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Aborto provocado e produção de significados no universo masculino: 
uma contribuição ao debate feminista* 

Karin Ellen von Smigay ** 

Introdução  

Trabalhando com a perspectiva da mulher, há pouco mais de uma 
década, compreendi ser preciso incorporar os homens em meus estudos para 
poder avançar teórica e metodologicamente.  

Quando, a partir do esforço das feministas, a mulher passou a ser um 
novo objeto de estudo nas ciências sociais, mostrou-se que até então 
falávamos do homem como sinônimo de universal, de humanidade. Hoje 
quando trabalhamos com o masculino numa perspectiva de gênero, estamos 
produzindo um conhecimento diferente daquele anterior, pois reconhecemos 
a desigualdade na distribuição do poder, que acaba por marcar lugares e 
posições diferentes para mulheres e homens.  

Ao deslocar meu foco de pesquisa sobre a especificidade do feminino 
para o masculino me interesso pelo “outro lado” dessa relação, levando em 
conta essa desigualdade de poder/prestígio/reconhecimento/valor que 
marcam as relações homem-mulher na cultura.  

Sabia, tanto pela própria prática política, como pelas investigações 
científicas que vinham sendo produzidas, que o aborto sempre era enfocado 
a partir da perspectiva das mulheres. Mesmo porque, supõe-se, esta é uma 
questão de mulheres. O fato de, biologicamente, a reprodução acontecer no 
corpo de uma mulher, “marca” esse recorte. Mesmo assim havia uma 
questão que me intrigava: e os homens nessa cena?  

Ao propor uma incursão no mundo dos homens trabalhei com uma 
suspeita: a de que o conhecido pode ser diferente. Os homens têm sido 

                                                 
* Comunicação de Trabalho durante o VI Encontro Regional Sul/ABRAPSO, realizado em 
Florianópolis/SC, agosto de 1996, incluído no Grupo de Trabalho sobre Relações de Gênero. 
** Professora de Psicologia Social no Departamento de Psicologia da UFMG, membro do 
Núcleo ele Estudos e Pesquisas sobre Mulher – NEPEM e vice-presidente ela ABRAPSO 
Regional Minas. 
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falados (pelas mulheres) nos seus discursos sobre o aborto. Tentei então 
fazê-los falar.1 

O que sabemos deles pode ser diferente? Perguntei-me se haveria 
uma outra maneira de ver/ouvir essas experiências já conhecidas das 
mulheres pelo menos daquelas que as viveram ou se envolveram com 
histórias de aborto provocado. Poderia então (re)visitar essas relações, esses 
(des)encontros?  

Persegui a possibilidade de um outro olhar – de um olhar estrangeiro, 
capaz de resgatar o vigor da experiência que está lá, no outro. Pensei 
insistentemente nesse olhar por seu duplo significado possível: por ser 
desconhecido sobre o conhecido e por ser o de uma mulher – a que está do 
outro lado da fronteira, o de uma estrangeira no mundo masculino.  

Reconheço esse viés: foi um trabalho produzido por uma mulher 
acerca da experiência masculina do aborto. Um esforço de saber sobre 
homens: (des)conhecidos parceiros (...) Tive claro, desde o princípio, que 
compreendê-los seria retraduzi-los para nós, em relação a nós, mulheres.  

O gênero sobre o qual me debruço é o masculino – uma das pontas de 
uma relação – mas que não aparece isolado e sim em conexão com o outro 
no caso com a mulher. Pensar o aborto é pensar num problema em que se 
conectam os dois – ainda que os homens se excluam, ou se omitam, mas a 
relação está lá, dada, na presença ou na ausência – porque imaginária e 
simbolicamente o outro está presente no momento de abortar. O outro é, 
inclusive, múltiplo: assim que comecei a realizar as entrevistas percebi que 
falar do aborto passa a ter sentido se ele é falado a partir de relações: 
homem/mulher, homem/filho.  

E por que o tema: aborto? Especialmente pelo intenso silenciamento 
sobre um fenômeno tão complexo e tão frequente na vida de pessoas muito 
jovens e adultas, silêncio perpetrado pelos especialistas em saúde pública, 

                                                 
1 Trata-se de um recorte dado à dissertação de Mestrado em Psicologia da UFMG: 
Paternidade Negada; contribuição ao estudo sobre o aborto provocado, sob orientação da 
prof. Elizabeth M. Bomfim, defendida em março de 1993, tendo recebido apoio da Fundação 
Carlos Chagas, de São Paulo e da Pro-Reitoria de Pesquisa da UFMG. 
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pelos familiares, enfim pelos que poderiam e deveriam partilhar, apoiar e 
entender – nós, psicólogos sociais, aí incluídos.2 

Objetivos e metodologia  

O objeto de meu estudo, portanto, eram os significados do aborto na 
perspectiva masculina. Para chegar a isso lancei mão de dois diferentes 
recursos: 

a. uma revisão da literatura disponível, voltada para a experiência 
masculina do aborto provocado, usando diferentes fontes3 e percorrendo 
a última década.  

A técnica utilizada na revisão e análise da literatura foi uma 
organização por temáticas, para melhor compreensão dos diversos estudos 
já realizados que, a princípio, pareciam díspares. De fato há até um número 
interessante de autores ocupados com a perspectiva masculina, mas a 
extensão de suas investigações, a profundidade obtida e a sistematização 
são desconexas, variadas e foi preciso esse trabalho de organização temática 
para dar algum ordenamento ao que obtive no rastreamento feito.  

b. realização de entrevistas de modo a obter alguns indicadores sobre o 
processo de experimentação de um aborto provocado.  

Optei por uma pesquisa qualitativa e intensiva; para tanto as 
entrevistas eram individuais, em forma de depoimentos. Usei uma categoria 

                                                 
2 Como não há sistematização dos dados sobre o problema, pela sua ilegalidade, o que temos 
são estimativas que variam de 260 000, segundo o INAMPS, a 2.000.000 de abortos por ano, 
no país, segundo a Organização Mundial de Saúde. A despeito de dados tão contraditórios, 
podemos reconhecer que qualquer um desses números é impressionante. Suspeita-se, 
mesmo, que haja mais abortos do que gravidezes levadas a termo. O que podemos fazer 
diante de um fenômeno de saúde pública, com uma alta incidência dessa prática, que 
simultaneamente é uma questão de liberdade e autonomia? 
3 Catálogos de tese da CAPES; catálogos de artigos publicações diversas do INDEX MEDICUS, 
BIREME, LILACS, MEDLARS e o sistema POPLINE; catálogos da POPULATION INFORMATION 

PROGRAM RESOURCE CENTER da JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, de 1981 e da ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, de 1989/Bibliotecas de referência: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS; 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA USP/dados da FIPE/SP e consulta ao SOCIOLOGICAL ABSTRACTS, 
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS, WOMEN STUDIES ABSTRACTS e diferentes números da Revista 
SIGNS. 
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especialmente construída para a pesquisa: a de ‘pais abortados’ – aqueles 
que se reconhecem como envolvidos com o abortamento.  

Para entender um pouco mais sobre o envolvimento masculino 
comecei por me deter numa problemática anterior: o que significa para um 
homem tornar-se pai e qual a sua relação com um filho imaginado? Em 
seguida me debrucei sobre o envolvimento masculino com a gravidez e a 
reprodução, o que lançou alguma luz sobre essa faceta da experiência – para 
rastrear sentimentos, vivências, explicações e interpretações.  

Por fim, diante das ambiguidades e contradições com que parece ser 
vivida a gravidez, em especial quando o filho não é esperado, colocou-se 
um terceiro ponto temático: a atribuição de significados ao aborto; o 
processo de tomada de decisão diante de uma gravidez ‘indesejada’ e a 
compreensão da própria vivência do aborto, com seus envolvimentos, 
mobilizações e consequências.  

A técnica usada nas entrevistas foi a história de vida dos sujeitos em 
relação ao aborto. Solicitava ao entrevistado o relato de sua experiência 
com aborto e, a partir daí, procurava seguir o fio condutor por ele traçado. 
Estava interessada em localizar: 1) uma história anterior ao aborto: o grau 
de envolvimento afetivo com a parceira, o conhecimento da gravidez com 
seus impactos, o processo de decisão, a preparação para o abortamento e, 
por fim, 2) o processo propriamente dito do abortar, com os significados a 
ele atribuído. Interessava-me também pelas 3) consequências, isto é, a 
história que a ele se seguiu.  

A escolha dos sujeitos foi definida em função da clandestinidade da 
prática de abortar: se mulheres que abortam constituem uma categoria 
contingente invisível, o mesmo se dá com os homens. Além dessa, há uma 
segunda invisibilidade na cultura – a participação do parceiro é negada 
pela ideologia, além de denegada a nível individual.4 Sem dúvida, há 
homens que nem ficam sabendo da gravidez e do aborto. Assim, o 
elemento comum entre os entrevistados foi a experiência do aborto; o seu 

                                                 
4 Esta é uma tese de Geneviève de Parseval, em A Parte do Pai, L&PM, 1986: sugere que o 
envolvimento masculino com a reprodução é ‘desconhecido’ em nossa cultura: a língua não 
oferece um estatuto para o homem grávido; há mutismo, omissão ou escárnio para aqueles 
que buscam o envolvimento, a nível individual os próprios homens recusam a participação. 
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reconhecimento é que se constituiu no elemento definidor da categoria 
‘pais abortados’ e a tornou específica.  

A entrevista, apenas norteada por três eixos: antes, durante e depois do 
aborto, não seguia tal sequência, já que o depoimento tem caminhos próprios. 

Contando/recortando alguns dos resultados...  

1. O que significava um filho em suas vidas?  

Todos os entrevistados, em algum momento de seus depoimentos, 
relataram o impacto causado pelo conhecimento da gravidez e, ora 
espontaneamente, ora estimulados por perguntas, falaram de suas vivências. 
Nesses momentos o que fizeram foi rememorar não só o (re)conhecimento 
de um engravidamento, mas a exposição à concretização e às fantasias de 
uma paternidade.  

Vale dizer que lembrar não é reviver; mais do que isso, é re-fazer. É 
um trabalho, como nos ensina Eclea Bosi5: o trabalho da compreensão do 
agora a partir do outrora, é reaparição do acontecido. E se os entrevistados 
trabalharam, no sentido de refazer o vivido, também introduzi um trabalho, 
o da escrita e da interpretação. Segui as pegadas dos passos dados por eles, 
os entrevistados; no entanto organizei os recortes temáticos e os reordenei, 
procurando um fio interpretativo.  

Num primeiro momento foi possível detectar fantasias relativas a 
filhos, não aquele lá, mas uma possibilidade apenas, despertando ora desejo, 
ora rejeição. Já num segundo momento, a proximidade dessa possibilidade 
despertava lembranças e associações com as figuras paternas, às vezes 
reparando vínculos antigos, às vezes ameaçando-os pela iminência de uma 
troca de posição: sair do lugar de filho de seu pai para pai de seu filho. 

O desejo de filho apareceu nas falas, assim como na revisão da 
literatura específica, como algo distante, eventual, que se mobiliza diante da 
concretitude da experiência, diferentemente de como aparece para as 
mulheres, que desde muito jovenzinhas o fantasiam como algo mais 
próximo, a incluir em suas vidas.  

                                                 
5 In: Memória e Sociedade. 
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Além de fantasias, filho é também personagem concreto que se 
imiscui na vida dos entrevistados, sendo que a possibilidade dele acontecer 
está para os homens, em última instância, ligada a um projeto de vida. 
Parece que filho não faz parte das fantasias masculinas mais frequentes.  

Tentando compreender os múltiplos significados de filho para eles, 
deparei-me com sentimentos iniciais de euforia e satisfação por saberem-se 
pai/potentes, mas logo contrapunham uma resistência: as possibilidades 
concretas do cotidiano, sua condição sócio-econômica e até injunções 
políticas e culturais são rapidamente levadas em conta por esses homens, 
“dando um banho de água fria”, no dizer de um deles, na primeira alegria. 
Procuram, como eles mesmos nomeiam, ser “racionais”. Ter um filho passa 
por emoções e fantasias, como passa pelas condições reais de existência. 

O filho, diferentemente da mulher, só acontece dentro de um objeto 
de vida. No projeto masculino uma criança só é possível dentro de um certo 
recorte. Muitas vezes é um “retrocesso histórico” (sic); não cabe em suas 
vidas profissionais, suas militâncias, suas formações acadêmicas: é 
conflitante, “desvio de rota”.  

Um deles relata, textualmente:  

(...) muitas coisas vivi, isso me dou conta (...) Eu acho que o acontece 
no mundo me acontece, a mim também. E eu não gosto deste mundo, 
não gosto disto que estou vendo. Eu vivi meio século. Já vivi muitas 
coisas e não gostei. Não gostei do desfecho que as coisas vão tendo. 
Não gosto deste mundo em que vivo, não gosto das tendências que 
parecem apontar para o futuro. E não acho que uma contribuição 
minha a esse mundo vai ser, digamos, mais eficiente, mais ética, mais 
memorável, tendo um filho. Há outras maneiras de contribuir. (...) 
Ando bastante decepcionado quanto ao que eu posso fazer nesse 
mundo. Mas quero morrer com a certeza de que fiz tudo o que podia. 
E tudo que podia não inclui um filho (Gabriel, 54 anos, 6 ou 7 
abortos).  

Mas para outro entrevistado que, diversamente, quer o filho e se 
posicionou contra o aborto, levar a termo a gravidez lhe permitiria ligar-se a 
um projeto familiar: seria o primeiro filho que queria ter, que o ligaria à 
casa e garantiria a constituição de seu núcleo familiar. Mais do que um 
projeto pessoal, um filho está investido de gratificação para seu grupo de 
referência familiar:  
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meus pais não tem ainda o primeiro neto (...) e meus irmãos vão ter o 
primeiro sobrinho (...) eu nunca quis ter e agora estou vivendo com a 
299 pessoa que eu amo (...) profundamente e essa pessoa tá com um 
filho meu (...) tou chegando nos meus 31 anos de idade e não sei se 
não tiver esse, se vou ter outro (Ivan, 31 anos, 2 abortos).  

São três elementos cruciais para a atualização da possibilidade de 
ter/não ter um filho no universo de meus entrevistados: 1) inclusão (prévia, 
de preferência) de filho em seu projeto de vida pessoal/familiar; 2) poder 
atribuir ao feto, desde já, como no último caso citado, uma representação e 
um lugar na rede de parentesco; portanto um lugar social dado; e 3) a 
qualidade do vínculo que estabelecem com a parceira:  

(...) prá mim é claro com minha namorada, é (...) eu pensava muito 
em casar, juntar com ela na mesma casa e aí que eu pensava num 
filho. Pensava num filho através dela. Se através dela pensava pouco, 
muito menos com outra (Roberto, 22 anos, 1 aborto).  

O vínculo, com perspectiva de permanência, pode permitir a inclusão 
de filho em seus projetos.  

Achava que não queria porque era em determinadas circunstâncias, 
com determinada mulher (Gabriel, 54 anos, 6 ou 7 abortos).  

2. O que ocorre no homem ao se defrontar com a realização da gravidez?  

De acordo com o enfoque teórico, diferentes autores referem-se a 
esse período como o de uma crise, termo que não contêm aspecto negativo, 
mas implica em passagem, transição, dependendo da solução que lhe é 
dada. Neste caso, trata-se da produção de identidade de pai.  

Outra leitura interpreta o momento como o de um dilema, 
implicando, portanto, em dupla alternativa: a permanência no papel 
desempenhado ou a assunção de um novo papel, o de pai.  

Por fim este mesmo período é interpretado, num enfoque 
psicanalítico, como de ambiguidade, podendo indicar conflito, tendo, 
portanto, causalidade múltipla.  

Dentro desta última perspectiva a literatura tenta esquematizar os 
fatores críticos, presentes na experiência masculina diante de uma gravidez: 
a) inveja-se a capacidade geradora da mulher; b) há ciúme em relação ao 
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feto, percebido como rival na relação com sua companheira, ressuscitando 
antigas rivalidades com irmãos; c) pode haver uma declarada incapacidade 
de assumir o papel paterno; d) intensificam-se sentimentos de ambivalência 
em relação aos próprios pais; e) reativam-se conflitos ligados à sexualidade, 
como, por exemplo, perda de desejo sexual pela parceira à medida em que 
cresce sua barriga; ou, ao contrário, experimentam grande necessidade de 
relações sexuais refletindo desejo de maior proximidade enquanto 
percebem o feto como intruso na união conjugal; medo de perder a 
companheira; medo de machucá-la; frequentemente buscam relações sexuais 
extraconjugais; ou relações homossexuais esporádicas, exibicionismo, entre 
outros indicadores de conflitos.  

Vários autores, como Jessner et al. (1970) e Parseval (1985) sugerem 
que há rituais de paternidade, embora não reconhecidos em nossa cultura. A 
‘couvade’ não reconhecida dificulta aos parceiros vivê-las adequadamente, 
ou ritualisticamente, e então vários sintomas aparecem: 1) há soluções do 
tipo ‘acting-out’: comportamento violento,6 tentativa de suicídio e furtos, 
indicando conflitos emocionais não elaborados;7 ou desaparecimento da sala 
de espera, embriaguez, disputa e discussão com o obstetra, manifestações de 
conflitos ligados à exclusão, traduzidos em atos hostis; 2) soluções de tipo 
fuga, como se envolver freneticamente no trabalho, abandono da família ou 
rompimento do vínculo do casal; 3) há “soluções” psicossomáticas, como 
perda de apetite, insônia, impressão de estar doente, longos silêncios, dor de 
cabeça, náuseas, aumento de peso, cólicas renais, vômitos – interessantes se 
pensamos na ‘simetria’ com a gravidez feminina; 4) há sinais de angústia e 
estresse, como preocupações financeiras aumentadas, medo da 
responsabilidade de tornar-se pai, dúvida em relação à sua capacidade de 
criar um filho, desejo secreto de ser capaz de parir, medo de competição 
com sua própria companheira e severa depressão.  

As angústias ativadas/ou reativadas podem mesmo chegar a graus tão 
extremos que se manifestam de forma psicopatológica, que Benvenutti et al. 
(1985) ironicamente (ou quem sabe precisamente) nomearam como 

                                                 
6 “... tão nosso conhecido, estudiosos da violência de gênero: justamente no período da 
gravidez intensificam-se condutas violentas por pane do parceiro, geralmente dirigidos 
contra o próprio abdômen feminino...” 
7 BOGREN, 1983; CURTIS, 1950; HAYNAL, 1966; PONTALI et al.., 1979; 
TRETHOWAN, 1969; BENVENUTTI, 1985. 
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‘psicose da paternidade’, equivalente à psicose puerperal feminina – seja 
pela época de seu surgimento, seja pelas características clínicas. 

De qualquer forma, aqueles autores reconhecem nesses 
comportamentos uma tentativa de negar, maniacamente, a angústia ligada à 
paternidade e o reconhecimento dos sentimentos de inveja, ciúme e 
agressividade em relação à companheira. Numa cultura que não reconhece 
de forma mais ‘amarrada’ a participação masculina na procriação, os 
homens não conseguem estabelecer uma relação entre seus sintomas e a 
gravidez da companheira. O desconhecimento da etiologia e significado dos 
sintomas psicossomáticos não lhes permite viver ritos defensivos e ritos de 
passagem, destacando-os de uma situação originária e introduzindo-os a 
uma nova categoria social, ou novo grupo: o de pais. Os rituais têm uma 
função de impedir impulsos agressivos e sentimentos de culpa em relação à 
mulher e ao filho.  

E como os entrevistados experimentaram a gravidez? Os sentimentos 
variavam de intensa alegria a medo e raiva. À gravidez não planejada 
atribuíam significados do tipo ‘engano, equívoco’; ficavam confusos quanto 
a seus sentimentos iniciais. Acionavam então mecanismos defensivos, 
negando emoções e atribuindo às parceiras a responsabilidade pelo 
engravidamento. Não se reconheciam comprometidos pela contracepção, que 
é vista como se passando no corpo do outro – no corpo feminino – e, 
portanto, não precisavam praticar o evitamento de uma gravidez. Não sabiam 
explicar bem porque aconteceu uma gravidez. Suas ‘teorias’ eram pouco 
elaboradas: ora atribuíam a uma ‘falha na contracepção’, ora a um ‘forte 
investimento libidinal’, ou ainda construíam uma ‘hipótese científica’. 

Ao saberem da gravidez, as respostas foram múltiplas: ficavam “com 
raiva”, sentindo-se lesados, já que não queriam um filho; alguns ficavam 
eufóricos no primeiro momento, mas rapidamente acionavam mecanismos 
defensivos, que chamam de racionais e concluíam que um filho fere seus 
projetos de vida, acabando por optar pelo aborto. Na verdade é uma 
contradição que se polariza entre gratificação narcísica, já que fica 
confirmada sua capacidade procriadora, mas logo suplantada ou suprimida 
pelas condições reais de vida, ou de um certo projeto de vida, que não 
querem abandonar. Qualquer análise que se queira fazer, na verdade, não 
pode dissociar um conjunto de fatores sócio-político-econômicos dos 
mecanismos defensivos. 
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Os entrevistados se mostraram ausentes em relação à contracepção: 
geralmente responsabilizam a mulher pelo ‘erro’, nomeado como ‘vacilo’, 
‘zebra’, ‘engano’. Não sabem muito bem como fazer a prevenção (e 
esperam que elas o façam) apesar de sua alta escolaridade e classe social, 
que os coloca num grupo privilegiado quanto ao acesso à informação e a 
recursos para contraceptar. Demonstram uma representação de que o risco 
da gravidez está no corpo da parceira, na sua capacidade reprodutiva, sem 
reconhecer que tal responsabilidade também é sua e de que estão 
permanentemente férteis...  

Não se envolvem ativamente com a contracepcão e reconhecem que 
há um peso social maior sobre a mulher no que tange à responsabilidade da 
reprodução. Se muitas vezes seus discursos pareciam modernizantes, suas 
práticas tendiam ao modelo tradicional.  

(...) a mulher sofre sozinha e o homem pode cair fora, e ao mesmo 
tempo, essa dor, da dor de viver, quer dizer, você não a vive, é a 
mulher que vive. (...) e esse mundo .. é muito simples pro homem 
(Eustáquio, 35 anos, 1 aborto).  

Reconhecem a especificidade da experiência feminina, não 
compartilhável por eles, já que se dá no corpo do outro, numa concretitude 
que não conseguem compreender em todas as suas dimensões.  

3) E como era vivido o aborto propriamente dito?  

A literatura acerca da experiência masculina com o aborto é escassa 
mas muito interessante e, curiosamente, muito semelhante ao que encontrei 
em minhas próprias entrevistas.  

Entre os autores que trabalharam com entrevistas ou questionamos 
em sala de espera, Shostak (1979) e Milligan (1975) nos EUA e a equipe de 
Benvenutti et alli (1981 e 1985), na Itália, observaram que: a) uma parcela 
significativa dos parceiros não compareceu porque desconhecia sua 
participação na gravidez ou rompeu o vínculo ao tomar conhecimento da 
situação, ou ainda por estar muito ocupada em seus trabalhos ou por habitar 
cidades distantes; b) os entrevistados relatavam sentimentos angustiados, 
como queixas quanto ao poder da mulher em decidir sobre a gravidez, 
impotência em impedir que ela abortasse, intranquilidade e dificuldade em 
relação ao aborto, além de considerar o alto custo emocional da experiência; 
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c) a decisão fora em geral tomada em conjunto e de pleno acordo e apenas 
um quarto mencionava ter sido o primeiro a sugerir o aborto, mas quando se 
aprofundava a entrevista era possível verificar que um dos dois havia 
tomado a decisão e o outro fora convencido ou se convencera, em seguida; d) 
amargura e reconhecimento de que algo ‘sombreava’ a relação do casal, 
embora os pesquisadores tenham encontrado, também, relatos de que haviam 
se aproximado mais a partir da situação de aborto; e) alguns ficavam 
imaginando como teria sido esse filho.  

Há que se considerar que homens que chegam a acompanhar suas 
parceiras à uma clínica demonstram um vínculo mais estreito, o que já é um 
recorte ou talvez um viés na interpretação desse material.  

Quanto à tomada de decisão é interessante lembrar o estudo de 
Gilligan (1982) sobre dilemas morais, em que o aborto foi o mote: a autora 
demonstrou que a maneira de se posicionar diante do dilema é diferente 
para homens e mulheres. Mulheres, através de repetitivos processos de 
socialização, chegam à vida adulta se definindo num contexto de 
relacionamentos humanos e se julgando em função de sua capacidade de 
‘cuidar’. Diante de uma gravidez inesperada, consideram o ‘desejo do 
outro’ e levam em conta os interesses de seus parceiros e familiares, não 
apenas seu próprio ponto de vista. O dilema moral leva em conta as 
obrigações para consigo mesma e para com os outros.  

Esses aspectos tendem a ser desvalorizados pelos homens; para eles a 
maturidade é percebida como autonomia pessoal e individuação, poder de 
decisão e ação responsável. Diante do dilema moral o problema passa a ser 
uma questão de direitos em disputa, exigindo solução formal e abstrata, 
resolução equânime ou justa, racional idade. Para as mulheres essa 
moralidade de direitos e não interferência, como a masculina, parece 
assustadora e é interpretada como indiferença e desinteresse. Para elas o 
que importa é uma moralidade de responsabilidade – e aqui talvez tenhamos 
o cerne de grande parte das incompreensões mútuas.  

E os entrevistados? De suas falas organizei as temáticas: 1) 
inicialmente os mecanismos defensivos utilizados; a seguir o que nomeei 
como 2) nível de dramaticidade da experiência. Para isso procurei 
reconhecer, através da adjetivação, os sentimentos suscitados, além de 
representações atribuídas à vivência do aborto e, por fim, procurei mais 
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uma vez entender como foi o processo de decisão para entender 3) as 
sequelas e consequências manifestas.  

Parece que o aborto, pela sua clandestinidade e pelos fortes 
conteúdos emocionais que suscita, acaba por levantar mecanismos 
defensivos individuais que são respaldados culturalmente. O mecanismo de 
negação apareceu nas falas que procuraram desdramatizar e minimizar o 
evento: “não acho que essas experiências sejam tão ricas, mas é mais uma 
experiência” ou “a primeira experienciazinha que eu tive relacionado a 
isso...”. Ou em depoimentos como “o aborto veio como mais um desafio e 
eu encarei ele, levei numa boa”, ou ainda “posso dizer que foi muito 
racional (...) eu humm, eu humm não senti esse remorso, esse que as 
pessoas sentem”. Por outro lado essa posição é interessante porque 
questiona toda uma mitologia em torno do aborto, entendido, no imaginário 
popular, como um drama indescritível.  

Entretanto me pareceu ser contraditório o processo de abortar para os 
entrevistados. O recurso à negação às vezes parece insuficiente para 
encobrir a angústia suscitada, especialmente para aqueles que investiram o 
feto de afetos: contam, nos depoimentos, terem tido ‘sonhos românticos’ 
em relação ao filho e o ter desejado; quando esse investimento existe, viver 
o aborto ‘foi uma barra que a gente segurou”; relatam estar’ num conflito 
doido, querendo muito e... ao mesmo tempo racionalizando”.  

Se se considera o nível de dramaticidade da experiência, podemos 
observar dois pólos: para uns o sofrimento, ainda que em graus distintos; 
para outros, uma certa tranquilidade, na medida em que não há 
investimentos afetivos sobre o concepto.8 

Abortar foi doloroso, sofrido, quando já havia 1) atribuição de 
filiação: um ato impensado poderia “gerar coisas ruins pro filho por 
nascer”; “tinha a possibilidade, aliás, tava com um filho”. Os sentimentos 
de perda e dor envolvidos parecem agravar a atribuição de conotação 
negativa à experiência: “deu uma frustração porque... criou uma 
expectativa, ao mesmo tempo tive que quebrar essas expectativas, pelas 
minhas limitações e dela”.  

                                                 
8 Note-se que, propositalmente, não se utiliza aqui o termo feto, ou filho, pois nesse recorre o 
que se tem é um concepto, não feto. 
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Quando 2) não são atribuídos significados afetivos ao concepto, 
explicações éticas compõem uma vivência que não parece ser dramática: “eu 
não tenho esse tipo de preconceito moral de tirar a vida ou não tirar a vida”. 
Gabriel (56 anos, 6 ou 7 abortos) consegue expressar bem sua ‘teoria’: 

não é que negue ser um ser biológico, vivo (...) não nego isso; 
inclusive eu acho que o psiquismo desse ser ainda não está bem 
estudado (...) Eu acho que o psiquismo desse ser vivo não está 
assentado nele, está assentado num conjunto, nos três (os) que o 
engendraram e nele (...) Então eu acho, por todas essas razões, é um 
ser vivo. Agora o que eu me coloco é que um ser vivo tem direito de 
morrer. Então o grave problema do aborto é que a gente não pode 
consultar esse ser vivo, se ele preferia viver ou morrer em tais 
circunstâncias. Agora, muitas vezes a gente tem que tomar decisões 
na família (...) com alguém ausente e que não tem como consultá-lo e 
está envolvida a vida das pessoas que estão vivas e que podem 
opinar. Não se pode fazer depender a vida das pessoas que estão 
vivas, que podem opinar, da opinião de alguém que não pode opinar. 
Então é duro: é duro de resolver porque não podem opinar; (mas) é 
duro condicionar a vida das pessoas em função (...) Isso que me dava 
uma certa tranquilidade a respeito.  

Assim, podendo atribuir humanidade ao concepto, Gabriel não atribui 
filiação e teoriza sobre o direito dos pais em fazer a opção, à moda de 
Morin (s/data).  

Na dramaticidade da experiência dois outros pontos podem ser 
reconhecidos: a ilegalidade e a qualidade do vínculo com a parceira. À 
clandestinidade se somam as representações de pecado e culpa e a 
ilegalidade é fator agravante em nossa sociedade:  

o aborto é uma coisa violenta, inclusive da forma que ele existe até, 
como ele não é falado, não é uma coisa normal, saca? então ele 
sempre é uma coisa – um pecado: é escondido, criminoso, todas as 
clínicas de aborto são horrorosas, sabe, mesmo aquelas mais lindas 
que existem no Rio de janeiro hoje, tudo arrumado, sabe, aquela sala 
de espera de aborto, sabe, os caras culpados, aquela coisa de, sabe, é 
tudo tenso, a segurança na sua cara, os arquivos na sua cara, cê sabe 
que se entrar os home ali todo mundo dança, no que cê paga, cê deixa 
um xérox de CPF, identidade, esses lances todos, uma forma de 
cumplicidade, cê é cúmplice de um crime (José Ricardo, 35 anos, 1 
aborto).  
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Quando a relação é um ‘caso’ a dramaticidade é menor ou inexiste:  

uma coisa com uma figura, trepou uma vez, engravidou, ah, não sei 
se que ter um filho, não. Aí é um problema dela, mesmo. Aí num 
tenho história com ela prá ter esse filho.  

Finalização  

O que procurei foi dar visibilidade à experiência real dos sujeitos: 
uma tentativa de colocar para fora uma condição que está confinada a um 
lugar e uma imagem, comida em parâmetros que externam e impõem uma 
estranheza à experiência cotidiana e às suas representações, condição que 
permanece desconhecida por não ser pública/ou não ser tornada pública.  

Se a princípio reconheci a importância de tal desvendamento para as 
mulheres, desconfiei, depois, que descobertas sobre a experiência masculina 
não se restringem ao universo das preocupações femininas, como um 
entrevistado mesmo me apontou. A disposição de entender a ótica e a 
experiência masculina no processo de abonamento, ainda que realizada por 
uma ‘estrangeira’ – uma mulher –, contêm elementos de uma faceta da 
experiência que talvez seja pouco conhecida até por eles próprios. A 
perspectiva de quem, como eu, entrou pela primeira vez num espaço até 
então próximo, mas não manifesto, pôde revelar um novo prisma, mesmo 
para aqueles que o habitam.  

Parti da suposição de que a experiência vivenciada se articula a uma 
transformação do conjunto de valores dos sujeitos entrevistados, bem como 
uma nova conformação de suas visões de mundo. Supus também que o 
abono se passa ‘na cabeça’, no corpo, no sistema de emoções, crenças e 
valores do sujeito. Como isso acontece? Busquei o processo psicossocial 
experienciado por esses homens ao se confrontarem com a situação do 
aborto.  

Assim algumas respostas foram obtidas para perguntas que formulei 
inicialmente: 1) habituados à relação de dominação, os homens – ta mo 
entrevistados quanto os estudados por outros autores – parecem perceber 
essa situação como um processo que escapa de seu próprio corpo, com 
perda de poder, o que para eles foi inusitado, habituados que estão à relação 
de dominação. Tomando um dos depoimentos como referência, talvez esta 
Comunicação de Trabalho pudesse ter um novo título: “Aborto ao 
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masculino: atores secundários numa cena dramática”; 2) diante disso, havia 
queixas e culpa quanto à exclusão no processo de decisão; 3) de qualquer 
forma a situação constitui-se numa ruptura de suas experiências cotidianas, 
que passam por sempre deter a decisão final, por serem sempre ‘ouvidos’, 
atendidos, respeitados em seus desejos e intenções; 4) diante dessa 
estranheza e do inusitado – um poder colocado em cheque – mesclaram-se 
emoções contraditórias, múltiplas representações, tais como surpresa e 
negação, desejo inicial e recusa, amor e ódio, atravessando suas relações 
com um possível filho e com a companheira, acabando por reorganizar os 
vínculos emocionais, na maioria dos casos; 5) mas a passividade masculina 
nessa cena é apenas aparente: mesmo referindo-se a estarem alijados do 
processo de decisão, ‘por ser dela o corpo e a responsabilidade fina!’, de 
forma sutil pressionaram as decisões da companheira, seja por abortar, seja 
por ter o filho, quando estas não queriam ou não tinham, ainda, se decidido; 
6) por fim, as transformações ocorridas nesta etapa de suas vidas 
provocaram reorganização nos vínculos emocionais com as companheiras.  

Pode-se falar sobre o aborto como experiência de castração, como 
uma ferida narcísica: questão de teoria. Foram atores de segundo escalão, 
‘esperneando’ por estarem empurrados para esse lugar. Ou, 
confortavelmente, se mantendo nele, pois desta forma as exigências são 
poucas e o envolvimento quase nenhum.  

Mas, curiosamente, não tendo mecanismos eficazes que permitam 
representar suas próprias experiências, pelo não reconhecimento do 
envolvimento masculino na reprodução, tal como vivemos em nossa 
cultura, resta-lhes fazer sintoma.  
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