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Foi percebido em 20142 que o número de denúncias de casos violência sexual 

contra a mulher aumentou no Brasil e com isso houve um crescimento na procura do 

serviço de saúde para realizar a profilaxia de emergência ou em casos tardios o 

abortamento legal, a partir deste dado nasce à curiosidade de analisar o processo de cura 

das mulheres que procuram a instituição hospitalar para o procedimento do aborto legal. 

Fez-se necessário uma pesquisa etnográfica dentro de uma localizada na zona norte da 

cidade de Natal/RN, Brasil. Haja vista que dentro desta instituição hospitalar funciona o 

Programa de Assistência as Vítimas de Abuso Sexual – PAVAS, que tem por objetivo 

prestar atendimento às vítima. Concorrente ao período da pesquisa de campo houve uma 

pesquisa bibliográfica, com a pré-leitura de artigos, livros, periódicos nacionais e 

internacionais. 
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cura psicofisiológica.  

1 - INTRODUÇÃO 

 Foi percebido em 20143 que o número de denuncias de casos violência sexual 

contra a mulher aumentou e com isso houve um crescimento na procura do serviço de 

saúde para realizar a profilaxia de emergência ou em casos tardios o abortamento legal, a 

partir deste dado nasce à curiosidade de analisar o processo de cura das mulheres que 

estão carregando uma gravidez indesejada. 

                                                           

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social – UFRN/BRASIL; e-mail: 

maycosta_13@hotmail.com 
2A Violência sexual segundo os dados do 8.º Anuário Nacional de Segurança Pública revelam que acontece 

um estupro a cada quatro minutos, estimando-se um número 143 mil mulheres vítimas de estupro no Brasil 

em 2013. Todavia o número é somente uma estimativa, levando-se em consideração que apenas foram 

registrados, oficialmente, 50.320 casos e as avaliações dos especialistas são de que apenas 35% dos 

episódios sejam oficialmente relatados. O crescimento deste índice só foi possível a partir do crescimento 

do número de mulheres realizando denúncias. 
3A Violência sexual segundo os dados do 8.º Anuário Nacional de Segurança Pública revelam que acontece 

um estupro a cada quatro minutos, estimando-se um número 143 mil mulheres vítimas de estupro no Brasil 

em 2013. Todavia o número é somente uma estimativa, levando-se em consideração que apenas foram 

registrados, oficialmente, 50.320 casos e as avaliações dos especialistas são de que apenas 35% dos 

episódios sejam oficialmente relatados. O crescimento deste índice só foi possível a partir do crescimento 

do número de mulheres realizando denúncias. 



 Para confecção deste artigo se fez necessário uma pesquisa etnográfica dentro do 

Hospital Maternidade Doutor José Pedro Bezerra, Popularmente conhecido por Hospital-

Maternidade Santa Catarina, localizado na zona norte da cidade de Natal/RN. Haja vista 

que dentro desta instituição hospitalar existe funciona o Programa de Assistência as 

Vítimas de Abuso Sexual – PAVAS, que conta com uma equipe multidisciplinar que tem 

por objetivo prestar atendimento em saúde às vítimas de abuso sexual, com vistas de 

realizar uma cura psicofisiológica nas pacientes.  

Para melhor aproveitamento dos dados etnográficos foi fundamental fazer uso da 

técnica da observação participante (MALINOWSKI, 1978), a qual foi utilizada por ser 

um instrumento que traduz os fatos e as circunstâncias sociais com maior lealdade e 

complexidade. Deste modo a observação participante emergiu como um método 

importante a ser seguido, haja vista que serviu como instrumento de produção de 

identificação da distribuição de poder dentro da instituição hospitalar. 

Também foi indispensável aplicar os ensinamentos de Roberto Da Matta4, que 

prescreve que um bom etnólogo deverá realizar o exercício de familiarização e 

exotização, ou seja, deverá transformar o familiar em exótico e o exótico em familiar. 

Deste modo, deve-se haver uma troca de mediações e encontro com o outro, pois 

possibilita a captação das informações com mais fidúcia, como também realizar ou não a 

comprovação das nossas hipóteses inicias.  

Consoante a isto Gilberto Velho5 também prescreve que o antropólogo deverá 

manter a neutralidade e/ou objetividade, pôr-se no lugar do outro para assim compreender 

a realidade social a qual este sujeito está inserido. Outrossim, o pesquisador deve-se 

manter imparcial dentro da realidade pesquisada, para evitar assim envolvimentos que 

possam modificar as conclusões do estudo.   

2 – SITUAÇÃO SOCIAL HOSPITALAR 

Em razão do foco do estudo restringir-se ao cenário hospitalar, é oportuno 

contextualizar algumas informações sobre essa estrutura disponível. O Hospital Dr. José 

Pedro Bezerra, também conhecido como Hospital Santa Catarina, é o segundo maior da 

Capital. Nele são oferecidos serviços padrões de um hospital geral: urgências nas 
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especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Neonatologia, Ginecologia e 

Obstetrícia. Além disso, a unidade é maternidade estadual de referência em gestação de 

alto risco e uma das quatro unidades de saúde no Estado que dispõe do Programa de 

Internação Domiciliar (PID), para dar suporte aos idosos em suas residências. 

O Hospital Santa Catarina, localizado na Zona Norte de Natal, recebe uma 

quantidade significativa de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pois atende a 

população tanto dessa zona do município, que abriga em média 300 mil habitantes,quanto 

um pacientes oriundos do interior do estado – dados fornecidos pelo site do governo do 

Rio Grande do Norte.6 

O Hospital conta com seis alas, onde se distribuem os Alojamentos Conjuntos de 

Pediatria/Neonatologia; Clínicas Médica/Cirúrgica; Pronto-Socorro; Administração; 

Centro Cirúrgico/Obstétrico; UTI e Serviços de Apoio. A unidade está aparelhada com 

equipamentos de ultrassonografia, cardiotocógrafo, radiologia e equipamentos de 

laboratório e dispõe de 158 leitos e mais doze vagas para UTI, sendo seis para adultos e 

seis neonatais, contando também com duas salas de cirurgia em total funcionamento. 

Possui também os serviços de Banco de Leite Humano e de Sangue (setor de 

Hemoterapia), Laboratórios de Análises Clínicas e Microbiologia e o setor de Radiologia. 

A instituição hospitalar é composta por equipe de plantão permanente, organizada 

por quatro obstetras, dois anestesistas, quatro clínicos gerais, três pediatras, quatro 

neonatologistas, um intensivista, três bioquímicos, uma assistente social, uma 

nutricionista, oito enfermeiras e três cirurgiões. Concorrente a isto existe uma equipe 

médica que realiza pareceres para os pacientes internados, nas especialidades de 

pneumologia, cardiologia, nefrologia, reumatologia, otorrinolaringologia, infectologia, 

oftalmologia, neurologia e oncologia e os serviços de sobreaviso em cirurgia pediátrica e 

ultrassonografias. 

O hospital é reconhecido por inúmeros programas, são eles: Programa de 

Aleitamento Materno, que faz do Santa Catarina, desde 1995, um Hospital Amigo da 

Criança (título concedido pelo Unicef), e o programa de Humanização; Programas: Mãe-

Canguru, Prevenção Congênita à Sífilis e à AIDS (Projeto Nascer) e a CCIH.Programa 

de Assistência à Vítima de Abuso Sexual (PAVAS), a qual a maternidade é referencia no 
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atendimento ao aborto legal, porém existem poucos profissionais treinados para atender 

aos casos, como também a maternidade vem sofrendo com severos problemas de 

infraestrutura e lotação.  

O principal objetivo do Programa de Assistência as Vítimas de Abuso Sexual 

(PAVAS) é o de prestar atendimento em saúde às vítimas de abuso sexual, com vistas a 

diminuir o seu sofrimento, como também o de criar metodologias de trabalho frente à 

demanda. Buscando entender o abuso sexual como questão de saúde pública, igualmente 

elaborando medidas preventivas na questão do abuso sexual e novos modelos de 

atendimento, e por fim capacitar a equipe para o atendimento as pacientes em situações 

de violência sexual. 

 O itinerário da mulher que procura a instituição hospitalar à procura do 

abortamento legal é o seguinte: primeiramente recorre à equipe de plantão, a qual irá 

atendê-la, descrever seu relato de violência e encaminhá-la para atendimento junto ao 

PAVAS, para realizar o procedimento que visa avaliar a paciente para identificar a 

realidade do aborto. Esta avaliação começa com o exame de ultrassonografia, seguido de 

uma avaliação médica e do relato inicial - que estará como modelo na ficha da paciente 

para os demais profissionais comparar - e segue para as ouvidas com a assistente social e 

psicóloga, cada qual em um momento separado. Ao final se todos captarem a mesma 

história, e existir nexo de causalidade entre o exame de ultrassom e a data relatada pela 

paciente esta conseguirá realizar o procedimento que a motivou a procurar o hospital. Nas 

palavras da médica responsável pelo abortamento: 

 

[...] ela (a paciente)  passa por uma avaliação multiprofissional. Primeiro para 

confirmar a data de gestação, também pra confirmar a história que ela fala né! 

E se a gravidez que ela alega é compatível com a época que ela diz ter sofrido 

a violência. [...] o consenso multiprofissional é quem diz se a gente concorda 

ou não com a realidade do aborto legal. (EVA, 2014) 

 

Nesta relação entre o grupo de apoio e a paciente há também uma avaliação para 

procurar entender a realidade do aborto. Procura-se identificar a relação da vitima com os 

grupos sociais a qual a ela está inserida, ou seja, aos laços afetivos, se a vitima for criança 



ou adolescente verifica-se também seu andamento escolar, e observam-se as linguagens 

corporais e faciais do sujeito. 

É importante destacar o local no qual as profissionais da saúde, ora juízas de 

branco7 , se revestem de poder: Uma sala com quatro metros quadrados, uma mesa 

redonda, quatro cadeiras azuis, paredes brancas, e algumas figuras de desenhos infantis 

pelas paredes, três profissionais da saúde, todas com suas batas brancas, analisam os 

relatos da paciente, verificavam se a data da violência descrita é comprovada pela 

tecnologia de imagem, uma após outra ler em voz alta o relato dado pela a paciente e 

analisa se há ou não indícios de contradição. Após não haver nenhum indicio de mentira, 

e a existência da verdade for encontrada de maneira unânime em todos os relatos, parte-

se então para o uso de medicamentos para objetivar a expulsão do feto. Momento que se 

ritualiza a cura psicofisiológica, por haver intervenção tanto de médicos, quanta de 

assistente social e psicóloga.  

É de salutar importância identificar o aborto8 como um “Fato Social”, haja vista 

ser algo externo, resultado da vida comum, dos atos e reações que se estabelecem fora 

das consciências individuais e se são exercidas pela força coercitiva da imposição. O 

“Fato Social” se reconhece pelo poder de coerção externa que exerce ou é capaz de 

exercer sobre os indivíduos. É toda maneira de fazer e agir que é geral na extensão da 

sociedade e ao mesmo tempo possui uma existência própria, independente de suas 

manifestações individuais.  

Portanto, embora exista no Código Penal Brasileiro de 1940 a tipificação do 

aborto como sendo um ato ilegal passível de pena, em seu bojo elenca duas exceções de 
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permissibilidade, o chamado aborto legal, são as formas: não se punirá aborto, desde que 

realizado por um médico, fruto de uma violência sexual; nem se punirá aborto que seja 

para salvar a vida da mãe. No Brasil, segundo Elisabeth Vieira (2012) o aborto legal é 

restrito aquelas mulheres que estão de algum modo na situação de vítima, ou seja, 

mulheres que engravidaram em consequência de uma violência sexual, mulheres estão 

gestando um feto com anencefalia (decidida pelo Supremo Tribunal Federal), mulheres 

que estão com risco de morte. 

Ou seja, mesmo com a  existência desta permissibilidade do aborto legal, para as 

vítimas de violência sexual, se  ainda acontece no âmbito institucional a investigação para 

saber a “realidade do aborto”, por perceber que apesar da exceção a regra em nenhum 

momento o código penal informa como averiguar se os fatos traduzem o direito, em razão 

disto dentro dos serviços de saúde existe uma avaliação multidisciplinar para não ter 

violação à regra penal. Fato este que ocorre de maneira coercitiva e independente das 

vontades individuais.  

Desde o momento que a mulher chega ao hospital para realizar procedimento de 

cura até o momento em que ela sai é caracterizado pelos aspectos da situação social tal 

qual Max Gluckman descreve em a “Análise de uma situação social na Zululândia 

Moderna”, a qual pode ser vista como uma situação em q ue há uma série de eventos 

dos quais se relacionam numa sociedade particular  

(neste caso instituição hospitalar), do qual pode abstrair uma estrutura social e suas 

relações.   

3 – O PROCESSO DE CURA  

Os profissionais de saúde são treinados para acolher as mulheres vitimas de 

violência sexual que optam pelo serviço de aborto legal, estes compõem o PAVAS cujo 

quadro de profissionais é composto por uma médica, uma assistente social e uma 

psicóloga. 

A cura psicofisiológica inicia-se com os rituais de conversa e entendimentos entre 

o grupo de apoio social do hospital, o qual consiste na trindade paciente, assistência social 

e psicológica, as quais tentarão restabelecer e purificar as pacientes cujo corpo foi violado, 

como também mostram as possibilidades entre continuar com a gestação ou interrompê-



la. Neste processo de cura, há também uma investigação para saber se a gravidez é fruto 

de uma violência sexual, ou mera fraude.  

Pode-se pensar na psicóloga e na assistente social como xamãs, os quais Lévi-

Strauss faz uso em “A eficácia simbólica”, que são chamados para intervir e ajudar na 

realização do parto, ou neste caso o aborto, a partir de mecanismos psicofisiológicos. É 

útil observar o modo como determinadas representações psicológicas são invocadas para 

combater males fisiológicos. 

A intervenção da equipe multidisciplinar da maternidade pode ser comparada a 

relação do Xamã com a parturiente no texto a eficácia simbólica de Levi Strauss. Haja 

vista que o feiticeiro é chamado para intervir no parto difícil e resignar a parturiente a 

encontrar a cura, já na maternidade o xamã é trocado pela equipe multidisciplinar, que é 

composta por uma psicóloga, uma assistente social e uma médica, as quais buscam 

realizar na paciente em estado gravídico, ora vitima de violência sexual, a decidir o que 

é mais eficaz para sua cura psicofisiológica, seja o abortamento ou carregar a gravidez a 

termo e doar a criança.  

É analisado sobretudo a condição social, como ocorreu a violência e “maturidade” 

da mulher,  nesse caso este adjetivo está relacionado, como no Código Penal, à idade 

biológica. Ainda que possamos recordar a possibilidade de diferenciação entre tempo 

ecológico e tempo estrutural apresentada entre os Nuer (EVANSPRITCHARD. 1978), e 

que os grupos de iniciados entre os Ndembu (TURNER. 1968), ou seja, a representação 

da maturidade tem ancoragem no grupo social em que o individuo encontra-se inserido.  

Deve-se observar que os mecanismos reparatórios em cena se articulam de modo 

a possibilitar o abortamento ou continuidade gestacional. Ao escolher a segunda opção, 

possivelmente, significaria prolongar o drama indefinidamente, uma vez que o feto foi 

gerado a partir de uma violência, portanto inevitavelmente o estuprador seria recordado. 

O em contrapartida o aborto assinalaria o encerramento do drama da menina. Seria o que 

Turner compreende como “reconhecimento do cisma”, deve-se atentar que não 

significaria que a dor e as lembranças da violência desapareceriam, todavia que haveria 

um afastamento no drama. 

Foi observado, em um caso polêmico que chegou a maternidade, uma adolescente 

de 13 anos que foi abusada sexualmente pelo marido da sua irmã mais velha. Sofia 



encontrava-se com 12 semanas de gravidez, não tinha a mentalidade compatível com a 

idade cronológica, como explicou à psicóloga Marcia “Uma menina com 13 (treze) anos 

de idade, corpo de 10 (dez) e mente de 5 (cinco)”, fazendo inferência a ignorância da 

moça sobre sexo, vida e sociedade. Mas, mesmo assim Sofia teve que ser informada sobre 

as possibilidades que haviam, como também decidir se queria o abortamento ou não.  

Contudo, os pais ao descobrirem que o abortamento só iria acontecer após 

aceitação da menina, acusaram a psicóloga de estar induzindo a “menina”9 a não abortar.  

Em entrevista com a psicóloga esta afirmou tal indução não ocorreu, que ela apenas fez 

“o procedimento que tem que ser feito”, e ainda salientou que no momento da 

ultrassonografia Sofia não demonstrou nenhum afeto sobre o feto, nas palavras da 

psicóloga “ela escutou o coração do bebê bater e não sentiu nada... nada!” a, logo em 

seguida mudou de conversa, o que nos deixa com a dúvida de se aconteceu ou não tal 

indução. Mas, ocorre que a interrupção da gravidez foi feita, apensar de não entender ao 

certo o que estava acontecendo Sofia disse que podia “tirar aquilo dela”, pois ela só queria 

voltar para casa. 

A reação da psicóloga com a não identificação do feto como sujeito, como criança 

por Sofia, está intimamente ligada à construção do instinto 10  e amor materno 

(BANDINTER, 1985) como conjuntos de valores sedimentados a partir de valores 

sociais, os quais orbitam em torno das mulheres e as condições historicamente atribuídas 

a estas, engravidar, amamentar, e cuidar dos seus filhos, por assim marginalizando as que 

não escolheram o caminho da maternidade. 

A técnica usada pelo Xamã é a de fazer com que a parturiente reviva os momentos 

desde o início daquele processo, provocando na gestante uma reflexão em meio ao caos 

da situação, quando a dor e a exaustão a preenchem. A cura consistiria, assim, em tornar 

pensável, inteligível uma situação dada inicialmente em termos afetivos, aceitáveis pelo 

espírito, dores que o corpo se recusa a tolerar. O que importa não é o mito fazer parte de 

uma realidade objetiva, mas o fato da paciente crer no mito em si. E esta pode crê nisso 
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porque todo o ambiente simbólico lhe é familiar. Quando a paciente compreende a dor 

ela se resigna e mais do que isso: processa-se a cura. 

Fazendo um paralelo com a nossa sociedade podemos entender que quando 

contraímos uma gravidez fruto de uma violência sexual, nos explicam as possibilidade de 

retirar ou continuar com gravidez, mas ainda assim não aceitamos, e buscamos uma forma 

de sanar a dor causada por tal violência. Mas, ao passo que a dor é interna a nós, a 

violência e a gravidez tornam-se algo externo, ou seja, o monstro/dor está internalizado 

nela. No consciente ou no inconsciente, há uma relação entre símbolo e coisa simbolizada, 

ou significante e significado. 

O autor ainda traça um esquema no qual a eficiência do feiticeiro está diretamente 

ligada ao grau de crença da sociedade na própria eficiência do feiticeiro, de forma que o 

mal ou o bem produzido por este seriam fruto apenas da forma como o próprio indivíduo 

e a sociedade agem depois da ação do feiticeiro. Portanto, a cura a partir da intervenção 

da psicóloga e da assistente social ocorre a partir da crença do grupo social com a prática 

cientifica.  

O xamã vive um duplo papel como psicólogo, ele tanto trabalha como um orador 

estabelecendo uma semelhança próxima com a consciência (e mediata com a 

inconsciência) do paciente. Além disso, o xamã quem penetra nos órgãos, 

metaforicamente, para libertar os espíritos. Ele sai do papel de objeto da transferência e 

torna-se protagonista do conflito, no intermédio entre mundo orgânico e psíquico. 

4 – ENTRE MARGENS E MUDANÇAS DE MARES  

A gravidez pode ser entendida como um período de margem, ou seja, um estado 

de liminaridade. Este conceito foi estudado a fundo por Victor Turner que, em “O 

Processo Ritual” (1974), caracterizou este momento como aberto, indeterminado e 

ambíguo dos períodos. Desse modo, a liminaridade constitui mares/fases ou etapas de 

alteração, de inovação, mas também de incertezas. São períodos caracterizados por 

tensões e valores simbólicos. Nas palavras do autor: 

 

“As entidades liminares não se situam nem aqui nem lá; estão no meio e entre 

as posições atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e 

cerimonial. Seus atributos ambíguos e indeterminados exprimem-se por uma 

rica variedade de símbolos, naquelas várias sociedades que ritualizam as 



transições sociais e culturais. Assim, a liminaridade frequentemente é 

comparada à morte, ao estar no útero, à invisibilidade, à escuridão, à 

bissexualidade, às regiões selvagens e a um eclipse do sol ou da lua”. (p. 117). 

 

No período liminar torna-se complexa a atividade de classificação, haja vista sua 

ambiguidade. Pode-se usar como exemplo para ter uma melhor compreensão do que é o 

sujeito liminar: a mulher está gravida mais não se sente mãe, e, mas ainda não será em 

breve. A liminaridade aponta aquilo que não está nem aqui nem lá, aquém nem além, ou, 

nas palavras de Turner, “betwixt and between”11. 

Existe o “betwext and between”, mas também há o “outsider hood”, o qual o autor 

explica como sendo:  

 

o estado de outsider hood, que se refere à condição de se estar 

permanentemente e por imposição posto à margem dos arranjos estruturais de 

um determinado sistema social, ou institucional e temporariamente segregado, 

ou segregando-se voluntariamente da conduta dos ocupantes de posições 

detentoras de papéis naquele sistema (2008:217). 

 

Isso faz recordar a relação entre os estigmatizados e os normais, a comunidade 

tida como normal tende a ter uma postura de descriminar o estigmatizado, tendo por teoria 

que o estigmatizado é um individuo inferior, ou melhor, nunca será um ser humano 

completo. "Acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente humano" 

(GOFFMAN, 1980, p. 15). 

A identidade social está interligada pelo lugar em que os indivíduos ocupam na 

sociedade, no cenário social, e também a partir de vivências dentro do grupo que está 

inserido, das experiências e dos elementos de identificação encontrados no 

grupo.Portanto, o estigma nasce a partir da não aceitação do “eu” pelo “outro”, um sinal 

que pode ser visível ou não, distúrbios ou benção divina, mas que distinguem o outro da 

normalidade que o eu aspira. Pode-se vir a haver uma ruptura com a normalidade (o que 

                                                           
11 Betwext and between traduzido do inglês: Entre e Entre; ou do advérbio “Nem peixe, nem carne”, para 

simbolizar um momento de ambiguidade e incertezas.  

 



acontece com as vitimas de abuso sexual), a qual seria criada através de um conflito ou 

de uma deslegitimação entre a vida social dos indivíduos. 

Então, visto isso, os estigmas serão empregados a partir da vida pretérita de cada 

individuo, haja vista a mulher abusada sexualmente, cujo corpo foi violado, carregará 

para sempre o rotulo de ser estigmatizado. Partindo-se da ideia que cada indivíduo e cada 

grupo têm um conceito para o que é normal ou anormal, pode-se afirmar que esse conceito 

será fluido podendo ser mudado de acordo com o cenário e personagens inseridos na 

trama. Ou, nas palavras do autor, “um estigma é, então, na realidade, um tipo especial de 

relação entre atributo e estereótipo” (GOFFMAN, 1980, p. 13). 

Essa perspectiva, no entanto, ressalta uma qualidade que frequentemente 

acompanha os períodos de liminaridade: a communitas. São fases onde se misturam 

parcelas de “santidade, de homogeneidade e camaradagem”, compondo um quadro onde 

se destaca “um laço humano essencial e genérico, sem o qual não poderia haver 

sociedade” (TURNER: 1974; 79). 

A gravidez é neste sentido o melhor exemplo de communitas, ao passo que junta 

dois seres humanos numa mesma coexistência, seguindo concepções religiosas e morais, 

e a busca pelo aborto como exemplo de liminaridade, pois rompe, ou ao menos atenua o 

paradoxo “se há ou não vida”, “aborto legal x aborto ilegal”. As representações sobre o 

Aborto acentuam o caráter privado da faculdade feminina e a outra enfatizando os 

aspectos subjetivos dos sujeitos que se dispõe em realizar o procedimento de cura.  

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O Brasil possui serviços de acolhimento às mulheres vítimas de violência sexual 

nos hospitais maternidades públicos disciplinado por lei. Dentro do hospital pesquisado 

na zona norte de Natal existe um programa que visa dirimir o sofrimento daquelas 

mulheres que sofreram abuso sexual. A equipe de profissionais de saúde do programa 

PAVAS conta com uma médica, uma assistente social, e uma psicóloga. Essa equipe 

multidisciplinar realiza atendimentos individuais e em grupos na perspectiva de orientar 

aos pais e familiares sobre a discussão clínica dos casos, como também instruí-los a nova 

realidade da paciente. De modo a restabelecer a saúde física e mental das crianças, 

adolescentes e mulheres vítimas de abuso sexual dentro e fora do ambiente familiar. 



O uso dos autores clássicos foi de essencial importância para se conceituar e 

explicar o sistema social, bem como o ritual de cura psicofisiológica que ocorre sobe 

maestria da assistente social e da psicóloga. O conceito de liminaridade se fez usual ao 

passo que no estado da gravidez, sobretudo na situação da busca pelo aborto legal, ao 

passo que este conceito se remete a um momento de ambigüidade, é o está nem aqui nem 

lá, aquém nem além, é o está grávida, mas em breve não estará mais. 

 Destarte, que os valores dos grupos sociais (parturiente – profissionais da saúde) 

produzem conflito quando se analisa a realidade do aborto, por entende que esses 

conflitos fazem parte da estrutura social. Buscou-se analisar as  ituações ambíguas ou 

mesmo contraditórios apresentados na relação entre a equipe multidisciplinar e a 

parturiente em situação de abortamento. Porque, como refletiram alguns antropólogos da 

Escola de Manchester, o conflito é inerente à vida em sociedade e permite ao antropólogo 

notar a característica dinâmica e líquida de seu objeto de estudo. Vale ressaltar ainda que 

título utilizado no artigo refere-se ao fato da cidade de Natal ser dividida por um rio, o rio 

Potengi.  
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