que nem sempre foram informados
sobre a ocorrência deste ato. De acordo com os referidos autores, a centralização
na figura feminina em situações de aborto deixa o grupo masculino à margem de
qualquer possibilidade de se posicionarem contrários ou favoráveis, inclusive em
situação de conjugalidade. E, quando são solicitados a vivenciar conjuntamente este
processo, a participação masculina está vinculada à divisão dos custos provenientes
da concretização do aborto ou à imposição de arcarem com todas as despesas.
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Nessa linha de considerações, convém ressaltar que a maior parte das
colaboradoras da presente investigação, embora tenham decidido sozinhas
interromper a gravidez sem consultar a opinião de seus parceiros, relatou a eles esta
escolha visando obter apoio financeiro e/ou emocional.
[...] eu mandei uma mensagem [de celular] pra ele, falando que tinha feito
um exame, porque minha menstruação tinha atrasado. Aí, eu falei pra ele
que queria dinheiro pra tomar a pílula, o Cytotec®.[...] Ele tinha que ajudar!
Num fez [o filho]?[...]. (Narceja)

A busca por ajuda do parceiro, nos casos de encontros ocasionais, quando
ocorreu, voltou-se à necessidade de partilhar os gastos com o procedimento. Isto
esteve ancorado no entendimento de ser obrigatória a divisão das responsabilidades
diante da ocorrência de uma gravidez imprevista, situação justificada, por algumas
participantes, pela ideia de não terem concebido sozinhas o filho. Embora isto
pareça uma maneira de as mulheres buscarem relações mais igualitárias entre os
gêneros, reforça, ainda mais, as iniquidades relacionais no âmbito da reprodução,
visto imporem aos parceiros as atitudes a serem tomadas por eles.
Aprofundando esta análise, pode-se inferir que a busca por recursos
financeiros com os homens relacionou-se à concepção existente na sociedade –
embasada nos preceitos patriarcais – quanto à posição de provedor atribuída a
estes indivíduos. De acordo com Narvaz e Koller (2006), as prescrições impostas
pelo patriarcado nas relações entre mulheres e homens no âmbito privado
determinam a eles a responsabilidade, enquanto pais, de promover a disciplina,
ordem e o sustento familiar.
Nesse sentido, acredita-se ter havido uma interação das entrevistadas com
valores e costumes alicerçados em sua socialização para definirem o seu papel e o
do parceiro no contexto do aborto. Em tal circunstância, entende-se a provisão
masculina como uma atitude a ser assumida em relação à parceira mesmo diante de
uma gestação inoportuna, a qual inclui a oferta de dinheiro, com vistas a viabilizar a
prática abortiva.
Essas considerações ganham sustentação em resultado de pesquisa
desenvolvida no Rio de Janeiro, que apontou, como aspecto importante no itinerário
abortivo, o papel de provedor adotado entre homens de camadas populares. A
atuação deles com as parceiras ofertando os recursos necessários para interromper
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a gestação permitiu aos estudiosos formularem a hipótese acerca de uma maior
inserção masculina no processo decisório do aborto (HEILBORN et al., 2012).
Todavia, no presente estudo, o maior envolvimento dos homens na decisão
de abortar se deu de maneira mais ativa quando as mulheres desejaram dividir a
notícia da gravidez inesperada e os sentimentos oriundos desta. Este desejo
emergiu,

principalmente,

nos

relatos

daquelas

que

relataram

conviver

harmoniosamente com o parceiro, independente do tempo de relação.
Bom, eu contei, primeiro, pelo telefone. [...] E depois, à noite, começamos a
conversar [...]. Aí, foi quando a gente conversou sobre o aborto. (Águia)

A princípio, quando eu contei que estava grávida [...] a gente foi, conversou
e eu perguntei: ‘e aí? Como é que a gente vai fazer?’ Aí, a gente, eu e ele,
sentou e conversou junto. E a gente decidiu que, naquele momento, a
solução seria essa [abortar]. (Cisne)

Constatou-se nas falas certo interesse das entrevistadas em escutarem e
ponderarem a opinião masculina quanto aos rumos da gestação, expressando uma
ideia de discussão conjunta sobre levar ou não a gravidez adiante. Esta situação
ocorreu, na maioria das vezes, quando a relação era tida como mais estável e feliz.
Deste modo, a confiança depositada e o reconhecimento da necessidade de
compartilhar as escolhas reprodutivas com seus parceiros foram mencionados, haja
vista o aborto ser reconhecido como uma decisão do casal. Entretanto, de acordo
com Chumpitaz (2002), quando a convivência conjugal é conflituosa e não existem
atitudes de cumplicidade entre os pares, as mulheres tendem a analisar estas
condições relacionais, definindo-as como relevantes para optarem pelo aborto, sem
incluir o homem nesta decisão.
É importante ressaltar que a compreensão a respeito da responsabilidade
igualitária entre os gêneros esteve presente nas narrativas de algumas participantes,
especialmente por considerarem que as atitudes do parceiro diante da notícia da
gravidez não planejada e, por vezes, da ideia já estabelecida da prática abortiva,
voltar-se-ia ao apoio e companheirismo. Ao interpretarem a situação relacional, as
entrevistadas estabeleceram mentalmente uma possível reação masculina quando
soubesse da gestação inesperada, a qual nem sempre foi a mesma idealizada por
elas.
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4.2.2.2 Revelando as atitudes do parceiro diante da notícia da gravidez

A decisão feminina em informar aos parceiros sobre a gestação e envolvê-los
nas questões reprodutivas, conforme mencionado anteriormente, teve como fator
principal o tipo de relacionamento amoroso vivenciado. Este mesmo aspecto,
segundo os relatos das entrevistadas, também foi significativo para os homens
reagirem diante da notícia da gravidez. Nesse sentido, quando se encontravam em
uma relação ocasional ou com pouco envolvimento afetivo, eles não assumiram
suas responsabilidades parentais, seja por não desejarem filhos de um
relacionamento instável ou por duvidarem da paternidade.
[...] quando eu contei que estava grávida, mostrei o exame a ele, ele tremia
todinho, quase que não abria o papel direito. [...] mas, depois ele não quis
mais saber. Com o passar do tempo, ele se fez de desentendido, sabe? Ele
deixou de ligar pra mim. Eu ligava e ele não queria falar comigo. Fugia. [...]
Ele não quis, de certa forma, assumir no geral. (Beija-Flor)
Eu falei assim: ‘Me ajude! Eu tô grávida, eu fiz um exame’. Aí, ele disse bem
assim: ‘não, né meu [filho] não, só pode ser de outro!’ [...] Ele disse que não
era dele. É mentira, mulher! Eu num sou louca! Se eu só fiquei com ele,
como é que pode ser filho de outra pessoa? [Pausa] (Narceja)
A participação dele? ‘Te vire!’ Eu fui pedir ajuda a ele pra saber o que a
gente podia fazer. Se ele poderia me dar o dinheiro pra comprar o remédio
ou se poderia assumir [o filho] junto comigo. Aí, ele disse que não era dele e
mandou eu me virar. [Choro Prolongado] [...] Ele é casado, sabe? Faz
mais de 10 anos que eu conheço ele [...]. Só que, como a gente não se vê
frequentemente, ele deve ter deduzido que eu tinha outra pessoa. (Garça)

As declarações acima mostram o esquivamento masculino para não assumir
as responsabilidades de ter um filho com alguém que, possivelmente, não almejava
criar vínculos. Ao rejeitarem a gestação não planejada, os homens deixaram as
mulheres com o encargo de definir sozinhas o seu desfecho, ficando explícito em
suas condutas o não desejo de se envolver neste processo. Essa ausência de
interação com o processo decisório do aborto esteve associada à presença de
dúvidas sobre a paternidade, uma vez que a escassez de vínculos significativos
entre o casal levou as participantes a interpretarem a reação masculina como uma
atitude de desconfiança quanto à possibilidade de elas terem outros parceiros
sexuais.
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No entanto, convém salientar que as colaboradoras do estudo nem sempre
recorreram aos parceiros no intuito de fazê-los reconhecerem-se como pais. Em
várias situações – como no caso de Narceja –, elas os procuraram com o único
propósito de obter ajuda financeira a fim de interromper a gravidez. Isto porque, na
maioria das vezes, não consideravam o momento certo, tampouco o parceiro
adequado para constituir uma família. Porém, esse apoio não foi evidenciado,
justamente por eles não se sentirem responsáveis pela ocorrência da gravidez e
pelo filho.
Concordando com esses dados, Vigoya e Navia (2012) afirmam ser a
postura do homem na decisão do aborto intrinsecamente relacionada a aspectos
subjetivos, dentre os quais se destacam o tipo de relação amorosa vivenciada com a
parceira e a importância que atribui a ela em sua vida afetiva. Sendo assim, quando
não

há

compromisso

emocional

entre

ambos,

o

interesse

em

assumir

responsabilidades com a criança inexiste. Isto pode ser justificado pelo fato de a
gestação apresentar-se como algo inconveniente, sobretudo, em relacionamentos
extraconjugais, os quais não possuem legitimidade social, sendo o aborto a
demarcação entre a atividade sexual legítima da ilegítima.
Considerando tais informações, poderia se pensar que uma gravidez
advinda de uma relação estável e aceita pelos padrões sociais acarretaria atitudes
masculinas pautadas no diálogo e na definição conjunta com a mulher sobre o
desfecho do ciclo gestatório. Entretanto, poucos foram os relatos informando uma
conduta de apoio masculino diante da notícia da gestação e do desejo feminino de
interrompê-la. Na maioria dos casos, as reações pautaram-se na passividade e
indiferença do parceiro.
Ele só falou assim: ‘A decisão é sua! Você sabe o que faz’. [...] Não teve
nenhuma reação, assim, mais ativa pra eu não fazer, nem pra eu fazer [o
aborto]. Ele ficou apático, se é essa a palavra. Ele ficou sem ação. Ele não
fez nada pra eu não fazer, tá entendendo? (Maritaca)
Ele fez ‘Eu não quero que você faça não! Agora, se você fizer, é um
problema seu! Se quiser fazer, faça!’[...] Então, a decisão foi minha! O corpo
é meu [...] Ele num ajudou a fazer não. Eu quem fiz sozinha. (Araponga)

[...] ele só disse que a decisão era minha. [...] Resolvi tudo sozinha. Ele é
muito tranquilo. Ele não diria nunca pra eu fazer isso [aborto]. Mas eu já sei
de amigas minhas que fizeram porque o namorado mandou. Já comprava
até o remédio e dava pra elas. [...] (Sabiá)
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A omissão masculina demonstrada nas falas pode ser entendida como um
reflexo da ideia presente no senso comum que considera o aborto assunto
exclusivamente feminino. Analisando tal comportamento com base nos fundamentos
do Interacionismo Simbólico, esta atitude tem relação com o significado atribuído à
prática abortiva, construído socialmente por meio da interação do indivíduo com
outras pessoas.
Assim, concebe-se que os homens interagem com suas parceiras,
entendendo ser necessária uma postura de passividade diante de uma gravidez não
planejada, a julgar pelas concepções sociais e culturais estabelecerem às mulheres
a decisão e a realização do referido ato. Do mesmo modo, estando as mulheres
inseridas nesta mesma sociedade, elas concebem este fato com naturalidade e,
assim, isentam os parceiros de qualquer encargo com a ocorrência da gravidez,
como também do aborto.
É importante mencionar que a partilha da notícia da gestação inesperada
com o parceiro esteve imbuída de significados, pois, na maior parte das narrativas,
percebeu-se o desejo das mulheres em obter algum posicionamento dos homens, o
qual poderia fazê-las desistir da ideia inicial de abortar. Por ser uma situação
conflituosa, algumas buscaram ajuda para dar continuidade ao ciclo gestatório ou
para dividirem a responsabilidade moral de optar pelo aborto, porém, não obtiveram
êxito neste aspecto, sendo evidenciada a negligência e o descaso masculino.
Apesar disso, parte das entrevistadas interpretou a ausência de seus parceiros no
processo decisório como uma espécie de apoio implícito e de respeito à autonomia
delas sobre seus corpos, conforme apontam as declarações de Araponga e Sabiá.
Entretanto, entende-se que tais condutas apresentam-se convenientes para
os homens, visto possibilitar a desobrigação em custear as despesas futuras com o
filho. Além disso, também pode ser analisada como uma maneira de eles se
esquivarem de qualquer responsabilidade na ocorrência de agravos à saúde da
mulher, em virtude do aborto ser realizado de forma insegura. Corroborando este
pensamento, a investigação desenvolvida por Dantas, Diniz e Couto (2011)
constatou a ausência do envolvimento dos parceiros na decisão pela prática
abortiva, mesmo quando eles diziam-se contrários ao evento. Tal fato mostrou-se
como uma forma de isenção de possíveis penalizações, caso viesse a acontecer
algo com a mulher, pois reconheciam o risco do supracitado evento para ela.
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Destarte, reconhecendo a prática abortiva como insegura e ilegal, esta
estabelece uma situação assimétrica entre os gêneros. Isto porque, enquanto as
mulheres se submetem a interromper a gravidez usando a clandestinidade para
conseguir métodos inseguros, capazes de ocasionar repercussões físicas e
psíquicas, os homens permanecem em uma situação de conforto, visto não ter sua
integridade corpórea e mental afetada (RAMÍREZ-GÁLVEZ, 2005).
Nesse sentido, embora tenha sido verificada, majoritariamente, a escassez
de envolvimento masculino na decisão pelo aborto, salienta-se a fala de Sabiá, a
qual revelou ter conhecimento de episódios cujas amigas abortaram por exigência
dos namorados. Nestes casos, o homem deixa de estar em uma posição passiva e
adquire uma postura ativa, de forte influência sobre a parceira, utilizando, muitas
vezes, violência física e psicológica para obrigá-la a interromper a gestação.
Este tipo de conduta também foi identificada na narrativa das participantes
do presente estudo, mas, nem sempre apresentou-se de forma explícita. Em geral,
surgiram de maneira velada nos discursos, os quais informaram atitudes masculinas
que denotavam falta de apoio em dar continuidade à gravidez, aspecto fundamental
para as mulheres sentirem-se coagidas a induzir o aborto. É válido ressaltar o fato
de apenas uma entrevistada ter declarado, diretamente, sentir-se obrigada a
provocar o aborto, em virtude da pressão psicológica exercida pelo companheiro.
Ele ficava muito no meu pé, fazendo pressão. Muita! [...]. Foi muito forçado!
A decisão [de abortar] foi dele! Porque eu queria essa criança [...]. Ele falou
que eu ia acabar com a vida dele, que ia destruir o casamento dele [...] Ele
falava assim: ‘Vamos tirar, é um bem pra mim e um bem pra você’. Eu acho
que eu até passei muito tempo fugindo dele [...] Eu tinha medo da reação
dele. E foi a pior, né? [Silêncio]. (Asa Branca)

[...] quando eu disse [da gravidez] ele ficou apavorado! Muito apavorado
mesmo! [...] E ele não me apoiou. Eu considero que ele não me apoiou. [...]
notei que ele tava diferente, estranho, como se eu tivesse fazendo mal pra
ele. [...] Por isso, também, acabei fazendo isso. (Grauna)

Observa-se nas falas que a interação entre o casal baseou-se nas relações
de poder estabelecidas entre os gêneros, nas quais os desejos femininos estiveram
subordinados às decisões e vontades masculinas. Analisando esta circunstância sob
a óptica interacionista, é possível concluir que na vivência de uma gestação
indesejada pelo companheiro, a mulher tende a desconsiderar os significados
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atribuídos por ela à maternidade, colocando em primeiro plano a significação da
gravidez para o homem e a relação afetivo-sexual vivenciada por ambos.
Dessa forma, considera-se a atitude masculina embasada nas concepções
históricas referentes à dominação dos homens sobre as mulheres, as quais estão,
ainda hoje, arraigadas na sociedade. Especificando a narrativa de Asa Branca, esta
revela, claramente, o autoritarismo exercido pelo parceiro ao utilizar-se de
chantagem emocional para forçá-la a optar pela interrupção da gravidez, mesmo ela
desejando o filho. É válido acrescentar o fato de este tipo de conduta possivelmente
estar associada às implicações advindas na vida do homem caso decida assumir
uma criança fruto de um relacionamento extraconjugal.
Sendo assim, seja pela dependência emocional ou financeira, algumas
participantes, diante da falta de apoio do parceiro, sentiram-se impelidas a ceder aos
desejos masculinos de interromper o ciclo gestatório, visando não causar
desarmonia no relacionamento amoroso. Esta mesma realidade foi evidenciada por
outras autoras, as quais identificaram em suas pesquisas a influência masculina
implícita ou explícita para a decisão definitiva da prática do aborto. Pois, quando não
existe apoio masculino e o casal apresenta divergências quanto ao desfecho da
gravidez, a opinião do parceiro manifesta-se imperativa, revelando, assim, a falta de
autonomia das mulheres (PEDROSA; GARCIA, 2000; CHUMPITAZ, 2002).
Entretanto, concorda-se com Heilborn et al. (2012) quando afirmam que a
opinião masculina sobre a gravidez parece ter maior relevância para as mulheres
quando o parceiro não deseja o filho, situação inexistente quando ele o rejeita. Isto
pode ser evidenciado no estudo em apreço, no qual a divergência de opiniões entre
o casal sobre o futuro da gestação nem sempre teve a figura masculina como
personagem central da discórdia. Porém, quando eles recusavam a gravidez, a ideia
de abortar apresentava-se como única opção, o que não ocorria quando aspiravam
tornarem-se pais.
Desse modo, sendo a gravidez um evento inerente ao corpo feminino, este
grupo utilizou de seu poder de decisão para fazer valer a autonomia, mesmo quando
os parceiros apresentaram-se contrários ao aborto. Esta situação, evidenciada em
um menor número de entrevistadas, pode ser verificado nos discursos a seguir:
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Ele queria o filho. Queria muito. Ontem ele passou o dia todinho ligando pra
mim, pedindo pra eu não fazer o aborto. Ele queria que eu tivesse [a
criança]. Eu já tinha dito que não queria mais ele, aí foi quando eu descobri
que tava grávida [...] quando [ele] descobriu, aí que queria mesmo [a
relação]. Mas não dava certo não. Ele é muito complicado. (Bem-te-vi)

Comuniquei há duas semanas que eu tava grávida dele. E, primeiro ele foi
no supermercado e comprou muita coisa pra mim comer e passou o dia me
paparicando e tentando me convencer que seria bom se eu tivesse o filho.
[...] Se uma pessoa vê de longe vai pensar: ‘Poxa, ela queria abortar,
mesmo o cara querendo dar apoio a ela?’. Mas ele não me dá apoio
nenhum. [...] (Gaivota)

[...] quando eu contei que ia interromper, ele não concordou, de jeito
nenhum, mas aceitou minha opinião. [...] Porque ele sabia que não ia ter
outra forma, ia ser do meu jeito e acabou-se! [...] Todo homem sonha em
ser pai, porque a responsabilidade é só com pensão quando separa. [...] Vai
que eu me separo dele, aí, eu vou ficar com mais um filho pra criar? Então,
eu aproveitei que ele foi trabalhar e eu tomei [Cytotec®]. (Anacã)

Diante de desacordo sobre a realização do aborto com o parceiro, constatase, nos relatos dessas participantes, que o desejo delas em interromper a gravidez
apresentou-se soberano. Contudo, esta escolha não foi tomada por impulso, visto ter
sido produto de uma interação estabelecida por elas consigo mesma, na qual se
reportaram a experiências anteriores de gravidez não planejada em que o parceiro
não adotou uma postura voltada à paternidade responsável, deixando-as com a
incumbência de criar o filho sozinhas. Este processo interativo entre passado e
presente as fez vislumbrar o futuro, no qual não acreditavam na real possibilidade de
o homem assumir seu papel de pai, mesmo desejando a criança. Portanto, o temor
em não obter o apoio paternal para educar e criar o filho, podendo arcar sozinhas
com estes encargos, fez as mulheres recusarem o papel da maternidade, mesmo
diante de um possível desenlace na relação afetiva.
Convém salientar que o anseio pela paternidade, em geral, não esteve
voltado para assumir as responsabilidades advindas com a chegada de um filho,
uma vez que se identificou, de maneira velada nos discursos, este interesse
masculino atrelado à ideia de deter maior poder sobre as companheiras, as quais se
voltariam ao âmbito privado para cuidar da prole. Ademais, o nascimento de uma
criança ocasionaria a criação de maiores vínculos entre o casal, oferecendo certa
liberdade ao homem de interferir, quando desejasse, na vida da mulher, mesmo em
casos de separação.
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Destacando a narrativa de Anacã, a qual afirma que “todo homem sonha em
ser pai”, esta entrevistada atribuiu tal desejo ao fato de este indivíduo reconhecer
como única responsabilidade seu papel de provedor, desconsiderando a ajuda com
os cuidados e criação dos filhos. Este pensamento encontra alicerce nas questões
de gênero, visto a hegemonia masculina requerer dos homens a provedoria como
um dos atributos fundamentais para a constituição familiar, sendo o cuidado
característica, tipicamente, feminina.
Acrescenta-se a essa discussão o entendimento da paternidade como uma
obrigação social a ser vivenciada pelos homens. Isto porque a geração de um filho é
tida como aspecto crucial na construção da identidade masculina, sendo
responsável por inserir os homens na sociedade. Ao tornar-se pai, o homem tende a
ser reconhecido socialmente pelo seu comportamento heterossexual e viril,
qualidades relevantes para consolidar o modelo hegemônico de masculinidade
(NOLASCO, 1993; ARILHA, 1999).
Desse modo, pode-se pensar que, ao abortar, a mulher impede o parceiro
de ascender na própria cultura, realidade capaz de gerar sentimentos negativos por
não terem conseguido realizar o desejo da paternidade. Estas mesmas sensações
também podem ser evidenciadas quando são os homens os responsáveis por
abortar o sonho das mulheres de tornarem-se mães, as impulsionando a interromper
a gravidez devido à falta de apoio e cumplicidade. Assim, concebe-se a interação
entre o casal marcada por emoções, as quais são desencadeadas diante da atitude
do outro, ponto relevante a ser discutido no contexto da decisão da prática abortiva.

4.2.2.3 Relatando os sentimentos oriundos da interação com o parceiro

O processo decisório pelo aborto é um momento difícil e conflituoso da
mulher consigo mesma, podendo se tornar ainda mais doloroso quando ela informa
ao parceiro sobre a gravidez e este não se mostra disposto a vivenciar a chegada de
um filho. Por este motivo, o homem adquire uma postura violenta, negligente e de
descaso, frustrando as expectativas femininas relativas à maternidade. Tal fato
tende a desencadear sentimentos negativos na mulher, especialmente, quando elas
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se veem forçadas a recorrer à prática abortiva pela circunstância de vivenciar um
relacionamento extraconjugal.
Eu me senti assim... Desprezada! Ele fez do mesmo jeito que o pai do meu
menino fez também. Do mesmo jeito que ele [parceiro] disse, o pai do meu
menino disse também quando engravidei dele. Então, era pra mim ter
aceitado, né? Mas, eu não esperava essa resposta dele, sabe? [Choro
prolongado. Silêncio]. (Garça)

Eu não sei nem lhe explicar [Silêncio]. Eu fico triste, né, muito triste
[Silêncio]. Porque ele não aceitava eu estar grávida e aí mandou eu tirar
[Silêncio]. Ele pensou que isso ia acabar com a vida dele. Que um filho ia
acabar com ele, se não fosse da mulher dele. [...] É triste gostar de uma
pessoa e a pessoa... A gente nunca imagina o dia de amanhã, o que nos
pode acontecer. Eu não esperava essa atitude dele, sabe? Não esperava,
não. Eu pensei que ele ia aceitar [a gravidez] e eu ia ter a criança, normal
[Choro]. Estou com ele há três anos, eu não esperava. (Asa Branca)

As emoções reveladas nas narrativas mostram o impacto negativo
ocasionado pela falta de apoio do parceiro perante a notícia da gravidez. Este
impacto se deu, especialmente, pelo fato de as entrevistadas vivenciarem a relação
afetiva há um período prolongado, acreditando, por isso, que as atitudes masculinas
estariam voltadas à cumplicidade, inclusive para decidir conjuntamente pelo aborto.
Assim, a conduta dos homens levou-as a experienciar sentimentos de tristeza e
frustração, sobretudo, por não esperarem o comportamento de descaso adotado por
eles.
Particularizando a fala de Garça, esta participante recorreu ao seu passado
– no qual também se viu abandonada pelo parceiro da época quando engravidou de
forma não planejada – para interpretar a postura de descaso do homem como algo
comum, devendo a mulher ser submissa e aceitá-la. Ao interagir com tais
lembranças, reportou-se ao desamparo e ao sofrimento vivenciado outrora,
sentimentos estes que se integraram à vivência atual, fazendo-a reviver as emoções
negativas do processo decisório pelo aborto.
É importante ressaltar que, no caso dessas participantes, por estarem
inseridas em um relacionamento extraconjugal, a vigência de uma gravidez concorre
para o homem negar a condição gravídica da mulher, por receio de que este evento
afete sua vida no núcleo familiar. Isto se mostra evidente no discurso de Asa Branca,
pois a negação da gravidez por seu parceiro é uma resposta advinda da interação
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dele com a possibilidade real de ter um filho fora do casamento e o temor de ter sua
imagem denegrida perante a família.
Apesar da situação ilegítima do relacionamento amoroso, quando este
ocorre há certo tempo, acredita-se no estabelecimento de laços afetivos, os quais
fazem as mulheres sentirem-se em uma relação legítima, idealizando o par amoroso
e o futuro com ele. Esta interpretação feita por elas tende a fazê-las vivenciar
sofrimento emocional quando o parceiro não atende a contento suas expectativas.
De acordo com Mariutti e Fugerato (2010), a fragilidade das relações
amorosas, bem como a incompreensão e o descaso masculino são fatores
responsáveis pelo sofrimento psíquico na mulher quando esta decide pelo aborto.
Tais aspectos devem ser considerados quando se trata da prática abortiva, pois se
apresentam como risco à integridade da saúde mental feminina, capazes de
desencadear um quadro clínico de depressão.
Sobre esse assunto, uma pesquisa realizada em um pronto-socorro com
mulheres em situação de aborto mostrou que aquelas cuja interrupção da gravidez
foi provocada apresentaram maiores índices de ansiedade e depressão quando
comparadas àquelas cuja experiência do aborto havia se dado de maneira
espontânea. Esta realidade, na concepção dos autores, vincula-se aos conflitos
vivenciados em decorrência da transgressão de valores, os quais concebem a
maternidade como algo próprio do universo feminino (BENUTE et al., 2009).
Sendo, portanto, a maternidade uma função desejada pela maior parte das
mulheres, estas, ao vivenciarem a falta de apoio e as pressões dos parceiros para
interromper a gestação, tendem a sofrer duplamente. Isto é, sofrem tanto pela
atitude de descaso e violência cometida por alguém em quem confiavam quanto
pela necessidade de abortarem o sonho de tornarem-se mães. Assim, entende-se a
postura do parceiro como um agravante às emoções negativas já inerentes ao
processo decisório, situação que, muitas vezes, fez a mulher evitar manter contato
com ele.
Era tão angustiante. Às vezes, eu nem queria atender as ligações dele. Às
vezes, eu queria sentir aquele enjoo e pensar: ‘Aí, eu vou ser mãe!’ E, de
repente, ele quebrava os meus sonhos quando ligava pra mim. [...]. Mas, às
vezes ele ligava e dizia: ‘e aí? Como você tá? [...]’ Mas, eu sei que depois
daquela pergunta tinha ‘é, a gente vai fazer [aborto] amanhã’. [...] E por isso
que eu acho que eu fui muito impulsionada por ele a realizar meu aborto.
[...]. (Águia)
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O trecho apresentado mostra claramente o rompimento das expectativas
femininas relativas à maternidade. Ao vivenciar as pressões masculinas para
interromper a gravidez, algumas entrevistadas – como Águia – buscaram se
distanciar do parceiro, ainda que minimamente, objetivando afastar-se da ideia de
abortar tão lembrada por ele. Deste modo, parece ser o contato com o homem uma
forma de as mulheres sentirem-se mais angustiadas, haja vista este indivíduo, em
algumas circunstâncias, promover o surgimento de sensações negativas por ser ele
o maior incentivador da indução do aborto.
Além disso, pode-se supor que os sentimentos negativos e o sofrimento
emocional emergentes da interação entre as mulheres e seus respectivos parceiros
são também advindos de um processo interativo estabelecido consigo mesma e com
os significados atribuídos por elas à gravidez e à prática abortiva. Isto porque, ao
optarem por abortar em virtude das pressões masculinas, as mulheres entendem
esta ação como uma ameaça ao self, principalmente, por contrariarem suas próprias
convicções inerentes à cultura na qual estão imersas.
Tal situação reforça a ausência de autonomia entre algumas mulheres para
decidir sobre o futuro da gravidez. Pois, embora desejassem dar continuidade à
gestação, parte das colaboradoras do presente estudo sentiu-se coagida por seus
parceiros a abortar. Estes, por sua vez, pareceram não ter ofertado oportunidade de
escolha à mulher, visto, nos relatos, ser evidenciado o não desejo de apoiá-las na
criação dos filhos, circunstância similar à encontrada por Chumpitaz (2002).
Assim, constatou-se que, ao serem informados sobre a gravidez e
rejeitarem-na, os homens despertam nas parceiras sensações como tristeza,
desamparo e angústia. No entanto, os sentimentos negativos tendem a emergir,
também, no público masculino quando este não é convidado a partilhar das
questões reprodutivas, tampouco da decisão do aborto. Certamente, a vivência
dessas emoções ocorre quando há convivência e laços de afinidade entre o casal,
os quais fazem os homens sentirem-se responsáveis pela gravidez e desejarem o
nascimento do filho. Contudo, conforme já mencionado, algumas entrevistadas não
incluíram os companheiros no processo decisório do aborto, mesmo quando
vivenciavam uma relação estável, fazendo-os sentirem emoções como raiva, revolta
e tristeza.
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[...] ele começou a se tremer, assim, com raiva. Me chamou de medrosa,
porque eu tinha medo de enfrentar a vida com ele e ele me ameaçou
dizendo que eu ia pagar. Ele disse: ‘Você vai me pagar. Você vai sofrer o
que eu tô sofrendo’. Aí, daí eu já decidi [pelo aborto] e a gente não se falou
mais. (Gaivota)

Quando eu disse que ia tirar, ele ficou com raiva, quase chorando. Porque
era o sonho dele que eu engravidasse dele, só que eu não queria mais. [...]
Ele ficou com raiva! Fazer o quê? (Bem-te-vi)

Ele ficou chorando quando soube que eu tinha colocado o Cytotec® [...] E,
quando começou o sangramento, ele se desesperou, querendo vir para o
hospital, pra ver se ainda conseguia, sabe, salvar [o feto]. Só que eu não
vim. (Anacã)

O descontentamento masculino em não conseguir tornar-se pai acarreta em
frustração diante da impossibilidade de concretizar projetos voltados à formação de
um núcleo familiar. Esta situação pode ser comprovada nas falas expostas, nas
quais foi verificado o desejo da paternidade latente nas atitudes relatadas pelas
participantes. Estas condutas, por sua vez, estiveram pautadas na revolta, ameaça e
interesse em salvar o filho antes da concretização, de fato, do aborto.
Vale frisar a obstinação dessas participantes em persistirem em sua decisão,
mesmo diante do clamor masculino para levarem a gravidez a termo. Esta
circunstância pode ser compreendida quando se analisa suas narrativas como um
todo, evidenciando-se experiência pregressa de relacionamentos, cujos parceiros as
deixaram com a responsabilidade total de prover e cuidar dos filhos. Ao reportaremse a esta experiência, temeram vivenciá-la outra vez e, por este motivo, mantiveramse firmes em sua escolha reprodutiva, apesar das emoções negativas advindas com
ela, tanto para si quanto para o homem.
Nessa linha de considerações, o sentimento de frustração se destaca no
contexto do aborto provocado. Pois, sendo este um evento requerente de ação
externa para se concretizar, não existe o fator surpresa presente nos abortos cuja
ocorrência se dá de maneira espontânea. Entretanto, considerando que estes
parceiros não se envolveram na decisão da prática abortiva, eles foram
surpreendidos pela atitude da mulher de interromper a gestação, frustrando-se pela
impossibilidade de vivenciar o nascimento de um filho.
Os sentimentos negativos destacados no presente estudo são similares aos
encontrados em pesquisas desenvolvidas por Rodrigues e Hoga (2005; 2006) com
homens que compartilharam a experiência do aborto espontâneo com a
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companheira. Segundo as supracitadas autoras, a perda do filho é vivenciada de
maneira particular e permeada por crenças, valores religiosos e socioculturais,
inerentes a cada indivíduo.
Dentre tais valores, destaca-se a paternidade, a qual, conforme mencionado
anteriormente, apresenta-se como relevante para os homens, haja vista ser a partir
dela que eles ganham notoriedade social. Esta ascensão é determinada pela
seriedade atribuída àqueles com filhos, pois estes modificam condutas tidas como
irresponsáveis e passam a assumir uma vida de maior compromisso com a mulher
esposada e a prole (ARILHA, 1999).
Por esse motivo, ao interromperem a gravidez, as mulheres abortam
também os projetos masculinos de tornarem-se pais, situação capaz de fazê-los
reconhecer sua dependência do grupo feminino para realizar qualquer plano
referente à paternidade e conformação familiar. Esta mesma realidade foi
constatada por outros estudiosos, os quais revelaram que os desejos masculinos
nesta esfera da vida estão limitados à disposição das mulheres em também se
realizarem enquanto mães (DUARTE et al., 2002; RAMÍREZ-GALVEZ, 2005).
Mediante as considerações expostas, esta categoria permitiu evidenciar que
o envolvimento masculino no processo decisório do aborto depende de como se dá
a interação entre o casal e, principalmente, como a mulher percebe o parceiro e a
relação amorosa. Ao interagir com o homem, as entrevistadas relataram atitudes
masculinas diversas, as quais variaram de acordo com a qualidade do
relacionamento afetivo-sexual, acarretando em significados diversos para elas,
despertando sensações negativas, como tristeza e desamparo. Em suma, a maioria
das mulheres definiu solitariamente o desfecho da gestação, recorrendo à
ilegalidade para concretizar a prática abortiva, muitas vezes, sem o apoio do
parceiro.
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4.2.3

Concretizando a prática abortiva

Relativo à terceira categoria, esta surgiu dos discursos das entrevistadas ao
relatarem como se deu, de fato, a concretização do aborto. Sendo assim, os dados
analisados possibilitaram compreender que a consolidação do referido evento
iniciou-se com a procura pelo método abortivo, a utilização deste e os cuidados pósaborto. Por ser uma situação complexa, diversos sentimentos advêm deste
momento, os quais, em geral, têm relação com as concepções religiosas e morais da
mulher, sua condição socioeconômica, como também o modo pelo qual decidiu
praticar o aborto.
Nesse contexto, o Quadro 3 apresenta os códigos identificados no processo
de análise dos discursos, os quais conduziram a três subcategorias, a saber:
“Procurando informações sobre o método abortivo”, “Relatando a efetivação do
aborto” e “Externando as emoções vivenciadas na concretização da prática
abortiva”.
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QUADRO 3 - Concretizando a prática abortiva

 Recorrendo a amigas para obter
informações sobre a compra do
Cytotec®
 Ligando para conhecidos para comprar
o remédio abortivo
 Sentindo dificuldades para encontrar o
Cytotec®
 Buscando o método abortivo por conta
própria
 Recorrendo a profissionais de saúde
para obter informações sobre métodos
abortivos
 Utilizando a internet para obter
informações sobre a realização do
aborto
 Referindo ter sido o parceiro o
responsável
pela
compra
do
medicamento abortivo
 Referindo o parceiro como responsável
em obter informações sobre o aborto
 Recebendo orientações para tomar
Cytotec®
 Hesitando tomar o medicamento
abortivo
 Preparando o corpo para tomar
Cytotec®
 Utilizando de esforço físico para
abortar
 Ingerindo garrafada para abortar
 Ingerindo chás abortivos
 Usando Cytotec® por via oral e vaginal
 Desconfiando que o Cytotec® era falso
 Informando a atuação do parceiro na
concretização do aborto
 Reconhecendo o nervosismo do
parceiro
 Descrevendo as dores após uso de
Cytotec®
 Referindo a expulsão do embrião/feto
 Sentindo que o embrião/feto ia descer

SUBCATEGORIAS

Procurando informações
sobre o método abortivo

Relatando a efetivação
do aborto

CATEGORIA 3 – CONCRETIZANDO A PRÁTICA ABORTIVA

CÓDIGOS



















Sentindo-se impactada com a saída
do embrião/feto
Chorando após a saída do
embrião/feto
Sentindo que está matando alguém
Sentindo tristeza por reconhecer o
aborto como algo errado
Sentindo tristeza por consideraro o
aborto um crime aos olhos de Deus
Sentindo arrependimento após a
expulsão do embrião/feto
Sentindo medo de morrer
Receando a não concretização do
aborto
Sentindo medo de não engravidar
no futuro
Temendo o nascimento de um filho
deficiente se o aborto não for
efetivado
Sentindo-se
aliviada
após
concretizar o aborto
Sentindo-se feliz após concretizar o
aborto
Receando contar sobre o aborto
para os profissionais
Temendo receber críticas dos
profissionais de saúde
Temendo ser presa

Externando as
emoções vivenciadas na
concretização da prática
abortiva

CATEGORIA 3 – CONCRETIZANDO A PRÁTICA
ABORTIVA
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4.2.3.1 Procurando informações sobre o método abortivo

A subcategoria em apreço diz respeito à busca das mulheres por meios para
efetivar a decisão do aborto. Assim, após decidirem interromper a gestação, elas
passaram a vivenciar outra etapa do itinerário abortivo, acionando uma rede de
pessoas capazes de oferecer informações sobre a realização deste ato.
Considerando que a maioria das entrevistadas referiu ter feito uso do
Cytotec®, estas apresentaram maior riqueza de detalhes em suas narrativas ao
informarem como obtiveram o referido medicamento, cuja venda é proibida no Brasil.
Deste modo, ao comprarem o supracitado método, as mulheres adentraram no
terreno da ilegalidade do aborto, situação identificada nas falas a seguir:

Fui até uma amiga que tinha duas amigas que já tinham abortado. Aí, ela
disse que tinha um amigo que podia ajudar, porque conhece uma pessoa
que vende [Cytotec®]. [...] ela me deu o telefone dele. Aí, a gente foi
conversando. [...] ele mandou eu ligar quando eu conseguisse o dinheiro.
[...] Aí, marquei e peguei o remédio. (Garça)

Foi através de uma amiga, que tem um amigo que trabalha em farmácia, eu
consegui o remédio [Cytotec®]. Porque ele é farmacêutico. Já é
acostumado a fazer isso. [...] Mas é pelo mercado negro, né? (Maritaca)

Eu liguei pra uns contatos, alguns conhecidos que trabalham ou conhecem
o que vende no mercado negro, tipo, anabolizantes, esteroides... Eles
sempre conseguem! [...] Eu liguei e o rapaz que eu comprei o remédio foi
deixar o Cytotec® lá em casa. Tranquilo! (Anacã)

Constatou-se que a totalidade das participantes interagiu principalmente com
amigas a fim de encontrar os locais e os responsáveis pela venda do medicamento
abortivo. Estas, por sua vez, não necessariamente já haviam realizado algum aborto
ao longo de suas vidas, mas conheciam mulheres cujo evento ocorreu de maneira
exitosa, sendo, por isso, consideradas fontes seguras para se obter esse tipo de
informação. Neste sentido, Arilha (2012) afirma ser relevante o envolvimento de
pessoas próximas nesta etapa do itinerário abortivo, visto haver maior confiabilidade
quanto à procedência do medicamento e das informações referentes à efetivação do
aborto.

101

Particularizando a busca por amigas tidas como confiáveis neste processo,
isto se deve à necessidade de manter o aborto em segredo, haja vista o contexto
ilegal no qual este ato está inserido. Relativo à ilegalidade desta prática, ela é
reconhecida nas falas das entrevistadas, sobretudo, quando mencionaram ser
imperativo recorrer ao “mercado negro” para adquirir o Cytotec®. Ao estabelecerem
contato com os vendedores do comércio paralelo, as mulheres adentraram em um
cenário de clandestinidade, o qual, de acordo com Diniz e Castro (2011), não lhes
oferece garantia sobre a qualidade do fármaco, podendo este ter sua dosagem e
princípio ativo alterados, em virtude da falta de fiscalização sobre tal produto.
Acrescenta-se o fato de as referidas autoras terem identificado, em seu estudo, o
Cytotec® como um medicamento de gênero, dividindo espaço nas vendas ilegais
com outras substâncias, quais sejam: anabolizantes, esteroides e remédios para
disfunção erétil.
Diante dessa informação, pode-se inferir ser de conhecimento popular que
os vendedores de tais produtos também disponibilizam facilmente o Cytotec® para
venda. Chama a atenção o relato de Anacã, o qual corrobora algumas outras
colaboradoras do estudo, quando revelaram não só a facilidade, mas também a
conveniência de solicitar o supracitado medicamento ao vendedor e tê-lo entregue
em domicílio, como qualquer remédio legalizado vendido em farmácias. Isto se
apresenta relevante, pois, se por um lado, percebe-se um maior distanciamento
dessas mulheres de ambientes hostis e violentos, onde, em geral, é comumente
encontrado o Cytotec®, por outro, mostra que, apesar da proibição em âmbito
nacional, inúmeras são as possibilidades de aquisição deste remédio. Estas, por sua
vez, relacionam-se às redes de informantes estabelecidas nos territórios urbanos
habitados pelas mulheres.
A comercialização do Cytotec® encontra-se inserida em uma teia de
ilegalidade, transitando entre o mercado formal e informal dos centros urbanos.
Logo, é mais fácil o acesso ao referido fármaco nas grandes cidades, visto existir
maior número de vendedores informais, bem como maior quantitativo de redes
sociais tanto no campo da saúde pública quanto das mercadorias alternativas
vendidas na informalidade (ARILHA, 2012).
Entretanto, quando a rede social e de apoio das mulheres apresenta-se
reduzida, estas tentam descobrir sozinhas os locais de venda do referido fármaco,
situação que as faz enfrentar barreiras para encontrá-lo, especialmente, pelo receio
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das pessoas em oferecerem esta informação a alguém desconhecido. Sendo assim,
ao buscarem farmácias e contatarem diretamente os seus balconistas, as
entrevistadas não obtiveram êxito em sua procura pelo Cytotec®, conforme verificase nos discursos a seguir:

É muito difícil, viu? Fui de farmácia em farmácia [...] Mas, a pessoa vai na
farmácia e dizem que não tem. Com medo, por certo. Aí, eu lembrei que
conheci uma menina que fez um aborto [...] aí encontrei com ela e ela me
disse que tinha um amigo que vendia e que ele só vendia com o dinheiro já
na mão. [...] (Jaçanã)

[...] não é fácil encontrar o Cytotec®, por causa, né, da clandestinidade. Eu
fiquei tentando encontrar por conta própria, entrando na farmácia, falando
com alguém, mas todo mundo se recusava. Por medo, né? [...] aí eu me
lembrei que, há dois anos atrás, a enteada do sócio da onde eu trabalhava,
tomou [...]ela me explicou o lugar e como eu faria pra entrar em contato com
a pessoa que vende. Bem fácil! [...] Eu usava um código, né? Dizia: ‘sou
paciente de Dr. Fulano’[...]. (Gaivota)

A dificuldade em obter o medicamento abortivo esteve atrelada, nos trechos
apresentados, à comercialização ilegal deste fármaco, a qual acarretava, segundo
as participantes, um sentimento de medo nos balconistas das farmácias em se
comprometerem com o fornecimento da informação solicitada por elas. Tal situação
pode associar-se ao fato de este remédio oferecer uma imagem negativa aos
estabelecimentos comerciais que o vendem, realidade evidenciada desde 1991,
quando sua comercialização passou a ser proibida no país (BARBOSA; ARILHA,
1993).
Destarte, a exposição oriunda do contato direto e o ambiente da farmácia
podem ser inibidores para não haver essa troca de informações. Assim,
considerando as respostas negativas obtidas no processo de busca pelo
medicamento abortivo, as mulheres recorreram a pessoas distantes, porém com
experiência em abortos anteriores, na perspectiva de efetivar a compra do referido
fármaco. Este contato possibilitou o estabelecimento de novas redes de interação
sobre o método abortivo, revelando a fluidez de tais informações, como também a
força das relações estabelecidas entre as mulheres para alcançarem seus ideais
reprodutivos.
Especificando a compra do Cytotec®, os relatos expostos reforçam a
necessidade do comércio deste fármaco ser sigiloso, sendo necessário, inclusive, o
uso de códigos para estabelecer interação com o vendedor, conforme aponta
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Gaivota. Este tipo de estratégia guarda relação com a atmosfera de ilegalidade em
torno da compra e venda deste produto, fazendo as mulheres aproximarem-se de
territórios onde existe, inclusive, a ação do narcotráfico (DINIZ; CASTRO, 2011;
MOTTA 2012).
Apesar da periculosidade existente no processo de aquisição do Cytotec®, é
importante destacar não ter sido identificado qualquer temor das entrevistadas em
aproximarem-se deste contexto de perigo. Um dos fatores que pode estar associado
a isto é a indicação do vendedor por pessoas confiáveis, as quais tiveram uma
experiência exitosa na compra do supracitado medicamento. Outro aspecto
encorajador refere-se à necessidade de interromper a gravidez de maneira ágil,
antes de ela ser reconhecida socialmente. Deste modo, a busca e a compra do
método abortivo mostram-se prioritárias e, caso existisse algum sentimento de
medo, este foi superado pelo desejo de finalizar o ciclo gestatório.
Acrescenta-se a essa discussão como ocorreu a escolha pelo aborto
medicamentoso. Esta ocorreu, em alguns casos, em decorrência da popularização
obtida pelo Cytotec®, o qual, segundo Barbosa e Arilha (1993), ganhou notoriedade
desde o final da década de 1980. Todavia, destaca-se o fato de algumas mulheres
terem buscado informações capazes de permiti-las comparar diferentes formas de
praticar este evento. Para tanto, recorreram à experiência de amigas que utilizaram
outros métodos, além da busca pela opinião de profissionais de saúde e dados
contidos em sítios da internet.
[...] minha irmã já tinha usado [Cytotec®], só que não conseguiu abortar. [...]
como não deu certo pra ela, fiquei preocupada. [Risos] Eu ia fazer [o
aborto] aspirando. Só que todo mundo que eu perguntei, até da área da
saúde, disse que era muito mais arriscado a sonda do que tomar Cytotec®.
Aí, por isso, eu preferi o Cytotec®. Até porque é também muito mais barato,
né? Comparar 150 reais do Cytotec® com 900 reais? É 900 reais que as
mulheres lá do bairro cobra pra fazer. [...] Aí, eu preferi tomar o remédio.
(Sabiá)

[...] eu procurei as coisas na internet, né? Li na internet que tomava dois
[comprimidos] e colocava dois [comprimidos no canal vaginal]. [...] Eu
coloquei também assim ‘o que pode acontecer se tomar o Cytotec®?’. Aí,
vêm as respostas. Perguntas e respostas do povo, sabe? Das mulheres que
já fez [aborto]. (Narceja)

Percebe-se nos relatos apresentados a preocupação das mulheres sobre os
riscos e a eficácia dos diferentes métodos abortivos conhecidos por elas, além das
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dúvidas quanto à forma correta de utilizá-los para obter o efeito esperado. Este
sentimento de preocupação, em geral, surgiu quando as participantes basearam-se
em experiências de pessoas conhecidas, as quais não tiveram o aborto efetivado,
sendo necessário vivenciar o itinerário abortivo pela segunda vez.
O receio de passar pelo itinerário novamente fez algumas participantes
buscarem informações mais “técnicas” em interações com profissionais de saúde.
Embora não tenha sido revelada por elas a categoria de trabalhadores procurada
para sanar suas dúvidas, acredita-se que só o fato de um indivíduo estar inserido
neste campo do saber possibilitou a transmissão de confiança ao fornecer sua
opinião a respeito deste assunto. Desta maneira, o processo interativo com estes
profissionais permitiu às entrevistadas considerarem os riscos provenientes da
realização do aborto por procedimentos mecânicos superiores àqueles advindos
com o uso do Cytotec®, adquirindo, assim, novo significado para elas. Pois, se antes
este fármaco era tido como ineficaz, passou a ser interpretado como apropriado e
seguro para interromper a gravidez.
Mencionando a narrativa de Sabiá, além do aconselhamento profissional, o
fator financeiro foi aspecto decisivo para optar pelo uso do Cytotec® ao invés da
realização do aborto por sonda, considerando o valor do medicamento ser seis
vezes inferior ao cobrado pela aborteira. Isto se apresenta como intrigante quando
se verifica dados obtidos em outros estudos, os quais revelaram serem as mulheres
com menor poder aquisitivo aquelas que mais recorrem ao uso de sondas para
interromper a gravidez. Esta preferência, de acordo com alguns autores, ocorre por
ser este procedimento menos oneroso quando comparado aos demais, porém, com
maior possibilidade de agravos à saúde devido às más condições higiênicas dos
locais onde se pratica o ato (HEILBORN et al., 2012; DINIZ; MEDEIROS, 2012;
LEAL, 2012).
Pensar neste procedimento como economicamente mais custoso às
mulheres levanta a suposição de as aborteiras, nesta realidade, cobrarem caro por
entenderem que sua contribuição ativa na prática do aborto tende a torná-las alvo de
consequências legais severas. Nesse sentido, de acordo com o Código Penal
Brasileiro, provocar aborto com o consentimento da grávida acarreta em reclusão
social, variando de um a quatro anos. Porém, se houver lesão corporal grave ou
mesmo o óbito da mulher, este tempo pode ser duplicado (BRASIL, 2012).
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Somado às restrições de âmbito jurídico, existem, também, proibições
relativas à divulgação dos métodos abortivos em meios de comunicação, inclusive
internet, inseridas na Resolução n.911/2006, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Esta determina a não veiculação de publicidade em meios
eletrônicos referente ao uso do Cytotec® ou medicamentos similares para a
população leiga, visto o uso deste fármaco ser restrito ao ambiente hospitalar
(BRASIL, 2006).
Apesar de tais proibições, observou-se, de um modo geral, na totalidade das
narrativas, o fácil acesso às informações e aos meios para finalizar a gravidez.
Dentre as principais fontes para obter tais dados, destacou-se a internet como um
veículo informativo capaz de disseminar o conhecimento sobre a prática abortiva,
sem haver necessidade de compartilhar este evento com outras pessoas, tornandoo, portanto, mais sigiloso e privativo. Embora esta estratégia permita maior
privacidade, ela também faz as mulheres vivenciarem de maneira ainda mais
solitária este evento.
Outra fonte de conhecimento sobre o fármaco abortivo, mencionada pelas
colaboradoras da presente investigação, foram os próprios vendedores de Cytotec®.
Segundo alguns autores, estes se apresentam como personagens de relevância na
trajetória do aborto, uma vez que assumem a função de orientar as compradoras
quanto ao uso deste fármaco, sugerindo, inclusive, o tratamento correto se houver
infecções. Estas informações são fornecidas em uma espécie de bula artesanal
escrita de próprio punho, na qual consta a necessidade de preparar o organismo
para ingerir o medicamento, além da quantidade e a maneira correta de administrálo, como também o horário mais apropriado para isto. Ademais, podem existir
recomendações sobre medidas de alívio da dor e, em algumas situações, eles
disponibilizam

contato

telefônico

para

serem

informados

sobre

alguma

intercorrência. Entretanto, sua atuação, caso o contato seja realizado, resume-se a
oferecer conselhos e tranquilizar a mulher sobre os efeitos do medicamento
(ARILHA, 2012; TORNQUIST; PEREIRA; BENETTI, 2012).
Nesse contexto de aquisição do Cytotec®, é importante ressaltar a figura
masculina como partícipe desta etapa do itinerário abortivo. Pois, é neste momento
de busca de informações sobre a realização do aborto e pagamento pelo método
abortivo que o homem, no âmbito do presente estudo, participou mais ativamente do
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processo, fato associado à vivência de uma relação afetiva estável ou mesmo
quando não tinha interesse de tornar-se pai, forçando a mulher a provocar o aborto.
[...] meu namorado foi quem procurou tudo. [...] ele foi pesquisar na internet
sobre isso, sobre como fazer e como proceder. Aí, ele foi me explicando.
[...] Ele também conversou com um amigo dele e essa pessoa tranquilizou
totalmente, entendeu? [...] pra mim foi bom, porque ele tava buscando as
informações que eu tinha dúvida ainda. (Graúna)

Ele [parceiro] se encarregou de trazer a medicação pra mim. Porque foi ele
quem comprou, assim, muito sigilosamente, mas eu não sei com quem ele
conseguiu. Até porque ele tem muitos contatos, aí deve ter sido com algum
amigo, alguma pessoa que ele tenha amizade. Porque tem muita gente que
ele conhece. (Cisne)

De acordo com estas narrativas, o envolvimento do parceiro na
concretização do aborto ocorreu quando ele vivenciou com a parceira a decisão de
interromper a gravidez. Esta interação estabelecida entre o casal pareceu firmar um
acordo tácito entre ambos quanto à divisão de tarefas entre os gêneros no processo
de concretização do aborto. Assim, considerando o fato de este contexto ser
permeado de perigos, coube à mulher submeter-se ao procedimento dolorido e
invasivo da prática do aborto, ficando sujeita a consequências negativas à sua
saúde; e, ao homem, foi dada a incumbência de enfrentar a clandestinidade e os
riscos advindos da compra do método abortivo.
Verificou-se, portanto, a presença marcante da divisão de tarefas entre o
casal nesse contexto, reforçando, assim, resultados de outras investigações, as
quais identificaram os homens como os principais responsáveis pela compra do
método abortivo, estabelecendo elo entre a esfera pública e a privada, no intuito de
obter informações importantes para a concretização do aborto. Conforme os
referidos estudos, ao assumirem esta responsabilidade, os parceiros tendem a
despertar um sentimento de proteção nas mulheres, o qual se vincula ao resguardo
da imagem delas neste processo (ARILHA, 2012; DINIZ; MADEIRO, 2012).
É importante ressaltar que, quando as mulheres desejaram abortar, este tipo
de conduta adotada pelos parceiros significou para elas um ato de solidariedade,
simbolizando apoio e companheirismo. Contudo, quando o contrário ocorreu, a
busca e a ânsia masculina em propiciar os meios de indução do aborto levaram as
entrevistadas a elaborarem novos significados voltados a eles, como também ao
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relacionamento afetivo. Estes significados, por sua vez, estiveram pautados no
egoísmo e descompromisso masculino em constituir uma família.
Outro aspecto evidenciado nas declarações expostas diz respeito à busca
dos homens por amigos próximos a fim de obter informações sobre a compra do
medicamento abortivo, o modo de utilizá-lo e os possíveis riscos desencadeados por
este método. Tal comportamento assemelhou-se ao demonstrado entre as
mulheres, possibilitando supor que o grupo masculino também compartilha suas
histórias e escolhas reprodutivas, estabelecendo, igualmente às mulheres, uma rede
social possível de ser acionada quando houver necessidade de dividir este tipo de
informação.
Assim, a participação masculina nesta etapa do itinerário do aborto não
esteve restrita ao apoio financeiro. Pois, ao buscarem informações sobre os
mecanismos de ação e os riscos do método abortivo escolhido, os homens
tranquilizaram suas parceiras – conforme aponta Graúna – e mostraram-se mais
comprometidos e preocupados com as consequências deste evento à saúde da
mulher, realidade similar a encontrada por Ramírez-Gálvez (1999).
Mediante ao exposto, constatou-se que neste primeiro momento em busca
da efetivação do aborto, as mulheres interagiram com outrem – por vezes com o
parceiro –, no intuito de facilitar sua entrada na obscuridade em que se insere a
venda do medicamento abortivo. Ao adquirir tal fármaco, ela interagiu consigo
mesma, visando identificar o momento mais apropriado para efetivar a prática
abortiva, conforme descrito na subcategoria a seguir.

4.2.3.2 Relatando a efetivação do aborto

O ato de abortar, conforme dito anteriormente, é uma ação permeada de
subjetividades, as quais se fundamentam na vivência de cada mulher e no meio
social em que ela vive. Este caráter subjetivo faz o público feminino experienciar
uma ambiguidade de sensações, inclusive incertezas quanto ao real desejo de
interromper a gravidez. Assim, mesmo após ter adquirido o método abortivo,
algumas mulheres tendem a sentir dúvidas sobre levar adiante sua escolha. Com
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isso, revelam ser esta decisão reprodutiva algo não estanque, capaz de se modificar
até o instante anterior à ingestão do fármaco.
Ah! Depois que eu comprei o Cytotec®, eu ainda fiquei pensando. Eu ainda
fiquei dois dias pensando. Passei o dia, fiquei a noite... Quando foi de
madrugada eu não conseguia dormir. Aí eu disse: ‘Vou colocar!’ [Silêncio]
(Jaçanã)

Quando ele [parceiro] comprou o remédio e me deu... [Respiração
profunda] na minha mão, eu fiquei olhando umas 3 horas o comprimido.
Ficava pensando: ‘eu faço? Ou não faço?’. (Asa Branca)

A hesitação evidenciada neste momento do itinerário abortivo apresentou-se
como uma resposta à interação constante das entrevistadas consigo mesmas, as
quais buscaram ponderar aspectos relevantes capazes de fazê-las desistir ou
permanecer com a ideia de interromper a gravidez. Dentre tais aspectos, as
questões morais e religiosas apareceram de maneira expressiva nas falas, sendo
estas as principais responsáveis por gerar dúvidas e acarretar sensações negativas
nas mulheres.
Ao optar pelo aborto e idealizá-lo, a mulher entra em contato com algo
presente em seu imaginário. Porém, ao se deparar com os meios para efetivar tal
ato, acredita-se haver uma reavaliação quanto à necessidade de recorrer a uma
atitude tão dolorosa física e emocionalmente. Este fato pareceu ser uma estratégia
de persuasão utilizada pelas entrevistadas, na tentativa de se convencerem que o
aborto seria a única alternativa possível diante do contexto de vida vivenciado e da
ocorrência da gestação não planejada. Segundo Pedrosa e Garcia (2000), esta
conciliação entre os valores morais e a escolha por finalizar o ciclo gestatório ocorre
com a intenção de minimizar os julgamentos instituídos pelas próprias mulheres
sobre si mesmas. Assim, elas manipulam e modificam os significados da atitude de
abortar, a fim de internalizá-la e processá-la como única opção admissível.
Segundo os discursos, os momentos de indecisão ocorreram antes de haver
o consumo do medicamento abortivo, possivelmente por ser o instante no qual se
tem o limite da moralidade ultrapassado. Esta mesma situação foi relatada em
pesquisa desenvolvida por Pérez (2006), na qual a autora constatou ser este um
período de sofrimento, haja vista a mulher se dividir entre olhar o método abortivo,
pensar no modo de usá-lo, na dor que isto irá lhe causar e na criança, cuja
existência está sendo impedida.
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Relativo ao uso do medicamento abortivo, foi identificado nos relatos das
participantes conhecimentos advindos do saber popular disseminados na cultura e
no meio social sobre o seu consumo. Estas informações, permeadas de crendices
populares, são repassadas entre o grupo feminino, sendo, geralmente, originárias de
pessoas com experiência de abortar em algum momento de suas vidas.
[...] Passei 12 horas em jejum, que era pra o efeito ser mais forte. Eu
aprendi isso com uma amiga, no primeiro aborto que eu fiz. E, também,
como eu já tinha tomado uma vez [o Cytotec®], eu fiquei com medo do
organismo ter tido, tipo, uma barreira de proteção e não fazer o efeito que
eu queria. Então, eu fiz 12 horas de jejum pra poder tomar e colocar [no
canal vaginal]. Fui esperta! (Anacã)

Quando eu comprei, os amigos que vendem o remédio, né, ensinaram a
mim que eu não podia comer antes de tomar Cytotec®. Disseram que assim
era melhor, porque o organismo ia ficar bem fraco e ia ser mais forte o efeito
[Risos]. E, assim, eu fiz. [...] disseram que eu tomava dois [comprimidos] e
colocava dois [canal vaginal]. (Sabiá)

Os trechos expostos revelam as práticas populares utilizadas pelas mulheres
em momentos antecedentes ao uso do Cytotec®. Na concepção das participantes,
estas se apresentam como uma espécie de preparação do corpo para garantir maior
eficácia na ação do referido fármaco. Diante da menção dessas técnicas, em parcela
significativa das narrativas, constatou-se serem elas difundidas entre o público
feminino e compartilhadas em conversas com amigas, vizinhas, parentes ou os
próprios vendedores de Cytotec®.
Ressaltando o preparo dos corpos femininos para submissão à prática
abortiva, evidenciou-se, no estudo em apreço, o jejum como o mais presente nos
relatos, situação similar à encontrada na PNA (DINIZ; MEDEIROS, 2012). É
importante destacar a fala de Anacã quando esta afirma ter permanecido tempo
prolongado sem ingerir qualquer tipo de alimento por sentir medo de o organismo
apresentar uma “barreira de proteção” ao medicamento abortivo, tendo em vista ser
a segunda vez que o utilizava. Entende-se ser esta interpretação oriunda do
conhecimento prévio desta entrevistada acerca do uso de fármacos da classe dos
antibióticos, os quais, quando consumidos indiscriminadamente, tendem a acarretar
resistência de microorganismos. Contudo, esta mesma relação não é comprovada
na literatura com o uso do Cytotec®, demonstrando, com isso, a reelaboração do
saber popular e científico por esta mulher.
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Tratando-se do conhecimento popular em relação às práticas abortivas,
estas estiveram presentes em algumas entrevistas quando informaram terem
recorrido a métodos como chás, garrafada de ervas ou esforço repetitivo,
associados entre si ou combinados com o Cytotec® para finalizar a gestação.
Eu tomei um chá, né? Mas acho que não foi nem por isso. Quando eu
descobri que tava grávida, o médico disse pra eu não fazer esforço. Mas,
[...] nada que o médico disse pra eu fazer, eu fazia, só pra não ter o filho.
Ele mandou eu não pegar coisa pesada, eu ia lá e pegava. [...] Arrastava o
bujão de gás de um canto pra outro, já pra... [Silêncio] [...] Eu fiz de
propósito, já nessas intenção. Logo no começo de gravidez, né? Que a
pessoa tem que ter mais cuidado, eu pulava bem muito! Até que cheguei a
perder. (Mariquita)

Quando eu descobri [a gravidez], comecei a tomar chá de Sena, de
Cabacinha, de Cravo, de tudo no mundo! [...] faz uma semana que eu tomei
o chá e só veio dar isso [abortar] agora. Né estranho? Mas, deu certo!
(Coruja)

[...] quando eu soube [da gravidez], eu fui na feira e comprei uma
garrafada, [...] mas não adiantou. Não sangrei nem nada. O menino não
saía, mulher! E o gosto é horrível. Joguei fora. [...] Por isso que eu tomei o
Cytotec®. [...] e, depois, eu tomei, também, chá da Quina pra descer, pra
ver se descia alguma coisa. Aí, eu comecei a sangrar [...]. (Andorinha)

Nestes discursos, percebe-se o anseio das entrevistadas em promoverem a
interrupção da gravidez, fato constatado pelo uso de vários métodos capazes de
finalizar o ciclo gestatório. Dentre estes, os chás foram evidenciados nas falas,
revelando, mais uma vez, a utilização dos saberes e práticas populares neste
processo. Para Motta (2012, p.123), a ingestão de substâncias tidas como abortivas
pelo senso comum faz parte da trajetória feminina em busca da concretização do
aborto, possibilitando às mulheres a aquisição de conhecimentos e técnicas acerca
da efetivação do referido ato. Esta etapa, segundo a autora, apresenta-se como uma
estratégia no processo de decisão porque, caso estes métodos não surtam o efeito
desejado, promovem uma “licença moral”, levando-as a recorrer a métodos mais
eficazes, como sondas e medicamentos alopáticos.
Contudo, embora isso fosse esperado no presente estudo, não se observou,
nas narrativas, a ingestão de chás como uma primeira atitude da mulher ao
suspeitar da gestação, visando regular o seu ciclo menstrual. Pois, na maioria das
vezes, elas consumiram tais infusões quando já haviam comprovado a gravidez por
meio de exames e, em alguns casos, após já terem ingerido outras substâncias
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abortivas, como informa Andorinha. Deste modo, entende-se que, no universo
destas participantes, o consumo deste tipo de substância ultrapassou o eufemismo
existente no ato de ingerir tais bebidas para regular a menstruação. Isto porque
foram usadas de maneira proposital para interromper o ciclo gestatório, após a
comprovação da gravidez e da tomada de decisão pelo aborto, realidade contrária à
evidenciada na literatura (DINIZ; MEDEIROS, 2012; HEILBORN et al., 2012;
MOTTA, 2012).
Sendo assim, pensar no fato de a maioria das entrevistadas ter utilizado
medicamento abortivo como principal e, por vezes, único método para abortar, leva
a crer que elas possuíam algum entendimento sobre a eficácia comprovada do
fármaco em questão. E, por estarem decididas a finalizar a gravidez, recorreram a
ele, sem aderir a outros métodos reconhecidos popularmente como abortivos.
Nesse sentido, tratando do modo de utilização do Cytotec®, posteriormente
à etapa de preparação do organismo, a maioria das colaboradoras do presente
estudo referiu ter realizado o aborto em sua própria casa, fazendo uso de quatro
comprimidos, sendo dois administrados por via oral e os outros dois inseridos no
canal vaginal.
Me ensinaram assim: botei dois comprimidos [no canal vaginal] e tomei dois
e fui dormir. Aí, desceu a menstruação. Menstruei e tal. Veio tudo.
(Araponga)

Eu fiz o procedimento. Coloquei dois comprimidos [no canal vaginal] com
aplicador [vaginal] e tomei dois [comprimidos]. Isso de duas horas da
manhã. Quando me levantei e eu fui no banheiro, aí sangrou e eu percebi
que tinha funcionado. (Graúna)

Eu tomei duas [pílulas de Cytotec®] e coloquei duas pílulas na vagina. [...]
Eu fiz duas vezes, na verdade, porque a primeira vez [o Cytotec®] não veio
lacrado, veio numa bolsinha [...] eu não sei se foi o verdadeiro, porque não
funcionou! Aí, na segunda vez, comprei com outra pessoa já, aí, veio
lacrado com o nome em cima [da caixa] e tudo. E foi o que funcionou. Eu fiz
às 16 horas [...] Oito horas eu já tava começando a sangrar e, a partir das
dez horas, com uma dor insuportável. (Rouxinol)

Ao utilizarem o Cytotec®, as mulheres iniciam, de fato, a concretização do
aborto, sendo esta etapa marcada pela espera dos primeiros sinais e sintomas
responsáveis por anunciar o aborto. É neste momento que se compreende haver
uma interação das entrevistadas com os seus corpos, as quais, diante dos efeitos do
fármaco, reconhecem a eficácia deste pelas sensações de cólicas de média e forte
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intensidade, seguida de sangramento vaginal. Este último pareceu ter maior
simbolismo nos discursos, pois foi interpretado como o principal anunciador da
finitude da gravidez e a efetivação de sua escolha reprodutiva.
Nesse contexto, acrescenta-se que parcela significativa das participantes
correlacionou os supracitados sintomas àqueles vivenciados no período prémenstrual. Por tal motivo, utilizaram a expressão “desceu a menstruação” para
informarem a concretização da prática abortiva, como se evidencia na fala de
Araponga. Acredita-se ter sido esta uma maneira utilizada pelas mulheres para
amenizarem a constatação e a ideia de terem induzido um aborto diante de um
interlocutor.
Quanto ao conhecimento adquirido nas redes de informação e apoio da
mulher sobre o consumo do Cytotec® e o quantitativo de pílulas a serem utilizadas,
embora este revele a quantidade adequada de comprimidos para possibilitar o
esvaziamento uterino, há um equívoco com relação às vias de administração. De
acordo com o Ministério da Saúde (2011), a eficácia do uso do Cytotec® para
expulsão fetal, em até 24 horas, ocorre pelo uso de quatro cápsulas de 200mcg do
referido medicamento, a cada 12 horas, por via vaginal, no primeiro trimestre da
gravidez, não havendo menção sobre seu uso por qualquer outra via.
Desse modo, a ideia presente no senso comum deste fármaco ser
consumido também por via oral guarda relação com o fato de a maior parte dos
remédios, geralmente, ser administrada desta maneira, obtendo resultados
satisfatórios. Entretanto, este pensamento pode acarretar em frustrações, bem como
em agravos à saúde feminina, sobretudo àquelas que, diante da falha do método
abortivo, submetem-se a novas tentativas de abortar, consumindo, de maneira
equivocada, nova quantidade de Cytotec®. Tal situação pode acontecer não apenas
pelo uso indevido do medicamento abortivo, mas, conforme afirma Arilha (2012),
pela alta probabilidade desta substância ser falsificada, com dosagem adulterada,
visto não haver fiscalização sobre este produto, devido ao comércio clandestino.
A falsificação do Cytotec® foi identificada ou desconfiada por algumas
participantes, especialmente pelo modo de apresentação do remédio, fornecido em
uma espécie de “bolsinha” e não em sua embalagem comercial. Esta mesma
realidade foi evidenciada na PNA, a qual constatou que este método abortivo, em
geral, é repassado às mulheres enrolado em papéis ou em sacos plásticos, sem
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informações sobre o laboratório responsável por sua fabricação ou qualquer
referência quanto ao conteúdo dos comprimidos (DINIZ; MEDEIROS, 2012).
Segundo estudiosos, a ilegalidade da prática do aborto e a clandestinidade
na venda do Cytotec® tendem a refletir as desigualdades sociais, haja vista o
público feminino com menores recursos financeiros estar mais susceptível a acessar
medicamentos adulterados, já que, em geral, são vendidos a preços menos
onerosos (TORNQUIST; PEREIRA; BENETTI, 2012). Esta situação expõe as
mulheres a inúmeros riscos legais, morais e, principalmente, à sua saúde, os quais
aumentam quando elas ingerem uma grande quantia de comprimidos do referido
medicamento, caso este não produza o efeito desejado na primeira tentativa de
abortar.
Comprei quatro comprimidos. Aí, ele [vendedor] mandou eu tomar três e
colocar um só [no canal vaginal]. [...] Depois de umas quatro horas que eu
tomei, aí veio muito sangue. [...] Aí, no outro dia, fiz outro Beta [BhCG], aí
deu positivo de novo. [...] Aí, liguei pra ele [vendedor] e ele disse: ‘Tome
mais quatro’. Eu peguei e fiz: ‘do mesmo jeito?’ e ele: ‘do mesmo jeito!’. [...]
Continuou vindo muito sangue. [...] aí fui fazer outro exame [...] deu positivo!
‘Minha Nossa Senhora!’ Aí, eu comprei mais oito comprimidos, só que com
outra pessoa, porque eu acho que esse era falsificado, porque ele me
entregou até num saquinho. Aí, dessa vez eu tomei mais. Tomei dois
comprimidos e botei seis [no canal vaginal]. (Narceja)

Apesar de o relato de Narceja ser uma exceção entre os demais acerca do
número de comprimidos utilizado para promover a indução do aborto, ele se
assemelha de maneira expressiva com os outros ao demonstrar toda a
vulnerabilidade experienciada por estas mulheres durante a trajetória abortiva.
Assim, seja pelo pouco conhecimento sobre o uso do método a ser utilizado, o
repasse de informações equivocadas pelos vendedores do Cytotec® e/ou a
susceptibilidade em adquirir um medicamento falsificado, o grupo feminino encontrase constantemente em risco de saúde e de vida. No entanto, o desejo de cessar a
gravidez superou qualquer temor quanto às consequências deste evento, embora
elas tenham informado conhecê-los ao longo de suas narrativas.
Realidade semelhante foi constatada em pesquisa desenvolvida na Bahia, a
qual revelou que as mulheres, diante da necessidade e desejo de induzir o aborto,
arriscaram suas vidas, realizando tal procedimento em locais com precárias
condições de higiene – muitas vezes pagando preços abusivos –, sem considerar os
riscos aos quais estavam expostas (SOUZA et al., 2010). Além disso, mesmo
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quando ocorre a autoindução desta prática, dependendo das condições econômicas
e sociais das mulheres, especialmente o nível de escolaridade, elas estão sujeitas a
agravos, em virtude do conhecimento escasso e mau uso dos métodos utilizados.
Nesta discussão, convém ressaltar que a ilegalidade do aborto tende a fazer
o público feminino realizar este ato de maneira sigilosa e solitária, acarretando na
possível omissão de problemas originários deste evento, no intuito de evitar
julgamentos morais por parte de amigos e familiares. Entretanto, ao compartilhar
com pessoas próximas e, principalmente, com os parceiros, estes tendem a
oferecer-lhes suporte neste momento, podendo socorrê-las caso seja necessário.
Quanto aos parceiros das colaboradoras da presente investigação, verificouse que, nesta etapa do itinerário abortivo, eles pouco participaram, pois, geralmente,
conforme já referido, tiveram como função específica adquirir o método abortivo.
Contudo, foi possível evidenciar, em alguns relatos, a participação masculina
ultrapassando a responsabilidade de prover os meios para o aborto, estando esses
indivíduos mais próximos das parceiras e, inclusive, presentes durante a efetiva
interrupção da gravidez.

Pra fazer [o aborto], a gente foi pro motel [...] Ele [parceiro] tava comigo. [...]
Ele ficou nervoso pra abrir os remédios, quase que não abria. E, ele ficava
dizendo: ‘Você pensa que eu não tô nervoso?’ E realmente ele tava muito
nervoso! Mas, assim, não pelo sentimento do depois, mas pelo que ele tava
passando ali, naquela hora, sabe? (Graúna)
Ele [parceiro] ficava dizendo: ‘calma, eu vou tá aqui do seu lado.’ [...] eu
tomei a medicação de meia noite e ele ficou conversando comigo, me
distraindo. [...] Ele mal dormiu. [...] ele velou meu sono. Porque quando eu
comecei a sentir as contrações, as dores, as cólicas [...] Ele não queria me
mostrar que estava nervoso, mas a preocupação ele teve. E, assim, ele
ficou lá, do meu lado e fiquei na cama me contorcendo de dor. (Águia)

Constata-se, nas declarações expostas, a interação estabelecida entre o
casal nesta etapa do processo do aborto fundamentada em atitudes masculinas que
denotaram

preocupação,

nervosismo,

apoio

e

amparo

à

mulher.

Este

comportamento pode ser entendido com base em uma das premissas do
Interacionismo Simbólico, a qual concebe o fato de o indivíduo interagir com as
coisas de acordo com o significado que elas possuem para ele (BLUMER, 1969).
Desse modo, a postura adotada pelos homens neste momento esteve
embasada nos significados atribuídos por eles às suas parceiras, à gestação
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inoportuna, bem como à prática abortiva. O maior envolvimento masculino pôde ser
identificado quando existiam vínculos de afetividade entre o casal, ocasionando não
apenas uma postura proativa mas também preocupação com a saúde da mulher.
Este sentimento de apreensão ocorreu, possivelmente, por eles reconhecerem este
ato como de risco, levando-os a assumir a responsabilidade de cuidar da parceira
durante e após a concretização deste evento. No entanto, essas atitudes de cuidado
estiveram, nos relatos, voltadas à ideia de proteção, adjetivo inerente ao gênero
masculino.
Esses achados contrariam resultados obtidos por Chumpitaz (2002), quando
identificou em seu estudo a participação masculina no aborto restrita à imposição
para a ocorrência deste, não havendo qualquer tipo de atitude em assumir
responsabilidades de possíveis consequências advindas desta prática. Esta
realidade, segundo a autora, esteve relacionada à postura masculina de esquivar-se
dos encargos referentes à esfera reprodutiva.
É relevante frisar que o maior envolvimento do homem na concretização do
aborto nem sempre ocorreu pelo desejo dele em estar próximo da mulher e
compartilhar com ela as angústias dessa etapa. Pois, evidenciou-se de maneira
velada nas narrativas a presença dos parceiros como uma espécie de incentivador
desta prática, visto encorajarem e impossibilitarem as mulheres de desistir do
propósito de abortar. Nestas circunstâncias, adotaram condutas capazes de
pressionar as mulheres psicologicamente e, inclusive, auxiliaram na inserção do
medicamento abortivo, ao “abrir os remédios”, segundo aponta a fala de Graúna.
Acredita-se que esta situação se deu pelo fato de eles terem, em geral,
impulsionado as mulheres ao aborto, ainda no período de decisão desta prática,
sobretudo, por reconhecerem no nascimento de um filho um obstáculo para suas
realizações no campo pessoal e profissional da vida.
Embora os dados referentes ao maior envolvimento masculino na
concretização do aborto tenham sido identificados em uma minoria das
entrevistadas, eles possuem relevância significativa. Isto porque demonstram uma
faceta da prática abortiva pouco evidenciada na literatura, a qual mostra o homem
como um personagem ativo neste processo, compartilhando com a parceira a
decisão e a efetivação de abortar, fazendo aflorar nas mulheres diversos
significados. Na investigação em apreço, observou-se que a presença de seus
parceiros, no momento da indução do aborto, as fez sentirem-se mais seguras,
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especialmente, se algo de ruim viesse a acontecer quando ocorresse a expulsão do
concepto.
Tratando-se da expulsão fetal, acrescenta-se que esta não ocorreu para
todas as participantes horas depois da ingestão do uso do Cytotec®. Para algumas,
o medicamento apenas promoveu dores abdominais e sangramento vaginal intenso,
acarretando ausência dos batimentos cardiofetais – constatada em exames
ultrassonográficos feitos posteriormente –, mas não ocasionou esvaziamento
uterino. No entanto, a maioria das entrevistadas, embora tenha informado não ter
concretizado totalmente a prática abortiva, relatou o modo como se deu a perda do
feto.
[...] fui ao banheiro, já sangrando, sangrando mesmo [...] aí, saiu como se
fosse bolsas de sangue. Eu, na hora, senti como se fosse a sensação de
uma bola saindo de mim. [...] eu tentei chegar ao vaso sanitário e não
consegui. Aí, eu vi que eram pedaços. [...] (Águia)

[...] fiz ontem à noite. [...] Aí acordei de 1h da manhã, com muita dor. Muita
dor! Muita cólica! Aí, fui no banheiro não tava saindo nada. [...] Mas, quando
eu acordei hoje de manhã, que eu fui no banheiro: ‘Brá!’. O sangue! Sangue
demais! Só sangue. Eu senti descer alguma coisa, mas era só pedaço de
sangue. Sangue talhado. (Sabiá)

Tomei [Cytotec®] de onze horas da noite [...] e quando foi de cinco horas,
começou a apertar as cólicas. [...] E quando apertou mesmo, que eu vim
sentir que ele [feto] ia descer, aí, eu fui no banheiro, liguei o chuveiro e eu vi
só a cabecinha querendo sair. [...] [Choro prolongado. Silêncio]. (Garça)

As falas apresentadas revelam o modo pelo qual as participantes
perceberam a concretização do aborto. Assim, comprovou-se que o medicamento
abortivo, uma vez ingerido, anunciou o seu efeito com o surgimento de fortes dores,
saída de coágulos de sangue, seguida do embrião ou feto. Estas reações foram
identificadas pelas mulheres após um período, em geral, superior a cinco horas.
Em diversos relatos, sobretudo entre aquelas que experienciavam esta
situação pela primeira vez, percebeu-se o desconhecimento acerca de como
ocorreria, de fato, o aborto, visto que acreditavam na similaridade de sua
concretização com o sangramento menstrual. Logo, entende-se ter sido a falta de
conhecimento um dos desencadeadores de sensações como medo, angústia e
desespero nas entrevistadas, as quais, diante da expulsão do concepto, não
souberam reagir por desconhecerem como o evento aconteceria.
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Esse desconhecimento se deve à impossibilidade de serem disseminadas
informações com fundamentação científica para as mulheres realizarem a prática
abortiva em virtude das restrições legais existentes no país sobre o aborto
voluntário. Isto, na concepção de autores, infringe os direitos humanos do público
feminino e acarreta uma decisão reprodutiva pouco consciente, com maiores riscos
à saúde física e emocional feminina (ARILHA, 2012; VILLELA et al., 2012).
Relativo às condições emocionais, acredita-se que os sentimentos
emergentes desse processo são oriundos, principalmente, da interação estabelecida
pela mulher consigo mesma quando percebe a efetivação do aborto. Pois, este
momento, em geral, tende a ser interpretado com base nos valores adquiridos por
elas ao longo de suas vidas, os quais idealizam o papel de mãe como próprio do
grupo feminino, considerado, por muitas, algo sagrado. Esta significação acarretou
no despertar de sentimentos diversos, sobretudo, negativos, ocasionando, portanto,
além das dores físicas, aquelas de cunho emocional.

4.2.3.3 Externando as emoções vivenciadas no processo de concretização da
prática abortiva

A experiência de abortar é algo vivido pelas mulheres de maneira particular
e, por este motivo, as emoções advindas deste processo divergem e, muitas vezes,
são complexas, podendo uma mesma mulher vivenciar inúmeras emoções,
dependendo do contexto que a levou a praticar o aborto. Neste sentido, pode-se
observar, entre a maioria das entrevistadas, sensações negativas em todo o
itinerário abortivo, porém exacerbadas após a concretização do aborto.
[...] quando eu fui tomar banho, desceu. Hoje de manhã foi que eu expeli [o
feto]. Aí, sim, que você vê, a primeira coisa que vem na sua cabeça é:
‘matei meu filho!’. [Pausa] Foi aí que eu... [Pausa. Choro.]. [...] Mas o
impacto foi maior porque já tinha o formato, assim, parecia um girininho. Aí,
assim, o impacto visual é forte! (Gaivota)

[...] Eu chorei. Eu fiquei agoniada quando eu vi aquela cena, ele [feto]
pendurado pelo cordão. Eu chorei muito. Chorei muito, muito mesmo.
Porque era uma vida que a gente tá matando. Uma pessoa que não tem
como se defender. [Pausa] (Bem-te-vi)
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Esses relatos mostram, especialmente, os sentimentos de tristeza e angústia
experimentados pelas mulheres ao constatarem que o aborto havia sido efetivado.
Estas emoções, por sua vez, foram expressas com maior sofrimento quando elas
informaram ter visto o embrião ou feto, pois, ao visualizá-lo, foram levadas a interagir
com algo até então negado por elas: a maternidade. No entanto, embora se
reconheça o fato de, em muitas situações, o embrião ainda não ter se desenvolvido
ao ponto de ser identificado pelas participantes no conteúdo expelido – dado o
tempo gestacional informado pela maioria –, acredita-se que a sensação de ter em
sua frente algo reconhecido por elas como filho, as fez sentirem-se impactadas e
atônitas.
Tal situação apresenta-se permeada de simbolismos, os quais são produtos
do sentimento de perda, bem como da censura social do aborto e de quem o realiza.
Assim, reconhecendo a prática abortiva como uma atitude recriminada socialmente,
sobretudo, pela influência religiosa presente na cultura do país, as mulheres sofrem
e experienciam dor emocional, principalmente, porque se sentem violando seus
valores morais. Isto tende a desencadear sofrimento, especialmente, por sentiremse responsáveis pela morte de um ser. Acrescenta-se a esta discussão, a ideia
evidenciada nas falas expostas de o aborto ser considerado um homicídio, o que
tem relação com a doutrina cristã, a qual, de acordo com Aguirre (2006), reconhece
o aborto como uma desordem moral grave porque elimina deliberadamente a vida
de um inocente.
Não se pretende discutir neste estudo as questões religiosas em torno do
aborto voluntário. Contudo, percebeu-se a presença marcante dos dogmas cristãos
nas narrativas das participantes, os quais foram identificados como um dos
principais motivos por fazê-las sentirem-se assassinas, desencadeando, portanto,
dor emocional, mesmo entre aquelas que informaram não ter o costume de ir a
missas, cultos ou reuniões de ordem religiosa. Tal fato reforça o estigma social em
torno deste evento, o qual, segundo Farfán (2006), ancora-se em normativas
oriundas da religião presentes na estrutura social brasileira, nas concepções
referentes à constituição do núcleo familiar e do ideal materno. Considera-se, à vista
disso, ter sido esta a razão para as entrevistadas reconhecerem a atitude de abortar
como algo pecaminoso e inaceitável, como se verifica a seguir:
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Pensei em tantas coisas... Assim, sobre tirar uma vida! [Choro]. Ninguém
pode tirar uma vida, só Deus. Isso é errado. Porque só quem tem o direito
de tirar uma vida é Deus. [...] (Asa Branca)

Pra mim vai ser sempre um crime aos olhos de Deus e do homem! Um
pecado! Nunca vai deixar de ser isso. Porque, de qualquer forma, um feto é
uma vida que tá sendo gerada. E, na hora que se toma uma medicação pra
tirar, você tá matando! (Cisne)

[...] eu tô com a consciência pesada. Mas, Deus sabe todas as coisas, né?
Eu não tenho condições de criar nem o [filho] que eu tenho [Choro]. [...] Por
mais que a gente faça coisa errada, eu sei que, de uma certa forma, Ele
[Deus] perdoa. Eu sei que não é certo... [Choro prolongado. Silêncio.].
Porque isso [aborto] não é uma coisa que Deus se agrada, né? Matar? [...]
Porque é pecado, né? Eu sei que eu já fui perdoada, mas a gente fica com
aquilo doendo no coração [Choro constante]. (Garça)

Os

trechos

apresentados

revelam

o

sofrimento

vivenciado

pelas

entrevistadas, o qual tem relação com os conflitos originários no self. Pois, se por
um lado as mulheres buscaram interagir consigo, reconhecendo o aborto como
única alternativa viável, por outro interagiram com os preceitos sociais que
estabelecem o certo e o errado na vida em sociedade. Assim, passaram a enxergar
a si mesmas como pessoas censuráveis, apesar de reconhecerem a necessidade de
realizar este ato. Essa angústia feminina ancora-se na transgressão das convicções
religiosas, nas quais a vida apresenta-se como algo divino e, por isto, a finitude dela
também deve ser de ordem divina.
Sobre esse ponto de vista, é possível pensar no fato de as entrevistadas, ao
interromperem a gravidez e impedirem a existência de um ser, terem interagido com
os valores religiosos adquiridos em sua formação pessoal, compreendendo, deste
modo, estarem contrariando a ordem de um ser superior. Contudo, apesar de terem
vivenciado um misto de sentimentos negativos, algumas mulheres, mesmo
considerando sua atitude violadora dos supracitados valores – como revela Garça –,
acreditaram merecerem o perdão divino. Isto porque reconheciam em Deus a figura
de um ser compreensivo e, por esta razão, Ele ponderaria seus contextos de vida
para atenuar qualquer castigo que pudesse vir a lhes causar.
Sabe-se que a religiosidade está inserida em todas as culturas influenciando
o modo de pensar e agir dos indivíduos, inclusive as decisões reprodutivas. Nestas,
pode-se destacar as proibições quanto ao uso de métodos contraceptivos de
barreira e hormonais, bem como a prática do aborto voluntário. Entretanto, esta
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influência não impede as pessoas de recorrerem a tais condutas, como ficou
evidente na PNA, na qual os pesquisadores não constataram a religião como fator
impeditivo para a ocorrência do aborto (DINIZ; MEDEIROS, 2010).
Essa realidade mostra que a religião não interfere na opção feminina em
recorrer

à

prática

abortiva,

especialmente

quando

as

mulheres

estão

veementemente decididas a interromperem a gestação. Apesar disso, tende a
acarretar sofrimento psíquico, visto influenciar seus modos de interpretarem o
mundo, ocasionando, assim, emoções negativas por terem cometido um ato
reconhecido socialmente como pecado.
Com relação à ideia de pecado, esta se vincula ao fato de o aborto ser
considerado um “crime aos olhos de Deus”, haja vista o embrião ou feto possuir
status de pessoa. Segundo Motta (2012), esta percepção é o motivo pelo qual a
interrupção da gravidez é uma atitude condenável, pois afeta um indivíduo em
formação, uma criança, não sendo um objeto passível de ser desprezado.
Considerando tal pensamento, é possível compreender a concepção das
entrevistadas quanto ao fato de o aborto ser uma forma de assassinato, gerando,
assim, culpa, desespero e arrependimento. Este último, em geral, manifestou-se
enaltecido quando as mulheres se viram diante do embrião ou feto, com a
incumbência de eliminá-lo pela segunda vez, “apagando” os vestígios da
concretização da prática abortiva.
Eu só escutava o barulho dos negócios quando caiam no vaso sanitário. Aí,
depois, eu olhei e tava vindo um negocinho pendurado, como se fosse, sei
lá, um corpinho [...] Não olhei não. Eu não consegui olhar! [...] Tive que
puxar a descarga. [...] A sensação é horrível! Eu me arrependi demais. [...]
porque você tá matando um filho seu. Um ser que é seu! [...] E você ter que
se desfazer, assim... É horrível! (Jaçanã)

Quando saiu eu chorei do começo ao fim. [Choro] E você ter que colocar ali
dentro de uma pá e jogar fora como se fosse um lixo! [Choro Prolongado.
Silêncio.] [...] eu não queria ter jogado fora. Pra mim não era um lixo, mas,
naquele momento teria que ser jogado fora, não poderia mais tá ali, pra
sempre. Foi o momento que eu mais me arrependi [...] não conseguia parar
de chorar. Sempre vem à mente. [...] Aquela cena nunca mais vai sair de
mim. [Pausa. Choro.] (Águia)

Estas falas demonstram a aflição vivenciada pelas participantes após a
expulsão do feto. Isto ocorreu, sobretudo, por esta situação simbolizar de fato a
concretização do aborto, fazendo as mulheres se deparar com algo que, muitas
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vezes, não desejavam ter realizado, mas sentiram-se obrigadas diante das
condições por elas vivenciadas quando se descobriram gestantes. Tal fato as levou
a

experienciar

o

arrependimento

de

terem

recorrido

à

prática

abortiva,

principalmente, quando, após a expulsão, viram-se diante da necessidade de “jogar
fora” o embrião, como se ele estivesse sendo abortado outra vez de suas vidas.
Desse

modo,

infere-se

ser

a

dor

emocional

experienciada

pelas

colaboradoras da presente investigação relacionada ao sentimento de luto de um
filho que sequer chegou a nascer devido a uma intervenção proposital delas. Para
Gesteira, Barbosa e Endo (2006), este luto apresenta-se como não autorizado, já
que a morte de um filho em decorrência de um aborto encontra-se inserido no rol
das perdas não reconhecidas pela sociedade. Por esta razão, as mulheres tendem a
não expressar sua tristeza ou sentem-se impossibilitadas de compartilhá-la com
outras pessoas, podendo isto trazer sérios agravos à sua saúde.
Dentre tais problemas, a ansiedade e a depressão se destacam, sobretudo,
pelas mulheres entenderem o aborto provocado como um desvio à maternidade,
papel tão exigido socialmente ao público feminino. Esta conduta divergente das
regras sociais estabelece um conflito interior, reforçando o sentimento de culpa e
estabelecendo a crença de serem castigadas no futuro em decorrência da
interrupção da gravidez (BENUTE et al., 2009).
Essa constatação de ser o aborto um ato merecedor de castigo foi
destacada em diversas narrativas, podendo isto associar-se ao fato de as
entrevistadas vincularem à transgressão de regras a obrigatoriedade de serem
punidas. Assim, elas vivenciaram o temor quanto à intensidade da punição a ser
aplicada sobre elas, sendo o medo da morte e o do nascimento de um filho
deficiente os de maior destaque nas falas.
Eu fiquei com medo de morrer, demais! Fiquei com medo de não dar certo
também, igual o da minha irmã. [...] Acho que poderia morrer, sei lá, poderia
perder o útero e nunca mais ter filho. [...] O aborto, querendo ou não, é
risco, né? E eu quero ter filho, só que agora, não. Aí era um castigo muito
grande de Deus. (Sabiá)

Senti medo de morrer. De [o aborto] não dar certo. De eu tomar o remédio,
eu não sentir nada e o menino nascer doente. Eu me senti culpada. Senti
muitos medos. [...] Eu tô me sentindo tanta coisa, mas coisa ruim. Eu não tô
me sentindo aliviada como eu pensei que eu ia me sentir. Tá entendendo?
Eu tô me sentindo mal. (Maritaca)
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Ao relatarem sobre os seus temores durante o processo de concretização do
aborto, evidenciou-se que os medos das participantes originaram-se de seus
conhecimentos acerca dos riscos inerentes a este ato, os quais poderiam gerar
danos irreparáveis a suas vidas e a de seus filhos. Estes, no entanto, pareceram ser
desencadeados mediante uma força superior, a qual interviria a fim de puni-las por
terem contrariado as normas de Deus. Entre os prováveis castigos divinos foi
ressaltado o receio delas de não conseguirem desempenhar, no futuro, o papel de
mãe. Assim, revelaram uma preocupação feminina com o corpo e com a
impossibilidade de gerar, outra vez, uma criança, realidade similar à encontrada no
estudo de Boemer e Mariutti (2003).
Essa comprovação contraria as concepções presentes no senso comum, as
quais idealizam as mulheres que recorrem ao aborto como pessoas avessas à ideia
de gestar e parir um filho. Deste modo, considerando o fato de a maioria referir
desejar constituir ou aumentar a prole no futuro, o medo de serem castigadas,
ficando impossibilitadas de engravidar, as fez sentirem-se inseguras, ampliando
suas angústias. Neste sentido, percebe-se, novamente, as questões religiosas
permeando as concepções femininas sobre o referido ato, intensificando no público
feminino o medo da morte e de castigos capazes de impedir a vivência da
maternidade, estabelecendo maior ansiedade para as participantes encerrarem a
trajetória do aborto.
Além disso, o desejo de concluir o quanto antes a indução do aborto e
reconhecer seu fim mostraram-se relevantes neste estudo. Isto porque existia o
receio de o método abortivo falhar, ocasionando deficiências no feto e obrigando as
mulheres a conviver e arcar com a culpa de ter um filho com algum transtorno. Tal
circunstância, certamente, foi de grande relevância para algumas entrevistadas cujo
aborto não foi concretizado, visto terem revelado se submeterem a novos
procedimentos para interromper a gravidez. Este mesmo temor foi constatado em
pesquisa realizada em Florianópolis, na qual os autores identificaram a associação
feita entre o mau uso do medicamento abortivo e castigos que poderiam ser
vislumbrados com o nascimento de uma criança com algum problema físico e/ou
mental (TORNQUIST; PEREIRA; BENETTI, 2012).
Apesar de esta concepção ser disseminada popularmente, Corrêa e
Mastrella (2012) detectaram controvérsias e falta de comprovação nos estudos de
casos que objetivavam apontar a relação entre o Cytotec® e teratogenecidade. Para
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os referidos autores, estes estudos – em sua maioria, brasileiros –, não possuem
evidências científicas suficientes capazes de correlacionar o uso do supracitado
medicamento com as deficiências desenvolvidas no feto. Na realidade, ao afirmarem
tal associação, as pesquisas, direta ou indiretamente, reforçam o estigma em torno
do evento abortivo e das mulheres que o praticam.
Referente ao medo de morrer, presente na maioria dos discursos, este se
vinculou, em geral, à possibilidade de hemorragias durante a indução do aborto,
consequência inserida no universo de saberes do grupo feminino sobre a prática
abortiva. Acredita-se ter sido este conhecimento repassado por pessoas da rede de
apoio da própria mulher ou mesmo por propagandas e relatos de mortes obstétricas,
em razão desta prática, disseminadas nas diferentes mídias. Deste modo, concordase com Rebouças (2010) ao afirmar que a morte apresenta-se nesta situação como
uma possibilidade real para as mulheres, haja vista ser o aborto uma circunstância
limite na vida do público feminino, cuja ideia de finitude da existência manifesta-se
mais concreta.
Sendo assim, considerando os temores relatados nos discursos das
participantes da investigação, algumas delas declararam sentirem-se aliviadas após
a concretização do aborto. Isto foi relacionado, principalmente, ao desaparecimento
da dor física e ao resultado satisfatório do procedimento realizado, como informa os
relatos a seguir:
[...] fiquei bastante nervosa e com medo de não perder [a criança]. Fiquei
com medo de eu morrer. Fiquei com bastante medo de morrer [Respira
profundamente]. Eu fiquei com medo que me desse uma hemorragia, que
eu morresse, mas... Foi um alívio quando desceu tudo em casa. Alívio. Eu
fiquei feliz, acredita? Muito feliz! (Beija-Flor)

Como eu tô? Aliviada! Muito feliz! Acredita nisso? Eu tô feliz! Quando eu
tava em casa, quando eu tomei o Cytotec®, o embrião foi expulso em casa
mesmo [...] eu me senti um monstro naquela hora, porque a sensação foi de
total alívio. Pensei assim: ‘Deu certo! Graças a Deus!’. Não senti um pingo
de pena! [Silêncio] (Anacã)

A sensação de alívio presente nos discursos foi evidenciada quando as
entrevistadas perceberam a efetivação do aborto. Isto simbolizou, naquele momento,
a resolução de algo considerado por elas como um problema que precisava ser
solucionado devido a não estarem dispostas a vivenciar a maternidade por diversos
motivos. Neste sentido, a sensação de alívio apresentou-se tão intensa que algumas
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mulheres revelaram sentirem-se felizes diante da saída do feto, pois isto
representava uma espécie de liberdade da situação angustiante vivenciada desde a
descoberta da gravidez.
Especificando a fala de Anacã, percebe-se a nítida ambiguidade
experienciada por ela, a qual, interagindo consigo mesma, sente-se aliviada, ao
mesmo tempo em que se repreende por tal sensação. Ao conceber-se como “um
monstro”, em virtude do sentimento de alívio pós-aborto, ela utiliza como referência
as concepções sociais para enxergar a si mesma, pois reflete a interpretação feita
pela sociedade acerca de quem opta por interromper uma gravidez.
Acredita-se ter sido as interpretações sociais as responsáveis pelo menor
quantitativo de entrevistadas informando, de maneira explícita, o alívio sentido após
a expulsão do feto. No entanto, pode-se constatar, ao longo da análise dos dados,
esta sensação presente de forma velada nas narrativas, nos gestos e expressões
produzidas no decorrer das entrevistas. Deste modo, entende-se este fato não ter
sido informado verbalmente pela maioria das participantes por receios de
julgamentos e adjetivos pejorativos capazes de ampliar o sentimento de culpa. Este
pensamento ganha sustentação com resultados de outro estudo, o qual afirma ser a
sensação de alívio aquela mais omitida pelas mulheres após induzirem o aborto
devido ao temor de serem julgadas por terceiros (PÉREZ, 2006).
Nessa linha de considerações, salienta-se que o medo de compartilhar a
prática do aborto com outrem foi significativo, especialmente quando, após a
concretização deste evento, as mulheres precisaram recorrer a serviços de saúde
para realizar curetagem e promover o esvaziamento total do útero.
Eu fiquei com medo de [...] levar carão. Porque todo mundo dizia: ‘você vai
[ao hospital] só pra levar carão! Se você for pra lá [hospital], você vai ser
presa’. Todo mundo falava. Era só o que o povo dizia. Aí, eu tinha medo.
(Bem-te-vi)

[...] eu tive medo de ser chamada a atenção. Porque tem médico que não
perde a chance, né, de chamar a atenção. Porque a pessoa cometeu
aquele erro... Fiquei com medo de levar “tranca”, de levar carão, de ser
chamada a atenção. (Cisne)

Eu senti muito medo de contar pra alguém o que eu fiz. Eu tava certa que
eu não ia dizer o que tinha acontecido, porque é muito constrangedor. É
muito ruim você dizer, realmente, o que fez. Porque as pessoas tem
preconceito com isso. Todo mundo vai olhar troncho pra você e dizer:
‘Nossa, como é desumana!’ [...] eles sempre vão olhar e achar que você é
um monstro. (Graúna)
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As declarações demonstram o receio das entrevistadas em revelarem sobre
a ocorrência da prática abortiva ao buscarem os serviços de saúde. Este temor
adveio, em geral, de informações repassadas por amigas e parentes que tinham
conhecimento sobre alguma mulher vítima de maus tratos institucionais ou fora
levada presa por informar a interrupção voluntária da gravidez no ambiente
hospitalar.
Assim, as participantes reconheciam que, ao tornar público algo tão
particular e sigiloso, elas estariam susceptíveis a críticas, passando a ser alvo de
atitudes preconceituosas por parte dos trabalhadores de saúde, responsáveis pelo
atendimento nas instituições de assistência obstétrica. Logo, o receio de receber
“carão” e “tranca” por uma atitude já identificada por elas como errada e pecaminosa
desencadeou maior sensação de ansiedade, aspecto crucial para que a busca por
assistência fosse postergada, acarretando maior vulnerabilidade a problemas físicos.
Ao protelar a busca por assistência, algumas colaboradoras da pesquisa
optaram por fazer uso de métodos caseiros para “limpar” o útero, como a água
inglesa – um adstringente gástrico – e alguns chás, os quais não souberam informar
os nomes. Tais estratégias mostraram-se importantes, uma vez que elas
acreditavam ser essas substâncias capazes de aniquilar qualquer vestígio do uso de
medicamento abortivo de seus corpos, realidade similar à encontrada na PNA
(DINIZ; MEDEIROS, 2012). O uso desses métodos nos cuidados pós-aborto
pareceu ter o propósito único de evitar a vergonha de elas se exporem a alguém
cujas convicções morais poderiam lhes causar constrangimento, agravando o estado
emocional.
As normativas culturais arraigadas na sociedade são aspectos relevantes
responsáveis por fazer as mulheres acreditarem que serão mal atendidas ao
procurarem por assistência. De acordo com alguns autores, isto ocorre pelos valores
religiosos influenciarem, sobremaneira, os modos de agir e pensar dos
trabalhadores da saúde, os quais têm em mente a ideia de crime e pecado da
prática abortiva. Tal conjuntura acarreta conflitos quando essa clientela busca
atendimento, especialmente, pela visão estereotipada deste fato, contrariando,
assim, a laicidade do Estado brasileiro (GESTEIRA; DINIZ; OLIVEIRA, 2008;
ZORDO, 2012).
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Mediante ao exposto, esta categoria permitiu compreender como a prática
abortiva é concretizada. Esta, por sua vez, ocorre em virtude de inúmeros processos
interativos que as mulheres estabelecem com diferentes indivíduos no intuito de
escolherem e adquirirem o método abortivo, bem como obterem informações para
realizarem o aborto de maneira eficaz. Sendo este o instante no qual existe a
transgressão de valores morais e religiosos, ele apresenta-se permeado de
simbolismos e significados, responsáveis por desencadear sentimentos ambíguos
nas mulheres, com repercussões negativas para as suas vidas.
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4.3 INTEGRANDO AS CATEGORIAS

A participação do homem no aborto provocado é um fenômeno vivenciado
pelas mulheres ao longo de toda a trajetória abortiva. Este envolve conceitos e
desperta sentimentos, como também significados diversos.
Sendo assim, para identificar os conceitos relativos a esse fenômeno
utilizou-se a Teoria Fundamentada nos Dados. Este referencial possibilitou constatar
que a trajetória do aborto está imersa em um contexto sociocultural permeado de
valores morais e religiosos condenatórios ao referido evento. Tal aspecto possui
relevância, visto as participantes interagirem consigo mesmas e com tais princípios,
elaborando respostas e ressignificações ao ato de abortar. Do mesmo modo, as
ações desenvolvidas pelo grupo masculino diante de uma gravidez inesperada
foram embasadas neste contexto social, definindo suas funções e comportamentos.
Ao analisar as categorias emergentes no processo de análise, as quais,
quando inter-relacionadas – Decidindo sobre a interrupção da gravidez,
Envolvendo o parceiro no processo decisório do aborto provocado e
Concretizando a prática abortiva −, originaram a categoria central Vivenciando a
trajetória do aborto, responsável por integrar todos os conceitos emergentes,
constituindo a essência das categorias acima descritas.

Figura 1 – Representação Gráfica da Trajetória Abortiva
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TECENDO AS
CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Cada ser humano encontra-se num enredo
específico, cultural, situação econômica, geracional, e
condicionado a um papel sexual.
Cada corpo, uma história, um enredo, uma tragédia,
um enlevo... Cada corpo, tão solitário em suas
vivências e tão enlaçado na teia social.

5

Corpo de mulher, experiência à parte - lugar de
reprodução, lugar de prazer, de culpabilização, de

6
7

exploração, de excesso e falta de poder!”
Haidi Jarshel
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5 TECENDO AS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste estudo permitiu analisar como se dá a participação
do homem na decisão do aborto provocado e o seu significado para a mulher. No
intuito de descortinar tal fenômeno, recorreu-se a um referencial teóricometodológico que possibilitasse adentrar no universo das participantes em busca de
respostas para os questionamentos iniciais da pesquisa.
Sendo assim, a escolha pela Teoria Fundamentada nos Dados oportunizou
mergulhar nas falas das entrevistadas, desvelando códigos, subcategorias e
categorias, bem como a relação estabelecida entre os conceitos da teoria
emergente. Estas, ao terem suas dimensões analisadas, suscitaram a categoria
central “Vivenciando a trajetória abortiva”, a qual revela o percurso realizado pelas
mulheres para concretizar sua escolha reprodutiva, assim como a influência das
interações estabelecidas e dos valores sociais responsáveis pela emersão dos mais
variados significados neste processo.
É importante frisar o fato de o método em questão promover o surgimento de
uma teoria a partir dos dados coletados. Estes, quando repletos de informações
acerca de um evento, possibilitam identificar inúmeras facetas do fenômeno em
estudo, indo, muitas vezes, além do esperado. Tal explicação torna-se relevante,
haja vista conceber que os dados fornecidos pelas colaboradoras desta pesquisa
possibilitaram analisar o percurso delas para efetivarem a prática abortiva, bem
como a participação do homem não apenas no processo decisório do aborto
provocado mas também em outras etapas do itinerário abortivo. Deste modo, o uso
do referido método em conjunto com o Interacionismo Simbólico tornaram possível
vislumbrar a interação estabelecida entre o casal na trajetória do aborto e os
significados desta interação para a mulher.
Evidenciou-se que as participantes, ao longo dessa trajetória, interagiram
consigo mesmas e com outrem, na maioria das vezes com o parceiro afetivo-sexual
a fim de decidir pela interrupção da gravidez. Entretanto, a inserção dos homens
neste processo ocorreu apenas quando as entrevistadas desejaram partilhar a
notícia da gestação com eles, fato intimamente atrelado à existência de uma relação
amorosa tida por elas como estável.
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As falas das entrevistadas revelaram que o envolvimento masculino no
processo decisório do aborto variou de acordo com o tipo de relacionamento afetivo
vivenciado. Assim, quando a gravidez era oriunda de relações eventuais, a
participação dos homens inexistiu. Porém, quando o casal vivenciava uma relação
mais duradoura, eles interagiram no intuito de decidir conjuntamente com a parceira
ou impor a ela a prática do aborto. Ao envolverem-se ativamente nesta decisão, os
homens partilharam também da concretização do referido ato, buscando
informações e, principalmente, comprando o método abortivo.
Retomando ao pressuposto do estudo, pode-se dizer que a postura adotada
pelo parceiro, diante da notícia da gravidez, quando voltada à negligência e ao
descaso, fazem as mulheres reavaliarem o significado de levar uma gestação a
termo, sem o apoio paterno, culminando na sua escolha por interrompê-la.
Entretanto, no momento em que a atitude masculina embasa-se na discussão sobre
os rumos da gravidez, esta pode ser interpretada pelas mulheres como um ato de
companheirismo e cumplicidade ou, caso sejam coagidas a interromper o ciclo
gestatório, interpretam tal conduta de maneira negativa, experienciando sentimentos
de tristeza, frustração e desamparo.
Diante do contexto em torno da prática do aborto e das relações entre os
gêneros estabelecidas neste âmbito, conclui-se que os homens participam da
decisão feminina de abortar, mesmo quando se excluem do processo. Pois, as
atitudes deles diante de uma gravidez não planejada e indesejada levam as
mulheres a refletirem sobre as dificuldades de criar um filho sem o apoio financeiro e
parental do parceiro.
Constatou-se, portanto, ser a trajetória abortiva um percurso no qual a
mulher interage consigo mesma, com o homem, o feto, bem como com os valores
presentes no contexto social e cultural em que vive. Ao decidir e efetivar um aborto,
ela contraria os valores disseminados na sociedade sobre a vida, a gravidez e a
maternidade, passando a experienciar dor emocional e atribuindo significados
negativos para si, por ter transgredido suas próprias convicções. Visto isso, faz-se
necessário compreender a ação humana como produto de um processo interativo
constante entre o indivíduo e tudo ao seu redor.
Tratando-se de mulheres cuja gravidez foi interrompida voluntariamente,
pensar nelas como únicas responsáveis pelas escolhas reprodutivas reflete a visão
estereotipada presente na sociedade, a qual tende a desvalorizar todo o conjunto de
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particularidades e subjetividades inerentes a esta situação. Ademais, excluir os
homens deste cenário acarreta em desconsiderá-los, também, como sujeitos de
direitos e responsabilidades no contexto da reprodução, reforçando, com isso, as
iniquidades existentes nas relações entre homens e mulheres nesta esfera da vida.
Os resultados apresentados na realidade das participantes deste estudo
permitem caracterizar o grupo masculino como participante ativo das decisões
reprodutivas de suas parceiras. Por tal razão, entende-se ser significativo que os
profissionais de saúde trabalhadores nos serviços de planejamento familiar, em
especial o enfermeiro, ofereçam uma maior atenção para este público nas
estratégias e ações educativas desenvolvidas. A partir disso, será possível promover
nos homens reflexões capazes de conduzi-los a atitudes mais saudáveis e de
coparticipação com a mulher nas questões conceptivas e contraceptivas.
Ademais, acredita-se que os aspectos destacados nesta investigação
contribuem para minimizar lacunas presentes na literatura científica sobre a temática
em apreço, a qual ainda apresenta reduzido número de pesquisas sobre a
negociação estabelecida entre o casal na trajetória abortiva. Além disso, sugere-se o
desenvolvimento de novos estudos a fim de compreender melhor como ocorre a
inserção e a vivência dos homens na referida trajetória.
Salienta-se, por fim, que a complexidade para descortinar o fenômeno do
aborto provocado apresentou-se como um desafio, especialmente pelos aspectos
legais relacionados a este ato. Contudo, considerando o ambiente no qual foi
desenvolvida a pesquisa, este permitiu obter informações capazes de ampliar o
conhecimento a respeito deste evento. Assim, espera-se que as informações
expostas nesta obra possam contribuir para melhorar a atenção à saúde reprodutiva
de homens e mulheres, tendo como embasamento os direitos sexuais e reprodutivos
de ambos.
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“Se de todo sofrimento devemos falar com respeito e com
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APÊNDICES

0

APÊNDICE A
(TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO)

1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Campus Universitário – BR 101- Lagoa Nova – Natal, RN.
CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: secdenf@hotmail.br
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Prezada Senhora,
Este é um convite para a senhora participar da pesquisa intitulada Participação do
parceiro na indução do abortamento que é coordenada por Rosineide Santana de Brito,
enfermeira, professora doutora do Departamento de Enfermagem da UFRN. Sua
participação é voluntária, o que significa dizer que a senhora poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade.
Essa pesquisa tem como objetivo analisar a participação do homem no processo de
decisão do aborto provocado e seu significado para a mulher. Assim, sua participação é de
fundamental importância, pois poderá contribuir oferecendo informações relevantes para o
entendimento do fenômeno do aborto e o compartilhamento desta decisão pelo casal. Além
disso, suas informações poderão fornecer subsídios para melhorar a assistência nos
programas de planejamento familiar, sobretudo na elaboração de estratégias que envolvam
igualmente homens e mulheres na reprodução e contracepção. Se decidir aceitar o convite,
a senhora será entrevistada e seu depoimento só será gravado com a sua permissão. Caso
contrário, podemos realizar a entrevista sem o uso do gravador.
A senhora não correrá risco em participar da pesquisa, a não ser algum
constrangimento ao responder as questões da entrevista. Caso isto ocorra, terá o direito de
se recusar a responder estes questionamentos. Para diminuir a possibilidade de situações
constrangedoras, a entrevista será realizada em um local reservado, onde a senhora se
sinta confortável para responder as perguntas. Se, porventura, a senhora se sentir abalada
ao falar sobre este evento de sua vida, poderá interromper a entrevista, sendo respeitado o
seu desejo em continuar ou não a responder as perguntas. E, conforme a necessidade e
dependendo de sua aceitação, a equipe de psicologia da Maternidade Escola Januário
Cicco será acionada para oferecer-lhe a devida assistência.
Todas as informações obtidas serão guardadas em segredo e seu nome não será
identificado em nenhum momento. Suas respostas serão guardadas em local seguro, sob a
responsabilidade da pesquisadora e utilizadas exclusivamente para a finalidade prevista

2

nesta pesquisa. Se desejar, a senhora poderá ter os resultados da pesquisa após sua
conclusão.
Se a senhora tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa,
receberá o que gastou, caso solicite. Em qualquer momento, se a senhora sofrer algum
dano, comprovadamente, decorrente da pesquisa, terá direito a indenização. Além disso,
poderá desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem que haja prejuízo ou dano.
A senhora ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento e todas as dúvidas
que tiver a respeito da pesquisa, poderá perguntar diretamente para a coordenadora da
pesquisa no endereço: Departamento de Enfermagem, Campos universitário, S/N, Lagoa
Nova, Fone 3215-3888. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser
questionadas ao comitê de ética em pesquisa da UFRN na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal, RN, ou pelo telefone: (84) 3215-3135.
TERMO DE CONSENTIMENTO

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os
riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente do estudo:
Participação do parceiro na indução do abortamento. Recebi a garantia de que posso
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalidade. Autorizo a
utilização das informações obtidas por meio da entrevista com finalidade de desenvolver a
pesquisa citada, podendo utilizar meus depoimentos, inclusive para fins de ensino e
divulgação em meios científicos nacionais ou internacionais, desde que seja mantido o sigilo
de minha identidade.
Natal, RN, ______/_______/2013.

Participante da pesquisa:
_____________________________________________________

_____________________________________________________
Rosineide Santana de Brito (Pesquisadora Responsável)
Endereço: Departamento de Enfermagem, Campos universitário, S/N, Lagoa Nova, NatalRN.
Fone: (84) 3215-3840
Comitê de Ética em Pesquisa
Endereço: Campus Universitário, av. Senador Salgado Filho, nº3000, Lagoa Nova, NatalRN. Fone: (84) 3215- 3135
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APÊNDICE B
(TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ)

4

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ

Eu, _______________________________________________, depois de entender
os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Participação do parceiro na indução do
abortamento poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a
coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista,
AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Rosineide Santana de Brito e Danyelle
Leonette Araújo dos Santos a realizarem a gravação de minha entrevista sem custos
financeiros a nenhuma parte.
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores
acima citados em garantir-me os seguintes direitos:
1. Poderei ler a transcrição de minha gravação;
2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a
pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas
científicas, congressos e jornais;
3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das
informações geradas;
4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita
mediante minha autorização;
5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a)
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Rosineide Santana de Brito, e após esse
período, serão destruídos e,
6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento
e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.

Natal, ____/____/2013.

_____________________________________________________
Assinatura do Participante

______________________________________________________
Rosineide Santana de Brito
Coordenadora da Pesquisa
Endereço: Departamento de Enfermagem, Campos universitário, S/N, Lagoa Nova, NatalRN.
Fone: (84) 3215-3840
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APÊNDICE C
(INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ROTEIRO DE ENTREVISTA)

6

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Campus Universitário – BR 101- Lagoa Nova – Natal, RN.
CEP: 59072-970. Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br
Roteiro de Entrevista nº _________.

1. Questões sócio-demográficas
Qual a sua idade em anos completos?
Qual o seu Estado civil?
Qual a cor da sua pele?
Qual a sua religião?
Qual a sua escolaridade?
Qual a sua profissão?
Qual a sua renda familiar?

2. Questões Ginecológicas e Obstétricas
A senhora possui filhos?
Já sofreu ou provocou algum outro aborto?
A senhora sabe o tempo de gravidez em que estava?
Qual o método utilizado para interromper a gravidez?
Fazia uso de algum método anticoncepcional? Qual?

3. Questão norteadora
A senhora poderia falar para mim sobre a participação do seu companheiro na
sua decisão de interromper a gravidez?

7

APÊNDICE D
(QUADRO - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS)

0

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Entrevistada

Idade

Cor

Religião

Estado Civil

Tempo de
relação
2 meses

Águia

23

Parda

Evangélica

Anacã

26

Branca

Evangélica

Solteira
(Namorando)
União Estável

Andorinha

31

Parda

Evangélica

União Estável

16 anos

Araponga

30

Branca

Católica

2 anos

Asa Branca

31

Branca

Evangélica

Beija Flor

22

Branca

Católica

Solteira
(Namorando)
Divorciada
(Namorando)
Solteira

Bentevi

20

Parda

Católica

Solteira

-

Cisne

28

Parda

Católica

7 anos

Coruja

26

Branca

Católica

Gaivota

29

Parda

Não Possui

Garça

35

Parda

Grauna

21

Parda

Jaçanã

33

Parda

Acredita em
Deus
Acredita em
Deus
Católica

Solteira
(Namorando)
Solteira
(Namorando)
Solteira
(Namorando)
Solteira
(Namorando)
Solteira
(Namorando)
Solteira

1 ano

3 anos
-

2 meses
6 meses
10 anos
5 anos
-

Escolaridade

Ocupação

Renda Familiar

Médio
completo
Médio
Completo
Fundamental
Incompleto
Médio
Incompleto
Superior
Incompleto
Superior
completo
Médio
Incompleto
Médio
Completo
Médio
Completo
Médio
Completo
Médio
Completo
Superior
Incompleto
Fundamental
Incompleto

Desempregada

2 salários mínimos

Técnica de
Enfermagem
Empregada
Doméstica
Do lar

2 salários mínimos

Desempregada

Menos de 1 salário

Desempregada

2 salários mínimos

Vendedora

2 salários mínimos

Desempregada

1 salário mínimo

Cabeleireira

2 salários mínimos

Desempregada

2 salários mínimos

Camareira

1 salário mínimo

Atendente de
Telemarketing
Auxiliar de
serviços Gerais

3 salários mínimos

1 salário mínimo
2 salários mínimos

Menos de 1 salário
mínimo

1

Maritaca

26

Branca

Maria Preta

30

Mariquita

Solteira

-

Branca

Acredita em
Deus
Católica

União Estável

16 anos

44

Parda

Evangélica

União Estável

14 anos

Narceja

27

Branca

Católica

Solteira

-

Rouxinol

27

Negra

Evangélica

Solteira

-

Sabiá

22

Branca

Evangélica

Solteira
(Namorando)

5 anos

Superior
Incompleto
Fundamental
Incompleto
Fundamental
Incompleto
Médio
Incompleto
Médio
completo
Médio
completo

Técnica de
Enfermagem
Vendedora

2 salários Mínimos

Empregada
doméstica
Pensionista

1 salário mínimo
6 salários mínimos

Vendedora

3 salários mínimos

Garota de
programa

3 salários mínimos

3 salários mínimos

0

APÊNDICE E
(QUADRO – DADOS OBSTÉTRICOS)

0

DADOS OBSTÉTRICOS
Entrevistada

Número de
gestações

Filhos
vivos

Aborto(s) Pregresso(s)
Espontâneo
Provocado
Método
Abortivo
1
Cytotec®
1
Cytotec®
-

Aborto atual
Idade
Método
Gestacional
Abortivo
6 semanas
Cytotec®
5 semanas
Cytotec®
8 semanas
Cytotec®
5 semanas
Cytotec®
8 semanas
Cytotec®
5 semanas
Cytotec®
12 semanas
Cytotec®

Águia
Anacã
Andorinha
Araponga
Asa Branca
Beija Flor
Bentevi

1
3
4
2
2
1
2

0
1
3
0
1
0
1

Cisne

3

1

-

1

Cytotec®

7 semanas

Cytotec®

Coruja

0

0

-

-

-

5 semanas

Gaivota
Garça
Graúna
Jaçanã

5
4
1
11

2
1
0
7

1
3

1
2
-

Cytotec®
Cytotec®
-

6 semanas
13 semanas
6 semanas
5 semanas

Preparado de
ervas
Cytotec®
Cytotec®
Cytotec®
Cytotec®

Maria Preta

4

1

-

2

Cytotec®

8 semanas

Mariquita

9

5

1

2

Chá de urtiga

6 semanas

Maritaca
Narceja
Rouxinol
Sabiá

2
2
4
0

1
1
2
0

1
-

-

-

6 semanas
4 semanas
7 semanas
6 semanas

Cytotec® + Chá
de Quina
Chá de urtiga +
Esforço físico
Cytotec®
Cytotec®
Cyotec®
Cytotec®

Método Contraceptivo
Coito Interrompido
Anticoncepcional Oral
Condom
Anticoncepcional Oral
Anticoncepcional Oral
Anticoncepcional Oral
Anticoncepcional
Injetável
Anticoncepcional
Injetável
Condom
Coito Interrompido
Anticoncepcional Oral
Coito Interrompido
Anticoncepcional
Injetável
Anticoncepcional
Injetável
Coito Interrompido
Anticoncepcional Oral
Condom
Anticoncepcional Oral
Condom

0
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