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RESUMO

GADELHA, Maria Jacqueline Abrantes. Beirando a vida, driblando os problemas:
estratégias de bem viver. Natal, 2007. 98 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós – 
Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007.  

O presente estudo tem por objetivo analisar as estratégias utilizadas pelas famílias em situação 
de risco e vulnerabilidade, adscritas à Estratégia Saúde da Família (ESF), no enfrentamento de 
seus problemas cotidianos. Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa que utiliza a 
entrevista como principal ferramenta da abordagem empírica. Foram entrevistadas dez 
mulheres da localidade do Panatis, zona Norte, do município de Natal-RN, cujas famílias 
vivenciam carências de condições socioeconômicas básicas. As entrevistas ocorreram entre os 
meses de abril a junho de 2007. Os depoimentos revelam a existência de um misto de 
improvisações e criatividades usadas como estratégias para a superação das privações e 
necessidades vividas no cotidiano. Depreendemos, igualmente, que estas famílias buscam 
soluções para os problemas por meio da religiosidade e do sistema de reciprocidade da 
dádiva, como recurso para obtenção de reconhecimento pessoal e apoio nas adversidades. Os 
resultados apontam, ainda, a ESF como uma das estratégias utilizadas por essas famílias na 
busca de atenção e de cuidado. Nessa perspectiva, a ESF evidencia-se como um espaço de 
escuta e de construção de vínculos que se consolidam nas visitas domiciliares, nos grupos 
organizados, nas festas e passeios promovidos junto à comunidade, reinserindo o contato e o 
apoio entre as pessoas e sinalizando para uma via de saída do abandono e do isolamento. 
Detentoras de um saber construído a partir das suas experiências de vida, as participantes do 
estudo nos induzem a inferir ser  necessário ampliar os espaços, que lhes permitam expressar 
significados, valores e vivências, e a considerar o adoecimento como um processo que 
incorpora outras dimensões da vida,  além da física. Como profissionais de saúde, precisamos 
estar atentos às diversas e criativas habilidades de atuação no cotidiano dessas famílias, para 
que possamos, junto a elas, reinventar um novo jeito de fazer saúde. 

Palavras-chave: Estratégias. Risco e vulnerabilidade. Programa Saúde da Família 



Abstract

GADELHA, Maria Jacqueline Abrantes. Skirting life, tackling the problems: strategies for 
living well. Natal, 2007. 98 f. Thesis (Master’s) – Post-Graduate Program in Nursing – 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007.

The purpose of this study is to analyze the strategies used by families living in at-risk-and-
vulnerable situations registered with the Estratégia Saúde da Família (ESF) (“Family Health 
Strategy”) as they face their daily problems. This is an investigation of a qualitative nature, 
using interview as the main tool for an empirical approach. Ten women from the Panatis 
location in northern Natal, Rio Grande do Norte, whose families live in precarious social-
economical situations were interviewed. The interviews occurred between the months of April 
and June, 2007. The reports revealed that a mixture of improvisations and creativity was used 
as strategies for overcoming the privations and necessities of daily life. We also reached the 
conclusion that these families sought solutions for their problems through religiosity and a 
gift reciprocity system as resources for obtaining personal recognition and support in 
adversity. The results, in addition, point to ESF as one of the strategies used by these families 
in the search for attention and care. From this perspective, ESF has proven to be a place for 
listening and the construction of ties that are consolidated through home visits, organized 
groups, in parties and outings that are promoted in the community, reestablishing contact and 
support among people and signaling a way out of abandonment and isolation. Holders of 
knowledge constructed through life experiences, the participants of the study led us to induce 
and infer the need to amplify space that will allow them to express meanings, values and 
experiences, and consider that becoming ill is a process that incorporates dimensions of life 
that go beyond the physical. As health professionals, we need to be aware of the multiple and 
creative abilities used in the daily lives of these families, so that we can, along with them, 
reinvent a new way of dealing with health. 

Key words: Strategies. Risk and vulnerability. Family Health Program 



TODAS AS VIDAS 

Cora Coralina 

Vive dentro de mim 
uma cabocla velha 
de mau olhado, 
acocorada ao pé do borralho, 
olhando pro fogo. 
Benze quebranto. 
Bota feitiço... 
Ogum. Orixá. 
Macumba, terreiro. 
Ogã, pai-de-santo... 

Vive dentro de mim 
a lavadeira do Rio Vermelho, 
seu cheiro gostoso 
d’agua e sabão. 
Rodilha de pano 
Trouxa de roupa, 
pedra de anil. 
Sua coroa verde de são-caetano. 

Vive dentro de mim 
a mulher cozinheira. 
Pimenta e cebola. 
Quitute bem feito 
Panela de barro. 
Taipa de lenha. 
Cozinha antiga 
toda pretinha. 
Bem cacheada de picumã. 
Pedra pontuada. 
Cumbuco de coco. 
Pisando alho-sal. 

Vive dentro de mim 
a mulher do povo. 
Bem proletária. 
Bem linguaruda, 
Desabusada, sem preconceito, 
de casca-grossa, 
de chinelinha, 
e filharada. 

Vive dentro de mim 
a mulher roceira. 
- Enxerto da terra, 

meio casmurra. 
Trabalhadeira. 
Madrugadeira.
Analfabeta.
De pé no chão. 
Bem parideira. 
Bem criadeira. 
Seus doze filhos, 
seus vinte netos. 

Vive dentro mim 
a mulher da vida. 
Minha irmãzinha... 
Tão desprezada, 
tão murmurada... 
Fingindo alegre seu triste fado. 

Todas as vidas dentro de mim: 
Na minha vida – 
A vida mera das obscuras.   



ERA UMA VEZ... 

O interesse em ouvir as histórias dos outros se confunde com a minha própria história. 

Carrego comigo várias histórias: A do meu pai que aos 12 anos foi expulso de sua casa no 

campo para tentar sozinho a vida na cidade; a da minha mãe que numa família de 16 irmãos, 

sendo a mais velha, assumiu a missão de cuidar dos mais novos, além de trabalhar no roçado; 

a do meu avô que nunca aprendeu a ler nem assinar seu nome, mas comercializava a produção 

de milho, feijão e algodão, pesando e distribuindo aos credores, calculando lucros e perdas e 

mandando que um de nós anotasse, já que não reconhecia os números nem as letras no papel. 

Aprendi com eles a valorizar os saberes não científicos; os “movimentos invisíveis” 

que se elucidam nos momentos de adversidades e surgem diante das necessidades que se 

apresentam no cotidiano. Ouvi histórias de amores, de dores, de perdas, de decepções e 

injustiças. Da minha infância, trago as lembranças dessas histórias. Surge diante de mim a 

paisagem do sol se pondo entre garranchos, mandacarus e turquias. Meninos e meninas de 

diversas idades sentados em todos os cantos do alpendre da casa grande com os seus pratos de 

ágata já gastos pelo tempo, mas transbordantes de arroz vermelho e, no meio, um pedacinho 

da carne que minha avó repartia cuidadosamente para que não faltasse a ninguém. Assim era a 

casa grande do nosso avô. 

Cada vez que nos faltava comida em casa, meu pai e minha mãe nos embarcavam no 

trem para ficar uns dias por lá. Às vezes, os dias tornavam-se meses até que as coisas 

melhorassem. Lá não se passava “precisão”. 

Ao cair da noite, o barulho dos sapos e dos grilos juntava-se às vozes dos moradores 

do lugar que se reuniam para contar histórias. O cheiro do mato misturava-se ao cheiro de 

querosene e à fumaça que saía das lamparinas. Enquanto ouvíamos as histórias, ajudávamos 

nossa avó a tecer os pavios de algodão que iriam nos salvar da escuridão quando os outros 

queimassem. Quando acabavam as histórias, era a nossa vez de mostrar o que aprendíamos na 

cidade. Líamos os versos de cordel no tom mais alto que conseguíamos e entoávamos canções 

repetidamente, de acordo com os gostos do nosso avô. Dormíamos nas velhas redes coloridas 

distribuídas pelos cômodos da casa, rememorando as histórias que ora nos assustavam, ora 

nos encantavam. 
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Formei-me enfermeira e continuo acreditando que para cuidar do outro é preciso estar 

disponível para ouvir, entender e envolver-se com suas histórias. Na comunidade da África, 

localizada na estrada da Redinha, à beira do Rio Doce, ouvi histórias de pessoas vindas dos 

mais diversos lugares para tentar a vida em Natal. Ergueram seus barracos nas dunas, sem 

água e sem luz elétrica, e foram ficando com suas famílias: fogão feito com dois tijolos e 

camas de papelão. Por cinco anos encantei-me com as mais diversas formas de enfrentamento 

dessas famílias às situações que lhes eram impostas. No grupo de mulheres, duas vezes por 

semana essas histórias eram partilhadas na unidade de saúde. 

Em Serrinha, zona rural de São Gonçalo do Amarante, no carro que nos conduzia pela 

estrada esburacada, além da poeira e do cheiro das frutas com as quais a comunidade nos 

presenteava, embriagava-me relembrando as histórias colhidas durante o dia de trabalho. 

Fascinava-me a força das palavras, as diferentes maneiras de fazer, a sabedoria escondida nos 

semblantes humildes daquelas peles queimadas. Mães com filhos no colo andavam 

quilômetros a pé para receber o leite distribuído pelo governo; as crianças vestiam suas 

melhores roupas para se consultar no posto de saúde, portando bonecas de pano e carrinhos de 

lata.

No longo percurso para o Panatis, região Norte de Natal, todos os dias sou presenteada 

com a beleza da velha ponte que repousa sobre o Rio Potengi. Penso na grandiosa missão das 

pontes de unir universos diferentes e muitas vezes desiguais. No Panatis, adentrei nos espaços 

sagrados das casas conhecendo as famílias e defendendo o PSF como uma estratégia de 

mudança do modelo assistencial. A realidade das famílias se mostra mais nítida ao mesmo 

tempo em que nos despimos dos aparatos que delas nos distanciam. Precisamos mais do que 

nunca partilhar histórias...
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo sobre o qual pretendemos nos debruçar reflete inquietações originadas no 

cotidiano dos serviços de saúde ao longo de quinze anos de trajetória profissional, dentre os 

quais, cinco anos na Estratégia Saúde da Familia (ESF)1.

A ESF, criada em 1994, e que tem como fundamento básico a conquista da saúde 

como direito legítimo de cidadania, desponta como uma alternativa ao modelo curativo 

individualista. Através da convivência com a comunidade onde atuam, os profissionais devem 

desencadear mudanças na sua área de abrangência. Segundo o guia prático do Programa de 

Saúde da Família (PSF) do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), são atribuições 

fundamentais do Programa: I – planejamento de ações; II – saúde, promoção e vigilância; III 

– trabalho interdisciplinar em equipe; e IV – abordagem integral da família. Entende-se, por 

esta última, uma abordagem que considere a família em seu contexto socioeconômico e 

cultural, com ética, compromisso e respeito. Assistir com integralidade inclui conceber o 

homem como sujeito social capaz de traçar projetos próprios de desenvolvimento. Assim, as 

ações dos profissionais da Unidade de Saúde devem respeitar a família em seu espaço social, 

compreendendo-o como rico em interações e em conflitos. A construção de ambientes 

saudáveis no espaço familiar envolve o reconhecimento das potencialidades terapêuticas 

presentes nas relações familiares. O Ministério da Saúde afirma ainda que a equipe deve 

compreender a família de forma integral e sistêmica, como espaço de desenvolvimento 

individual e de grupo, dinâmico e passível de crises. 

As visitas domiciliares freqüentemente desencadeiam sensações e inquietações 

diversas. Na maioria das vezes, a receptividade das famílias e a preocupação em nos 

acomodar com conforto divergem intensamente da forma fria e burocrática com a qual os 

usuários são recebidos na Unidade de Saúde. Nos seus espaços de convivência, a 

comunicação flui com mais facilidade ao mesmo tempo em que nos é dada a oportunidade de 

conhecer as relações intrafamiliares, as formas de organização e os modos de vida, tornando 

possível a construção de vínculos.

As dificuldades que surgem no dia-a-dia impulsionam as diferentes formas de 

organização das famílias – muitas vezes vistas como desorganização por quem olha à 

distância. Um olhar atento pode identificar filhos mais velhos que assumem o papel de pai, 

1 Neste estudo utilizaremos as siglas PSF e ESF indistintamente. 
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crianças que aprendem a cuidar de si mesmas precocemente, meninas que tomam conta da 

casa e dos irmãos menores exercendo desde cedo atribuições de mãe, mulheres que são 

provedoras de toda a família. 

Neste sentido, podemos constatar uma mudança significativa nos padrões de 

organização familiar. O crescimento do número de famílias sustentadas economicamente por 

mulheres põe fim à concepção que definia o homem como único provedor, modificando os 

padrões familiares, mesmo com a presença da figura masculina nos lares. 

Percebemos que muitas vezes não há privacidade nesse “espaço privado” onde as 

individualidades são misturadas, como os objetos que pertencem a todos: camas onde 

dormem casal e filho, um prato que se põe para dois, o berço para as duas crianças menores, o 

pão inúmeras vezes repartido, as roupas que passam de um filho a outro e os utensílios 

domésticos usados pela vizinhança. Para Certeau, Giard e Mayol (2003, p.399), “uma prática 

cotidiana abre um espaço próprio numa ordem imposta, exatamente como faz o gesto poético 

que dobra ao seu desejo o uso da língua comum num reemprego transformante”. 

Conhecer esses espaços e adentrá-los constitui-se num instigante percurso que exige 

passos lentos e cuidadosos, olhar atento e desprendido de imposições ou análises prévias, 

pois, em cada prática cotidiana, há significações ocultas que podem revelar saberes adquiridos 

ao longo do tempo, hábitos que se reproduzem a cada geração, espaços que rompem regras e 

ultrapassam fronteiras criando estratégias de bem viver. 

As diversas e surpreendentes formas de superação dos problemas, com as quais nos 

deparamos na rotina das visitas domiciliares e no dia-a-dia dos serviços de saúde, inquietam-

nos e encantam-nos. Perguntamos sobre a resistência e a capacidade inventiva das famílias de 

enfrentar esta ou aquela condição; esse reerguer-se contínuo que faz seguir em frente e 

continuar vivendo, apesar de tudo; esse potencial criador que se revela em meio às 

dificuldades e que liberta das opressões do presente. 

Cresce essa inquietude com o sentimento de que, apesar de todos os avanços, –

reformulações estruturais e jurídicas – ainda nos encontramos presos às tradicionais práticas 

centradas na doença, desconsiderando muitas vezes as reais necessidades das famílias, suas 

concepções e vivências. 

Assim sendo, será esboçada a tentativa de aproximação ao cotidiano das famílias em 

situação de risco e vulnerabilidade adscritas ao PSF. Partiremos da identificação e análise das 

estratégias utilizadas, por essas famílias, para a superação dos problemas enfrentados no 

convívio familiar, permeando essa discussão com o enfoque no acolhimento e no vínculo, 

aspectos importantes do princípio da integralidade da atenção que fundamenta o programa. 
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Nessa perspectiva, trabalharemos com as famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade, considerando as circunstâncias contextuais que envolvem essas famílias, ou 

seja, famílias carentes de condições socioeconômicas básicas.  

O conceito de vulnerabilidade envolve várias dimensões, a partir das quais é possível 

identificar elementos ligados tanto às características próprias dos indivíduos ou famílias, 

quanto àquelas relacionadas ao meio em que estão inseridos. Contudo, existe um caráter 

essencial acerca da vulnerabilidade que se refere à capacidade de enfrentamento diante das 

situações de risco (CUNHA, 2004). Desse modo, a vulnerabilidade às doenças e às situações 

adversas da vida distribui-se de forma diferente, segundo indivíduos, grupos sociais ou 

regiões, e relaciona-se com a pobreza, com as crises econômicas e com o nível educacional. 

Ayres et al. (1999) afirmam que a discussão acerca da vulnerabilidade, no campo da 

saúde, ganhou força nos anos 1980, quando a AIDS assumiu um caráter pandêmico e o 

conceito de grupo de risco entrou em processo de crítica decorrente da estigmatização e 

exclusão que acarretava. Oriundo do campo dos direitos humanos, o conceito de 

vulnerabilidade adentra o campo da saúde, buscando interligar o ideal de controle da doença 

ao de respeito e promoção dos direitos humanos em direção a uma tentativa de ampliação dos 

seus horizontes normativos. 

A condição de saúde, a qualidade de vida e a expectativa de vida dependem 

essencialmente de abrigo, de água potável, de nutrição, de vacinação, de estilo de vida e de 

educação adequados. Sass (2003) aponta para o fato de que a condição de saúde e a 

expectativa de vida, mesmo em países ricos, não dependem primordialmente do número de 

médicos ou de hospitais per capita e, ainda, que a vulnerabilidade nas sociedades modernas é 

representada pelo fácil rompimento das relações interpessoais, pela insegurança no emprego, 

por estruturas desiguais dos sistemas de cuidados e pela falta de apoio familiar na doença e na 

demência. 

Neste sentido, estudos como os de Barreto e Giatti (2006) descrevem que o 

desemprego, o trabalho informal e, sobretudo, a exclusão do mercado de trabalho estão 

associados a uma pior condição de saúde somados às desigualdades de gênero, idade, 

escolaridade, dentre outras. 

A discussão acerca da vulnerabilidade deve ser subsidiada, portanto, pelo diálogo 

entre saúde e relações sociais; entrelaçamento da epidemiologia, ciências humanas e ciências 

biomédicas, superando o conceito de risco empregado na epidemiologia clássica e 

contribuindo com a construção de conceitos e estratégias mais eficazes. Nesta perspectiva, a 
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interpretação do termo deve incorporar o contexto como lócus, superando as barreiras 

lingüísticas impostas pelo saber técnico. Para isto, é imprescindível nos colocarmos como 

partícipes do diálogo sanitário, conforme nos fala Ayres (2001), num compartilhamento de 

horizontes normativos entre a tecnociência e o saber popular. 

O combate à vulnerabilidade deve ser efetivado por meio do que Sass (2003) 

denomina de alfabetização para a saúde: um instrumento capaz de dotar as pessoas em 

situação de infortúnio e injustiça, de autonomia e independência, à medida que redistribui a 

riqueza de conhecimento que lhes é negada pelos poderes da política de saúde e das profissões 

de saúde. 

Conduzindo a discussão para o contexto das famílias em situação de vulnerabilidade, 

devemos ressaltar que a complexidade da vida familiar impede uma classificação por meio de 

fatores de risco estanques. O intenso acometimento por doenças em alguns indivíduos pode 

ser a manifestação de situações familiares que necessitam de uma racionalidade diferente da 

que domina o atendimento nos serviços de saúde. A combinação de diferentes aspectos de 

caráter social, pessoal e afetivo nas famílias, com precárias condições de vida, resulta numa 

vulnerabilidade que pode afetar suas capacidades de enfrentamento e de iniciativas próprias. 

Desse modo, para essas famílias, a casa pode representar um espaço de privação, de 

insegurança e desgaste dos laços afetivos e de solidariedade, resultando muitas vezes em 

conflitos e desestruturação. 

Gomes e Pereira (2005) relacionam o tema da família em situação de vulnerabilidade 

social às políticas econômicas, lembrando que essa vulnerabilidade da família pobre encontra-

se diretamente ligada à miséria estrutural, agravada pela crise econômica que lança homens e 

mulheres no desemprego ou subemprego. A exclusão social e a falta de perspectiva de um 

projeto existencial, o qual vislumbre a melhoria da qualidade de vida, impõem a toda a família 

uma luta desigual e desumana pela sobrevivência. 

O termo exclusão social está relacionado, principalmente, à situação de pobreza, uma 

vez que as pessoas nessa condição constituem grupos marginalizados socialmente, ou seja, 

são excluídas das políticas sociais básicas (trabalho, educação, saúde, habitação, alimentação). 

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), Vasconcelos (2001) afirma que a ESF 

surgiu como uma estratégia de aprofundamento da qualidade dos serviços de saúde diante da 

complexidade das situações de exclusão social e da necessidade de sociedade e Estado se 

responsabilizarem por essas famílias, reconhecendo o caráter excludente do modelo vigente. 

Pretendemos, aqui, nos debruçar sobre a força criadora que move as pessoas diante das 

adversidades do cotidiano. Iniciaremos, portanto, por alguns questionamentos: Quais são os 
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principais problemas que vivem as famílias em situação de risco e vulnerabilidade, usuárias 

da ESF, na convivência familiar? De que forma a ESF representa um suporte para essas 

famílias enfrentarem seus problemas e as adversidades da vida? Que outras estratégias essas 

famílias utilizam no enfrentamento de seus problemas? 

No cotidiano dos serviços de saúde, percebemos que são cada vez mais crescentes as 

queixas, como medo, ansiedade, angústia – sintomas para os quais o sistema de saúde não tem 

tempo nem recursos para tratar. Alguns profissionais afirmam que de cada dez pacientes, seis 

apresentam o sofrimento difuso (VALLA, 2001). Tal constatação impulsiona a necessidade de 

identificar a origem desses sintomas e como os profissionais de saúde têm conduzido as suas 

práticas, tendo em vista que os saberes adquiridos até então enfatizam idéias biologicistas, que 

recorrem a protocolos padronizados, impedindo, assim, a busca pela integralidade.  

Para Minuchin e Colapinto (1999), a família é uma pequena sociedade humana cujos 

membros têm contato direto e o seu sentido é expresso por sentimentos e percepções, e pela 

maneira como os membros descrevem sua história e suas atitudes. Uma família é um tipo de 

sistema com estrutura, padrões e propriedades que organizam a estabilidade e a mudança. 

A família é denominada também como um domínio de interação de apoio mútuo na 

paixão por viver juntos em proximidade física ou emocional, seja através de um acordo 

explícito ou porque crescem imersos nele, no acontecer, no seu viver. Quando surge o 

sofrimento de uma família, também surgem tantas realidades a respeito quantos membros 

tenha a família. Cada membro experimenta seu viver como se este representasse uma 

realidade absoluta (MATURANA, 1998). 

Nesse sentido, não se pode adotar uma definição de família como universalmente 

válida, ignorando a diversidade e especificidade de contextos culturais. É importante focalizar 

suas inter-relações com o coletivo mais amplo sem desconsiderar sua dinâmica própria.  

É na família que se elabora o conhecimento um pouco mais crítico sobre a sociedade e 

uma avaliação das condições para modificá-la. Vasconcelos (2001) assinala que é na família 

que o trabalhador experimenta a coletividade e a liberdade em oposição às coerções do mundo 

do trabalho. 

A inserção da família na dinâmica política e econômica da sociedade como um todo 

também é ressaltada por Chauí (1986): conserva tradições, mas é espaço de elaboração de 

projetos para o futuro; mantém a subordinação do feminino e dos filhos, mas protege 

mulheres, crianças e velhos contra a violência urbana; cria condições para a dominação 

masculina, mas garante aos homens o espaço de liberdade contra sua subordinação no 

trabalho; é núcleo de tensões e conflitos, mas é também o local onde se obtém prazer. 
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É preciso observar, portanto, que as mudanças ocorridas na sociedade atingem 

diretamente as famílias. O capitalismo informacional origina uma profunda divisão entre as 

pessoas e locais, inclui e exclui segmentos da sociedade das redes de informação, mantém e 

reproduz relações de injustiça social e desigualdades. A era globalizada afeta famílias da 

classe trabalhadora incapazes de manter o seu padrão de vida, além das que são parte do 

tradicional grupo de pobreza absoluta ou miséria. Crescem as desordens emocionais, o uso de 

drogas, a violência. 

Envoltas pelas precariedades de recursos, dificuldades administrativas, inadequação 

das estruturas físicas das unidades de saúde da família e desarticulação com os outros níveis 

de atenção, observamos no cotidiano, além do considerável aumento da demanda individual, o 

surgimento de novas situações de difícil intervenção da equipe nos espaços de convívio 

familiar, os domicílios. 

O contato com as famílias revela-nos questões que não são visualizadas no âmbito do 

atendimento individual, elucidando outras necessidades e demandas, impulsionando para a 

busca de uma compreensão do contexto familiar, suas interações e dinâmica. 

Neste sentido, a diversidade de demandas sociais e afetivas presentes nos serviços de 

saúde é, muitas vezes, traduzida como doenças, constituindo um cenário onde prevalece a 

medicalização e ações unidirecionais dos profissionais que desconsideram as reais 

necessidades dessas famílias, os seus valores, suas experiências e suas estratégias de 

enfrentamento dos problemas. 

Na Unidade de Saúde é comum o encontro com famílias que convivem com a 

desesperança, a falta de afetividade, a violência, abrigando-se muitas vezes no consumo de 

álcool e outras drogas, à medida que as relações intrafamiliares vão se deteriorando. Nesta 

perspectiva, penetrar no universo dessas famílias se faz possível a partir da disponibilidade do 

profissional para a escuta de suas narrativas. 

É preciso considerar a família no seu movimento de organização – desorganização –

reorganização, como descrevem Afonso e Figueiras (1995), e enxergar na diversidade não só 

os pontos de fragilidade, mas a riqueza das possíveis respostas para as suas necessidades e 

projetos.

O processo de acolhimento e escuta humanizada, segundo Carvalho (2005), reduziu o 

número de internações e de prescrições de medicamentos nos serviços de saúde. O aumento 

da auto-estima e da capacidade de reelaborar e avaliar as histórias de vida com maior 

autonomia sobre o cotidiano, observa-se naqueles que tiveram a oportunidade de efetivo 

acolhimento e escuta. Além disso, ouvir é abrir espaços para a rememoração de valores, 
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conceitos, crenças e sentimentos presentes na vida de cada um, ampliando as possibilidades 

de reformulações e reflexões que favoreçam posturas autônomas enquanto seres humanos 

dotados de vontades, sentimentos, aceitações e negações. 

Entretanto, no modelo biomédico dominante, o doente é o outro, alguém distante que 

muitas vezes é dissociado da sua própria condição humana. Assim, apesar de todas as 

reformas no setor saúde e da ênfase dada ao princípio da integralidade, permanece um vazio 

que não se preenche com leis e reformulações de estruturas.

Genofre (2005) avalia que, ao priorizarem o atendimento setorial aos segmentos 

minoritários (criança, idoso, entre outros), as políticas públicas perdem a visão global dos 

segmentos unidos no conceito de família, vista como sinônimo de integração, cooperação e 

aproximação de seus membros. 

Neste sentido, o eixo que orienta a intervenção familiar, segundo Vasconcelos (2001), 

são os programas de saúde pública padronizados nas instâncias superiores do setor saúde, 

restringindo a percepção e intervenção dos profissionais locais. Além disso, o termo família 

perde a especificidade à medida que não há uma distribuição entre o que deve ser abordado no 

nível do indivíduo, da família ou comunidade e qualquer tipo de intervenção da equipe é 

considerada como familiar. 

A família constitui um espaço de movimento contínuo onde ocorrem paradoxos, 

criações que ultrapassam os limites da monotonia aparente, comunicações ocultas e 

revelações muitas vezes incompreensíveis. As cumplicidades presentes nas falas, no riso e na 

dor vão perfilando teias de relações e contratos invisíveis, conveniências e conivências entre 

os que se reconhecem mutuamente enquanto semelhantes e diferentes, impulsionando os 

modos de andar e de viver sob o mesmo teto. A vida em convívio pulsa serena ou 

freneticamente, mas mantém a segurança do retorno e a possibilidade de reproduzir e 

reinventar os diversos modos de fazer. 

Torna-se indispensável, portanto, modificar a lógica da verticalização a partir da 

convicção de que sob a suposta passividade dos usuários, como afirma Certeau (1996), há 

uma criatividade oculta e uma maneira própria de caminhar; uma habilidade que se 

desconhece. 

Diante do exposto, temos como objetivo deste estudo, analisar as estratégias utilizadas 

pelas famílias em situação de risco e vulnerabilidade, adscritas à ESF, no enfrentamento de 

seus problemas. Para isso, procuramos destacar os principais problemas existentes no 

convívio dessas famílias, identificar as estratégias utilizadas no enfrentamento destes 
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problemas e compreender o que representa, para essas famílias, a ESF diante dos problemas 

da vida cotidiana. 

Para uma maior compreensão do contexto no campo de atuação como profissionais de 

saúde, fizemos um breve histórico do PSF com enfoque nos seus princípios organizacionais e 

diretrizes.

Em seguida, discorremos sobre o caminho percorrido para alcançar o propósito do 

nosso estudo explicitando o modo como chegamos às participantes, como aconteceram os 

encontros e como trabalhamos o material empírico para proceder à análise. 

Apresentamos, então, um breve perfil das mulheres do nosso estudo – quem são, como 

vivem, como estão constituídas as famílias. Foram destacados os principais problemas 

existentes no convívio familiar emergidos das falas das entrevistadas, desenhando um 

panorama das adversidades vivenciadas por essas famílias no cotidiano. 

No momento seguinte, percorremos as narrativas das entrevistadas ancoradas em 

quatro categorias: Viver e sobreviver; o refúgio religioso; dar, receber, retribuir; a Estratégia 

Saúde da Família: em busca de uma razão sensível. 

Sob o título sonho, devaneio, lazer, adentramos em alguns relatos que revelaram a 

importância dos momentos lúdicos para o bem viver. 

Por fim, procedemos às nossas considerações finais. 
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2 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

A noite empalidece. Alvorecer... 

Ouve-se mais o gargalhar da fonte... 

Sobre a cidade muda, o horizonte 

É uma orquídea estranha a florescer 

        Florbela Espanca 
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2 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

A partir do final dos anos 1970, ocorre uma circulação veloz do capital no mundo 

inteiro com a produção voltada para o consumo e o domínio do capital financeiro 

especulativo, configurando um novo padrão de desenvolvimento na economia mundial. 

Foram centrais as seguintes questões: choques do petróleo, elevações das taxas de juros com 

reorientação dos investimentos internacionais, alterações nos padrões monetários e cambiais, 

e inflação reprimida na economia norte-americana. Surge uma forte onda neoliberal que tem, 

como principal apoio, a idéia de revalorização do mercado e dos seus mecanismos auto-

regulatórios, defendendo a redução da presença do Estado e a importância da competição 

como princípio básico para restaurar a eficiência da economia (ROCHA, 1999). 

Um dos acontecimentos mais significativos das repercussões da mundialização do 

capital sobre as políticas de saúde, segundo o mesmo autor, tem sido a crescente perda de 

prestígio e influência internacional da Organização Mundial de Saúde. Simultaneamente, 

verifica-se o progressivo domínio do Banco Mundial enquanto agência internacional com 

maior representatividade das novas idéias liberais dominantes na área econômica e social, em 

particular na área da saúde. Neste sentido, a intervenção do Banco Mundial baseia-se em duas 

estratégias: passar ao setor privado o financiamento e a prestação de serviços de saúde que 

possam dar lucros e concentrar a ação direta do Estado sobre programas de baixo custo, 

seletivamente dirigidos aos que vivem na pobreza. 

Neste contexto, as reformas sanitárias no mundo inteiro tiveram a nítida orientação 

para o mercado voltadas para os princípios de competição, focalização e contenção de gastos.  

No Brasil, as políticas de saúde tiveram especificidades pelas características históricas 

próprias. Marcado por uma história de desigualdades, dissociação de comandos entre as 

esferas de governo e fragmentação/duplicidade da prestação de serviços de responsabilidade 

pública, o setor saúde vivenciou nos anos 1970 e 1980 um sólido movimento pró-reforma 

sanitária (ARAÚJO, 2004). A proposta internacional de cuidados primários de saúde, 

decorrentes da Conferência Internacional de Atenção Primária realizada em Alma-Ata em 

1978, surge no cenário do Brasil nos anos 1980. Nessa conferência, a atenção primária foi 

reconhecida como uma atenção essencial baseada em tecnologias e métodos práticos 

cientificamente fundamentados e voltados para a educação em saúde, o saneamento 

ambiental, os programas maternos/infantis e o fornecimento de medicamentos essenciais 
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(STARFIELD, 2004). O enfoque principal era o desenvolvimento social e econômico global 

da comunidade: uma revalorização da atenção primária à saúde descaracterizada pela 

medicina flexneriana.  

A década de 1980, no Brasil, caracteriza-se por uma profunda crise econômica, 

coincidindo com o processo de redemocratização do país, quebra do regime autoritário e 

incremento das forças de oposição. 

Constituíam-se em bandeiras de luta do movimento sanitário, composto por 

sanitaristas, representantes das Comunidades Eclesiais de Base e da sociedade civil 

organizada, a melhoria das condições de saúde da população, o reconhecimento da saúde 

como direito universal, a reorientação do modelo de atenção sob os princípios da eqüidade e 

da integralidade, e a reorganização do sistema com a descentralização (MERCADANTE et 

al., 2002). 

A construção de uma sólida aliança política foi decisiva na legitimação dessas teses. 

Em 1986, na VIII Conferência Nacional de Saúde, discutiu-se a ampliação do conceito de 

saúde e o reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do Estado. A instituição de 

um Sistema Único de Saúde, com comando único em cada esfera, de governo e a participação 

popular como instrumento de controle social, também foram amplamente discutidas e, em 

1988, incorporadas ao texto constitucional. 

É importante destacar que, em 1986, realizou-se no Canadá a I Conferência Mundial 

de Promoção da Saúde, reconhecida pela Carta de Ottawa, carta esta que define saúde como 

fonte de riqueza humana, difundindo a idéia de que saúde é um bem socialmente produzido e 

está intrinsecamente relacionada à paz, à moradia, à educação, à alimentação, à renda, à 

justiça social e à eqüidade. A estratégia de promoção da saúde requer, portanto, ações 

conjuntas entre os diferentes setores sociais.

Uma das mais importantes inovações incorporadas à Constituição Brasileira foi o 

conceito de seguridade social: “Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. Segundo Mercadante et al. (2002), o novo conceito, além de reconhecer a 

saúde como um direito social, define um novo paradigma para a ação do Estado na área. 

Contudo, na década de1990, a proposta do SUS encontra resistências enquanto política 

efetiva para a saúde, em decorrência, sobretudo, dos interesses do setor privado e da forte 

influência neoliberal, restringindo o papel do Estado. Neste sentido, Campos (1997) alerta 

para a existência de três tipos de projetos: um projeto neoliberal, hegemônico ao nível das 

relações estruturais concretas, mas dissonante com a legislação sanitária; o projeto do SUS, 
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com fundamentação legal, mas ainda uma promessa enquanto práxis social; e um projeto 

racionalizador. 

Neste contexto, ampliou-se o debate nacional em torno das alternativas para a 

reorientação do modelo assistencial predominantemente curativo e pouco resolutivo. Surge a 

proposta da ESF. Suas origens remontam ao movimento da medicina familiar em meados dos 

anos 1960 nos EUA, com a finalidade de introduzir reformas no processo de ensino médico. 

Na década de 1970, segundo Vasconcelos (2001), o movimento se espalhou pelo Canadá, 

México e alguns países europeus, deslocando-se das instituições de ensino para os serviços. 

No Brasil, emergiu enquanto proposta de formação pós-graduada em Medicina Geral e 

Comunitária, sendo absorvido como fundamentação da atenção primária de saúde 

(TEIXEIRA, 2004). 

A consolidação em Cuba, no final da década de 1980, do Programa do Médico da 

Família foi muito importante para quebrar resistências dos profissionais de saúde, de 

esquerda, às propostas para repensar o atendimento médico com base nas unidades família e 

comunidade. 

Na década de 1990, as epidemias de cólera e dengue no Brasil evidenciaram as 

limitações dos serviços de saúde, no que se refere à efetivação das ações integradas ao 

cotidiano da população. Neste contexto, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) se expandiu demonstrando impacto positivo sobre o controle de epidemias e da 

mortalidade infantil e, após a fase de adoção mais intensa dos serviços de atenção primária, 

alguns governos municipais ampliaram essas experiências (VASCONCELOS, 2001). 

Assim, em 1993, o Ministério da Saúde reuniu coordenadores de experiências de 

atenção primária centradas nas dimensões família e comunidade para discutir um projeto 

nacional de reorientação dos serviços básicos de saúde, lançando, em 1994, a ESF. 

A Estratégia, segundo Sousa (2003, p.24), nasceu por meio de fortes influências dos 

Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACSs) dos estados de Ceará e Goiás, do 

Médico da Família de Niterói (RJ) e de várias outras experiências que se “constituem em 

espaços de diálogo e de encontro de vontades na superação de iniqüidades”. A autora ressalta, 

ainda, que havia uma necessidade de reafirmar que o Saúde da Família não se tratava de um 

“programa”, mas de uma “estratégia”. Ao mesmo tempo, deixar a marca PSF deu-lhe 

visibilidade política, maior espaço para o diálogo com a cultura institucional e popularidade 

nos meios de comunicação. 
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Desse modo, o PSF consolidou-se como a principal estratégia para reorientação do 

modelo assistencial, reconhecida como a política pública de maior potencial para a 

universalização do acesso à atenção integral e incorporando os princípios básicos do SUS. 

É importante reafirmar que o PSF difere da experiência do Médico da Família, 

principalmente por constituir-se em uma equipe multiprofissional com a responsabilidade de 

promover a integração das atividades em um território definido.  

No Rio Grande do Norte e em Natal, por exemplo, nos últimos cinco anos, o Programa 

vem se expandindo, conforme podemos observar nos quadros referentes aos apêndices A e B. 

O PSF enfrenta o desafio de uma nova produção social da saúde a partir da atenção à 

família no seu ambiente físico e social, possibilitando a criação de vínculos entre serviços de 

saúde e população. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de três mil 

a quatro mil  e quinhentas pessoas ou mil famílias de uma determinada área, e estas passam a 

ter co-responsabilidade no cuidado com a saúde. A Unidade de Saúde da Família trabalha em 

um território de abrangência definido, sendo responsável pelo cadastramento e 

acompanhamento da população adscrita a essa área. 

Referindo-se às bases organizativas do Programa, Sousa (2003) cita como eixos 

principais: a concepção de saúde como qualidade de vida e não como ausência de doenças; a 

participação da população; o rompimento da dicotomia indivíduo x coletivo, integrando 

epidemiologia clínica e social; a construção de um pacto de solidariedade técnica marcando a 

equipe interdisciplinar com claras competências e responsabilidades; a valorização das 

relações estabelecidas em cada território/espaço/domicílio com enfrentamento dos problemas 

identificados; a inversão do caminho da demanda espontânea para uma demanda organizada.  

Na primeira fase, a principal preocupação do Programa era com a ampliação da 

cobertura das comunidades desprovidas de assistência. Posteriormente, afirmou-se como uma 

possibilidade de mudança radical no modelo vigente de atenção básica, sendo considerada 

fundamental a sua implantação nas médias e grandes cidades, bem como nas regiões 

metropolitanas (MERCADANTE et al., 2002). 

Neste sentido, o projeto de expansão da ESF vem enfrentando a resistência de vários 

segmentos implicados no modelo médico-assistencial hegemônico, inclusive dos profissionais 

de saúde e da própria população usuária, habituada a consumir serviços especializados, 

mesmo em nível de atenção básica. Teixeira (2003) chama a atenção para o fato, defendendo 

a necessidade de superação do processo de medicalização no Programa por meio de um 

redirecionamento da atenção, no que se refere à dimensão relacional do cuidado. Para isto, 

faz-se necessária a incorporação de uma ética voltada ao acolhimento e responsabilização 
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compartilhada entre profissionais e usuários. Desse modo, é possível avançar na constituição 

de novos sujeitos das práticas de saúde, introduzindo as questões da promoção à saúde no 

campo da saúde coletiva e na própria prática médica. 

O grande desafio reside, portanto, na requalificação profissional das equipes voltada a 

uma análise permanente da situação de saúde e à execução de práticas de vigilância 

ambiental, sanitária e epidemiológica que considerem determinantes, riscos e agravos 

priorizados nas diversas áreas de abrangência do Programa, o que também implica na 

incorporação de outros profissionais graduados em saúde coletiva. É importante envolver a 

população na identificação e compreensão dos seus problemas e necessidades de saúde, e isto 

acontecerá mediante um investimento na requalificação do processo de trabalho em saúde em 

todos os níveis do sistema. 
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3 PERCURSO DA PESQUISA 

É noite, já! Como em feliz remanso, 
Dormem as aves nos pequenos ninhos... 
Vamos mais devagar...de manso e manso, 
Para não assustar os passarinhos. 

         Auta de Souza 
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3 PERCURSO DA PESQUISA 

3.1 A ESCOLHA DOS CAMINHOS 

Para estudarmos as estratégias de enfrentamento dos problemas no cotidiano das 

famílias em situação de risco e vulnerabilidade e a participação do PSF neste contexto, 

colocamo-nos diante de uma pesquisa que requer, pela sua natureza, uma abordagem de 

cunho qualitativo. 

Na tentativa de reduzir as distâncias que permeiam as relações entre profissionais e 

usuários, no âmbito institucional, e nos aproximarmos do cotidiano das famílias participantes 

do nosso estudo, procuramos sair do nosso próprio percurso na Unidade de Saúde e caminhar 

em outros territórios que permitissem adentrar lugares até então desconhecidos.

Procuramos caminhos que nos conduzissem a espaços mais profundos das relações, 

conforme nos fala Minayo (1994) a respeito da pesquisa qualitativa, cientes de que 

entraríamos no universo de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes, aspectos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

No campo da saúde, diante da complexidade dos objetos de estudo, a autora defende 

que se faz necessário mover-se no terreno das inter-relações e interconexões, tornando-se 

imprescindível a ampliação do conceito sociológico de saúde para uma abrangência da 

totalidade das relações sociais e dos investimentos emocionais contidos nessas relações e 

expressos no aspecto cultural. Nessa perspectiva, Minayo (2006, p.31) acrescenta: 

Cultura não é apenas um lugar subjetivo, ela abrange uma objetividade com a 
espessura que tem a vida, por onde passa o econômico, o político, o religioso, o 
simbólico e o imaginário. Ela é o lócus onde se articulam os conflitos e as 
concessões, as tradições e as mudanças e onde tudo ganha sentido, ou sentidos, uma 
vez que nunca há nada humano sem significado e nem apenas uma explicação para 
os fenômenos. 

Norteadas pelo método qualitativo de pesquisa, optamos pela realização de entrevistas 

semi-estruturadas, utilizando como ferramenta, a história oral. 

A história oral permite conhecer o sujeito em sua singularidade, sua experiência social 

e o modo como constrói sua vida, envolvendo valores, crenças, costumes e práticas sociais.  

Buscamos histórias a partir das condições materiais de existência e dos acontecimentos 

diários na vida de pessoas comuns: o que fazem, o que pensam e como estão organizadas as 

relações familiares, considerando a vida cotidiana como fonte de conhecimento. 
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O uso da história oral proporciona a geração de documentos (entrevistas) que possuem 

uma característica singular: são resultado do diálogo entre entrevistador e entrevistado, entre 

sujeito e objeto de estudo. Ferreira e Amado (1996) enfatizam, que assim, o pesquisador é 

levado a afastar-se de interpretações fundadas numa separação abissal entre sujeito/objeto de 

pesquisa e a buscar caminhos alternativos de interpretação.

Consideramos, também, que a história oral funciona como ponte entre teoria e prática, 

estabelecendo e ordenando procedimentos de trabalho e que na área teórica, ainda conforme 

Ferreira e Amado (1996), ela é capaz apenas de suscitar, jamais de solucionar questões. 

Ao discorrer sobre as contribuições da história oral, Thompson (1992) afirma que a 

evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais fundamental para a história, à 

medida que transforma os “objetos” de estudo em “sujeitos”, contribuindo para uma história 

que não só é mais viva como também mais verdadeira. Acrescenta, ainda, que a influência 

recíproca entre família e economia é um tema que tem sido proposto por historiadores que 

estudam a criação dos filhos, o casamento e o trabalho feminino, relacionando-os diretamente 

à história das mulheres. 

Compreendemos que na entrevista há um processo recíproco de aprendizado onde 

entrevistador e entrevistado têm a possibilidade de mudar um ao outro buscando diferentes 

conhecimentos. Desse modo, a fonte oral é uma fonte “viva e inacabada”, além de nos 

colocar em confronto com o outro. Como afirma Vilanova (1994, p.55), “as entrevistas 

tendem a indicar os pontos cruciais que prejudicam a independência ou a liberdade: ou 

apontam os bloqueios das consciências, ou sublinham o que mais dói”. 

Para a realização das entrevistas, utilizamos um roteiro (Apêndice C) contendo tópicos 

que serviram de fios condutores para a interlocução, permitindo flexibilidade nas conversas e 

contemplando a abrangência das informações.  

O estudo de campo ocorreu na área de abrangência da Unidade de Saúde da Família 

do Panatis, localizada no bairro Potengi – Região Norte do município de Natal. A referida 

Unidade funciona com quatro equipes de Saúde da Família responsáveis por duas mil, 

novecentas e dez famílias adscritas. A opção pelo local se deu em decorrência da nossa 

inserção neste campo desde 2001, aspecto que criou, na nossa opinião, situação favorável à 

interação para a proposta do estudo. 

A seleção das famílias foi realizada com base na discussão dos dados contidos nas 

fichas de cadastramento do Sistema de Informação de Atenção Básica das famílias adscritas 
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ao PSF junto às enfermeiras e agentes comunitários pertencentes às quatro equipes de saúde 

da família do Panatis.  

Foram selecionadas dez famílias em situação de risco, considerando como risco as 

circunstâncias contextuais que envolvem essas famílias, ou seja, famílias carentes de 

condições socioeconômicas básicas, tendo em vista que tais circunstâncias comprometem a 

saúde e o desenvolvimento dos seus membros. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 

2001), essa identificação se dá em relação ao trabalho, renda familiar, alimentação, moradia, 

saneamento básico, acesso à educação, transporte e serviços de saúde. Associamos ao 

conceito de risco o conceito de vulnerabilidade, considerando que as privações das 

necessidades básicas afetam diretamente as capacidades de enfrentamento e de iniciativas 

próprias.

Para atender ao propósito do nosso estudo, decidimos entrevistar as mulheres, donas 

de casa. Responsável pela sobrevivência no dia-a-dia, em geral, é a dona-de-casa quem 

convive mais intensamente com os problemas no convívio familiar. Historicamente, segundo 

Vasconcelos (2001), a maior responsabilidade das tarefas domésticas e dos cuidados com os 

filhos, nas várias sociedades, é atribuída à mulher. É ela quem coordena as iniciativas para 

controlar os recursos existentes e constrói estratégias para garantir a sobrevivência de todos; 

monta redes de apoio com a vizinhança, fazendo trocas e empréstimos; é responsável pela 

limpeza da casa e pelo vestuário; enfrenta as filas nos serviços de saúde, levando as crianças 

para atendimento, e administra os medicamentos e tratamentos prescritos; toma iniciativas 

para superação das crises e assume o papel de mediadora nos conflitos entre os filhos. 

Foram realizadas dez entrevistas seguindo os critérios de saturação que orientam a 

pesquisa qualitativa. Por critério de saturação, entende-se, conforme Minayo (2006), o 

conhecimento formado pelo pesquisador no campo, de que conseguiu compreender a lógica 

interna do grupo ou da coletividade em estudo. 

3.2 OS ENCONTROS, A ESCUTA, AS CONFIDÊNCIAS 

As entrevistas foram agendadas após emissão do parecer de nº 0183.0.051.000-06 

(Apêndice D), favorável à realização do estudo, fornecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, transcorrendo durante os meses de abril, 

maio e junho do corrente ano. Antes de começarmos as entrevistas, prestamos os 

esclarecimentos acerca dos objetivos do estudo e explicitamos a total liberdade da não 

participação, caso não desejassem. Assim, solicitamos a assinatura do termo de consentimento 
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livre e esclarecido (Apêndice E), após sua devida leitura e de acordo com a orientação da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.

Este contato inicial com as participantes do nosso estudo foi realizado juntamente com 

os agentes comunitários de saúde nos domicílios, tendo em vista as relações que estes 

profissionais mantêm com as famílias e a participação em momentos significativos no 

cotidiano de suas vidas.

Entramos cuidadosamente nas casas e nas vidas dessas mulheres para evitar 

constrangimentos que pudessem influenciar negativamente nas suas trajetórias já marcadas 

por tantas adversidades. Cientes da necessidade de construção de uma relação afetiva pautada 

na confiança e no respeito, dedicamo-nos ao investimento no campo da atenção e da escuta, 

valorizando cada gesto, cada palavra, cada silêncio.

Dispensamos o uniforme do PSF e preferimos ir a pé para os encontros, o que nos 

propiciou visualizar o campo de trabalho de um outro lugar; um lugar que permitiu a 

apreensão de novos significados aos cenários já visitados, mas superficialmente observados 

nas visitas anteriores. Direcionando nossos passos pelas trilhas percorridas por essas mulheres 

no dia-a-dia, fomos adquirindo consciência da importância do cenário onde são vivenciados 

os acontecimentos. Assim, observamos as ruas, os quintais, o acesso às moradias, o interior 

das casas. Numa cadeira de balanço no quintal, no chão da sala, na borda da cama ou na 

cozinha, vivenciamos grandes encontros em longas e agradáveis conversas.   

Em cada visita realizada, saímos revestidas de outros olhares e outras indagações que 

nos instigavam a dedicar um maior período de tempo à escuta e retornar algumas vezes ao 

mesmo local. 

Despimo-nos da nossa antiga concepção de “uso” do tempo voltada para 

procedimentos e intervenções nas visitas domiciliares de rotina do PSF. O tempo, antes 

concebido como “desperdiçado”, consolidava-se como um tempo “necessário”, confrontando-

se com o tempo da Unidade de Saúde, dos programas, dos fluxos imutáveis e pré-

estabelecidos.

O tempo dedicado à escuta revelou-se aliado do encontro com o outro. O outro que se 

refaz nos gestos, nas palavras, nos olhares, nas expressões; um outro que se mostra sem 

pudores e se recompõe no fluir espontâneo das palavras, desvelando o nosso próprio eu oculto 

e revelando a grandiosidade de ser humano.  

Contar uma história pode remeter o sujeito que fala à busca de um sentido e de uma 

compreensão num movimento de desdobramento que possibilita a apropriação de sua 
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alteridade. A escuta sobre a narrativa é, segundo Certeau (1996, p.151), “um dizer sobre

aquilo que o outro diz de sua arte, e não um dizer dessa arte”.

As narrativas foram registradas num gravador e para que não se perdessem as 

expressões faciais, os gestos, as hesitações e os sentidos das pausas, transcrevi-as tão logo 

ocorreram. Para avivar a memória, utilizamos também um bloco de notas onde foram 

registradas algumas observações acerca do ambiente e sensações que ocorreram durante as 

entrevistas. 

Após a organização de todo o material registrado, iniciamos a leitura minuciosa de 

todas as entrevistas. Em seguida, procuramos mapear relações e conexões entre as narrativas, 

considerando o propósito do nosso estudo, repensando as idéias iniciais e reavaliando-as. 

Assim, para procedermos ao aprofundamento da análise, construímos dois grandes mapas que 

identificaram os problemas existentes no convívio familiar e as estratégias utilizadas no 

enfrentamento desses problemas com as respectivas falas relacionadas a estas questões do 

estudo, procurando representar os diferentes pontos de vista e os aspectos convergentes dos 

discursos. 

Para isto, recorremos aos estudos de Heller (1989) sobre o cotidiano, aos de Certeau 

(1996) e Certeau e Mayol (2003) acerca das estratégias/táticas, mas, igualmente, a outros 

autores que abordam a religiosidade, a generosidade, a resiliência, o cuidado com o outro e os 

sonhos, comumente presentes na vida das famílias, apesar das adversidades. Neste sentido, 

foram fundamentais Boff (1999; 2001; 2006), Betto (2005; 2006), Betto e Cortella (2007), 

Cyrulnik (2006), Ayres (1999; 2001; 2005), Mattos (2001; 2006) e Bachelard (2001), entre 

tantos outros.

Consideramos que para analisar e interpretar dados qualitativos não há fórmulas. Neste 

sentido, concordamos com Martins e Bógus (2004, p.55) quando discorrem sobre a análise na 

pesquisa qualitativa: 

Sugestões de procedimentos não são regras; requerem julgamento e criatividade. 
Como cada estudo qualitativo é único, a aproximação analítica utilizada será 
também única. Como a obtenção de dados qualitativos depende, em qualquer 
estágio, do treino, insights e capacidades do pesquisador, a análise qualitativa 
depende, em última instância, da capacidade analítica e do estilo do pesquisador. 

Com o propósito de preservar e garantir o anonimato das participantes do nosso 

estudo, os nomes foram substituídos por nomes de poetas, em sua maioria, brasileiras. Tal 

escolha se deveu ao sentido poético que permeou muitos dos discursos em diversos momentos 

das narrativas, envolvendo-nos em maravilhamento.  
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Em sua obra “A poética do devaneio”, Bachelard (2001, p.1) nos esclarece: “Nas horas 

de grandes achados, uma imagem poética pode ser o germe de um mundo, o germe de um

universo imaginado diante do devaneio de um poeta.” E acrescenta: 

Ah, pelo menos, qualquer que seja a fraqueza de nossas asas imaginárias, o devaneio 
do vôo nos abre um mundo, é abertura para o mundo, grande abertura, larga 
abertura. O céu é a janela do mundo. O poeta nos ensina a mantê-la aberta de par em 
par (BACHELARD, 2001, p.201). 

Assim, como as grandes poetas, as mulheres do nosso estudo nos permitiram caminhar 

sobre a luz das palavras, palavras estas que nos transportam às imagens poéticas, revelando 

necessidades, desejos e sentimentos que religam ao universo a alma humana. 
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4  O VELHO REALEJO DO MUNDO: A VIDA 
COMO ELA É 

Um não sei quê de dor e de alegria, 
Desejo de chorar, se alegre venho, 
É um nada que é tudo e não sacia, 
É tudo quanto dou e nada tenho. 

          Palmyra Wanderley 
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4 O VELHO REALEJO DO MUNDO: A VIDA COMO ELA É 

Neste capítulo, o cotidiano se anuncia em fragmentos de vidas que se unem. Imersas 

em mares turbulentos, as mulheres do nosso estudo relatam as tempestades enfrentadas, os 

ventos que lhes distanciam de seus destinos e a incansável busca por abrigos que lhes 

garantam a sobrevivência.  

Revelam, também, que sobreviver não lhes basta.  Assim, suas vozes despertam 

nossos ouvidos para o som de outras melodias, nos convidando a abrir as janelas da alma e a 

contemplar a vida que segue como um velho realejo.  

Velho realejo do mundo, refúgio de dores, tristezas e mágoas, girando exaustivamente 

em suas andanças, cultivando os sonhos e semeando as esperanças.  

4.1 MULHERES: FRAGMENTOS DE VIDA 

Auta de Souza

Mora numa das microáreas mais distantes da Unidade de Saúde; a rua esburacada 

dificulta o acesso até mesmo para quem chega a pé. Comenta que está sentindo a casa vazia: é 

o primeiro dia de aula da filha menor. Aos poucos vai demonstrando desenvoltura e prazer em 

contar a sua história. No decorrer da entrevista, sentimos que tem uma necessidade intensa de 

conversar; falar de si mesma. Tem 34 anos, é divorciada, tem um filho de 15 anos e uma filha 

de dois. Estudou até a quinta série, era cobradora de ônibus e, atualmente, está desempregada. 

Nasceu em Araruna, interior da Paraíba. Não conheceu o pai e perdeu a mãe quando tinha 

apenas um ano de idade. Foi criada por uma amiga de sua mãe até os sete anos de idade, 

quando veio trabalhar em Natal em “casa de família”, apenas pela comida e algumas roupas 

usadas. Aos 14 anos, teve o seu primeiro namorado com quem se casou e teve o seu primeiro 

filho, separando-se logo depois. A partir daí teve que cuidar do filho sozinha. Sua renda soma 

280,00 provenientes do bolsa-família, da pensão do pai da sua filha mais nova (conquistada 

por meio de ação judicial) e do aluguel de um quarto na sua casa. Demonstra imenso orgulho 

em ter sua própria casa: fruto de quase 20 anos de trabalho. Fala com tristeza de não ter tido 

sorte com família, de não ter conhecido nenhum parente até hoje. Fala de solidão, das noites 

de insônia e da batalha para superar o alcoolismo. Impressiona a força das suas palavras, o 

modo como atribui sentidos a cada momento vivido, o olhar terno que direciona ao filho e o 

carinho dispensado à agente de saúde.
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Adélia Prado

Já era nossa conhecida por ser assídua na Unidade de Saúde. Em sua casa, já havíamos 

feito algumas visitas, em decorrência de sua hipertensão. A sala estava arrumada, as cadeiras 

cobertas com panos de estampas vivas. O cheiro do tecido novo anunciava que tudo fora 

cuidadosamente preparado para nos receber. Na parede da sala havia uma cortina 

improvisada, de grandes flores coloridas, que o menino menor logo arrancou com um 

pequeno puxão. As paredes desnudas mostravam os buracos e os rebocos inacabados. Ela, 

vestida e perfumada com capricho para a entrevista, começou também a revelar suas feridas... 

Lentamente, de início; e depois, ansiosamente, como se temesse que o tempo fosse 

insuficiente para falar tudo o que desejava. Tem 42 anos, estudou até a quinta série. Toma 

conta da casa, dos filhos e dos netos. São 11 pessoas numa casa com sala, quarto e banheiro. 

A renda da família é em torno de 500,00. O marido é marceneiro e a filha é empregada 

doméstica. Descreveu com detalhes a penosa batalha do dia-a-dia para conseguir alimentar a 

todos. Chora a ausência do filho mais velho que saiu de casa depois de ter agredido a irmã e 

revelou que só consegue dormir com o uso de tranqüilizantes. Sente falta do filho e imagina 

que ele esteja ao relento, enquanto ela e os outros dez se abrigam num quarto e sala e dividem 

as cobertas. Teme que seu filho seja morto. Sem pudores de mostrar a falta de vários dentes, 

alarga o sorriso ao falar do seu novo amor, o companheiro que lhe apóia nos momentos 

difíceis. Para esquecer as mágoas, organiza festas, nas datas comemorativas, para toda a 

vizinhança: dia das mães, dia das crianças e natal. Quando a chuva começou a cair, a água 

escorria do teto em goteiras por toda a casa e ela nos puxou para um canto onde estivéssemos 

protegidas da chuva. Lá fora, uma porta quebrada sobre latas velhas funcionava como um 

tobogã para os netos que, agarrados uns aos outros e entre gritos e risos, caíam nas poças de 

água deixadas pela chuva.

Cecília Meirelles

Mora próximo à Unidade de Saúde. A rua é calçada, arborizada e limpa. Observa-se a 

existência de boas moradias na vizinhança, mas a sua casa tem apenas dois cômodos, 

condições sanitárias precárias (não tem banheiro – a família faz suas necessidades fisiológicas 

no quintal) e faltam os utensílios mais básicos. Tem 42 anos, estudou até a oitava série, tem 

seis filhas. A mais velha tem apenas 14 anos e estuda à noite; durante o dia cuida das irmãs 

enquanto a mãe trabalha como diarista. Ela teve sete irmãos, dos quais apenas três estão 

vivos. Teve uma infância difícil; relata que trabalha desde os sete anos de idade. Há 18 anos 

faz uso de fenobarbital, mas afirma que mesmo tomando o remédio tem convulsão. Contou-
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nos que o atual marido, com quem vive há quatro anos, é “doente da cabeça”, com história de 

várias internações no Hospital João Machado. A renda familiar é em torno de 545,00 

provenientes da aposentadoria do marido, do bolsa-família e do trabalho como diarista. 

Aconselha as filhas a valorizarem os estudos e a trabalhar com honestidade, como ela sempre 

fez. Fala de mágoas profundas que não consegue esquecer nas ocasiões em que se sentiu 

inferiorizada, e declara, entre lágrimas, que “a humilhação dói mais do que a fome”. 

Clarice Lispector

Tem 57 anos, teve seis filhos, mas dois morreram na primeira semana de vida de 

tétano e de pneumonia. Terminou o ensino fundamental recentemente no EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). A primeira impressão que tivemos ao entrarmos na casa é de que estava 

em total abandono. Logo na entrada observamos que o esgoto é despejado no quintal e uma 

grande quantidade de lixo acumulava-se no canto do muro, provocando mau cheiro e 

propiciando o crescimento de insetos. Com ela mora o marido, com quem vive há trinta e oito 

anos, um filho de 26 anos, uma filha de 37 anos, o genro e um neto de 6 meses. A renda da 

família é de 500,00 provenientes da aposentadoria do marido e do trabalho do genro. Quando 

o filho tinha quatro anos foi orientada a retirá-lo da escola porque, segundo foi informada, ele 

tinha “retardo mental”. Hoje ele cata lixo nas ruas e vende para uma empresa de reciclagem, 

contribuindo com a renda da família. A casa tem sala, cozinha, banheiro e dois quartos, sendo 

o da filha o único mobiliado e limpo. Seu marido apresenta um problema dermatológico há 

um ano, foi encaminhado a vários serviços de referência, realizou exames, fez uso de vários 

medicamentos, mas a cada dia seu estado geral se agrava. Ela fala do seu cotidiano, das forças 

que encontra na oração e diz que, apesar de não gostar de animais em casa, cria pombos, 

sagüins, 5 gatos e 3 cachorros porque eles são a diversão do marido. Sua força, segundo ela, 

renova-se todas as manhãs junto com o sol... 

Cora Coralina

Tem 25 anos, 2 filhos e mora com a sogra. Sua casa resume-se a um quarto. O 

banheiro, a cozinha e o tanque onde lava as roupas são divididos com outras 3 famílias. Está 

separada do marido há 3 meses. Terminou o segundo grau e está desempregada. Depende da 

ajuda da sogra para pagar o aluguel, recebe bolsa-família e vende artesanato e cosméticos para 

sobreviver. O ex-marido é envolvido com a venda de drogas e de objetos roubados e não 

contribui com a renda familiar. É uma mãe carinhosa, muito dedicada aos filhos. Freqüenta 

todas as reuniões do grupo da Unidade de Saúde do Panatis sempre acompanhada dos filhos e 
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é muito atenciosa com as pessoas da rua que precisam de sua ajuda. Sente muita falta do ex-

marido, que aparece de vez em quando em casa, dorme e vai embora pela manhã. Relata que 

“espairece” indo para a igreja e que lá aprendeu a suportar o sofrimento. Antes de tornar-se 

evangélica chegou a pensar em suicídio. Sonha em arrumar um emprego e ter o marido de 

volta. Acredita que ele vai mudar de comportamento e assumir os filhos. No decorrer da 

entrevista, estabelecemos uma relação de confiança e tivemos uma conversa longa e agradável 

sentadas na cama, enquanto o seu filho menor brincava com a nossa caneta e com o bloco de 

notas. Mostrou-nos as fotografias da família, expressando a saudade dos tempos em que todos 

estavam juntos. 

Palmira Wanderley

Estava sentada na cadeira de balanço à nossa espera. Em outras ocasiões, fomos até a 

sua casa para visitar a sua filha mais nova que se encontrava em crise (sofrimento psíquico). 

Ela tem 62 anos, não é alfabetizada. Tem duas filhas solteiras que moram com ela e uma que 

mora nos Estados Unidos. Segundo ela, “essa é feliz porque conseguiu sair de casa”. É casada 

há 46 anos e durante todo esse tempo tem sido vítima de várias formas de violência e do 

alcoolismo do marido. Descreve o casamento como uma prisão e relata que só se sente feliz 

quando ele sai de casa. Ele é o único provedor da família, é aposentado, mas continua 

trabalhando para aumentar a renda e nunca permitiu que as filhas trabalhassem. Declara que 

tem muita fé em Deus, acredita que prevê os fatos por meio dos sonhos e que cada sofrimento 

pelo qual passou ajudou-lhe a ter consciência da sua própria força. 

Zila Mamede

Diariamente ela vai à Unidade de Saúde; é conhecida de todos nós que trabalhamos no 

Panatis. Tem 78 anos e mora com 14 pessoas. Divide o pequeno quarto com cinco netos; um 

deles dorme com ela numa cama de solteiro. A renda da família é em torno de 550,00 

provenientes do trabalho incerto da nora e de sua aposentadoria, entregue mensalmente ao 

filho de cinqüenta anos que está desempregado. Não é alfabetizada, mas aprendeu a assinar o 

nome pedindo à filha que escrevesse para que ela pudesse copiar em seguida. Assim, escreve 

seu nome com orgulho e nos diz que aprendeu porque tinha muita vontade de votar. Reclama 

da falta de respeito dos netos e da falta de um lugar para descansar em casa. Freqüentemente, 

é vista pelos funcionários do posto dormindo nos bancos da sala de espera e nas reuniões do 

grupo de idosos. Declara que “não se dá em casa”. Conhece toda a vizinhança e diz que se 

sente feliz em ajudar os outros. Traz para a unidade as notícias dos fatos ocorridos antes 
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mesmo dos agentes de saúde. Seu companheiro inseparável é um velho rosário que carrega 

por onde anda, sempre em oração, marcando uma das contas com as pontas dos dedos. 

Miriam Coeli

Teve o marido assassinado há dois anos em decorrência de desentendimento com 

alguns companheiros envolvidos na comercialização de drogas. Vive do bolsa-família e da 

ajuda do novo companheiro com quem mora há oito meses. A renda familiar é em torno de 

230,00. Numa casa de dois cômodos moram nove pessoas, entre elas, quatro crianças e um 

adolescente. Estudou até a sexta série do ensino fundamental e tem 37 anos. Conta que o filho 

mais velho abandonou a escola, é usuário de drogas e freqüentemente sai de casa sem avisar, 

ficando por vários dias desaparecido. Na nossa chegada para a entrevista, ela logo avisou que 

não tinha cadeira para nos sentarmos, mostrando-se um pouco constrangida. Sentamo-nos no 

chão enquanto seu companheiro, que estava de folga naquela tarde, desmontava uma cama 

que seria vendida para pagar a conta de luz. Estavam sem luz elétrica há um mês. Relata que o 

filho mais novo foi expulso de três escolas por apresentar comportamento agressivo. Faz uso 

de diazepam e informa que o médico recomendou “tomar o remédio até o fim da vida”. 

Florbela Espanca 

Estava à nossa espera juntamente com as três filhas mais velhas e os dois netos 

menores. Conta que nunca estudou, tem 62 anos e mora com mais oito pessoas numa casa 

construída recentemente pela própria família. A renda familiar é em torno de 320,00. Recebe 

bolsa-família e seu marido trabalha com carrinho de mão fazendo frete ao lado do 

supermercado. Ele tem 60 anos, sai às sete horas da manhã e volta em torno de nove horas da 

noite. Cuida dos netos e dos bisnetos para que as filhas, que são também suas vizinhas, 

possam trabalhar. Sente muito orgulho de tê-los por perto. Sua maior tristeza é ter perdido o 

contato com a filha mais velha que foi morar em Recife há 14 anos. Sua narrativa flui de 

forma espontânea e tranqüila e só é interrompida pelos adolescentes e crianças que passam na 

rua pedindo-lhe a benção e chamando-a por madrinha. Faz faxinas, limpa mato e lava roupas 

quando o marido não consegue ir trabalhar. Para esquecer os problemas, escuta músicas de 

“seresta” e acompanha cantando. Exibe o grande aparelho de som que ganhou das filhas como 

presente de aniversário. Mostra-nos os pequenos álbuns de fotografias identificando a filha 

ausente. Com os olhos marejados, revela que na vida é preciso ter paciência, resolvendo um 

dia de cada vez. 
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Gabriela Mistral 

Mora numa área distante da Unidade de Saúde e de difícil acesso, mas, mesmo assim, 

procura o posto com freqüência. Tem 30 anos, três filhos pequenos e um adolescente; conta 

que nunca teve tempo para estudar. A casa tem dois cômodos; foi construída recentemente 

pela própria família, incluindo a criança de cinco anos. A renda da família é em torno de 

300,00 (com o bolsa-família). Ela não trabalha fora e o marido trabalha numa marcenaria. 

Fala da dificuldade com o banheiro da casa que está com a fossa estourada e não conseguem 

dinheiro para consertar. A família está utilizando o banheiro da vizinha há um mês. Há um 

ano saiu de Ceará-Mirim para morar em Natal. Foi vítima da violência do ex-marido durante 

quinze anos. Declara que depois que conseguiu deixá-lo está vivendo uma “vida nova”. 

Agradece a Deus ter encontrado esse novo marido, que aceitou seus filhos, e sonha em trazer 

o mais velho, que ficou morando com o pai. Sente saudades dos parentes que ficaram em 

Ceará-Mirim, mas teme voltar lá e o ex-marido tomar seus filhos de volta.  
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4.2 UM MAR DE PROBLEMAS 

O quadro abaixo permite a identificação e visualização dos problemas no convívio 

familiar emergidos dos discursos das entrevistadas:

Fonte: Próprio autor

Os problemas, identificados acima, mantêm uma profunda inter-relação e produzem 

um forte impacto na vida dessas mulheres que se vêem impossibilitadas de responder às suas 

necessidades básicas e às de suas famílias. A falta de uma renda digna ocasiona outros 

problemas, como condições precárias de moradia, vulnerabilidade à violência, ao alcoolismo 

e ao sofrimento psíquico.  

A gravidade do quadro de pobreza é descrito nas falas de Adélia Prado, que, morando 

numa casa de três cômodos com mais dez pessoas, entre elas, seis crianças, enfrenta, além da 

falta de recursos para atender às necessidades básicas, o envolvimento do filho adolescente 

com as drogas, a violência intrafamiliar e a própria dependência do diazepam: 

Aqui são onze pessoas e só dois pra dar conta: meu marido que é marceneiro e 
minha filha que é doméstica. O ganho dele não é seguro porque ele não tem carteira 
assinada e ainda ajuda a quatro filhos de outro casamento [...] Quando eu penso 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS ENTREVISTADAS

Desemprego
ou Baixa 
Renda 

Moradia 
Sofrimento

Psíquico 
Violência 

Intra-
familiar 

Alcoolismo e 
outras
Drogas

Auta de Souza  

Adélia Prado  

Cecília Meirelles  

Clarice Lispector  

Cora Coralina 

Palmira Wanderley  

Zila Mamede  

Miriam Coeli    
                         
Florbela Espanca 
                       
Gabriela Mistral 
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muito numa coisa, vai me dando um aperto, um arrocho, aí eu tomo diazepam. Eu 
tomo faz 14 anos, mas é só como eu consigo dormir. 

A “violência silenciosa” do Estado, da qual nos fala Betto (2006), é legitimada pela 

“fatalidade” das atuais estruturas sociais e pelos paradigmas da economia de mercado que 

reduzem o desenvolvimento a estatísticas de crescimento do Produto Interno Bruto. Assim, 

milhões de seres humanos são privados de acesso à renda, ao trabalho, aos bens essenciais, à 

sobrevivência. Uma parcela desses excluídos é afetada por distúrbios mentais, pelo 

alcoolismo e pelas drogas. Entretanto, o Estado brasileiro permanece desde o período colonial 

atendendo a interesses de 10% da população que detêm cerca de 45% da riqueza nacional 

(BETTO, 2006). 

Dados do IBGE (2003) revelam que há no país 56,9 milhões de pessoas abaixo da 

linha de pobreza e, destas, 24,7 milhões vivem em extrema pobreza. Estes elevados níveis que 

afligem a sociedade são determinados, principalmente, pela desigualdade na distribuição de 

renda e nas oportunidades de inclusão econômica e social. 

O mercado de trabalho, de acordo com Ferreira (2003), está assimetricamente dividido 

entre um setor formal, restrito, caracterizado por baixos salários, baixo nível de educação 

formal, baixa qualificação, regido pela legislação trabalhista, e um setor informal onde 

predomina o trabalho precarizado, desabrigado de qualquer legislação. No decorrer dos anos 

de 1990, segundo a mesma autora, o setor formal teve suprimido treze milhões e trezentos mil 

postos de trabalho. Dos 70 milhões de brasileiros que formam a população economicamente 

ativa, apenas 28 milhões estão protegidos legalmente. Em decorrência dos índices crescentes 

de desemprego, crescem a informalidade e o emprego precário. 

Auta de Souza tem 34 anos e estudou até a quinta série do ensino fundamental. Era 

cobradora de ônibus, tem dois filhos e é a única responsável pela sobrevivência dos filhos. 

Está desempregada há quatro anos e nos revela:  

O meu maior problema é o desemprego. A gente sem trabalhar sofre muito. Já 
deixei currículo em um monte de canto, mas depois dos trinta anos e sem estudo é 
muito difícil. 

O avanço da industrialização transformou a estrutura produtiva, e a queda das taxas de 

fecundidade proporcionaram um aumento das possibilidades de as mulheres encontrarem 

postos de trabalho na sociedade. No entanto, conforme dados do IBGE (2003), as mulheres 

representam, no Brasil, 42% da mão-de-obra no trabalho formal e 57% no trabalho informal; 
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representam 93.5% dos trabalhadores domésticos e a desigualdade de rendimentos se mantém 

em todos os estados e regiões brasileiras: 71.3% das mulheres que trabalham ganham até dois 

salários mínimos contra 55,1% dos homens.  

Nas duas últimas décadas, segundo estudos de Freire (2006), cresceu 

significativamente um dos grupos sociais mais vulneráveis à pobreza que é o de domicílios 

chefiados por mulheres. As mulheres chefes de família, que representam 25% das famílias 

brasileiras, estão concentradas principalmente no meio urbano e contam com apenas uma 

fonte de renda, sendo esta até 60% inferior à renda masculina. Tal fato leva-nos à constatação 

de que esse fenômeno está intimamente relacionado à pobreza. 

Apesar da elevada participação feminina no mercado de trabalho e da importância da 

contribuição financeira das mulheres nas despesas da casa, o trabalho doméstico continua 

sendo realizado principalmente pelas mulheres: em 96% dos municípios brasileiros é a mulher 

que o executa. O acúmulo de tarefas é agravado pelo menor poder econômico e pela negativa 

de muitos pais em colaborar com o sustento de seus filhos. Segundo dados da mesma 

pesquisa, menos de 40% do número de pais dão auxílio ou pensão para seus filhos menores de 

18 anos vivendo com as mães. Esta realidade é vivida por Cora Coralina, que tem apenas 25 

anos e dois filhos pequenos :  

Eu terminei o segundo grau, mas está muito difícil trabalho. Meus filhos precisam 
das coisas, mas eu não tenho como dar porque o pai não dá nada [...] meu sonho é 
que ele assumisse os meninos. 

Cora Coralina é a única entrevistada deste estudo que tem o nível médio. As demais 

participantes estão entre o ensino fundamental incompleto e não alfabetizadas. Apesar de 

sabermos que a escolaridade não deve ser analisada isoladamente, visto que a qualificação do 

trabalhador não é um fator suficiente para garantir um posto de trabalho, estudos mostram que 

há novas e crescentes exigências de escolaridade no mercado de trabalho. Segundo Ferreira 

(2003), no Rio Grande do Norte, a maior incidência de desemprego se dá entre homens e 

mulheres com o ensino fundamental.  

A crise do trabalho traz sérias conseqüências econômicas e sociais. Através do 

trabalho, o indivíduo expressa potencialidades, desenvolve capacidades e constrói projetos, 

além de prover sua própria sobrevivência.  Neste sentido, Ferreira (2003), ao citar a filósofa 

Hannah Arendt, utiliza o termo desenraizamento para expressar a perda do lugar no mundo; o 

lugar no qual homens e mulheres são reconhecidos e exercitam a pluralidade humana. 

Acrescenta ainda que “uma sociedade sem trabalho é uma sociedade de desenraizados, de 
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pessoas que perderam suas referências, sua dignidade e auto-estima, seu lugar no mundo”

(FERREIRA, 2003, p.174).

A mais perigosa doença que atinge a cultura é o desenraizamento, também nos fala 

Bosi (2003). A autora nos lembra que o proletariado alemão, às vésperas do nazismo, sofria a 

crise do desemprego. Sobre o vazio e a desmoralização da pessoa vagando à procura de 

trabalho, a sombra de Hitler se projetou e os primeiros campos de concentração se abriram 

para operários desempregados. 

A sociedade global, que estimula as inúmeras formas de consumo, nega à grande parte 

da população um espaço no mercado de trabalho; amplia os espaços de comunicação, mas 

restringe os indivíduos em moradias precárias. Nesta trajetória de exclusão há uma perda 

gradativa de vínculos familiares e comunitários resultando em sentimentos de insegurança e 

perda da consciência quanto ao valor da vida. É o que nos expressa Cora Coralina: 

Eu sinto uma mágoa, um desespero! Eu já não fiz uma besteira por causa desses 
dois filhos. 

Pochmann (2003) denomina a situação vivida no Brasil de contradição nacional. 

Apesar de encontrar-se entre as maiores economias mundiais, o nosso país permanece entre as 

quatro nações com a pior distribuição de renda. Situa-se entre os seis países com maior 

exportação de alimentos, mas mantém uma parcela significativa da população passando fome, 

utilizando apenas um terço do total de terras agriculturáveis. É destaque internacional no 

combate à AIDS e nas técnicas de cirurgia plástica, porém convive com precárias condições 

sociais/sanitárias, como podemos sentir na fala de Cecília Meirelles: 
Aqui não tem banheiro. A gente faz as necessidades lá fora e depois joga no lixo 
[...] Os quatro meninos dormem na cama e eu e meu marido aqui na sala, no chão. 

Nos pequenos espaços das moradias, amontoam-se pessoas, animais e coisas. A sala é 

quarto que se transforma em cozinha, a cama também é cadeira, a caixa com roupas e as 

panelas são brinquedos e tudo vai mudando de lugar continuamente, segundo as necessidades 

do dia ou da noite. As vozes no interior da casa se confundem com as da vizinhança e dos 

transeuntes e não há um canto ou um momento para se estar só.

Sobre a cultura das classes pobres, Bosi (2003) declara que a diversidade caiu no vazio 

e a cisão com a cultura do povo é empobrecedora para a nossa cultura, e ainda: 

Não há memória para aqueles a quem nada pertence. Tudo o que se trabalhou,criou, 
lutou, a crônica da família ou do indivíduo vão cair no anonimato a fim de seu 
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percurso errante. A violência que separou suas articulações, desconjuntou seus 
esforços, esbofeteou sua esperança, espoliou também a lembrança de seus feitos 
(BOSI, 2003, p.163).                 

A afirmação de Bosi nos remete aos depoimentos das participantes deste estudo. 

Florbela, 62 anos, há 16 anos perdeu o contato com a filha que foi “tentar a vida” em Recife. 

Auta de Souza, 34 anos, não conheceu seus pais e expressa na sua fala a perda de referências: 

Eu nasci em Araruna, na Paraíba. Quando minha mãe morreu, eu tinha um ano de 
idade. Sou filha de pai desconhecido. Uma amiga de minha mãe me criou até os sete 
anos de idade. Eu sofria muito, era escravizada [...] Uma mulher me viu e me trouxe 
pra cá. Fiquei com ela até os 14 anos, quando me casei. Até hoje não conheço 
nenhum parente. 

A dificuldade de inserção no mercado de trabalho, o desemprego ou o risco iminente 

dele, as precárias condições de vida, a violência, a migração e a urbanização impedem a 

constituição de vínculos e propiciam a desagregação dos laços sociais. Valla (2006) analisa 

que a carência de contatos sociais e a sensação de não ter o controle da própria vida têm forte 

influência no processo saúde/doença e sofrimento. 

O sofrimento pode incluir tanto a dor física, decorrente de determinadas patologias, 

como outras dores que se expressam na tristeza, ansiedade e medos presentes, quando os 

sujeitos se sentem adoecidos e sofrem devido às adversidades da vida. Assim, evidencia-se 

uma demanda crescente de atenção médica por agravos de natureza psicossocial 

denominados, por Luz (2001), de “mal-estar difuso”. As queixas, apesar de não serem 

consideradas doenças pela biomedicina, são freqüentes nos pacientes que procuram os 

serviços públicos de saúde. 

Contudo, é importante enfatizar que nem todos adoecem e sofrem diante das mesmas 

circunstâncias. O que propicia o adoecimento e o sofrimento, além das circunstâncias 

ambientais, é a forma como cada um percebe as situações e a elas reage. 

A incapacidade de prover as necessidades básicas, favorecendo o adoecimento ou 

sofrimento, está presente nos relatos que se seguem: 

Quando chega o fim do mês que começa a faltar as coisas, aí eu me aperreio porque 
eu sei que não tenho pra onde correr, tem que ser eu mesmo [...] Me dá umas crises 
de choro e estouram umas feridas no corpo, aí eu tomo decadron. 
(Auta de Souza) 

Quando falta a comida minha pressão aumenta, arrocha o juízo, me dá uma agonia 
na cabeça, as mãos incham [...] Aí eu fico doidinha. 
(Cecília Meirelles) 
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Podemos constatar que para a compreensão do processo de sofrimento e adoecimento 

é necessária uma visão que não se limite à dimensão física e permita que as pessoas se 

expressem e atribuam significados às experiências vividas. 

Um olhar fragmentado e intervencionista deixa pouco espaço para a compreensão do 

contexto onde é vivenciado o processo saúde/doença. Nessa perspectiva, Rosemberg e 

Minayo (2001) defendem que o reducionismo não é um privilégio de uma área de saber em 

particular. Ao focalizarmos a atenção para a apreensão de algum aspecto de determinada 

experiência, nosso olhar faz-se redutor dessa experiência, seja ele estritamente biológico, 

psicológico ou sociológico. O problema não está no reducionismo em si, mas na pretensão de 

totalidade que as correntes de pensamento tendem a assumir, desqualificando ou mesmo 

desconhecendo esses olhares. 

Miriam Coeli tem 37 anos, cinco filhos, renda familiar de 230,00. Revela que seu filho 

adolescente faz uso de drogas e uma das crianças não se adapta à escola. Seu marido vendia 

drogas e foi assassinado há dois anos. Ela nos relata: 

O meu menino mais novo já foi expulso de três escolas, porque ele tem 
“comportamento de distúrbio” [...] A diretora disse que eu não soube criar ele [...] 
O mais velho é viciado em drogas; uma vez ele passou 22 dias desaparecido [...] Eu 
tomo remédio controlado; o médico disse que eu tenho depressão e  é pra tomar até 
o fim da vida. 

Miriam Coeli nos revela a face cruel de uma sociedade que estigmatiza, exclui, 

abandona e não oferece alternativas. Para aliviar a dor causada por tantas perdas e enfrentar a 

vida de tantas carências, ela se abriga no diazepam.   

Em estudos realizados no Ceará, Oliveira (2000) descreve que as mulheres assistidas 

pelo sistema oficial vêm cada vez mais consumindo o diazepam e um levantamento junto a 

uma farmácia do sistema público de saúde em Fortaleza revelou que 72% dos consumidores 

desse medicamento eram constituídos por mulheres. 

Segundo Yannoulas (2002), ainda que a pobreza afete todos os lares em geral, as 

mulheres suportam uma carga desproporcional ao procurar administrar o consumo e a 

produção domésticos em condições de crescente escassez. O fenômeno da feminização da 

pobreza, discutido em Beijing (1995), é influenciado pela rigidez das funções que são 

atribuídas às mulheres, assim como pelo seu limitado acesso ao poder, à educação, à 

capacitação e aos recursos econômicos. 
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A presença de sofrimento psíquico grave em um dos membros da família foi citado 

por algumas das nossas entrevistadas como um problema que interfere no convívio familiar. 

Nestes casos, as narrativas são carregadas de medo, perplexidade e vergonha, 

ocasionando o isolamento do indivíduo em sofrimento, como podemos observar na fala a 

seguir:

Minha filha mais nova tem problema de cabeça. Hoje ela tá bem, mas eu tenho 
medo que ela volte a endoidecer [...] Nós passamos seis meses morando no beco da 
casa porque quem entrasse em casa ela voava em cima, batia,chamava palavrão, 
era horrível! Ela ficava nua noite e dia [...] O pior é você passar por tudo isso 
procurando esconder dos vizinhos pra não passar vergonha. 
(PalmiraWanderley) 

É importante considerar que a filha, a qual Palmira se refere acima, além das carências 

materiais, convive com as diversas formas de violência sofridas pela mãe e o alcoolismo do 

pai.

A presença do quadro de sofrimento psíquico grave rompe de forma inesperada com a 

trajetória da família que mergulha no sofrimento e no desespero. A vivência de catástrofe, 

segundo Melman (2006), desestrutura as formas habituais de lidar com as situações do 

cotidiano, estimula situações de impotência e vitimização, além de alimentar amarguras. 

Tentando explicar o aparecimento da doença, a família é envolta por dúvidas, conflitos e 

isolamento da vida comunitária. 

A psiquiatria passou a ter papel fundamental no estabelecimento do que se vem 

chamando doença mental, constituindo suas categorias classificatórias para identificá-la e 

tratá-la. A partir daí, foi assumindo um papel de regulação do espaço social, por meio da 

disciplina e de regras de convívio para essa situação de vida que se apresenta em dissonância 

com os comportamentos aceitos socialmente (DALMOLIN, 2006).  

Neste sentido, no imaginário social predomina o sentimento de “vergonha” diante de 

qualquer experiência que se afaste dos padrões de “normalidade”.  

Lancetti (2000) relata que o psiquiatra e psicanalista Pichón Riviére, ao estudar 

famílias de pacientes psiquiátricos, descobriu que estas pessoas são depositárias da loucura de 

todos os outros familiares. Portanto, não devem ser considerados os membros mais frágeis da 

família. 

Outra questão acerca dos problemas no convívio familiar, suscitada por algumas 

entrevistadas, foi a violência na família. Dentre as diversas formas de violência relatadas, a 

mais marcante foi a violência contra a mulher, conforme descreveu  Palmira Wanderley: 
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O meu casamento foi uma desgraça na minha vida [...] Ele chegava bêbado e me 
pegava à força, batia em mim dizendo que mulher era pra servir ao marido [...] eu 
só saía de casa pra batizar os meninos. Ele dizia que é pra eu viver calada, sem 
estar achando graça. 

Palmira Wanderley nos relata a situação vivida durante 46 anos de casamento: 

humilhações, agressões físicas, psicológicas, abuso sexual, isolamento e silêncio. 

As relações violentas, em geral, têm componentes externos, como o desemprego, o 

álcool e a droga, a traição, que significam quebras no padrão de reciprocidade estabelecido 

entre os gêneros. Contudo, segundo Couto e Shraiber (2005, p.698), “estas quebras apenas 

dão forma a processos de agressões que consubstanciam a busca de atualização de atributos e 

significados associados ao masculino e feminino”. 

As investigações acerca da violência presente nas relações afetivas conjugais 

requerem, portanto, a utilização do referencial de gênero. Apesar de apresentar expressões 

diversas, esse tipo de violência fundamenta-se nas desigualdades de poder entre homens e 

mulheres na sociedade. 

A violência contra a mulher perpassa todas as classes sociais, os grupos étnicos/raciais 

e as diversas culturas. A saúde física, reprodutiva e mental dessas mulheres é seriamente 

atingida e as conseqüências em muitos casos são irreversíveis.  

Segundo Ângulo-Tuesta (1997), existem dificuldades para se reconhecer a real 

magnitude do problema, principalmente, por esta ser considerada uma questão do mundo 

privado e individual, muitas vezes banalizada pela tradição social marcada pelas relações 

hierárquicas de gênero. Neste sentido, Camargo (1998) afirma que a privacidade deve ser 

definida não como o que o público exclui, mas como o aspecto da vida que qualquer 

indivíduo (homem ou mulher) tenha o direito de excluir dos outros. 

Na fala a seguir podemos observar que algumas das nossas entrevistadas vivenciam 

além das situações de violência, o problema do uso de drogas:  

Meu marido não dá nada em casa. Ele é envolvido com drogas [...] Ele diz que se 
eu arrumar alguém ele acaba com a vida dele e me mata [...] Eu penso que ele 
gosta de me ver sofrendo. 
(Cora Coralina) 

O consumo de álcool e outras drogas atinge não só o consumidor, mas também as 

pessoas que com ele convivem, provocando ruptura e desorganização das relações afetivas e 

prejudicando todos os membros da família. 
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Alves e Kossobudzky (2002) afirmam que os avanços das pesquisas biológicas, 

fundadas nas neurociências e psicofarmacologia, possibilitaram uma regulação do sofrimento 

psíquico e, conseqüentemente, uma relação diferente com a dor. O aumento no consumo de 

drogas nas últimas décadas está inserido num contexto onde todos têm que evitar a dor. Por 

meio desse consumo, o indivíduo regula as desesperanças, o desamparo e as dores produzidas 

pela modernidade. 

4.3 ESTRATÉGIAS: ENFRENTANDO OS PERIGOS DA VIDA 

As estratégias/táticas, descritas a seguir, revelam as alternativas encontradas pelas 

entrevistadas no enfrentamento das adversidades vividas no cotidiano; inventividades que lhes 

garantem sobreviver e seguir em frente vislumbrando possibilidades que lhes permitam sair 

da margem da vida.  

Viver e sobreviver; o refúgio religioso; dar, receber, retribuir; a ESF: em busca de uma 

razão sensível, constituem a essência deste estudo e expressam os modos de dizer não, dessas 

mulheres, às situações de exclusão que lhes são impostas. 

4.3.1 Viver e sobreviver 

A vida cotidiana é a vida do ser humano em sua inteireza; suas habilidades, seus 

sentimentos, suas paixões e suas capacidades. Na expressão de Heller (1989, p.20), 

a vida cotidiana não está fora da história, mas no centro do acontecer histórico: é a 
verdadeira essência da substância social [...]. As grandes ações não cotidianas que 
são contadas nos livros de história partem da vida cotidiana e a ela retornam. Toda 
grande façanha histórica concreta torna-se particular e histórica precisamente graças 
a seu posterior efeito na cotidianidade. 

Entrar nas casas dessas mulheres e ouvi-las proporcionaram a oportunidade de 

mobilizar e redirecionar diferentes olhares que contribuíram para uma aproximação da 

compreensão do cotidiano por elas vivido. A disposição dos objetos, as imagens dos santos 

dependuradas nas paredes, as fotografias de família, a panela sobre o fogão exalando o cheiro 

de comida, os olhares curiosos das crianças que nos cercavam, os sons da televisão ou dos 

rádios ligados, as roupas estendidas no varal e as vozes vindas da rua, aos poucos foram 
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desencadeando uma intimidade que, dissipando os estranhamentos iniciais, transformava-os 

em encontros. 

Para essas famílias, quase nunca é possível fazer previsões. Cada dia é marcado por 

incertezas, privações e pela ausência de um mínimo de recursos que assegure a satisfação de 

suas necessidades humanas básicas. 

As improvisações e a criatividade permitem a essas famílias continuarem 

sobrevivendo. Artes do dia-a-dia na cozinha, na hora de dormir, na divisão das roupas e dos 

alimentos: maneiras de fazer que delineiam em arte a sobrevivência. 

Na perspectiva de Certeau (1996), muitas dessas práticas cotidianas se transformam 

em táticas quando não são subjugadas à estrutura de que provêm construindo, portanto, 

possibilidades de ações diversas: 

Sem lugar próprio, sem visão globalizante, cega e perspicaz como se fica no corpo a 
corpo sem distância, comandada pelos acasos do tempo, a tática é determinada pela 
ausência de poder assim como a estratégia é organizada pelo postulado de um poder 
(CERTEAU, 1996, p.101). 

As táticas são práticas capazes de alterar os processos dominantes. Nenhuma 

delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia; elas abrem caminhos próprios com 

uma liberdade capaz de alterar os códigos que tentam conformar as pessoas em modelos de 

consumo impostos. Assim, o “homem ordinário” escapa a essa conformação utilizando-se de 

astúcias silenciosas e inventividades para viver da melhor forma possível (CERTEAU, 1996). 

A falta de recursos mínimos e a vida marcada pela violência e pelo sofrimento 

aumentam as incertezas. Não se pensa no futuro; todas as forças estão direcionadas para 

garantir a subsistência no dia de hoje. É o que nos transmite Florbela no seu relato: 

A gente resolve um dia de cada vez, sem pensar no amanhã. Amanhã é outro dia. 

Neste contexto, surgem as inventividades e atividades criadoras na tentativa de driblar 

as adversidades e amenizar a fome, as condições desfavoráveis de moradia, a renda 

insuficiente para a satisfação de suas necessidades básicas. É o que nos expressa Cecília 

Meirelles, que, com seis filhas para alimentar, mistura os poucos alimentos dos quais dispõe 

em casa e oferece a toda a família: 

Quando a comida tá pouca eu junto arroz, feijão e farinha numa panela só e divido 
pra tudinho. 
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Não há possibilidades de considerar a diversidade de gostos; não há receitas. É 

considerado apenas o alimento como necessidade e fonte de sustento; o suporte para aliviar a 

fome naquele momento e seguir sobrevivendo por mais um dia. 

Para a filha menor, o leite fornecido diariamente pelo posto de saúde é a certeza de ter 

o alimento de cada dia: 

A menor tem o leite garantido que a gente recebe lá no posto. Às vezes eu penso em 
temperar um arroz, mas se eu fizer isso, aí vai faltar pra ela. Então eu guardo só 
pra ela. 
(Cecília Meirelles) 

Os esforços se concentram nas mais diversas formas de aquisição de recursos para 

adquirir o alimento: trabalhar fazendo faxinas ou lavando roupas, comprar no mercado da 

esquina para pagar no final do mês, prestar favores em troca de pagamentos: 

 Essa menina aqui recebe 10,00 por mês pra ir buscar o leite que a vizinha recebe 
do programa lá da Escola Josino Macedo 
(Miriam Coeli) 

Miriam Coeli relata, ainda, que na sua casa “ninguém passa fome”, pois o marido traz 

o que sobra do restaurante onde trabalha. 

As mulheres que participaram do nosso estudo percorrem um interminável trajeto 

voltado para o trabalho doméstico e para o cuidado com a família. Atentos aos corpos dos 

outros, seus gestos cotidianos escondem os próprios desejos nas trilhas apontadas pelas 

necessidades básicas. São gestos que não encontram reconhecimento; estão imersos na 

invisibilidade dada pela sociedade às ocupações cotidianas. No entanto, elas são responsáveis 

pela manutenção da vida. Neste sentido, Giard (2003, p.217) descreve a necessidade de voltar 

o olhar para esses gestos: 

Aprender a olhar esses modos de fazer, fugidios e modestos, que muitas vezes são o 
único lugar de inventividade possível do sujeito: invenções precárias sem nada 
capaz de consolidá-las, sem língua que possa articulá-las, sem reconhecimento para 
enaltecê-las; biscates sujeitos ao peso dos constrangimentos econômicos, inscritos 
nas redes das determinações concretas.

Quando falta o gás, Florbela sai para o quintal para cortar lenha. Às duas horas da 

tarde, no momento da entrevista, ainda aguardava, junto aos netos, a volta do marido com 
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algum dinheiro para comprar os alimentos da primeira refeição do dia. Aos 62 anos, ela 

cozinha para oito pessoas todos os dias e cuida dos netos enquanto a filha trabalha como 

doméstica. O marido trabalha como freteiro num carrinho-de-mão ao lado do supermercado. 

Ela nos revela: 

Quando o apurado é pouco a gente come só uma vez, de noite, quando ele chega; aí 
a gente come tudo junto, às nove horas da noite. 
(Florbela) 

Enquanto espera o marido, ela oferece aos netos as pipocas e doces que vende para 

ajudar na renda da família. 

Auta de Souza mora numa casa de quatro cômodos com os dois filhos. Ela nos 

descreve como consegue manter a família na situação de desemprego em que se encontra: 

Eu fiz assim: peguei minha casa e aluguei um pedaço. Aí eu consegui 100,00. Botei 
meu filho no bolsa-família que me dá garantido 80,00 e o pai da mais nova, que eu 
pensei assim: não vou criar essa sozinha não; botei na justiça: aí recebo mais 
100,00. 
(Auta de Souza) 

Uma casa é dividida entre duas e até quatro famílias. O tanque destinado à lavagem 

das roupas e o banheiro são de uso coletivo. Onde aparentemente mora uma família, ao 

entrarmos, percebemos que naquele espaço convivem duas ou mais. É o caso de Cora 

Coralina que paga aluguel pelo quarto e divide o banheiro e o tanque com outras três famílias. 

A diluição da privacidade é compensada pelos círculos de sociabilidade que se 

formam e são utilizados também como estratégia de sobrevivência. A audiência da tv torna-se 

coletiva; os vizinhos geralmente têm livre acesso às casas e a vida privada do indivíduo torna-

se interesse de todos, constituindo uma intimidade que parece ser socializada. 

Diante da situação de extremas privações socioeconômicas, observamos que o ato de 

pedir é o último recurso; a última opção. Pedir ajuda material, dinheiro ou comida significa 

para essas pessoas colocarem-se numa condição de inferioridade frente aos outros; tal atitude, 

para elas, provoca desconforto e humilhação: 

Quando eu vejo que não tenho mais o que fazer, que eu olho pra um canto e pra 
outro e não tenho de onde tirar, aí eu peço. Mas eu não peço comida não; só peço 
em caso de doença, pra comprar remédio quando não tem no posto. Eu peço ao 
pastor ou ao povo da igreja, mas eu sinto muita vergonha; eu peço nas últimas. 
(Gabriela Mistral) 
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Excluídas do mercado de trabalho formal, com baixa escolaridade, falta de experiência 

e baixa qualificação profissional, essas pessoas encontram na informalidade as mais diversas 

formas de sobrevivência, a exemplo dos freteiros e recicladores. Os catadores de materiais 

recicláveis fazem do lixo uma forma de obter a renda para o sustento, enquanto as mulheres 

vendem cosméticos, doces caseiros e artesanato para auxiliar na renda familiar, como 

podemos constatar nas falas a seguir: 

Meu filho ajuda catando lixo. Todo dia ele sai com o carrinho-de-mão pelo conjunto 
catando as coisas na rua. Quando junta muito a empresa de reciclagem vem buscar. 
Tem mês que dá pra tirar 60,00. 
(Clarice Lispector) 

Eu vendo produto da Avon e pano de prato. Aí faço uns 40,00. Tem o bolsa-família 
que é 80,00 e minha sogra ajuda com o aluguel. 
(Cora Coralina) 

Tem o bolsa-família todo mês e meu filho ajuda o pai com o carrinho-de-mão 
fazendo frete. Eu vendo uns doces em casa mesmo. 
(Florbela Espanca) 

O programa bolsa-família foi citado em nosso estudo por oito das dez mulheres 

entrevistadas. Nas falas anteriores, podemos observar que a importância desse recurso para 

essas famílias está na garantia de recebê-lo a cada mês. Em meio a tantas incertezas, o fato de 

contar com uma determinada quantia para o orçamento familiar, ainda que esta seja 

insuficiente, constitui-se em uma certeza que proporciona um mínimo de segurança. 

O bolsa-família é um programa de transferência de renda destinado às famílias em 

situação de pobreza, com renda per capita de até 120,00 mensais, que associa à transferência 

do benefício financeiro o acesso aos direitos sociais básicos (BRASIL, 2007).

Em estudo realizado sobre os limites e possibilidades do Programa, Weissheimer 

(2006) afirma que a inclusão no bolsa-família significou, para as famílias beneficiárias, uma 

mudança no tratamento recebido nas suas comunidades. Apesar das inúmeras limitações 

impostas pela condição de pobreza, o estudo revela que houve um aumento na facilidade de 

crédito para essas famílias junto aos comerciantes locais. Desse modo, segundo o referido 

estudo, o Programa cria a possibilidade de construção de novas redes de sociabilidade e 

contribui para a melhoria da auto-estima dos núcleos familiares. 

A exclusão ou a inserção desfavorável no mercado de trabalho e a conseqüente 

exclusão do mercado consumidor, numa cultura de consumo como a nossa, provocam sérias 

dificuldades na vida dos indivíduos. Neste sentido, Assmann e Mo Sung (2003) enfatizam que 
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estar excluído do mercado consumidor não significa apenas ter dificuldades em satisfazer as 

necessidades básicas, mas também dificuldades na construção de identidade e no 

relacionamento com outros grupos sociais. 

É importante lembrar que, apesar do uso freqüente do termo exclusão, as pessoas 

pobres se encontram dentro da mesma sociedade com acesso a meios de comunicação que 

socializam os desejos de consumo. À nossa cultura e aos nossos desejos está incorporado, 

portanto, o consumo de inúmeros bens industriais que já fazem parte do imaginário social. 

Assim, falar de necessidades básicas é considerar também os desejos e símbolos porque, além 

de sobreviverem, as pessoas precisam se sentir vivas. 

Os indicadores de desenvolvimento do paradigma economicista se referem apenas ao 

crescimento quantitativo de coisas, a exemplo do Produto Nacional Bruto, desconsiderando a 

relação entre desenvolvimento e satisfação das necessidades humanas. Nessa perspectiva, 

Vaitsman (1992) defende que uma redefinição dessas necessidades permite reinterpretar o 

conceito de pobreza que se refere tradicionalmente às condições econômicas, sugerindo que a 

discussão aconteça levando em consideração que não existe uma pobreza, mas diversas 

pobrezas: de subsistência, de proteção, de afeto, de compreensão, de participação e de 

identidade. Assim, a partir dessa multidimensionalidade, a discussão acerca da concentração 

de riquezas e produção de pobrezas, abundância e escassez também deve incorporar os 

aspectos psíquicos, afetivos, existenciais e políticos da vida humana.  

Apesar das adversidades e incertezas, nossas entrevistadas têm esperança. Esperança 

de emprego, de conseguir uma moradia melhor, de ter de volta o marido que foi embora, de 

vida melhor para os filhos e netos. Elas nos revelam: 

Eu tenho esperança que meu marido vai voltar e assumir os filhos. Aí nós vamos 
ficar tudo junto de novo. 
(Cora Coralina) 

Meu sonho é que cada filho tenha o seu cantinho pra viver. Aí eu vou viver com o 
meu velho aqui. Eu sei que eu vou conseguir isso um dia. 
(Florbela Espanca) 

A família, as afinidades e lealdades presentes são os elementos que estruturam os seus 

mundos, conferindo-lhes significação à vida pessoal. O grupo familiar é o referencial básico 

de identidade a partir do qual são projetadas as esperanças dessas mulheres.  

No estudo “O rango e a utopia”, Ataíde (1998) descreve a importância da escola para 

as famílias de meninos de rua como caminho de construção da utopia. Há também, no nosso 
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estudo, um reconhecimento de que a escola é fundamental para a ascensão social e para um 

futuro melhor. Diante da discriminação sofrida por não terem empregos ou terem baixa 

escolaridade, essas mulheres desenvolveram a consciência de que a escola abre caminhos que 

possibilitam a aceitação social e a mudança da realidade que vivenciam.   

Eu tenho fé que ainda arrumo um emprego pra ajudar minha filha [...]. Meus netos 
vão ter uma vida diferente porque eles estudam. 
(Adélia Prado) 

A esperança é algo inerente ao humano, fundamental para a superação dos medos e 

das angústias.  Assmann e Mo Sung (2003) descrevem que ela não é fundada em certezas; 

quando há bases seguras ou científicas, o que temos é otimismo. Temos esperança quando 

esperamos, apesar das incertezas e das condições humanas e sociais que impossibilitam a 

realização dos nossos desejos. 

Apesar das condições extremamente desfavoráveis, as participantes deste estudo 

projetam suas esperanças num futuro melhor, num novo amanhã, mesmo distante, que 

possibilite a manutenção das forças indispensáveis para continuar enfrentando o cotidiano em 

circunstâncias tão adversas. 

A fala, a seguir, reflete a importância da idealização de um futuro mais tranqüilo e 

ameno. Palmira Wanderley, aos 62 anos, expressa o projeto que vem perseguindo ao longo 

dos anos e que a mantém viva: 

Eu vivo na esperança de comprar uma terrinha e voltar a plantar e criar galinha. 
Eu sei que eu não vou terminar os meus dias aqui não. 
(Palmira Wanderley). 

A tranqüilidade desejada por Palmira Wanderley nos leva a voltar o olhar para o seu 

cotidiano conturbado: além das carências materiais, do alcoolismo e das agressões do marido, 

o sofrimento psíquico da filha. Num dado momento da entrevista, seu relato nos revela, ao 

invés de amargura e desespero, uma força surpreendente: 

Tem coisas que acontecem na vida da gente que servem de lição; pra gente saber 
que é forte, porque nesse problema da minha filha eu pensei que ia morrer, mas 
estou aqui melhor do que antes. Então eu sei que eu não sou fraca como pensei que 
era.
(Palmira Wanderley) 
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Palmira atribui um sentido ao seu sofrimento e utiliza esse sentido como forma de 

superação. Esta construção de sentido é uma atividade íntima que permite desenvolver a 

proteção da identidade. Cyrulnik (2006, p. 29) nos fala que “o sentido nasce do recuo do 

tempo, que permite olhar para si e para o passado”, lembrando que depois de um trauma é 

preciso um tempo para recuperar a esperança.  O autor que nos declara que é possível “falar 

de amor à beira do abismo”, faz reflexões importantes sobre a resiliência. 

A noção de resiliência é utilizada pela física para se aludir à capacidade de um 

material absorver energia sem sofrer deformação plástica ou permanente. Na psicologia, mais 

recentemente, o termo vem sendo utilizado em referência à capacidade de pessoas ou grupos 

de superar marcas ou efeitos produzidos pelas adversidades que modificam suas vidas. 

No âmbito da saúde coletiva, Noronha et al. (2006) afirmam que a resiliência 

apresenta-se como um tema novo e vem sendo utilizado como a capacidade do ser humano de 

responder às demandas da vida cotidiana de forma positiva, apesar das adversidades que 

enfrenta ao longo do seu ciclo vital de desenvolvimento, resultando na combinação entre os 

atributos do indivíduo e de seu ambiente familiar, social e cultural. As autoras ressaltam que 

nessa capacidade de superar as adversidades se inserem as habilidades da pessoa para lidar 

com as mudanças, a autoconfiança e o repertório de estratégias de que dispõe para enfrentar 

os problemas.  

Gabriela Mistral tem quatro filhos e apenas 30 anos. Traz no corpo as marcas das 

agressões sofridas durante quinze anos de casamento. Morava numa pequena cidade do 

interior e veio para Natal com a ajuda de uma amiga. Atualmente, mora com seus quatro 

filhos e o novo parceiro numa casa de dois cômodos, por eles construída. Ela nos revela: 

Hoje eu estou no céu. Eu digo muito que o que não mata engorda, porque ninguém 
dizia que depois de quinze anos sofrendo eu ainda ia ter uma vida nova. Eu 
consegui. Eu só precisava de uma chance pra vir embora e deixar tudo pra trás. 
(Gabriela Mistral). 

Cyrulnik (2006, p.87) afirma que o compromisso ético da resiliência é trabalhar com a 

história que constitui nossa identidade; treinar-se para adquirir novas habilidades relacionais; 

aprender a lutar contra os estereótipos que a cultura expressa a respeito dos excluídos. Ele 

acrescenta: 

Podemos agir sobre a cultura para convencê-la de que nenhuma ferida pode 
justificar a exclusão, podemos convidar a sociedade a dispor em torno do ferido 
alguns tutores de resiliência com os quais tentará retomar outro tipo de 
desenvolvimento.  
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4.3.2 O refúgio religioso 

A busca por práticas religiosas vem sendo apontada em vários estudos como uma das 

alternativas das classes populares para o enfrentamento de seus problemas (VALLA, 2006); 

(VASCONCELOS, 2006) e (SIQUEIRA, 2007). 

O que pode ser visto como tentativa de resolver um problema material pode ser 

também o resultado da vontade de viver a vida de maneira mais plena ou de procurar um 

sentido, uma explicação para a vida (VALLA, 2006). 

Neste sentido, o autor argumenta que essa é uma das explicações para o crescimento 

da presença das classes populares nas igrejas de todas as religiões, mas principalmente nas 

evangélicas ou pentecostais. Existem também outras possíveis causas associadas, como o 

processo de crescimento da urbanização, da desigualdade social e da degradação dos direitos 

humanos. 

As religiões oferecem suportes alternativos criando motivações para o enfrentamento 

da pobreza, amenizando dores e tornando as vidas mais suportáveis e significativas. Por meio 

das práticas religiosas as pessoas têm acesso à música, à dança, à poesia, à arquitetura, enfim, 

à arte nas suas mais variadas formas.  

Nesta perspectiva, Bosi (2003) afirma que as práticas religiosas podem se tornar um 

fator de enraizamento de um povo. Na liturgia protestante popular, o corpo acompanha as 

palavras dos cantos incluindo elementos corpóreos da dança; quando os fiéis se inclinam, 

batem no peito ou erguem as mãos. A música é o momento privilegiado no culto, superado 

apenas pelo silêncio que se constitui em pausas repletas de sentido. 

Podemos identificar a importância da vivência dessa emoção nas falas a seguir: 

O divertimento da gente é cantar as músicas da igreja. 
(Gabriela Mistral) 

Na igreja eu espaireço; esqueço os problemas. Encontro outras pessoas. Saio de lá 
renovada. 
(Cora Coralina) 

No pentecostalismo, segundo Valla (2006), existe uma preocupação em oportunizar 

um ambiente que enfatize a experiência emotiva onde os crentes possam expressar imenso 

júbilo e entusiasmo. Pessoas que convivem com a miséria e a violência experimentam uma 
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intensa alegria. Trata-se, portanto, de um consolo dos face aos males que sofrem; um espaço 

de partilha das emoções que podemos identificar na fala de Auta de Souza: 

Antes de entrar pra igreja eu tava sofrendo muito de depressão, chorando muito; o 
tempo todo dentro de casa. Aí meu filho me convenceu de ir pra igreja; eu melhorei 
muito. Minha vida mudou de repente, parece mentira, mas foi assim. As coisas que 
eram difíceis foram ficando mais fáceis porque Jesus me ajudou e o povo da igreja. 

Como vimos anteriormente, Auta de Souza cresceu sem conhecer os pais, não conhece 

nenhum parente, está desempregada, assume sozinha a responsabilidade pelos dois filhos e 

sofria com o alcoolismo. A igreja, atualmente, doa uma cesta básica mensal e auxilia na 

compra de medicamentos, tornando-se, desse modo, um referencial de apoio na difícil e 

solitária jornada da nossa entrevistada. Por meio da igreja, ela alivia a sensação de desamparo 

que vivencia. 

Há uma idéia corrente na sociedade de que o pentecostal vira as costas para o mundo. 

Segundo Valla (2006), tal idéia, para os pentecostalistas, significa rejeitar o mundo dominado 

pelo mal (a pobreza, a desigualdade, a violência e a tendência ao individualismo). Assim, são 

construídas redes de solidariedade onde se doam roupas, alimentação e empregos. 

Clarice Lispector tem 57 anos, convive com intensas precariedades de condições 

materiais, a doença crônica do marido e o sofrimento psíquico do filho. Ela nos revela: 

Eu tenho muita fé em Deus. Rezo sempre que estou aperreada. Recebo a visita de 
mãe peregrina todo mês na minha casa. No dia que ela chega parece que as portas 
se abrem tudo pra mim. Ela chega todo dia três e sai dia quatro. A gente reza a 
oração da noite, o terço, aí às sete horas da outra noite a gente leva para a casa 
vizinha e assim ela percorre o conjunto todinho. É uma benção quando ela chega na 
minha casa! Eu fico muito feliz! 

A entrevistada, ao revelar a alegria que sente em receber e conduzir a imagem da santa 

nos remete à sua própria história de peregrinação e nos impulsiona a pensar que existe uma 

identificação dela própria com a santa por ela venerada. Quando criança, cuidava da avó 

doente e vendia frutas de “porta em porta” para sobreviver. Vagueia pelos serviços de saúde 

com o marido em busca de um tratamento que alivie o desconforto causado por um problema 

dermatológico crônico. Durante muito tempo acompanhou a tia em tratamento de câncer no 

Hospital “Luís Antonio” e tornou-se a referência para cuidar de todos os parentes que 

adoecem. Quando o filho sai para catar lixo e demora a voltar, ela sai à sua procura pelos 

conjuntos de moradia circunvizinhos. Maria Peregrina representa para a nossa entrevistada a 

fonte de apoio nos momentos de adversidade; alguém que a conhece profundamente. Maria é 
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para os católicos o símbolo do amor incondicional de mãe; mulher feita de renúncias. A 

imagem da santa modifica o cenário da sala, engrandece e abençoa sua casa e sua vida; ao 

conduzir a imagem pela rua, suas trajetórias se cruzam e se confundem.   

As visitas às casas do bairro funcionam também como uma religação rompendo com a 

vida de isolamento que a atual sociedade favorece pela estafa diária. Nesse momento, as 

visitas são uma missão, o prolongamento da missa ou do culto e a oportunidade de manter ou 

estabelecer contatos com a vizinhança. A visitação é, portanto, uma forma de aprofundar os 

laços, ou seja, um enraizamento. 

Betto (2005) analisa que há uma dificuldade por parte dos pastoralistas e teólogos de 

captarem a riqueza da espiritualidade dos pobres. Segundo o autor, a dificuldade de fazer uma 

leitura profunda dessa espiritualidade ocorre em decorrência de uma formação que oferece 

leituras preconceituosas. Como exemplo, cita as devoções marianas na América Latina 

sempre vistas pelos teólogos como superstição ou tradicionalismo. Afirma, portanto, que é 

preciso sair do pré-conceito para a indagação e perguntar-se por que Nossa Senhora é tão 

importante na religiosidade popular. E acrescenta: “É um tesouro do qual vemos a superfície, 

as primeiras pedrinhas coloridas. O ouro mesmo está lá no fundo” (BETTO, 2005, p.73).

Dalai Lama e Cutler (2000), Boff (2001) e Vasconcelos (2006) fazem distinções 

importantes entre espiritualidade e religiosidade. Eles afirmam que a espiritualidade pode ser 

desenvolvida fora da vida religiosa ou fortalecida pelas religiões. 

Segundo Boff (2001), desenvolver a espiritualidade é desenvolver a capacidade de 

contemplação e de escuta das mensagens do mundo à nossa volta. A espiritualidade refere-se 

à experiência de contato com uma dimensão que vai além da realidade; refere-se à arte e ao 

saber de conduzir um viver orientado pela vivência da transcendência. Há uma irradiação das 

coisas e dos sentidos que produzem uma transformação interior onde a vida se torna uma 

oportunidade para crescer. Este dom divino pode ser encontrado em pessoas anônimas para as 

quais Deus é uma “experiência de pele” (BOFF, 2001, p.74).

Podemos refletir sobre essa experiência com uma das nossas entrevistadas: 

Tem noite que eu fico pensando que não vou agüentar essa batalha do dia-a–dia, 
mas aí quando nasce o sol eu me levanto e começo a fazer tudo de novo: lavo, 
passo, cozinho, vou ao supermercado e me sinto feliz. Eu sou feliz, graças a Deus 
que está sempre comigo. 
(Clarice Lispector)    

Faz parte da espiritualidade o reconhecimento de que tudo está interligado; que 

existem elos que ligam os seres entre si e à natureza. A espiritualidade do pobre, segundo 
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Betto (2005), não é doutrinária e institucional. Ela incorpora aspectos de outras tradições 

religiosas, vinculando-se a uma visão sacralizante da natureza. E acrescenta: “É preciso passar 

por uma kénosis epistemológica para captar o pobre quando ele almoça Deus, dorme Deus, 

xinga Deus, vai com Deus, graças a Deus [...] Um Deus que se come, se bebe, se dorme, se 

dança [...]” (BETTO, 2005, p.74). 

A crise da racionalidade moderna, tributária da filosofia de Descartes e da física de 

Newton, segundo Betto (2005), constitui uma das razões da emergência da mística e da 

espiritualidade hoje. Segundo o autor, muitas pessoas constroem suas experiências religiosas 

com um pouco do budismo, do candomblé, do santo-daime e nenhuma experiência parece 

suficiente para responder às ansiedades suscitadas pela crise da racionalidade. Tal crise, 

ressalta Frei Betto, merece ser trabalhada na dimensão do político, tendo em vista que há 

fome de pão, mas também de beleza.  

Partindo dessa afirmação, torna-se oportuno citar Simone Weil, filósofa e professora 

universitária cujos escritos foram publicados por Bosi (1996, p.463): “Os trabalhadores 

precisam de poesia mais do que de pão. Necessidade de que sua vida seja uma poesia. 

Necessidade de uma luz de eternidade [...] A privação dessa poesia explica todas as formas de 

desmoralização”. 

Wong-un (2006) aborda o tema da experiência poética como expressão ou resultado da 

espiritualidade humana. Segundo o autor, a poesia e a religião são universos em interseção, se 

considerarmos a experiência poética como uma forma de percepção do mundo; uma forma de 

se aproximar à experiência interior, constituindo-se em ferramenta e expressão do sagrado.

Neste sentido, Boff (1999) afirma que a missão de uma religião é manter viva a 

memória do elo que tudo liga e religa; é realimentar a percepção de que tudo está 

interconectado formando um todo.  

Desse modo, uma reflexão teológica não pode ignorar as contribuições políticas e 

econômicas na compreensão dos mecanismos capitalistas que excluem milhares de pessoas 

dos direitos fundamentais à vida. Por outro lado, os líderes políticos não deveriam eliminar da 

análise da realidade a dimensão religiosa e desconsiderar o fato de que a grande maioria da 

humanidade orienta suas vidas e dá sentido ao sofrimento por meio da religião.  

Diante da falta de perspectivas, a vivência religiosa transforma a impotência em força 

espiritual como podemos identificar nas falas a seguir: 

Eu não era essa pessoa que sou hoje. Antes eu me desesperava, mas hoje eu 
enfrento os problemas indo para a igreja. 
(Cora Coralina)  
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Quando meu filho e minha nora estão bebendo eu rezo o rosário da Conceição pra 
não ter briga[...]Eu encontro muita força em Deus. Todo dia eu rezo um mistério 
pro meu filho, um mistério pros meus netos, um para os bisnetos e ainda rezo para 
os vizinhos. 
(Zila Mamede) 

A fala de Zila Mamede nos revela a força que ela encontra na oração. Quem a vê nas 

ruas do Panatis sabe que ela caminha fazendo orações. Uma maneira de não sentir-se só; de 

suspirar em desabafo a tantas adversidades vividas ao longo dos seus 78 anos. As orações dão 

voz aos seus sentimentos. 

A re-significação das experiências a partir da religiosidade está presente em diversos 

momentos nos discursos das entrevistadas. Palmira Wanderley revela que “não é crente, nem 

católica”, mas, ao discorrer sobre o sofrimento psíquico da filha, relata que acionou o pessoal 

da igreja para “tratar” a sua filha que estava “possuída”: 

Tinha hora que a gente achava que era encosto; que um espírito ruim tinha tomado 
o corpo dela. Aí eu chamava as pessoas da igreja pra rezar. 
(Palmira Wanderley) 

Adélia Prado também recorre à religião em busca de explicação para o comportamento 

agressivo do filho que faz uso de drogas: 

Às vezes eu penso que o problema dele é esse negócio de espiritismo porque minha 
mãe era dona de centro (espírita). Eu acho que não é ele mesmo que faz essas 
coisas não, que quando ele cai em si ele nem sabe o que aconteceu [...]. Um dia eu 
chamei uma vizinha que é espírita e ela veio me ajudar.  
(Adélia Prado) 

Podemos perceber que as experiências relatadas são marcadas pelo caráter coletivo 

mediante a convocação de familiares, vizinhos e comunidade religiosa para a participação dos 

rituais. São criados espaços de convivência social e de apoio mútuo que permitem dividir a 

sobrecarga dos problemas que pesam sobre suas vidas. 

Em um estudo sobre a vida religiosa como estratégia das classes populares, Valla 

(2006) traz uma discussão acerca do apoio social, que tem como principal idéia poder contar 

com o ajuda de um grupo de pessoas, podendo este ser uma associação, igreja, família ou 

vizinhos; esse apoio tem o efeito de melhorar a saúde das pessoas envolvidas. 
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O individualismo, difundido pelo capitalismo, tem influenciado a adoção de atitudes 

religiosas intimistas. Busca-se a dimensão prazerosa, de forma individualista, desqualificando 

as iniciativas sociais voltadas para a transformação de estruturas sociais injustas.  

Chauí (2006) nos lembra que se a religiosidade se manifesta como prática que reforça 

e apóia a realidade estabelecida pelo fatalismo e pelo conformismo em alguns momentos, por 

outro lado, ela protesta e nega essa realidade por meio do desejo de mudança. 

Palmira Wanderley convive com a violência do marido há 46 anos. Relata que não 

pensa em separação porque “casamento é para sempre” e acredita que essa situação será 

solucionada em um plano superior: 

Eu peço a Deus que quando eu morrer me bote num canto e ele noutro, porque eu 
não quero ir pro mesmo canto que ele não. Mesmo que ele vá pro céu, nem assim eu 
quero ir, porque ele vai continuar querendo mandar em mim. 
(Palmira Wanderley) 

A idéia da morte – como passagem ou evolução espiritual do ser humano culminando 

com uma vida definitiva, segundo D’Assumpção (2003), sempre esteve presente em todas as 

civilizações e ideologias. 

Acreditando na existência de um outro plano depois da morte e na dualidade céu e 

inferno, a nossa entrevistada transfere para depois da morte a realização do seu desejo de se 

libertar de um casamento que vem oprimindo suas vontades e seus sonhos de uma vida 

melhor. Nesse aspecto, podemos identificar que a igreja, ao defender a indissolubilidade do 

casamento, influencia de forma significativa nesse modo de pensar. 

No relato de Gabriela Mistral, identificamos também outra forma de interferência da 

igreja na sua relação conjugal: 

Meu marido deixou de ser pastor porque como ele se ajuntou comigo e eu já era 
casada, aí ele não pode ser pastor mais não. Ele recebia um salário mínimo; agora 
não recebe mais nada não. 
(Gabriela Mistral) 

Neste caso, percebemos que a igreja pode proporcionar a sensação de rejeição, 

excluindo o indivíduo e estigmatizando-o perante o grupo religioso. 

O envolvimento com um grupo religioso pode gerar uma sensação de identificação 

com os outros; de laços de comunidade que fortaleçam os vínculos, proporcionando 

sentimentos de aceitação. Neste sentido, Dalai Lama e Cutler (2000) afirmam que crenças 

religiosas firmemente enraizadas podem proporcionar também um profundo sentido de 
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objetivo, conferindo significado à vida e fornecendo esperanças diante da adversidade, do 

sofrimento e da morte. Podem, portanto, contribuir com a adoção de uma “perspectiva eterna 

que nos permita sair de dentro de nós mesmos quando estivermos dominados pelos problemas 

diários da vida” (DALAI LAMA; CUTLER, 2000, p.345). 

Contudo, ter uma crença religiosa não é uma garantia de felicidade e paz, acrescentam 

os autores. Durante anos no Líbano, várias seitas de muçulmanos estiveram em guerra com os 

cristãos e os judeus; guerra alimentada pelo ódio, que resultou em atrocidades cometidas em 

nome da fé, e que continua se repetindo no mundo moderno. 

Existe um outro nível de espiritualidade a qual os autores se referem como 

espiritualidade básica: são as qualidades básicas de bondade, benevolência, compaixão e 

interesse pelo outro. Quer sejamos crentes ou não, esse tipo de espiritualidade é essencial, 

tendo em vista que, por melhor que seja uma religião específica, ela será aceita apenas por 

uma parte da humanidade. Entretanto, enquanto fizermos parte da família humana, todos nós 

precisamos desses valores espirituais básicos. 

4.3.3 Dar, receber, retribuir 

 Guiadas pela suavidade das palavras proferidas pelas participantes deste estudo, 

tentaremos caminhar delicadamente sobre os relatos de pequenos gestos que se revestem de 

grandiosidade e ternura ao assumirem com espontaneidade a missão de desencadear 

reciprocidades e apoio mútuo. Falaremos destes pequenos gestos que têm o enorme poder de 

proporcionar forças às vidas marcadas pela vulnerabilidade.

Algumas das nossas entrevistadas nos expressam que é possível ser generoso mesmo 

vivendo adversidades. Mais que isso: elas nos mostram que a generosidade lhes ajuda a 

superar estas adversidades. 

Não ter para si mesma, mas ter para dar é sair da condição de pobreza por alguns 

preciosos momentos; é modificar a direção da mão que se estende, ao perceber a existência de 

dores maiores que as suas próprias dores. Nessa mudança de gesto, corpo e alma oprimidos 

pelas carências experimentam a liberdade. 

Clarice Lispector enfrenta intensas dificuldades financeiras. Vive em condições 

precárias de moradia e os recursos dos quais dispõe são insuficientes para a alimentação e 

para os medicamentos do marido. Ela nos revela: 

70



Beirando a vida, driblando os problemas: estratégias de bem viver 
Maria Jacqueline Abrantes Gadelha 

Eu não nego ajuda a quem me procura. O pouco que eu tenho eu tiro ainda pra 
ajudar, porque eu sei que passar precisão acaba com a saúde da gente. Tem uns 
sobrinhos que eu dou o material da escola todo ano. Eu compro fiado, porque se eu 
não der, eu fico mal porque eles vivem pior do que eu. 
(Clarice Lispector) 

A generosidade produz auto-estima; eleva-nos em direção aos outros e a nós mesmos, 

enquanto libertamos nosso eu do egoísmo. Convidamos Comte-Sponville (1999, p.97) para 

dela falar: “A generosidade é a virtude do dom. Não se trata de ‘atribuir a cada um o que é 

seu’ como dizia Spinoza a propósito da justiça, mas de lhe oferecer o que não é seu, o que é 

de quem oferece e que lhe falta.” 

Defender os interesses do outro com altruísmo é o que difere a generosidade da 

solidariedade. Precisamos de solidariedade porque carecemos de generosidade. Enquanto a 

solidariedade é um modo de se defender coletivamente, a generosidade é uma forma de se 

sacrificar pelos outros. A solidariedade é uma virtude política, enquanto a generosidade é uma 

virtude moral (COMTE-SPONVILLE, 1999). 

No Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, o autor acrescenta: 

A generosidade, como todas as virtudes, é plural, tanto em seu conteúdo como nos 
nomes que lhe prestamos ou que servem para designá-la. Somada à justiça, faz-se 
eqüidade. Somada à compaixão, torna-se benevolência. Somada à misericórdia, vira 
indulgência. Mas seu mais belo nome é seu segredo, que todos conhecem: somada à 
doçura, ela se chama bondade (COMTE-SPONVILLE, 1999, p.113). 

A liberdade das iniciativas empreendedoras contidas no neoliberalismo concebe um 

ser humano movido pelos próprios interesses. Assmann e Mo Sung (2003) refletem que 

alguns estudos defendem que um ser humano liberto do mundo capitalista é um ser humano 

capaz de grandes generosidades. Contudo, a solidariedade não deve ser concebida como o 

único princípio organizador da sociedade, pois o ser humano é um ser complexo; não pode ser 

reduzido a um princípio bom ou mau: “ele é um feixe de paixões e interesses, de necessidades 

e desejos, de egoísmo e com potencialidade de solidariedades mais generosas” (ASSMANN; 

MO SUNG, 2003, p.161).

Aos 78 anos, com uma família de 15 pessoas sobrevivendo da sua aposentadoria de 

um salário mínimo, Zila Mamede intensifica a expressão dos olhos emoldurados pelas rugas e 

nos fala com simplicidade: 

Eu ajudo o povo da rua; ando com as receitas deles pedindo a um e a outro pra 
ajudar a comprar os remédios. Quando eu estou muito agoniada eu vou pra casa de 
uma velhinha que mora sozinha e tem 87 anos. Levo chá e biscoitos, converso, aí eu 
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me sinto bem demais. Quando eu ajudo qualquer pessoa que precisa, eu fico tão 
feliz, tão bem, que eu renovo; fico outra pessoa. 

Andar pelas ruas, interagir com as pessoas, fazer amizades, acompanhar o movimento 

do bairro são atividades dotadas de afetividade e capital simbólico que alimentam esperanças 

e fornecem meios de exprimir o desamparo e a solidão. 

Contudo, em outro relato, a nossa entrevistada revela que, nessa trajetória, algumas 

vezes se sente “destratada”: 

Uma vez eu fui pedir ao padre ajuda pra comprar o remédio do meu vizinho, aí ele 
me destratou. Ele disse que eu fosse pedir ajuda aos meus candidatos [...] Nunca 
mais peço ajuda a ele. 
(Zila Mamede) 

A fala de Zila Mamede nos demonstra que sua tentativa de oferecer apoio aos que 

necessitam envolve riscos de não ser compreendida ou de ser inferiorizada, principalmente 

nesse caso, quando se supõe que a pessoa a quem é direcionado o pedido de ajuda ocupa uma 

posição que sugere generosidade e sensibilidade social para com os membros da localidade 

onde atua. Desse modo, Zila Mamede se afastou da igreja, lugar onde se sentia aceita. 

Desconhecemos o motivo pelo qual o padre agiu dessa forma, não nos cabendo avaliar, mas 

para reflexão, trazemos uma afirmação de Assmann e Mo Sung (2003, p.236): “O fenômeno 

brutal e amplíssimo da exclusão social é para muitos mais distante do que os anjos, santos e 

demônios na cultura religiosa tradicional.”  

A nossa entrevistada mora numa casa de dois cômodos, com 12 netos, a nora e um 

filho que está desempregado. Divide sua cama de solteiro com um neto adolescente e reclama 

dos maltratos sofridos e dos conflitos familiares, explicando que, por esse motivo, não fica 

muito tempo em casa. É possível admitir que o fato de ajudar os outros pode estar relacionado 

à necessidade de reconstruir relações interpessoais que lhe permitam ser aceita e 

fundamentem a sua existência. Nas ruas, nas casas dos vizinhos e no Posto de Saúde, ela faz 

circular sua generosidade, recebendo gratidão e reconhecimento. 

É possível confirmar este reconhecimento na fala de outra entrevistada:  

Tem uma vizinha aqui (Zila Mamede) que sai juntando dinheiro, pedindo às pessoas 
e vem aqui deixar pra ajudar a gente. Ela arrumou rede, sacolão e até lá no posto 
ela pediu ajuda e deu pra gente. Ela é muito servideira. Quando ela se for vai fazer 
falta a muita gente. 
(Clarice Lispector) 
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Este sistema de reciprocidades de caráter interpessoal nos remete ao sistema da 

dádiva. O entendimento do sentido sociológico da dádiva, segundo Martins (2006), rompe 

com o modelo dicotômico da modernidade, por meio do qual a sociedade seria fruto de uma 

ação planificadora do Estado ou do movimento fluente do Mercado, introduzindo a idéia de 

ação social como movimento circular do bem material ou simbólico dado, recebido e 

retribuído. Este movimento interfere diretamente na distribuição dos lugares dos membros do 

grupo social e nas modalidades de inclusão, reconhecimento e prestígio. 

Martins (2006) descreve que a teoria do dom ou dádiva tem em Marcel Mauss o seu 

principal sistematizador e funda-se principalmente na obra “Ensaio sobre a Dádiva: forma e 

razão da troca nas sociedades arcaicas.” O autor afirma que, neste ensaio, Mauss procurou 

demonstrar que os fenômenos do Estado e do mercado não são universais, enquanto em todas 

as sociedades já existentes observa-se a presença de um sistema de reciprocidades de caráter 

interpessoal. Este sistema ocorre a partir de uma tríplice obrigação coletiva de doação, 

recebimento e devolução de bens simbólicos e materiais. 

A abordagem dessa teoria tem sido de grande importância no aprofundamento da 

compreensão dos motivos que levam as pessoas a se solidarizarem mesmo diante da escassez 

de condições básicas de existência. Nesta perspectiva, Martins e Campos (2006) analisam 

que, esgotadas as condições de implantação de uma sociedade de assalariados fundada no 

mercado de bens e serviços e nas políticas de produção social conduzidas pelo Estado 

moderno, no lugar de um contrato social sem risco e de uma cultura de bem-estar material 

acumulativa, surge o mal-estar social que cresce com o desemprego, a violência e o 

desamparo. E acrescentam: 

Este clima favorece a integração de uma teoria que seja estruturalmente polifônica 
como a dádiva e que permita explicar as boas razões para que as sociedades se 
organizem a partir da obrigação (mas não só) ou a partir do interesse (mas não só), 
ou a partir do prazer (mas não só) ou a partir da espontaneidade (mas não só); ou 
seja, uma teoria que permite se acrescentar boas razões para os indivíduos agirem 
livremente e desinteressadamente, movidos simplesmente pelo prazer de interagir ou 
pela mera obrigação aos preceitos coletivos (MARTINS; CAMPOS, 2006, p.15).   

Adélia Prado é hipertensa, faz uso de diazepam há catorze anos, sofre com o 

comportamento agressivo do filho e seu envolvimento com as drogas; relata as imensas 

dificuldades que enfrenta no dia-a-dia para conseguir alimentar os filhos e netos. Ela descreve 

uma das formas de enfrentamento dessas situações:  
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Uma coisa que eu faço muito é ajudar o povo daqui. Qualquer pessoa que adoece 
de noite só bate na minha porta. Se um menino se corta quem leva no pronto-
socorro sou eu [...]. Eu comemoro o dia das mães com todas as mães daqui; dia das 
crianças dou bolo, refrigerante e confeitos. Eu compro fiado, peço a um e a outro 
que tem mais e faço, porque eu me sinto bem fazendo isso. 
(Adélia Prado) 

Nossa entrevistada opera com a dádiva como uma forma de transcender as privações. 

Os moradores do bairro devolvem a Adélia Prado a autoconfiança e a autonomia, confiando-

lhe a missão de cuidar. Esta missão permite-lhe sair da condição de fragilidade.

Suas festas transformam um cenário de violência e precariedades em alegria e 

celebração da vida. Seu cotidiano de angústia e desamparo é modificado pelo encontro. Em 

torno dessas pessoas circula a dádiva refazendo os laços e potencializando aqueles que já não 

acreditam que tenham algo para dar. Além dos alimentos doados para as festas, aqui circulam 

coisas que o utilitarismo econômico desqualifica: afetos, amizades, convívio. Neste sentido, 

estas experiências funcionam como estratégias de sobrevivência social que rompem com o 

individualismo, fazendo surgir o sentimento de pertencimento e identidade, ajudando a manter 

a solidariedade no grupo. 

Na vida dessas famílias está presente um exercício diário de criatividade onde é 

preciso articular redes de vizinhança, trocas informais e laços sociais que possibilitem as 

condições afetivas e materiais necessárias a uma vida mais digna e que permitam amenizar o 

sofrimento pessoal e familiar.   

O relato da nossa entrevistada nos remete ainda à afirmação de Alain Caillé (2001) 

apud Brito (2006) que define o dom/dádiva como qualquer prestação de bens sem garantia de 

retorno com o objetivo de criar, manter ou regenerar o vínculo social. Assim, na relação de 

dom, o vínculo é mais importante que o bem. 

Embora pareça ser contraditória, a proposta do dom pautada na obrigatoriedade de dar, 

receber e retribuir está relacionada à espontaneidade. Brito (2006) esclarece que há uma 

relação entre obrigação e gratuidade na perspectiva de que a ação é ao mesmo tempo 

interessada e desinteressada. Há o interesse pelo reconhecimento social, mas também o gosto 

pela amizade, pela aliança e pela generosidade. 

O pensamento antiutilitarista e humanizante defendido pelo paradigma da dádiva, 

segundo Almeida (2006), admite os paradoxos sociais de liberdade X obrigação e interesse X 

desinteresse, não havendo, portanto, polarização de um ou de outro, mas a superação da 

dicotomia, onde ambas as condições residem em uma totalidade complexa. 
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Os laços sociais tecidos pela dádiva são mantidos em torno do que Brito (2006) 

denomina de dívida entre parceiros, grupos ou indivíduos. Neste sentido, a fala de Palmira 

Wanderley nos esclarece: 

Tem um menino que morou um tempo aqui com a gente e eu ajudei muito ele. Ele é 
muito bom pra mim. Agora ele arrumou um emprego e quando eu preciso de uma 
coisa ele me dá. Quando a minha filha endoideceu que quebrou a televisão ele me 
deu outra novinha. 

A nossa entrevistada reconhece que nos momentos de dificuldade pode contar com a 

retribuição de uma pessoa que foi acolhida por ela em sua casa. Assim, podemos perceber 

que, no circuito da dádiva, a dívida não é uma dívida contábil; refere-se ao sentimento de cada 

um que recebe ou dá. Nas relações utilitaristas há uma liquidação da dívida contábil, enquanto 

no sistema da dádiva as relações fazem parte de uma dinâmica permanente.  

Segundo Martins (2006), na dádiva, o bem devolvido nunca tem valor igual ao bem 

inicialmente recebido. O que funda a devolução não é a equivalência, mas a assimetria, 

diferentemente do sistema do mercado que funciona pela equivalência (dar/pagar). Assim, 

uma hospitalidade não é paga com moeda de mesmo valor nem retorna no momento da ação, 

pois essa equivalência levaria à ruptura da interação. Fazendo circular as práticas sociais e as 

experiências das pessoas envolvidas, a hospitalidade é retribuída mediante uma gentileza ou 

favor num outro momento. 

Alguns estudos como os de Chanial e Laville, citados por Martins (2006), vêm 

tentando mostrar que as experiências das associações de ajuda mútua e as cooperativas teriam 

surgido entre os séculos XVII e XVIII, sendo sufocadas pelos dois grandes paradigmas 

modernos: o da obrigação (Estado) e o do interesse (mercado). Nessa perspectiva, reportamo-

nos à afirmação de Santos (2000, p.70): 

O princípio da comunidade foi, nos últimos duzentos anos, o mais negligenciado. E 
tanto assim foi que acabou quase totalmente absorvido pelos princípios do Estado e 
do mercado. Mas, também, por isso, é o princípio menos obstruído por 
determinações e, portanto, o mais bem colocado para instaurar uma dialética 
positiva com o pilar da emancipação. 

Desse modo, a teoria da dádiva inspira um novo paradigma que valoriza a sociedade e 

representa um forte argumento para se fazer a crítica aos dois grandes paradigmas da 

modernidade: o Estado e o mercado. Este novo paradigma seria resultante de solidariedades e 
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alianças efetivadas pelos indivíduos por meio de vivências coletivas nas redes de 

pertencimento onde são reconhecidos como cidadãos e, sobretudo, como seres humanos. 

4.3.4 A estratégia saúde da família: em busca de uma razão sensível 

A busca de cuidado tem sido considerada uma das principais demandas por atenção à 

saúde pela sociedade civil brasileira, conforme estudos de Pinheiro e Guizardi (2006) e Luz 

(2006). Os autores atribuem a essa busca o vazio de sentidos culturais da sociedade capitalista

e apontam para a relevância de reflexões acerca das funções culturais que o universo do 

cuidado e das práticas terapêuticas está assumindo no momento atual, antes partilhadas por 

outras instâncias da sociedade. 

A internalização da lógica econômica nas relações sociais provoca a ruptura do tecido 

social acarretando graves conseqüências para o bem-estar das populações expressas pelos 

sentimentos de isolamento, desamparo e instabilidade, gerando uma crise sanitária. Neste 

sentido, Luz (2006) enfatiza que, no mundo capitalista contemporâneo, a demanda pela saúde 

é uma demanda por um universo de significados e sentidos que não encontram lugar na 

racionalidade econômica atual.  

A noção de cuidado não se refere a um nível de atenção do sistema de saúde ou a um 

procedimento técnico simplificado, mas a uma ação integral que envolve o respeito, o 

acolhimento, a atenção ao ser humano em seu sofrimento, muitas vezes, fruto de sua 

fragilidade social. A ação integral envolve, portanto, as relações entre as pessoas; os efeitos e 

repercussões de interações positivas entre usuários, profissionais e instituições. 

O PSF tem como princípio norteador a integralidade e a missão de modificar um 

modelo centrado no médico para um modelo centrado no usuário.  

Franco e Merhy (1999) afirmam que este Programa tem uma intenção de cunho 

racionalizadora, apresentando similaridades com as propostas de Medicina Comunitária e 

Cuidados Primários em Saúde. Assim, apontam as contradições do Programa utilizando como 

argumentos: o caráter focalizante (direcionado às regiões mais pobres), o alto grau de 

normatividade na sua implantação (levando a um engessamento do próprio programa diante 

das distintas realidades existentes e ao caráter exacerbadamente prescritivo) e a mitificação do 

médico generalista (como se este profissional conseguisse por si só implementar novas 
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práticas de saúde). Para melhor compreensão dessas críticas que se mostram oportunas, 

utilizaremos as palavras do autor: 

Na vida real dos serviços que aderem ao PSF, cabem três tipos de ações dos 
profissionais da equipe: ignorar as prescrições, e manter a lógica atual (as diversas 
planilhas podem ser preenchidas de forma “criativa”); aceitar as prescrições, 
recapitulando os objetivos, mas mantendo o compromisso principal do serviço de 
saúde, não com os usuários, mas sim com os novos procedimentos; e finalmente a 
equipe pode ignorar parcialmente as prescrições e dedicar-se criativamente a intervir 
na vida da comunidade em direção a melhoria de suas condições de vida (FRANCO; 
MERHY, 1999, p.52). 

Contudo, apesar de todas as contradições existentes, alguns estudos revelam 

experiências positivas no PSF, principalmente no âmbito das relações entre profissionais e 

usuários (SOUSA, 2000), (BENEVIDES, 2001) e (PINHEIRO; GUIZARDI; MACHADO, 

2006).

As Unidades de Saúde da Família, inseridas no ambiente físico e cultural onde moram 

os usuários, com clientela definida por delimitação geográfica e intensa convivência dos 

profissionais com a vida da localidade enfatizada pelo trabalho de ligação feito pelos agentes 

comunitários de saúde, mostram a ineficácia do modelo biomédico, desafiando os 

profissionais a modificarem a dinâmica das práticas e direcioná-las ao pensar e ao fazer 

cotidiano da população (VASCONCELOS, 2006). 

No nosso estudo, as entrevistadas revelam que encontram na Unidade de Saúde um 

espaço de escuta das suas angústias e inquietações: 

Quando estou precisando de ajuda, de alguém que me dê atenção, eu vou no posto 
de saúde.Lá sempre tem quem escute a gente;eu converso e sei que sou ouvida. Teve 
um dia que aconteceu uma coisa muito ruim, eu estava agoniada, aí eu fui no posto 
e conversei com a enfermeira,chorei, desabafei e saí de lá muito melhor.  
(Cora Coralina) 

Cora Coralina relata o apoio recebido na Unidade de Saúde na ocasião em que seu 

companheiro foi levado preso sob a acusação de roubo de veículo. Com dois filhos pequenos, 

que presenciaram a cena, e sem ninguém com quem pudesse falar, ela procurou a Unidade de 

Saúde onde foi acolhida. A partir deste momento, a Unidade tornou-se um espaço do qual ela 

pode dispor quando se sentir desamparada, considerando o vínculo que se estabeleceu com a 

profissional que se dedicou à escuta de sua angústia.
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A ação espontânea do profissional de saúde que se disponibiliza a escutar, tece laços 

que fortalecem os vínculos e ampliam as possibilidades de encontro com o outro, que, 

valorizado, vislumbra novas perspectivas de enfrentamento nos momentos de crise. 

Segundo Xavier e Guimarães (2006, p.146), a escuta está associada “ao ato de despir-

se da armadura do conhecimento técnico/científico e dispor-se a ouvir o outro, como alguém

que sabe algo sobre o mundo e sobre si mesmo”. Este desprendimento, ao desencadear ações 

que se revertem em melhor atendimento, ocasiona o que os autores denominam de tradução. 

O ato de escuta e tradução representa a operacionalização de um saber que não substitui o 

conhecimento técnico/científico, mas complementa e dialoga com este conhecimento. 

A escuta relaciona-se intrinsecamente com a produção de sentidos. Sentimentos 

aprisionados se libertam em busca de uma reelaboração dos fatos, possibilitando a emergência 

de novos sentidos.

A fragilidade dos laços e vínculos sociais atinge uma grande parcela da população que 

vivencia a incapacidade de prover as necessidades básicas.  A experiência de adoecimento e 

sofrimento leva as pessoas a perderem a esperança e a desacreditarem em si mesmas.  

As diferentes formas de sentir e perceber o mundo são reconstruídas a partir das 

experiências vivenciadas registradas na memória. Neste sentido, Valla e Lacerda (2006) nos 

alertam que, embora cada pessoa possua um modo próprio de perceber e reagir às 

adversidades, é por meio da interação com os outros que o sujeito consegue expressar suas 

emoções e sentimentos.  

A importância das experiências compartilhadas é descrita por Valadares (1999) apud 

Valla e Lacerda, 2006, p. 97: “Vida de humano é memória e convívio. Sem um ou sem o 

outro, desaparece o homem, embora possa ele, ainda, sobreviver inteiramente desafortunado”. 

Cora Coralina expressa em sua fala que o fato de não ter com quem conversar 

interfere diretamente no processo de adoecimento: 

Hoje eu vou no posto só pra conversar. Lá todo mundo me conhece. Tem horas que 
se a gente não conversar com alguém a gente adoece. Eu era muito trancada [...] 
hoje eu sei como isso é ruim pra saúde.

 Cora Coralina relata que o simples ato de conversar lhe proporciona bem-estar. Nessa 

fala, ela revela a compreensão de que corpo e mente estão interligados fazendo parte de um 

todo; seu corpo adoece quando lhe falta o convívio – o compartilhar das suas vivências. Aqui 

ela considera o ser humano em sua essência, envolvendo os aspectos biológicos, culturais, 

sociais e afetivos. A fala da nossa entrevistada nos remete à percepção de que relações 
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pautadas numa dimensão ampliada de saúde, que considerem as reais necessidades do usuário 

que busca o serviço, influenciam no surgimento de novos modos de compreensão do processo 

saúde/doença.

Ao desenvolver estudos com famílias das classes populares, Vasconcelos (2001, 

p.153) constatou que os problemas de saúde dessas famílias eram muito complexos para 

serem curados, mas não para serem cuidados: 

Cuidar significa ocupar-se, aqui e agora, dos problemas passíveis de ser enfrentados, 
pondo-se à disposição de acordo com as condições exigidas por eles e não nas 
condições exigidas pelo serviço. O sofrimento não se anula, mas começa-se a 
remover-lhe motivos e mudam-se as formas e o peso com que esse sofrimento entra 
no jogo da família.  

Teixeira (2003) defende o acolhimento nos serviços de saúde, como uma rede de 

conversações em que cada nó da rede corresponde a um encontro; um momento de conversa 

está interligado a outro permeando as diversas atividades do serviço. Desse modo, o autor 

reflete que a desejada reversão do modelo técnico/assistencial parece se referir a uma reversão 

do modelo comunicacional. 

O papel da comunicação e sua relação com a integralidade no campo das práticas de 

saúde são abordados por Xavier e Guimarães (2006, p.138): “a comunicação tem como 

significação moral reduzir, minimizar, relativizar, transpor, romper a barreira entre mim e o

outro (a individuação, o diverso) rumo à unidade”. Assim, a comunicação aponta para um 

completar sendo, portanto, essencialmente, integralidade. Seguindo o raciocínio dos autores, 

podemos observar que as principais palavras-signo identificadas com a integralidade, como: 

escuta, diálogo, acolhimento, tradução, interação e vínculo, identificam-se não só com a 

comunicação, mas também com o cuidado.  

No processo social da Reforma Sanitária, a integralidade teve sentidos diversos, 

sempre com muitos significados e uma diversidade de abordagens, assumindo um caráter 

polissêmico, mas o debate acerca do tema ocupa um espaço central na construção do sistema 

de saúde que queremos. 

Mattos (2001) analisa o tema inserindo-o sobre três grandes conjuntos de sentidos: o 

primeiro conjunto se refere a atributos das práticas dos profissionais de saúde, relacionando-

os ao que se pode considerar uma boa prática; o segundo, refere-se a atributos da organização 

dos serviços; o terceiro, aplica-se às respostas governamentais aos problemas de saúde. 

Contudo, esses conjuntos de sentidos estão interligados se considerarmos que em todos eles 

encontra-se implícita uma recusa ao reducionismo e à objetivação dos sujeitos. 
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A ESF tem como pilares norteadores de mudanças das práticas o acolhimento, o 

vínculo e a responsabilização. 

Sob a ótica do acolhimento, os profissionais do PSF devem valorizar as relações 

humanas como instrumento de trabalho, valorizando queixas e identificando as necessidades 

dos usuários, sejam estas no âmbito individual ou coletivo. O indivíduo que comparece ao 

atendimento está vivenciando um processo de sofrimento que pode ser expresso naquele 

momento, através de um sintoma ou sinal físico. Neste sentido, é preciso considerar a 

“materialidade do encontro” da qual nos fala Teixeira (2003): perceber que a conversa decorre 

do encontro entre trabalhadores e usuários sendo a essência do trabalho em saúde, haja vista 

que as nossas necessidades não são imediatamente transparentes. O acolhimento/diálogo 

constitui-se num importante dispositivo para o favorecimento do conhecimento das reais 

necessidades de que o usuário se faz portador. 

A postura de acolhimento e escuta também é pensada nas relações entre os 

profissionais da equipe de saúde, produzindo relações democráticas que estimulam autonomia 

e participação essenciais para a produção de novas práticas sanitárias que contribuam para a 

reorganização dos serviços (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004).  

A construção de vínculos está diretamente ligada à idéia de relação terapêutica 

implicando em responsabilização. O PSF favorece esta construção a partir do princípio de 

adscrição das famílias, com base na territorialização. É fundamental o conhecimento mútuo e 

a confiança entre profissional e usuário para maior adesão à terapêutica e efetividade das 

intervenções propostas. Neste aspecto, é importante considerar as subjetividades, as 

expectativas, as vivências e o contexto familiar do usuário. 

Pinheiro (2001), em estudo realizado no município de Volta Redonda, verificou que a 

ESF apresenta transformações significativas na reorganização das práticas do trabalho em 

saúde, como: a mudança do objeto de atuação do indivíduo para a família em seu espaço 

domiciliar; o resgate das ações de prevenção e promoção numa concepção ampliada; a 

priorização dos recursos humanos no que se refere à formação, capacitação e remuneração; e 

a busca da satisfação do usuário pelo estreito relacionamento da comunidade e participação no 

planejamento e gestão das ações realizadas pelo Programa. Estas mudanças, segundo a autora, 

interferem na lógica da oferta e da demanda proporcionando uma atuação concreta na 

organização dos serviços, no que se refere à humanização do atendimento, à satisfação da 

clientela e à democratização de conhecimentos relacionados ao processo saúde/doença. 
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Cecílio (2001) também destaca que a integralidade da atenção precisa ser trabalhada 

em várias dimensões e voltada para as necessidades de saúde dos usuários. Estas necessidades 

podem significar a busca de respostas para as más condições de vida, a procura de um vínculo 

com algum profissional, a necessidade de ter maior autonomia no modo de andar a vida ou de 

ter acesso a alguma tecnologia de saúde disponível. Desse modo, a integralidade poderia ser 

definida como o esforço da equipe de saúde de traduzir e atender, da melhor forma possível, 

tais necessidades. À integralidade nessa dimensão, o autor denomina de “integralidade 

focalizada”.

No entanto, é preciso considerar que as várias tecnologias em saúde estão distribuídas 

em uma ampla gama de serviços e que a melhoria das condições de vida depende de um 

esforço intersetorial. A garantia da integralidade do cuidado tem que ser, portanto, uma 

responsabilidade do sistema de saúde, devendo ser objetivo de uma rede, ou seja, múltiplas 

“integralidades focalizadas” constituirão uma “integralidade ampliada”.  

Neste sentido, os PSFs dão nova base para articulações intersetoriais promovendo a 

inserção de novos cenários na assistência. 

O cuidado em saúde é abordado por Ayres (2005, p.102), que nos conduz a 

importantes reflexões:  
Como aparecem ali, naquele encontro de sujeitos no e pelo ato de cuidar, os projetos 
de felicidade de quem quer ser cuidado? Que papel desempenhamos nós, os que 
queremos ser cuidadores, nas possibilidades de conceber essa felicidade, em termos 
de saúde? Que lugar podemos ocupar na construção desses projetos de felicidade de 
cuja concepção participamos? A verdade é que raramente chegamos sequer a nos 
indagar sobre os projetos de felicidade daqueles indivíduos ou populações aos quais 
prestamos assistência, quanto mais participar ativamente de sua construção. 

O cuidado em saúde, segundo o autor, envolve uma construção filosófica e uma 

atitude prática diante do sentido que as ações de saúde adquirem nas diversas situações em 

que é reclamada uma ação terapêutica e uma interação entre dois ou mais sujeitos, visando ao 

alívio de um sofrimento, mediada por saberes voltados para essa finalidade. Assim, qualquer 

indivíduo, portador de uma demanda de saúde, é objeto de conhecimento e intervenção. 

Contudo, ninguém pode subtrair a esse indivíduo, a palavra última sobre suas necessidades.  

Desse modo, Ayres (2005) acrescenta que é preciso considerar a construção de 

projetos humanos e conhecer a concepção de um bem-estar que oriente os projetos dos 

sujeitos aos quais é prestada a assistência. Considerando o saber do outro e revalorizando essa 

sabedoria em espaços de encontros intersubjetivos, a ação assistencial estará se revestindo de 

cuidado.
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A ênfase dada à promoção da saúde na ESF, o reconhecimento e sensibilidade para os 

aspectos socioculturais do processo saúde/doença e a busca pela interação entre diferentes 

disciplinas e áreas do conhecimento, em torno da discussão acerca da redução da 

vulnerabilidade, constituem-se em grandes potenciais na reconstrução das práticas de saúde 

em direção ao que podemos chamar de integralidade do cuidado. 

Uma das nossas entrevistadas vai à Unidade de Saúde diariamente. Ela nos relata: 

Lá no posto eu converso com todo mundo. As vizinhas soltam até piada porque eu 
vou lá todo dia, mas eu vou assim mesmo. Eu me aperreio demais dentro de casa; 
meus netos fazem muita zuada[...] A minha agente de saúde sabe tudo que eu passo. 
Também converso muito com as meninas que tiram pressão. Lá eu me sinto bem 
demais. Às vezes eu tiro até um cochilo na sala de espera.   
(Zila Mamede) 

Há cinco anos, quando chegamos à Unidade de Saúde da Família do Panatis, não 

entendíamos porque Zila Mamede ia à Unidade de Saúde todos os dias. Na ocasião da visita 

domiciliar percebemos o quanto era difícil para ela, aos 78 anos, dividir uma casa de três 

cômodos com 14 pessoas, entre elas, seis crianças e dois adolescentes. Atualmente, quando 

Zila Mamede não vai à Unidade, sentimos sua falta. Ela traz informações preciosas sobre a 

saúde das pessoas da comunidade, comunicando quem adoeceu e quem precisa de uma visita 

da equipe.

Entrar nas casas das pessoas significa penetrar no valioso universo do cotidiano; a 

disposição dos móveis, dos objetos pessoais, a forma como se organizam para dormir e para 

se alimentar, as relações estabelecidas com os demais membros da família vão se revelando a 

partir da disponibilidade do nosso olhar e dos nossos gestos para com o outro. Respeitando os 

espaços e seus limites, caminhando com cuidado, lenta e intensamente, a visita vai 

proporcionando intimidade e encontro. 

Durante uma visita domiciliar, nos despimos das atitudes prescritivas e nos revestimos 

de outros olhares direcionados aos modos de vida dos usuários. Assim, o atendimento aos 

programas específicos é norteado pelo conhecimento do profissional acerca da vida dessas 

pessoas e dos seus membros, não se detendo em condutas padronizadas pelo Ministério da 

Saúde e ampliando a atuação para um campo contextual que requer escuta e atenção sobre as 

reais necessidades das quais o usuário se faz portador.     

A presença do agente comunitário mostra-se de grande relevância para as participantes 

do nosso estudo, conforme podemos observar na fala a seguir: 
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Com quem eu converso mesmo é com a agente de saúde que está sempre passando 
aqui. Sempre que eu preciso de alguma coisa, no aperreio, é ela que eu procuro. O 
material escolar do meu menino, ela comprou no cartão dela pra eu pagar depois. 
(Auta de Souza) 

 O agente comunitário de saúde realiza, através de visita domiciliar, acompanhamento 

mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade, agenda consultas, exames e visitas da 

equipe quando necessário, entre outras atribuições. Morando na área onde atuam, os agentes 

traduzem com maior facilidade as necessidades dos usuários. Não é raro encontrar alguns 

deles sendo padrinhos das crianças da localidade, o que demonstra a afetividade presente 

nessas relações.

Podemos constatar que os profissionais de saúde são envolvidos numa rede de trocas 

simbólicas tecida pelos laços e vínculos sociais que se estabelecem: 
Eu peço muita ajuda no posto quando falta a comida. Uma vez a enfermeira me 
ajudou a comprar o gás; ela e a agente de saúde sabem toda a minha situação. 
(Cecília Meirelles)

Eu amo o médico da minha equipe; quando ele vem na minha casa eu fico feliz 
demais. É uma benção. O médico e a enfermeira curaram a minha filha, se não 
fosse eles eu não sei o que seria da gente. 
(Palmira Wanderley) 

Palmira Wanderley se refere às visitas domiciliares realizadas a sua casa quando a 

filha encontrava-se em crise, trancada no quarto, agredindo a família. A questão foi 

amenizada por meio de medicação e longas conversas. Hoje ela é usuária assídua na Unidade 

de Saúde.

As retribuições pela atenção dispensada são as mais diversas: presentes, frutas, lanches 

na ocasião das visitas e orações. Uma das entrevistadas carrega consigo os nomes completos 

de alguns profissionais da Unidade, escritos num papel para não esquecer de incluí-los nas 

suas orações. 

Certa vez, uma mãe relatou que depois que seu filho nasceu ela não conseguia sequer 

tomar um banho sozinha; o filho, em total apego, não permitia que ela se ausentasse do seu 

olhar nem mesmo por alguns momentos, sentando na porta do banheiro enquanto ela tomava 

banho. Trazendo este relato para a consulta do CD (acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança), a mãe, angustiada com a situação, após ser ouvida, foi orientada 

a reservar para ela todos os dias, com a ajuda do pai da criança, um pequeno intervalo de 

tempo no qual ela fizesse uma caminhada pela rua sozinha. Dias depois, ela relatou que à 

medida que ficava sozinha ia percebendo que o filho poderia ficar sem ela por perto e que, 
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ficar um tempo com outras pessoas era até mais saudável para os dois. Em reunião do grupo 

de mulheres na Unidade de Saúde, a usuária comentou que nunca esqueceria a atitude daquele 

profissional. Ao relatar o ocorrido, ela repassou a sua experiência e estimulou as demais a 

partilharem as suas vivências. 

O caso narrado torna-se oportuno para enfatizar a grandiosidade de pequenos gestos 

que não fazem parte do arsenal técnico/científico, mas, utilizados pelo profissional de saúde, a 

partir de um olhar atento e da escuta, podem desencadear um fluir das potencialidades que 

estão imersas na vivência dos problemas. Gestos de afeto e atenção, nos momentos difíceis, 

marcam positivamente as vidas das pessoas envolvidas. 

É neste sentido que emerge aqui o sistema da dádiva. A gratidão dispensada pelos 

usuários do serviço de saúde engrandece o profissional enquanto ser humano, que, valorizado, 

se sente estimulado a dar continuidade à circulação do dom. 

Os espaços coletivos ou grupos organizados existentes na Unidade de Saúde se 

revelam de grande importância no enfrentamento dos problemas vivenciados pelas 

participantes do nosso estudo: 

Eu não perco uma reunião. Lá eu conheço outras pessoas, falo o que eu sinto, 
esqueço as minhas perturbações. 
(Adélia Prado) 

O que me faz bem são os passeios dos grupos, porque eu volto renovada; quando eu 
saio, eu volto com mais força pra enfrentar a luta de casa. 
(Clarice Lispector) 

Quando começamos a organizar os grupos na Unidade, não sabíamos bem os 

caminhos que iríamos trilhar. Iniciamos os grupos de diabéticos e hipertensos direcionados ao 

controle destas patologias, mas aos poucos fomos ampliando o nosso foco de atuação, 

voltando-nos para as diversas e complexas demandas que surgiam. Ainda temos muitas 

limitações nesse campo que se revela extremamente novo para profissionais com formação 

voltada para a produção de atendimentos individuais. Contudo, aprendemos que os espaços 

dos grupos possibilitam uma redefinição das práticas. Partindo da escuta dos usuários, esses 

grupos foram envolvendo questões referentes às suas vivências e às necessidades por eles 

apresentadas. Assim, foram incorporadas outras atividades, como festas, passeios de trem, 

visitas a pontos turísticos da cidade, entre outras. 
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Estudos de Machado, Pinheiro e Guizardi (2006), sobre as novas formas de cuidado 

integral nos espaços públicos de saúde, demonstram que essas práticas são exemplos do 

exercício de cidadania: 

Diversas práticas vêm sendo desenvolvidas dentro do PSF, a fim de atender às novas 
demandas por cuidado. Elas têm grande potencial emancipador, por aglutinarem 
pessoas que de outra forma não estariam em contato. Mas, ainda que elas não gerem 
transformações coletivas, ao menos mudanças individuais são notadas, pois as 
atividades de saúde dependem do relacionamento entre seus participantes. A 
importância dessas atividades reside numa questão essencial à vida das pessoas: a 
felicidade como projeto de vida (MACHADO; PINHEIRO; GUIZARDI, 2006, 
p.64). 

Além dos passeios e das festas na Unidade de Saúde do Panatis, outra atividade 

significativa acontece no bazar, espécie de loja organizada por iniciativa do grupo de idosos.

Nos bazares, abertos aos sábados durante as campanhas de vacinação, ocorre uma intensa 

interação social: profissionais e usuários doam para a Unidade objetos por eles não utilizados. 

Os recursos adquiridos com a comercialização são utilizados para os passeios e festas dos 

grupos. Esta ação torna-se importante porque, além de propiciar interação, ela é construída 

coletivamente. 

As estratégias e táticas das classes populares utilizadas no enfrentamento dos seus 

problemas cotidianos, segundo Lacerda, Pinheiro e Guizardi (2006), são invisíveis aos olhos 

dos gestores, embora indiquem novos caminhos para as políticas públicas de saúde. As 

diversas experiências de participação e a mobilização em torno das festas intensificam os 

vínculos de apoio social, revelando caminhos que podem abrir novas perspectivas para uma 

democracia participativa.  

Luz (2006), ao comentar acerca da busca de cuidado e atenção como forma de 

compensar o vazio de sentidos culturais da sociedade atual, descreve o lugar ocupado pela 

saúde nesse contexto: 

A saúde está possivelmente no lugar das relações de empatia entre os sujeitos, 
subtraída da sociedade pelos valores individualistas, através de práticas que 
reinserem o contato físico entre as pessoas. A saúde está no lugar das atividades de 
congraçamento e festa que não existem mais no mundo do trabalho, e que podem ser 
repostas por atividades grupais ou coletivas de saúde. Está legitimando situações de 
cuidado que eram antes assumidas por instituições ou instâncias específicas, como a 
família, ou a escola, ou organizações sociais específicas, e outros casos: a situação 
de isolamento e abandono de pessoas idosas ou mulheres sós (LUZ, 2006, p.19). 
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Essas mulheres buscam no PSF o cuidado e a atenção que lhes são negados. Procuram 

partilhar o pesado fardo de ter que cuidar da família sem a garantia do alimento de cada dia, 

da educação, da moradia digna. Imersas nas incertezas, expressam a gratidão pelo pouco de 

atenção que lhes é dispensado e nela se sustenta para re-significar suas vidas: 

O PSF é a garantia que tem gente olhando pra gente. 
(Florbela Espanca) 
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5  SONHO, DEVANEIO, LAZER 

O que existe são coisas, 

Não palavras. Por isso 

Te ouvirei sem cansaço recitar em búlgaro 

como olharei montanhas durante horas, 

ou nuvens. 

Sinais valem palavras, 

Palavras valem coisas, 

coisas não valem nada. 

            Adélia Prado 
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5 SONHO, DEVANEIO, LAZER 

Rubem Alves nos lembra que, além das necessidades vitais básicas, precisamos de 

beleza. É ele quem nos convida a pensar a alma como paisagens que existem dentro do corpo, 

afirmando que “é inútil que nos sejam dadas todas as flores do mundo: as fontes de alegria se 

encontram no mundo de dentro” (ALVES, 2003, p.89). Nas falas a seguir, nossas poetas 

expressam os momentos de conexão das paisagens de dentro com a beleza do mundo de fora; 

aqui encontramos pequenas paisagens da alma que se revelam no contato com a música, com 

o mar e no percurso de uma caminhada. Momentos em que suaves brisas sopram o silêncio 

em direção ao diálogo com as vozes da alma e transformam suas paisagens, momentos esses 

revelados como aqueles instantes de prazer, denotando suas necessidades de um 

distanciamento, mesmo que breve, do lugar fatigante das obrigações e dos problemas do 

cotidiano.

A MÚSICA 

“Minha vida é dentro de casa. Quando eu tô muito aperreada eu ligo o som em toda 
altura e fico fazendo as coisas em casa e cantando. Eu gosto de Roberto Carlos e 
das músicas de seresta que são do meu tempo [...] E assim eu me divirto”. 
(Florbela Espanca)

Mais um dia e Florbela não sabe o que fazer para alimentar as “oito bocas”. Três netos 

na escola, os outros no quintal a soltar uma pipa feita com pedaços de plástico; o marido na 

rua tentando o pão de cada dia, e ela, aos 62 anos, reza para que chegue o dia de poder contar 

com a aposentadoria. A filha arrumou uma faxina; promessa de uma refeição digna no final 

do dia. O filho saiu mais uma vez para o bar. O varal exibe um vestido florido e alguns 

calções dos netos, que foram lavados naquela manhã. Pega um pano para espantar a poeira 

vinda da rua não pavimentada. Ao lado do aparelho de som, depara-se com a fotografia da 

filha mais velha que não vê há 14 longos anos. Limpa o porta-retratos vigorosamente como se 

assim a imagem pudesse se tornar real. Chora de saudade, de medo de nunca mais voltar a vê-

la. Um bonito pano pintado à mão protege o aparelho de som da poeira. Na mesinha, entre os 

inúmeros CDs de Roberto Carlos e Zezé de Camargo e Luciano, escolhe um de “serestas”, do 

“seu tempo”, e coloca para tocar delicadamente. É hora de acender o fogão à lenha. Com 

sorte, a qualquer momento, o marido chega com alguma coisa pra botar no fogo. O ambiente é 

tomado pela música e pela voz intensa de Florbela que se faz ecoar nos arredores da casa e na 
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vizinhança. Este é o “seu” momento. Momento em que seu corpo, cansado do trabalho 

monótono e tomado pelas incertezas, entrega-se às vozes que povoam a alma transcendendo, 

por alguns instantes, as dificuldades. Os sentimentos aprisionados pelo cotidiano vão 

deslizando sobre as letras da canção compondo uma música própria. Em meio à fumaça do 

fogão à lenha, os versos se diluem e Florbela faz a sua “prece ao vento”: “vento que assobia 

no telhado, chamando para a lua espiar, vento que na beira lá da praia escutava o meu amor a 

cantar”...

O MAR 

Uma vez eu passei a noite chorando com saudade do meu filho, aí quando 
amanheceu o dia meu marido disse: vamos todo mundo sair; hoje vocês vão tomar 
banho de mar. Nós fomos de trem que é mais barato, eu gostei demais! Lá é pra lá 
de bonito! Os meninos acharam bom demais, também; nós passamos o dia todinho, 
sem se preocupar com nada. Chegamos de noite. 
(Gabriela Mistral)  

Dor e cansaço são as expressões refletidas nos olhos de Gabriela. As rugas no seu 

rosto desafiam o tempo e se negam a reconhecer que foram apenas 30 anos vividos. Deixou 

para trás o passado: as roupas, a casa, o filho mais velho e os pais, fugindo do homem de 

quem foi vítima de agressões e humilhações durante 15 anos. Aperta-se num quarto que foi 

construído com as próprias mãos junto ao novo parceiro e aos três filhos do casamento 

anterior. Os filhos menores se recolhem ao canto do quarto cada vez que chega alguém 

desconhecido. Suas poucas roupas e as panelas da casa foram doadas pelos vizinhos com 

quem o banheiro é dividido. Mas sua vida agora “é um céu”; antes “vivia no inferno”. À 

noite, chora com saudade do filho e teme que o antigo marido apareça para lhe levar de volta. 

O novo parceiro mostrou-lhe que na vida a dois pode haver ternura e apoio. Levou-a para ver 

o mar. E foi o que lhe aconteceu de mais bonito. Horizonte que se revela sem fim, areia, 

liberdade da qual ela nunca havia experimentado. Junto ao mar, percebeu que também pode 

ser grande; nele, ela vislumbrou outro tempo para viver. Lançou sobre si um outro olhar; sob 

o sol ela entregou-se a si mesma e viveu a experiência útil de não ter que fazer nada; só sentir. 

Apreciou cheiros diferentes, ouviu as vozes do mar como se fossem as suas; sonhou com a 

possibilidade de viver com dignidade. E ficou em paz; esqueceu por instantes as mágoas 

sofridas; viveu junto aos filhos a infância esquecida. Esse dia ela relembra e relata inúmeras 

vezes, com alegria no olhar, cada vez que sente tristeza. 
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A CAMINHADA 

Quando eu me aperreio muito, eu tenho que sair de dentro de casa. Às vezes eu saio 
com o menor puxando pela mão, vou bater lá nas Fronteiras (avenida), só andando 
[...] quando volto pra casa já estou melhor. 
(Adélia Prado) 

As razões da alma levam-na a caminhar. Os passos de quem caminha por razões da 

alma seguem trilhas que conduzem ao encontro com os sentimentos. A noite ficou tranqüila; o 

vento acalentava as lembranças perdidas que faziam Adélia voltar à infância quando tinha 

aquele olhar de quem olha tudo pela primeira vez, revelando um brinquedo no vento, nas 

folhas, nas pedras. Aos olhos da alma, tudo parecia se transformar em beleza, e os caminhos 

percorridos tantas vezes iam se revelando sob os olhos como se fossem desconhecidos. As 

árvores não eram as que ela conhecia e os sons da rua pareciam diferentes. Apertando a mão 

do filho, mergulhou na leveza dos seus passos. Roubando os olhos do seu menino, ela 

descobria um mundo que esqueceu de revisitar. Agarrava-se agora às imagens que se 

mostravam diante desses olhos onde as folhas secas faziam música sob seus pés e a noite 

tinha cheiro de abraço. Seus passos caminhavam em direção à sua alma num acariciar 

silencioso que a desprendia dos deveres de mãe e a desobrigava das responsabilidades. O 

tempo voltava-se para a missão de devolver-lhe os dias que não foram seus, dissipando o 

cansaço do seu corpo. Seus pés caminhavam em direção a si mesma, permitindo que a alma 

despida de corpo se perdesse pelas ruas que agora eram suas. Entregava-se, enfim, à liberdade 

e ao prazer de se sentir viva...Alimentada de vida, voltou para casa feliz. Hoje não ia “precisar 

do remédio pra dormir”. 

Por alguns breves, porém intensos momentos, nossas entrevistadas sentiram o sabor 

do mundo e preencheram com beleza as paisagens da alma. Penetraram nos devaneios 

tecendo vínculos com um universo que se fez acolhedor.

Recorremos a Bachelard (2001) para falar acerca dos devaneios que nos unem ao 

mundo, nascidos da tranqüilidade do ser e da ociosidade. Ao afirmar ser o devaneio uma 

consciência de bem-estar, o autor declara que o eixo do devaneio cósmico é aquele ao longo 

do qual o universo sensível se transforma em universo de beleza. E acrescenta: 
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A correlação do sonhador ao seu mundo é uma correlação forte. É esse mundo 
vivido pelo devaneio que remete mais diretamente ao ser do homem solitário. O 
homem solitário possui diretamente os mundos por eles sonhados. Para duvidar dos 
mundos do devaneio, seria preciso não sonhar, seria preciso sair do devaneio. O 
homem do devaneio e o mundo do seu devaneio estão muito próximos, tocam-se, 
compenetram-se. Estão no mesmo plano de ser; se for necessário ligar o ser do 
homem ao ser do mundo, o cogito do devaneio há de enunciar-se assim: eu sonho o 
mundo; logo, o mundo existe tal como eu o sonho (BACHELARD, 2001, p.152).
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aprendi comigo 
Por isso, te digo, 
Minha vida bela, 
nada mais adianta, 
Se não há janela 
para a voz que canta... 

      Cecília Meireles 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desafio inicial deste estudo constituiu-se na tentativa de aproximação do cotidiano 

das famílias em situação de risco e vulnerabilidade, atendidas no PSF. Contudo, revendo os 

resultados, surpreendemo-nos com os conhecimentos construídos e com os diversos caminhos 

percorridos.

No dia-a-dia dos serviços de saúde, as inúmeras demandas provocam a sensação de 

que nada é capaz de modificar o cenário de carências, desigualdades e sofrimento. O dia na 

Unidade começa com pedidos de ajuda, logo na porta de entrada. Na sala dos agentes de 

saúde, nos corredores, nas calçadas, sempre tem alguém com alguma demanda. É difícil 

chegar a algum lugar pré-determinado sem ser interceptado no percurso: exames, remédios, 

informações, vaga no programa do leite, encaminhamentos para consultas especializadas e as 

mais diversas solicitações que requerem tempo, habilidade e atenção. Trajetos diários que 

seguimos em círculos que não se findam. 

Atos repetitivos, procedimentos técnicos mergulhados na rotina dos programas pré-

estabelecidos, das queixas, do diagnóstico e do tratamento; seqüências de ações burocráticas 

que ocupam a maior parte do nosso tempo e não nos permitem a reelaboração de novos 

caminhos. As pessoas voltam sempre com as mesmas queixas e nós seguimos nos apertando 

nos estreitos espaços da impotência, desestimulados, cambaleantes, cansados de tanto fazer e 

da sensação constante de que nada foi feito. 

Este estudo enriqueceu a cansativa trajetória dos dias que pareciam iguais. Mais um 

sol se põe; embora as luzes suavemente se dissipem, o silêncio não chega; a calmaria não 

vem. Sentimos inquietude, vontade de alçar vôos que nos permitam visualizar horizontes com 

outras luzes onde a noite não chegue e o movimento não cesse. A intranqüilidade segue 

amparando o cansaço de não querer chegar e garantindo a continuidade do movimento. 

Aqui procuramos a inversão dos caminhos. Silenciamos os nossos conhecimentos 

técnicos e saímos em busca de outras vozes. Ouvindo fragmentos de histórias de algumas 

mulheres atendidas pelo PSF, nos permitimos descobrir outros mundos que não são vistos do 

lado de fora; percebemos a fragilidade das nossas verdades e aprendemos a reconhecer 

singularidades e diferentes perspectivas. Fomos tocadas pelas suas dores, lamentos, 

desamparo, dor, fé e esperança. Assim, passamos a fazer parte das suas vidas. 

Desse modo, permitindo uma abertura para o outro, alteramos a nossa sensibilidade; 

rompemos com as nossas idéias pré-concebidas favorecendo a aproximação a partir das suas 

experiências, do seu mundo e das suas histórias. Ouvir estas histórias possibilitou-nos 
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acrescentar novos elementos aos nossos sentidos, redirecionando nossos gestos. Os olhos 

visualizaram além das imagens concretas; procuramos escutar além das palavras ditas e 

penetramos nos significados dos vazios existentes entre elas.  

Nesta trajetória, muitas vezes fomos imobilizadas pelos sentimentos de revolta e 

indignação. Crianças sem alimentos, homens e mulheres sem trabalho, famílias inteiras 

lançadas ao peso das incertezas e da luta pela sobrevivência; pessoas à margem da vida 

tentando driblar os problemas por meio de improvisações e inventividades, equilibrando-se 

em fios de esperança. 

Apreendemos que há uma necessidade de mudança de postura para com as pessoas 

que procuram, nos serviços de saúde, alívio para os seus sofrimentos. Aos modos de fazer 

ciência, a dúvida e as incertezas devem ser incorporadas como meios de conhecer a realidade. 

Diante de pessoas que não conhecemos e em lugares desconhecidos, não nos é 

aconselhável chegar fazendo intervenções, tendo em vista que, provavelmente, elas serão 

inoportunas e infundadas. Precisamos nos portar como pessoas que chegaram depois da hora 

marcada aos lugares aos quais se destinaram; pisando devagar, conferindo o que aconteceu e 

buscando espaços que permitam a visualização dos limites e das possibilidades. É preciso que 

nos acompanhe a disposição para observar e ouvir o outro, porque as histórias de cada um já 

estão sendo construídas; precisamos conhecê-las para que nos seja dada a oportunidade de 

fazer parte delas. Não podemos ignorar a diversidade de saberes e a riqueza das experiências 

assumindo atitudes prescritivas que poderão acentuar o sofrimento que aflige suas vidas. 

Revendo as histórias descritas neste estudo, percebemos a dinamicidade do tempo; 

muitas coisas mudaram na vida dessas famílias do início da pesquisa até agora. Isto nos dá a 

sensação de que o contexto do estudo se refere a um passado longínquo, ao mesmo tempo em 

que nos revela o contínuo processo de mudanças no qual estamos todos imersos. 

Os problemas identificados por essas famílias retratam um panorama bem conhecido 

dos profissionais que trabalham no PSF. O sentimento de impotência diante das situações de 

desemprego, violência e sofrimento cultiva a incapacidade e a desesperança, impedindo que 

sejam efetivados esforços em direção às mudanças desejadas e necessárias. 

Concordamos com Betto e Cortella (2007) quando ele diz que o indignado deve dar 

um passo adiante para mudar o estado das coisas e o primeiro passo é em direção à construção 

de vínculos de solidariedade. O desafio posto é transformar a indignação em projeto, luta e 

mobilização; lançar estratégias capazes de modificar o atual estado das coisas, 

compreendendo o espaço da saúde pública, não como espaço de ninguém, mas como espaço 

de todos. 
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As mulheres deste estudo nos mostraram que é possível cultivar a esperança; em meio 

à dor e a uma cultura que favorece a desesperança e o desgaste das relações, nos ensinaram a 

fazer conexões que recompõem a inteireza das coisas partidas e ampliaram nossos campos de 

visão. Em suas falas, percebemos que no lugar do desespero situa-se a tessitura de estratégias 

no cotidiano. As estratégias/táticas construídas no enfrentamento dos problemas são voltadas 

para o campo das relações com o outro num sistema de trocas e de solidariedade que as 

fortalece. Fio a fio, dia após dia, são tecidas as redes de re-ligacões com seus semelhantes. 

Por meio da religiosidade ou da reciprocidade essas redes vão recompondo ligações 

com as pessoas que têm problemas comuns. Desse modo, elas nos ofereceram o real 

significado de comunidade.  

A potencialidade dos vínculos existentes nessas redes sociais nos sugere outras 

possibilidades e novos modos de fazer saúde capazes de difundir as diversas formas de 

solidariedade e superar a despersonalização e o burocratismo da assistência produzindo 

práticas emancipatórias. 

O PSF foi revelado como uma estratégia de atenção e cuidado. Aqui elas nos 

mostraram a necessidade de adoção de práticas que privilegiem a escuta e alarguem os 

estreitos caminhos da ciência, onde são desperdiçadas as experiências. Neste sentido, somos 

impulsionadas a um movimento em direção ao lugar do outro – o usuário do serviço de saúde 

que é também portador de uma história de vida, valores, crenças e saberes.

Na discussão acerca do cuidado integral, Mattos (2006) afirma que o que caracteriza o 

melhor cuidado não é a sua cientificidade, mas a sua contribuição para uma vida decente. 

Defende ser necessário ponderarmos nossas intervenções exercitando a dúvida no cotidiano e 

questionando se estas intervenções reforçam a luta coletiva por uma vida digna, suscitam a 

solidariedade, promovem a emancipação ou produzem maior sofrimento e isolamento.  

Viver à margem da vida e construir estratégias de bem viver não requer apenas 

conhecimento; requer, acima de tudo, sabedoria. É dessa sabedoria que precisamos 

compartilhar. 

As mulheres do nosso estudo não utilizam magias nem fazem milagres. Usam de 

sabedoria para multiplicar os poucos alimentos e partilhá-los com os seus; na hora de dormir, 

distribuem lugares aconchegantes em torno dos seus corpos para os diversos filhos; sofrem o 

cansaço e o peso de uma vida repleta de incertezas, mas são cheias de graça; fazem festas, 

reúnem-se nas calçadas, brincam e riem. Dão graças a Deus, mas não se acomodam; falam de 

esperança e vislumbram sair da margem da vida. 
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Movidas por essas imagens, saímos das clausuras do nosso conhecimento científico e 

nos entregamos à observação e à escuta, assumindo a posição de aprendizes. Em busca dessa 

sabedoria, nos lançamos na construção de espaços abertos para outras vozes.

Assim, criamos na Unidade de Saúde, a tenda do conto que é montada durante as 

reuniões dos grupos no galpão da Unidade de Saúde, simulando uma sala de visitas onde são 

colocados porta-retratos, imagens de santos, poesias e cartas trazidas pelos usuários que 

representem um acontecimento vivido. No centro da sala, uma cadeira de balanço é colocada 

para que cada um, que lá sentar, conte algo sobre sua vida. A tenda tem possibilitado, além do 

compartilhamento de saberes, o fortalecimento dos vínculos e a construção de redes de apoio 

mútuo; usuários e profissionais de saúde fazem circular, neste espaço, a amizade, o convívio e 

os afetos, favorecendo a re-significação das experiências e a construção de habilidades 

relacionais transformadoras.  

Partindo dessas vivências, estamos construindo lentamente o trabalho em equipe, 

discutindo acerca do acolhimento aos usuários e dos sentimentos que permeiam os 

profissionais nos contatos com as famílias, vislumbrando as possíveis mudanças no processo 

de trabalho.

Neste sentido, percebemos que os espaços das instituições de saúde devem estar 

abertos para a construção de novas práticas que considerem as vontades, os desejos e as 

diferentes necessidades de saúde, respeitando as distintas concepções de mundo. 

Pretendemos ampliar os conhecimentos técnicos no nosso fazer diário sem perder de 

vista a importância do investimento nas dimensões subjetivas. No cotidiano do cuidado, 

precisamos unir razão e sensibilidade; construir com criatividade um agir coletivo pautado 

numa razão sensível que guie os nossos passos por novos caminhos em direção à 

emancipação, à autonomia e à vida digna.  
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APÊNDICE A

Quadro com a evolução do credenciamento e implantação da estratégia Saúde da Família 
no RN e % de cobertura populacional 

  Período: Janeiro/2003 a Janeiro/2007 

% DE COBERTURA 
POPULACIONAL ESF ANO N° de ESF IMPLANTADOS 

2003 468 53,05

2004 580 64,03

2005 671 70,26

2006 804 79,65

2007 835 79,88

Fonte: SIAB – Sistema de informação da Atenção Básica – Ministério da Saúde 
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APÊNDICE B

Quadro com a evolução do credenciamento e implantação da estratégia Saúde da Família 
em Natal-RN e % de cobertura populacional 

  Período: Janeiro/2003 a Janeiro/2007 

% DE COBERTURA 
POPULACIONAL ESF ANO N° de ESF IMPLANTADOS 

2003 57 27,23

2004 74 34,76

2005 82 37,98

2006 100 46,32

2007 101 44,79

Fonte: SIAB – Sistema de informação da Atenção Básica – Ministério da Saúde 
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APÊNDICE C

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

1. Nome da pesquisa: Beirando a vida, driblando os problemas: estratégias de bem viver. 

2. Nome da orientadora da pesquisa: Profª  Drª  Raimunda Medeiros Germano. 

3. Nome da entrevistadora: Maria Jacqueline Abrantes Gadelha. 

4. Data da entrevista: ______/______/______. 

5. Início da entrevista: ________.  Término da entrevista:_______. 

6. Dados de identificação das entrevistadas: 

Idade:________

Escolaridade:___________

Estado civil:_______________ 

Religião:__________________

7. Condições socioeconômicas: 

Renda familiar:______________ 

Ocupação dos membros da família:____________________________________  

Tipo de moradia:_______ 

Nº de cômodos________ 

Nº de pessoas no domicílio:______ 

 Quais são os principais problemas no convívio familiar? 

 Como você faz para enfrentar estes problemas? 

 O PSF (profissionais do posto de saúde) ajuda de algum modo?  
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APÊNDICE D
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APÊNDICE E
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