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Luiza, Gabriela e Joana:
narrativas femininas na Maré

Elaine Savi
Maíra Araújo

  Este capítulo relata a experiência de um
grupo de mulheres que se reúne semanalmente em uma comunidade da
periferia da cidade do Rio de Janeiro. Se é favela ou bairro, isto é difícil
definir. Afinal, a identidade é múltipla e relacional. Apesar de ser considera-
da como bairro desde o final da década de 1980, e de nove das suas dezesseis
comunidades terem sido construídas pelo poder público, a Maré é reco-
nhecida como um dos maiores complexos de favelas da cidade.

De qualquer modo, podemos dizer que apesar da história de luta e de
inegável alegria e criatividade nos modos de andar a vida, é uma comunida-
de que enfrenta diversas dificuldades, mas que também está sempre em
busca de novas respostas para suas adversidades.

Ao contrário do que muitos podem supor, a intimidade é um bem
apreciado. Se muitas vezes vemos exposta a vida íntima de uma pessoa ou
família, isto se dá muito mais por falta de opção do que por desvalorização.
É claro que, no limite do sofrimento, a necessidade de ‘desabafar’ é pre-
mente. Ser ouvido, ter uma palavra de alento, poder chorar produz alívio,
sensação de leveza.

Muitas mulheres têm dificuldade para dormir. Vivem preocupadas com
a violência – não só dos freqüentes tiroteios e confrontos –, como também
com a luta pelo pão de cada dia, por melhores condições de vida, pela
possibilidade de trabalhar, pelo direito de descansar e ter lazer. Além da
insônia, outras mazelas são comuns: depressão, enxaqueca, hipertensão,
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falta de apetite. Sofrem por si mesmas e pelos seus. Buscam o serviço de
saúde e, via de regra, são medicadas com resolutividade duvidosa. Mas não se
acomodam e seguem em direção a novos caminhos que possam aliviar seu
sofrimento. ‘Estar junto’ parece munir de força e persistência esse caminhar.

A Origem

No ano de 2001, o Núcleo de Estudos Locais em Saúde (Elos), em
parceria com o Centro de Estudos e Pesquisa da Leopoldina (Cepel), parti-
cipava da Rede de Solidariedade da Leopoldina que mensalmente reunia
representantes de movimentos sociais para trocar experiências com propos-
ta orientada para a promoção da saúde por meio de políticas públicas for-
muladas e encaminhadas intersetorialmente.

É nesse contexto que chega até nós a demanda de formação de um
grupo de mulheres, por intermédio de uma agente comunitária religiosa,
participante da Rede de Solidariedade da Leopoldina e moradora da comu-
nidade em casa mantida pela Congregação das Irmãs Cabrini. A casa abriga
algumas Irmãs, em processo de formação religiosa católica, que desenvol-
vem vários trabalhos na comunidade. O grupo de Irmãs se renova periodi-
camente, já tendo havido outras tentativas de agrupar mulheres da comuni-
dade, com diferentes objetivos.

A religiosa relata que, freqüentemente, recebe em sua casa alguma mu-
lher que precisa ser ouvida e daí surgira a idéia de agrupá-las, solicitando a
ajuda do Elos para esta tarefa.

Há, portanto, uma demanda institucional, que surge a partir da per-
cepção de alguém que convive na localidade. Segundo a Irmã, as mulheres
se queixam muito de problemas familiares, principalmente com os mari-
dos que, em geral, em decorrência do uso abusivo de álcool, tornam-se
violentos. Tais queixas, para a religiosa, vêm agravadas por limites impos-
tos pela realidade que faz com que as mulheres não tenham meios para
sair dessa situação, pois sem profissão, sem trabalho e com ‘filhos para
criar’, vêem-se impedidas de tomar alguma atitude junto aos maridos
agressores. Este contexto justifica a idéia da Irmã de formar uma coopera-
tiva de trabalho a fim de dar condições às mulheres para mudar o rumo
de suas vidas.
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O Grupo

Em junho de 2001, o grupo se encontra pela primeira vez, reunindo
moradoras de várias comunidades da Maré. Quase todas são católicas, em-
bora o convite tenha sido extensivo a pessoas com outras práticas religiosas.
Vale ressaltar que nossos encontros acontecem na casa das Irmãs.

As participantes do grupo são donas-de-casa, em sua maioria com ida-
de entre 35 e 60 anos, mães cuidadosas e preocupadas com seus filhos.
Dentre as casadas, de fato, muitas têm problemas com seus maridos. As
que são separadas, em geral, lutam muito e sozinhas para manter os filhos.

As exigências das suas vidas impõem certa rotatividade ao grupo. A
maioria não possui atividade laborativa contínua fora de casa. Algumas tra-
balham voluntariamente, outras têm pequenos negócios e outras ainda ga-
nham seu sustento como ambulantes, vendendo alimentos caseiros. Quem
consegue trabalho formal fica impossibilitada de participar das reuniões
que acontecem nas tardes de quinta-feira. Embora existam diferenças
socioeconômicas, o grupo compartilha a condição de gênero, pobreza, vio-
lência e, principalmente, sofrimento.

O primeiro encontro com as mulheres é marcado por uma imensa
‘necessidade de desabafar’. Todas se apresentam falando de seus problemas.
Em algumas situações, falam dos problemas antes mesmo de dizer o pró-
prio nome. As falas circulam pelas mulheres cada uma a seu tempo. Com
exceção de uma ou outra palavra de alento, não há interrupções. São falas
longas e emotivas que quase sempre terminam em lágrimas. Um pacto im-
plícito que parece explicitar uma outra demanda que, embora não invalide
a apresentada pela missionária, deixa claro que, no limite do sofrimento, a
necessidade das mulheres se expressarem é premente. Elas querem falar e ser
ouvidas. Querem ser acolhidas e reconhecidas como pessoas que sofrem.

Com a continuidade, esta primeira forma de expressão vai se modifi-
cando, permitindo a troca de experiências e de opiniões. Um tema inicial-
mente latente e em pouco tempo francamente manifesto é o medo impos-
to pela presença opressiva do narcotráfico na comunidade. Além da cotidi-
ana dificuldade de sobrevivência, algumas mulheres vivem atormentadas
com a situação dos filhos que sofrem, por um lado, no seu dia-a-dia, com a
falta de perspectiva no que diz respeito a possibilidades de ascensão social,
e, por outro, com a presença constante e marcante do narcotráfico como
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ameaça de sedução para o uso e/ou tráfico de drogas, além do perigo que a
todos atinge, relacionado aos freqüentes tiroteios.

Rapidamente emerge a questão do sigilo e da confiança. Embora seja um
tema presente desde o início, a explicitação só se torna possível a partir de
uma vivência do grupo. Uma situação de conflito traz à tona uma questão
que faz parte do cotidiano das mulheres, mas que, num primeiro momento,
só é possível ser comunicada por gestos. Muitas vezes as mulheres olham para
trás ou para a janela enquanto falam de determinados assuntos. Em outros
momentos se entreolham em busca de consentimento para continuar sua
fala. O tema sigilo/confiança se relaciona com aspectos importantes de suas
vidas: a segurança, a privacidade e a intimidade. Explicitada a questão do
sigilo e da confiança em suas várias dimensões, surge um segundo pacto grupal,
dessa vez explícito. Deixamos claro que as pessoas não são obrigadas a se
expor e que devem falar sobre assuntos que desejem discutir com o grupo e
com os quais se sintam à vontade. Além disso, fica combinado que o grupo
é um espaço onde é possível resolver as dificuldades que por ventura surjam e
o falado ali não deve ser assunto de outros espaços de convivência.

O grupo continua se encontrando e decide o que quer ser. Não há con-
senso sobre a idéia de cooperativa, mas definem que querem continuar se
encontrando para conversar, falar dos problemas e fazer ‘coisas leves’ como:
expressão corporal, dançar, festejar os aniversários e passear. A falta de consen-
so sobre constituir o grupo como possibilidade de geração de renda pode ser
explicada, em parte, pela estratificação social presente – as mulheres têm ne-
cessidades diferentes –, mas de certa forma define o grupo como espaço não
só de expressão do sofrimento, mas também de resistência.

Em meio a tantos problemas, as mulheres desejam um tempo para
pensar em si mesmas. Não desistem da vida, são combativas. Quando se
reúnem, é verdade, sofrem e choram muito. Por si mesmas, por suas famíli-
as, por seus amigos e pelos semelhantes, mas também trocam experiências e
buscam um espaço para a alegria.

O Contexto

No grupo de convívio, muitos são os relatos de mal-estar físico (enxa-
queca, dores pelo corpo, insônia, desânimo). Ao chamarmos a atenção das
mulheres para o número de participantes que fazia uso de medicamentos, uma
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voz que rapidamente agregou gestos de concordância, sinalizou: “– Ih, doutora!
Aqui neste lugar todo mundo é doente” (Coruja1 apud Savi, 2003: 7).

O comentário parece significativo. Ao situar a doença em um lugar, a
mulher sinaliza que as condições de vida daquela coletividade geram pro-
blemas de saúde. Segundo Berlinguer (1988), a doença pode ser um sinal,
uma vez que raramente é um caso isolado, apesar de ser um fenômeno
vinculado à existência privada do indivíduo. A medicina moderna perdeu o
vínculo com o contexto de vida do paciente, e os serviços de saúde tendem
a reprimir e a distorcer os sinais coletivos da doença, porque circunscrevem
a atuação do médico à relação individual com o doente e reduzem os pro-
cessos de saúde-doença à sua expressão no organismo. ‘Este lugar’ ao qual a
mulher se refere é a Maré, um espaço físico e também social.

Localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, em uma região original-
mente pantanosa, com vários mangues e brejos, nas margens e sobre as
águas da Baía da Guanabara e habitada por milhares de pessoas, a Maré
situa-se em uma área bastante movimentada – entre a Linha Vermelha, a
Linha Amarela e a Avenida Brasil. Ao passarmos de carro pela Linha Verme-
lha, temos a impressão de que se trata de uma imensa e homogênea favela.
Na verdade, é um complexo que abriga várias comunidades diferentes, com
processos de formação peculiares.

O início da ocupação na área da Maré se deu na década de 1940, pou-
co antes da construção da Avenida Brasil, em 1946, que simboliza a época
de expansão da industrialização da cidade. O processo de decadência da
agricultura e de desenvolvimento da industrialização favoreceu intensos
movimentos migratórios em direção às cidades, obrigando a população,
que precisava morar perto do trabalho a ocupar terrenos que, pela dificul-
dade de acesso ou mesmo de construção (mangues, morros e terrenos
inundáveis), haviam escapado da especulação imobiliária (Jacques, 2002).

Em função das características geográficas, a ocupação da Maré se deu
com construções nada tradicionais. A habitação era construída sobre uma
base de madeira que, por sua vez, ficava sobre as palafitas – estacas verticais
fincadas na lama. Assim, os moradores se protegiam do sobe-e-desce das
marés.

1 Para garantir o anonimato das depoentes, conforme orientação do Comitê de Ética em Pesquisa,
foram utilizados pseudônimos escolhidos pelas mesmas. A observação é válida para todos os
casos seguintes.
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Atualmente, após inúmeros aterros, já não se vê o mar, nem as palafitas.
Após uma longa história de construções, reconstruções e muita luta, foi
com o Projeto Rio que as palafitas desapareceram completamente, transfe-
rindo muitos moradores para os conjuntos habitacionais recém-construídos.
A partir daí a comunidade se consolidou de forma definitiva em casas de
alvenaria, e os serviços urbanos básicos foram concluídos.

O complexo da Maré hoje é constituído por 16 comunidades com
características e processos espaciais bastante distintos, embora não haja ni-
tidez de fronteiras geográficas entre elas. Entretanto, não é apenas a história
de ocupação de um espaço geográfico adverso, com todo aprendizado que
isto possibilitou que os moradores da Maré compartilham. Além da solida-
riedade e de uma inegável criatividade nos modos de andar a vida, convivem
com a pobreza, a violência, o sofrimento e, segundo nossa companheira de
grupo, com a ‘doença’.

Quase todas as mulheres do grupo queixam-se de insônia, dor de cabe-
ça, tristeza, desânimo, dores pelo corpo... Identificam esse mal-estar como
problema de saúde e buscam atendimento médico. São medicadas, mas
suas queixas persistem. Parece tratar-se de um mal-estar tão difícil de diag-
nosticar quanto definir o que seja pobreza.

Vista como um problema social, a pobreza diz respeito aos limites
aceitáveis de escassez de renda ou de bens e serviços admitidos em cada
sociedade. Trata-se, portanto, de uma categoria política e não apenas de
uma categoria econômica (Santos, 1979). Durante muito tempo a pobreza
figurou como sinal de atraso a ser superado pelo progresso, e hoje, em
virtude dos imperativos do mercado em tempos de aceleração econômica e
revolução tecnológica, parece se fixar como realidade inexorável. A moder-
nização, em um país de periferia como o nosso não cria o emprego e a
cidadania prometidos, ao contrário, agrava a pobreza à medida que
desqualifica e descarta quem não tem como se adaptar à velocidade das
mudanças e às atuais exigências da competitividade econômica (Telles, 1999).

Voltando ao carro que passa pela Linha Vermelha em direção ao Cen-
tro, dele avistamos a Maré como uma grande e homogênea favela, mas não
só. Avistamos também a pobreza naturalizada como uma paisagem situada
no espaço que denominamos periferia, ou seja, um espaço limítrofe entre a
inclusão e a exclusão, que pertence e ao mesmo tempo não pertence à
cidade. Se percerbermos esse lugar não mais como quem passa ao largo,
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mas ao contrário, como quem caminha pelas ruas, podemos lançar um
novo olhar para velhos problemas, como pobreza, exclusão/inclusão social
e sofrimento.

De pronto, um aspecto que chama a atenção é a presença de estratificação
social. Nas ruas construções precárias se avizinham de fachadas em boas
condições e de um comércio que vai desde a ‘birosca’ até a pet shop. No
grupo, a aparência física das mulheres e seus relatos também denunciam
esta realidade. A prestação para a compra de uma ‘correntinha’ de ouro
convive com a necessidade de doação de um prato de comida.

A idéia de progresso e possibilidade de acesso a bens de consumo tam-
bém se faz presente. Em um dos encontros do grupo, a conversa girava em
torno da utilização de remédios caseiros como forma de tratamento de
algumas mazelas, quando Rubi, a mulher mais velha do grupo sinalizou:
“(...) o pobre hoje em dia é rico, porque o Brasil mudou muito. Muitas
coisas pra melhor, muitas coisas pra pior, mas que a situação hoje em dia
não é como era antigamente, não é” (Rubi apud Savi, 2005: 152).

Outra mulher concorda, e ambas passam então a relatar situações de
suas vidas que exemplificam a afirmação. Contam, por exemplo, que anti-
gamente, ainda na época das palafitas, não era possível comprar chupeta e
por isso tinham criado seus filhos dando, para que eles sugassem, papa de
farinha envolta num saquinho de pano. Acham graça da história, e Rubi
chama a atenção para o fato de que “hoje em dia, todos podem ter uma
chupeta” (Rubi apud Savi, 2005: 153). Mais do que isso, as mulheres co-
mentam sobre a quantidade de coisas que existem para facilitar a vida das
pessoas. Ter acesso a tais coisas é algo que passa a ser almejado e pelo qual se
luta. O mundo do consumo, da facilidade, chega para todos, se não como
realidade, com certeza como desejo imprescindível, principalmente para os
jovens. No entanto, não chega apenas como facilidade de vida. Uma socie-
dade capitalista, para a qual tudo se transforma em mercadoria, produz
demandas de forma igualitária ao mesmo tempo em que amplia as desigual-
dades. Um mundo fascinante que concretiza em objetos de consumo valo-
res, como bem-estar, sucesso e poder, ‘entra’, por meio da mídia, indistinta-
mente em todas as casas gerando muitos problemas, principalmente onde
não há sequer garantia de sobrevivência.

Num dos encontros do grupo, Camélia chorou copiosamente por não
poder atender o desejo do filho adolescente de comprar uma bermuda “de
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marca”. Ela suplicou ao jovem que tivesse paciência prometendo que “da-
ria um jeito”. Em relato comovente, a mãe deixa claro seu imenso medo de
que o filho “fizesse alguma besteira” para realizar seu imperioso desejo (Ca-
mélia apud Savi, 2005: 160-161). Entre soluços a mulher dizia: “Eu gosto
tanto do meu filho (...) Eu tenho muito medo porque esse meu filho gosta
muito de dinheiro. As meninas gostam de estudar, mas ele gosta mesmo é
de ter dinheiro, poder fazer um lanche na rua, usar as roupas da moda, mas
é meu filho querido” (Camélia apud Savi, 2003: 25).

O Sofrimento... difuso
De fato, a situação de pobreza impõe o enfrentamento da violência em

suas diversas formas de expressão – a violência estrutural do desemprego, a
violência oriunda da luta pela sobrevivência e outras que destas decorrem,
como a criminalidade e o dilaceramento do núcleo familiar. O confronto
diário com tais situações e a tarefa de cuidar, tão identificada à condição
feminina, em situações de tal forma adversas, se impõem como limitação e
parece colocar seu preço. No limite de suas possibilidades, só resta mesmo
a linguagem muda do desânimo, da insônia, das dores.

Desconsiderado pela saúde pública e desvalorizado por uma sociedade
cada vez mais veloz, cujo projeto dominante enfatiza as avaliações quantita-
tivas e a sofisticação tecnológica, o sofrimento torna-se difuso. Na busca de
acolhimento, apresenta-se travestido do que é reconhecido pela sociedade,
adquirindo assim características mutáveis.

O sofrimento difuso é um termo utilizado por Valla (2001) para se refe-
rir a uma queixa sobre sintomas, como dores de cabeça, dores pelo corpo,
desânimo e insônia, detectáveis, porém não diagnosticáveis por meio de exa-
mes laboratoriais. Trata-se, portanto, de um mal-estar físico e/ou subjetivo
manifesto em queixas somáticas inespecíficas e de difícil classificação nos di-
agnósticos da clínica médica ou psiquiátrica. Os profissionais de saúde, de
modo geral, não estão preparados para lidar com esta demanda e tendem a
identificar essas pessoas como “pacientes poliqueixosos” ou “pitiáticos”.

Para Fonseca, Guimarães e Vasconcelos (2008), refletir sobre este tema
pode ampliar a compreensão a respeito dos usuários dos serviços de saúde
que demandam por atenção sem que possuam alguma doença que, necessari-
amente, se enquadre em manuais diagnósticos. Em suas palavras: “Tirar esses
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usuários de categorias pré-estabelecidas ou preconceituosas – como
poliquixosos ou pitiáticos – e perceber suas necessidades de cuidado e acolhi-
mento é um grande desafio para os profissionais da ponta, assim como para
seus processos de trabalho” (Fonseca, Guimarães & Vaconcelos, 2008: 286).

Embora utilizando o corpo como instrumento privilegiado de comunica-
ção de conflitos do mundo afetivo, a ‘doença dos nervos’, assim nomeada por
alguns autores, possui uma significação que engloba queixas orgânicas e psíqui-
cas. O ser que sofre assinala como causa de seus distúrbios, além dos fatores
orgânicos, também os de natureza relacional, como conflitos individuais, fami-
liares ou de trabalho. Sua expectativa é de ser reconhecido e seu sofrimento
tratado tanto como um problema físico quanto afetivo (Costa, 1987).

O homem moderno vive o empobrecimento da representação de sua
experiência – vida psíquica. Pressionados pelo estresse e pelas imagens da
mídia, que impõem identificações como única possibilidade social de cons-
trução do ‘eu’, as pessoas de hoje substituem a interpretação do sentido
pelo ato ou pelo seu avesso, o abandono (Kristeva, 2002).

Mesmo reconhecendo que a classe trabalhadora vive problemas especí-
ficos vinculados às condições de suas vidas, não podemos deixar de pensar
no sofrimento como um mal-estar próprio de um modo de vida de uma
sociedade que consome bens materiais, símbolos de status e também a vita-
lidade de corpos e mentes utilizados na indústria do lucro. Uma sociedade
que de um lado produz uma realidade social cruel apoiada no individualis-
mo, na competição, no tédio e no medo e, de outro, oferece os meios de
fuga desta realidade (Costa, 2004).

Nos encontros do grupo, a partir das narrativas das mulheres é possível
traçar os caminhos do sofrimento difuso. Vão aos serviços de saúde, não
encontram resolutividade, mas não desistem e saem em busca de novos
caminhos. Vão à igreja, se engajam em movimentos que lhes dêem esperan-
ça de uma vida melhor e também vão ao grupo de mulheres. Algo nesta
trajetória é comum: a busca de construção de vínculos.

Algumas Considerações Finais
A luta pela sobrevivência em contexto de extrema desigualdade social

impõe o enfrentamento de situações, como o desemprego estrutural, que,
muitas vezes, só encontra saída nos trabalhos informais com remuneração

cap9.pmd 21/5/2009, 12:43171



172

Informação, Saúde e Redes Sociais

incerta e sem qualquer tipo de direito. Trata-se de uma violência social
externa à vida familiar, mas que invade seu dia-a-dia e está na raiz de outras
formas de violência, como maus-tratos, alcoolismo e até mesmo a
criminalidade.

Fora da possibilidade de controle individual, a violência na comunida-
de gera muito sofrimento. O uso e abuso da força física, não só por parte
dos criminosos como também das autoridades policiais é um problema
que exige estratégias de enfrentamento adequadas para cada situação.

No grupo, enquanto as mulheres mais velhas reclamam da teimosia de
seus filhos que querem sair à noite para festas e passeios, uma jovem mãe
declara que antes de ter seu filho também não tinha medo e gostava de sair.
Agora passou a ter muito medo. Olha para o seu bebê e não tem coragem
de sair à noite, nem para ir à igreja. A maternidade deu novo sentido a sua
vida, da qual depende agora uma outra vida que lhe é muito cara.

Lirio conta para o grupo que, quando há tiroteio durante a noite, sua
filha passa a ter um sono muito agitado. A pequena não acorda, mas fica se
debatendo na cama e falando alto. A única coisa que a acalma é o contato de
pele com a mãe. Assim, mãe e filha ficam abraçadas até que a noite silencie.

Mas a vida segue e à mulher cabe a preocupação com a manutenção da
família e o futuro dos filhos. Muitas vezes, ingressa no mercado de trabalho,
formal ou informal, para complementar ou mesmo garantir a renda familiar.
Cabe a ela também a ocupação diária com as tarefas rotineiras – fazer as
compras, cozinhar, lavar, passar, levar os filhos à escola e ao médico, dentre
outras atividades. Contudo, nem sempre a violência vem de fora. A opressão
‘muda’ de uma vida familiar conturbada é dilacerante e marca um outro
espaço de sofrimento. Um espaço de difícil expressão, já que inclui a todos.

Assim, enquanto umas, apesar das desavenças, se mantêm com seus
maridos por causa do ‘feijão com arroz’, outras lutam por formas de rom-
per este elo. Se para algumas o amor é desilusão, fim dos sonhos do passa-
do, para outras é esperança, sonho atualizado no presente. Umas sofrem
com seus maridos, outras sofrem por eles, e outras ainda sofrem a falta
deles. Algumas agradecem a Deus pelos filhos que têm, e outras agradecem
por Deus ter tirado os seus do ‘mau caminho’. Mas há também as que
choram e pedem a Deus que oriente seus filhos. Enquanto umas se vêem
destemidas, acostumadas com os constantes tiroteios, outras percebem o
medo nos joelhos que tremem, nas pernas que não obedecem ao seu co-

cap9.pmd 21/5/2009, 12:43172



173

Luiza, Gabriela e Joana

mando ou no choro do filho que dorme. Umas têm enxaqueca, outras
hipertensão. Umas não dormem, outras não conseguem sair da cama.

No grupo, com a continuidade dos encontros, a fala individualizada,
longa e sem interrupção deu espaço a uma conversa mais dinâmica. As
mulheres colocam-se em diálogo. Para Maria Waldenez de Oliveira (2004),
diálogo é encontro entre seres humanos que pronunciam o mundo e após
problematizá-lo, o repronunciam. É, portanto, ato de criação e recriação
que constrói consciência crítica. Entretanto, pressupõe a visão do outro
como sujeito de sua experiência e, portanto, de conhecimento.

Para um diálogo verdadeiro, é imprescindível conviver. O convívio suscita
perguntas e oferece respostas; permite conhecer o outro e/no seu contexto;
amplia a compreensão da realidade e promove aprendizado mútuo; possibilita
a construção de vínculos. Para conviver, é necessário envolvimento pessoal. Es-
tar junto e colocar-se sem fazer disso um instrumento de dominação.

O Grupo de Mulheres é um grupo aberto, permeado pela idéia de rede
de cuidados e que tem na própria comunidade sua característica fundamen-
tal. É na comunidade que o grupo acontece e é na comunidade que as
pessoas (con)vivem. A comunidade é o território de um determinado modo
de vida, apesar da singularidade de cada vida.

Adalberto Barreto (2005) considera que toda cultura assim como todo
indivíduo tem direito à diferença. A cultura nutre a identidade do ser hu-
mano, é elemento de referência na construção da identidade pessoal e grupal
e é só a partir desta referência que é possível se afirmar, se aceitar, se amar
para então amar os outros e assumir uma identidade como pessoa e cida-
dão. Numa comunidade, as pessoas fazem parte da mesma cultura, uma vez
que compartilham recursos de comunicação e mantêm entre si laços de
identidade (Barreto, 2005).

Em nosso grupo nos propomos a acolher o sofrimento e a trocar expe-
riências. Juntas, buscamos ampliar nossa compreensão da realidade bem
como identificar e fortalecer as capacidades de cada mulher e do grupo em
encontrar saídas para seus sofrimentos. Não há soluções prontas para os
problemas, e sim construções que apontam caminhos possíveis.

Winnicott postulou que o olhar materno é o primeiro espelho do ser
humano: “Quando olho, sou visto, logo existo” (Mello Filho, 1989: 196).
No grupo, cada participante reflete a imagem real do outro e também o
que vê “com os olhos do inconsciente” no outro. Em contrapartida, pode
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se ver através do outro. Ser olhado e reconhecido nos permite estruturar
nossa identidade através de um ‘self’ (si mesmo) mais íntegro e harmônico.
Parafraseando Winnicott, Mello Filho afirma que no grupo: “vemos e so-
mos vistos, logo existimos”. Desta forma, coloca o grupo como um espaço
onde as interações e trocas adquirem potencial transformador.

Com a convivência, aos poucos vão se entrecruzando enxaquecas, des-
gostos, preocupações, insônias, desânimos e falta de perspectivas. O singu-
lar e o coletivo compartilhados traçam um novo desenho para as dores do
corpo e da alma. Ao se partilhar o sofrimento, não se está mais só. A convi-
vência cria sentido de pertencimento, resgata valores culturais e possibilita
a participação, o diálogo e a reflexão, permitindo que cada mulher possa
ser agente de sua própria transformação.

Quando uma mulher fala de seu problema, está transmitindo sua visão
de mundo e expressando/comunicando seu sofrimento. Sua história traz à
tona o sofrimento, antes silenciado, das outras mulheres. No diálogo que
objetiva o sofrimento, é possível refletir e socializar o conhecimento elabo-
rado ao longo de suas vidas. Mais ainda, é possível construir novos conheci-
mentos a partir das diferentes vivências. Compartilhar problemas e sofri-
mentos fortalece os vínculos afetivos e gera cumplicidade na busca de solu-
ções possíveis (Barreto, 2005).

Cabe à coordenação do grupo mediar as relações, facilitando a troca de
experiências, potencializando as competências de cada mulher, valorizando
seus recursos e suas descobertas. Para tanto, é necessário manter um clima
acolhedor e respeitoso, garantir o direito à fala, clarificar as mensagens e
explicitar os interditos.

Luiza, Gabriela ou Joana... Com a convivência, passam a pertencer a
um grupo e a experienciar o outro numa atitude recíproca de interioridade
(Paiva, 2003). Este pertencimento significa enraizar-se no cotidiano do ou-
tro e também no reconhecimento de sua própria existência, afinal, precisa-
mos do olhar do outro para nos perceber. A subjetividade é um processo
que se dá na intersubjetividade. São mulheres iguais em suas diferenças que
juntas trocam experiências, oferecem e recebem ajuda. O problema vivido
por uma mulher, muitas vezes se transforma em competência para ajudar a
quem precisa. A vivência que uma mulher experimenta hoje é sempre uma
possibilidade de todas as outras. A convivência estabelece vínculos de afeto
e solidariedade, possibilitando a construção de uma rede de cuidados que
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atua para além do grupo, identificando outras mulheres que precisam de
ajuda, visitando as que adoecem, contribuindo com as que não têm o que
comer. Assim, elas vislumbram outras formas de lidar com o cotidiano.

No grupo se imbricam as condições e as experiências de vida, o objeti-
vo e o subjetivo, o individual e o coletivo. Aí reside a possibilidade de
transformação. A inclusão do subjetivo é a possibilidade de inclusão do
olhar do outro e, portanto, a possibilidade de construção de um conheci-
mento não excludente e de uma prática mais acertada.

O grupo funciona como elo de apoio social e expressão para o sofri-
mento, mas é também um espaço de liberdade, de autonomia e de constru-
ção de sentido onde o individual e o coletivo se imbricam na reconstrução
da história e da subjetividade, permitindo a elaboração e a valorização de
idéias sobre vida e saúde.

Em suas idas e vindas, entre a escola e a igreja, entre o armazém e o
armarinho, Luizas, Gabrielas e Joanas cuidam da vida e tecem a solidariedade
em seu espaço.
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