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Introduzindo	“Açúcar”	
por	Bárbara	Wingard	

	
 
Eu	gostaria	de	contar	a	história	de	"Açúcar"	porque	para	mim	é	uma	história	de	
encontrar	novas	maneiras	de	trabalhar,	de	tentar	coisas	diferentes	e	de	dar	no-
vos	passos.	No	início	de	1996,	como	membro	do	Projeto	de	Saúde	e	Cura	das	Mu-
lheres	Aborígines,	tive	a	oportunidade	de	assistir	a	um	vídeo	do	trabalho	dos	
conselheiros	da	CARE	no	Malawi.	
 
Os	dez	de	nós	envolvidos	no	Projeto	de	Saúde	e	Cura	das	Mulheres	Aborígenes	
gostaram	muito	de	assistir	a	este	vídeo.	Isso	me	tocou	muito	e	eu	não	via	a	hora	
de	voltar	para	casa	para	trabalhar	com	as	ideias.	Eu	pensei	especificamente	so-
bre	como	este	tipo	de	trabalho	poderia	ser	usado	com	diabetes,	pois	é	uma	
doença	que	está	causando	muito	dano	nas	comunidades	aborígines.	Não	muito	
antes	de	assistir	ao	vídeo,	um	médico	nos	pediu	aqui	no	Centro	de	Saúde	Comu-
nitária	de	Murray	Mallee	para	organizar	algo	para	três	pessoas	que	estavam	mui-
to	doentes	com	diabetes	e	constantemente	indo	ao	hospital.	
 
Eu	disse	a	Jenny	Baker,	que	era	uma	das	outras	integrantes	do	Projeto	de	Saúde	e	
Cura	das	Mulheres	Aborígines,	"Jenny,	isso	não	seria	fantástico	de	usar	com	pes-
soas	com	diabetes?"	E	ela	disse:	"Sim,	Barb,	devemos	fazer	isso	juntas'.	Nós	
saímos	daquele	dia	com	uma	sensação	de	excitação,	com	um	sentimento	de	"Uau,	
temos	que	usar	isso".	Eu	não	podia	esperar	para	chegar	a	Murray	Bridge,	onde	eu	
trabalho,	para	tentar.		
 
Eu	desenvolvi	um	exercício	e	primeiramente	mostrei	aos	outros	membros	do	
Projeto	de	Saúde	e	Cura	das	Mulheres	Aborígines.	Funcionou	muito	bem	e	eu	não	
podia	esperar	para	oferecer	isso	para	outras	pessoas.	Esse	seria	o	grande	teste.	
 
Preparando a cena 
 
No exercício eu fiz o papel de diabetes ou "Açúcar". Eu cuidadosamente defi-
ni a cena de uma forma que eu senti que era culturalmente apropriada. Como 
uma pessoa aborígene, eu sabia que seria errado colocar outras pessoas 
aborígenes no local, ou pessoas solteiras de fora. Para evitar isso, fiz uma 
série de perguntas que dei aos participantes, que eles poderiam me fazer e 
eu responderia. Os participantes ficaram muito felizes em começar a fazer 
essas perguntas simples que eu já tinha feito. Se eu esperasse que eles le-
vantassem suas próprias perguntas imediatamente, poderia ter sido difícil fa-
zer com que as pessoas participassem. Dar-lhes perguntas tirou o desconfor-
to. Eu esperava que, depois que eles me perguntassem essas perguntas, 
começassem uma conversa geral, e foi isso que aconteceu. No final, as pes-
soas tinham suas próprias perguntas que teriam medo de perguntar no co-
meço.  
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Fiquei impressionado com a forma como os conselheiros da CARE do Malawi 
convidaram as comunidades para conversarem com um personagem que re-
presenta a AIDS: Sr. / Sra. AIDS, e um personagem que representa os cuida-
dos da comunidade: Sr. / Sra. Cuidado. Como eu estava fazendo esse traba-
lho sozinho, desenvolvi apenas um caractere: "Açúcar". Eu pensei que seria 
muito complicado interpretar dois personagens, embora eu tenha visto o quão 
bem isso funcionou no vídeo do Malawi. Apenas ter um caractere, "Açúcar", 
significava que ela tinha que ser muito versátil. Ela falou das maneiras como 
ela estava afetando as pessoas, mas às vezes também desempenhava o pa-
pel de educadora.  
 
Talvez possamos explorar usando dois personagens mais tarde - quem sabe 
quais direções futuras serão válidas. Isto é só um ponto de partida. Não é 
perfeito. Eu não gostaria de colocar isso como perfeito. É só para dar ideias 
às pessoas. Eu quero que as pessoas saiam e desenvolvam suas próprias 
formas de trabalho. Se parecesse tão perfeito, poderia assustar as pessoas - 
as expectativas poderiam ficar muito altas. Cada situação é diferente e toda 
comunidade é diferente. Eu gostaria que todos tivessem liberdade para de-
senvolver as coisas à sua maneira. 
 
Conversando	com	“Açúcar”	
 
O grupo: Quem é você? 
 
Açúcar: Meu nome é diabetes, mas muitas pessoas me chamam de Açúcar. 
Você pode me chamar de açúcar. Eu posso ser doença de qualquer pessoa, 
mas eu faço meu melhor trabalho com Nungas porque eles ainda não conse-
guem me controlar. 
 
Havia um homem no grupo e quando eu disse que todos podiam me chamar 
de Açúcar, isso criou muitas risadas!  
 
O grupo: Como você trabalha?  
 
Açúcar: É meu trabalho garantir que você não receba insulina suficiente ou 
nenhuma. A maioria das pessoas sabem da minha condição. Eu sou muito 
popular e estou em todo o mundo - tenho certeza de ter um emprego até me 
aposentar. Anos atrás, foi difícil para mim conseguir um emprego com vocês, 
porque havia grandes caçadores que viviam da terra, boa comida e muito 
exercício. Vocês eram pessoas saudáveis. Nesta fase, referi-me a um cartaz 
sobre "corpos saudáveis" que fiz para o programa. Agora, graças a essa coi-
sa chamada vida urbana, você tem montes de lojas para ir e são tentados pe-
lo cheiro de comida, pela televisão, livros que sempre mostram bolos, choco-
lates e comidas gordurosas. Você tem feito muito pouco exercício. Tudo isso 
me deixa tão feliz.  
 
O grupo: Quão diferente você é de um corpo saudável?  
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Açúcar: Para explicar, preciso apresentar vocês à minha família. Eu venho de 
relacionamentos de parentesco muito fortes como eu sei que você fazem 
também. Os aborígenes têm fortes relações familiares e eu confio totalmente 
nos meus parentes de sangue. 
 
Tem a minha “Mae Coraçao” - sem ela eu vou perder, e três pares de gê-
meos - Primo Rim, Primo Pupíla [Olhos] e Primo Pés, que excepcionalmente 
não estão aqui hoje - foram caminhar. Meu homem principal é uma glândula 
chamada Pâncreas. É aqui que faço meu melhor trabalho. Eu afeto todas es-
sas partes do corpo - todos os meus parentes. Isso é o que me faz diferente 
de um corpo saudável. 
 
Neste ponto, eu me refiro a um cartaz sobre "corpos insalubres". 
 
O grupo: O que você não gosta no seu trabalho?  
 
Açúcar: Bem, eu venho em dois tipos de diabetes e não gosto dessa parte do 
meu trabalho. Eu tenho que lembrar das famílias que têm minha história. 
	
Primeiro de tudo há o Tipo 1, ou diabetes juvenil. Meu trabalho aqui é geral-
mente com jovens com idade inferior a trinta anos, mas isso pode acontecer 
em qualquer idade. Com o Tipo 1, o pâncreas não produz insulina porque as 
células que o produzem foram destruídas pelos glóbulos brancos do corpo. 
As pessoas, portanto, necessitam de injeções de insulina para controlar seus 
níveis de glicose no sangue.  
 
Depois, há Tipo 2 ou Diabetes Maduro Indefinida. Isso geralmente acontece 
em pessoas com mais de 40 anos e, especialmente, se estão acima do peso. 
O Tipo 2, muitas vezes responde a dieta, exercício adequado e redução de 
peso, mas às vezes comprimidos e, posteriormente, a insulina, podem ser 
necessárias. 
 
Eu distribuí um folheto neste momento.  
 
O grupo: O que te faz poderoso?  
 
Açúcar: Eu me torno poderoso quando as pessoas estão envergonhadas, di-
vididas e isoladas. Eu me torno poderoso quando as pessoas estão acima do 
peso, incluindo mulheres grávidas com bebês grandes; quando os Nungas 
acima dos 40 nunca testam seus olhos, negligenciam as feridas, não comem 
adequadamente, não usam medicação e injeções, não visitam clínicas ou 
programas a diabéticos, não tiram a pressão arterial, nunca fazem exames de 
urina; quando não fazem exercício; e quando eles ficam em casa e longe de 
pessoas que sabem sobre mim. 
 
O grupo: O que enfraquece você?  
 
Açúcar: Me enfraquece quando os aborígenes têm a chance de fazer pergun-
tas, de conversar com seus próprios caminhos. Me enfraquece quando as 
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pessoas não estão mais sozinhas, quando estão juntas. Outras coisas tam-
bém me enfraquecem - as pessoas se responsabilizando por sua própria sa-
úde, perda de peso, dietas, testes de pressão arterial, cuidados com os pés, 
clínicas de tracoma, pessoas controlando seus níveis de glicose no sangue. 
Todas essas coisas me enfraquecem.  
 
Quando Sugar responde ao que a enfraquece, ela se enfraquece e fica mais 
fraca até estar quase debaixo da mesa! 
	
Conversas diferentes 
 
O que aconteceu foi muito mágico. O mais importante foi que, depois de ter-
mos passado por essas perguntas e respostas, os participantes começaram 
a fazer suas próprias perguntas sobre o Açúcar. As conversas posteriores 
continuaram por uma hora e meia, apenas discutindo as questões que surgi-
ram. O exercício parecia levar à possibilidade das pessoas fazerem suas 
próprias perguntas, perguntas que nunca sentiram à vontade para fazer an-
tes, e isso levou a novos tipos de conversas.  
 
Era óbvio, no final, que algumas pessoas nunca haviam entendido a diabetes 
antes. Talvez profissionais tivessem tentado explicar e tivessem se envergo-
nhado demais para dizer "eu não sei" ou "eu não entendo". Acho que apren-
demos que precisamos explicar o diabetes para que as pessoas possam en-
tender.  
 
Quando perguntei a uma mulher que normalmente está muito quieta o que 
ela achava do cartaz, ela disse: "Eu nunca entendi o que era Açúcar. Isso me 
deu uma visão real". Ela não estava respondendo a mim, ela não estava res-
pondendo à irmã diabética ou à nutricionista, ela estava respondendo ao 
Açúcar. Foi tão diferente. Não era sobre mim, Barb, era porque ela poderia 
ter uma conversa direta com o Açúcar. Outra mulher estava se dando inje-
ções e estava se perguntando por que era tão difícil. Ela não estava movendo 
as agulhas de um lugar para outro. Nós conversamos e conversamos. No fi-
nal apenas foi como "uau!"  
 
Humor  
 
Foi muito bom conversar com o Açúca. Eu sou naturalmente um pouco pa-
lhaça, e para muitos aborígenes, essa é nossa ferramenta de sobrevivência - 
nosso humor, nossa brincadeira. Criar esse tipo de ambiente com o Açúcar 
foi muito bom. Eles realmente adoraram. Foi por causa do humor que eles 
foram capazes de pegá-lo melhor. O homem que estava lá, quando ele me vê 
andando pela rua, ele ainda diz: "Aqui vem o Açúcar!" É realmente excitante. 
	
Curiosidade	
 
A	relação	dos	participantes	com	o	Açúcar	foi	de	curiosidade.	A	raiva	não	entrou	
nem	um	pouco,	mesmo	quando	Açúcar	estava	extremamente	vaidoso.	Às	vezes,	o	
Açúcar	disse	coisas	realmente	horríveis	como:	"Se	você	não	cuidar	dos	seus	pés,	
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você	terá	feridas	e	seus	membros	podem	cair".	Depois	que	eu	disse,	me	senti	
muito	mal	por	dizer	isso,	mas	não	era	eu,	era	o	Açúcar	falando.		
Acho	que	usar	imagens	de	enfraquecimento	ou	fortalecimento	do	Açúcar	era	me-
lhor	do	que	demonstrar	agressividade.	A	ideia	de	perguntar	"O	que	te	faz	forte?"	
"O	que	te	enfraquece?"	foi	uma	excelente	ideia	do	vídeo	do	Malawi.	Quando	Açú-
car	estava	respondendo	a	pergunta	"O	que	enfraquece	você?",	Ela	na	verdade	
começou	a	descer,	a	murchar.	Estava	deixando-a	fraca.	Quando	eu	corri	o	pro-
grama	aqui,	eu	realmente	fiquei	embaixo	da	mesa	-	isso	enfraqueceu	muito	o	
Açúcar.	
 
Relações profissionais com "Açúcar"  
 
Foi maravilhoso ver como os outros profissionais de saúde entraram em um 
relacionamento com a Açúcar. Eles começaram a me chamar de Açúcar e a 
fazer perguntas ao Açúcar. Ver pessoas profissionais entrarem e aceitarem 
todo esse novo processo, me aqueceu mais. A irmã diabética agora usa 
"Açúcar " de alguma forma com os clientes tradicionais. Eles também têm 
usado o vídeo que fizemos com outros profissionais de saúde. Os podólogos 
me enviaram um feedback muito positivo em pedaços coloridos de papel em 
forma de pezinhos! Eu envio minhas notas de volta em preto, amarelo e ver-
melho - pés coloridos de Nunga!  
 
Cultura 
 
Eu queria trazer alguns aspectos culturais para que eles pudessem se relaci-
onar com o Açúcar, então eles sentiram que pertenciam ao Açúcar. Caso 
contrário, teria sido muito difícil e esse é frequentemente o problema com ou-
tros programas. É por isso que nossos funcionários estão se perdendo, por-
que muitas vezes não há tentativas de falar sobre essas coisas de maneira 
culturalmente apropriada. Ao falar sobre a história do nosso pessoal, fizemos 
o link entre eles e o Açúcar. Eu tentei fazer o exercício culturalmente apropri-
ado. Dar-lhes as perguntas primeiro significava que todos faziam parte do 
processo de maneira não ameaçadora. Por não usar jargão, as pessoas sen-
tiam que todos nós estávamos falando a mesma língua.  
 
Eu acho que muitas vezes as pessoas aborígenes se sentem envergonhadas 
em fazer perguntas, ou que o Açúcar é muito complicado para entender. A 
maneira como as perguntas foram dadas reduziu a vergonha - elas se torna-
ram parte da conversa com Açúcar. O fato de estarmos falando sobre Nun-
gas, nossa história e nossa cultura também reduziu a vergonha.  
 
União 
 
Talvez a maior coisa que reduz a vergonha é fazer algo juntos - quebrar o 
isolamento. O Açúcar é apenas um dos muitos problemas enfrentados pela 
vida das pessoas aborígenes. Isso ofereceu uma maneira diferente de ver o 
Açúcar. Eles olharam para o Açúcar naquele dia como algo que deveria ser 
notado, algo que está afetando a comunidade aborígene. É um problema da 
comunidade. Se não está afetando você, está afetando sua avó, tio ou tia. 
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Toda família é afetada pelo diabetes, de um jeito ou de outro. Ao conversar-
mos com o Açúcar, deu-se a sensação de que, juntos, precisamos prestar 
atenção e que juntos podemos agir. 
	
Notas		
 
1.	Publicado	pela	primeira	vez	na	edição	de	No.3	de	1996	do	Boletim	do	Centro	
de	Dulwich.	Republicado	aqui	com	permissão.		
 
2.	Bárbara	é	a	mãe	orgulhosa	de	três	adulto,	é	abençoada	com	oito	netos	e	tem	a	
sorte	de	ter	sua	mãe	idosa	vivendo	com	ela.	Quando	não	está	trabalhando,	Bar-
bara	gosta	de	estar	com	seus	netos,	e	sua	outra	paixão	é	estar	envolvida	em	prá-
ticas	narrativas.	Barbara	pode	ser	contatada	no	Serviço	de	Saúde	Comunitária	de	
Murray	Mallee,	PO	Box	346,	Murray	Bridge	5253,	Austrália	do	Sul.		
 
3.	Em	1994,	foram	alocados	fundos	da	Comissão	de	Saúde	da	Austrália	do	Sul	ao	
Programa	Nacional	de	Saúde	da	Mulher	para	ajudar	na	área	de	saúde	e	cura.	Com	
esses	fundos,	foi	estabelecido	um	Fórum	de	Saúde	para	Mulheres	Aborígines	que,	
por	sua	vez,	iniciou	o	Projeto	de	Saúde	e	Cura	das	Mulheres	Aborígines.	Este	pro-
jeto	envolve	dez	mulheres	aborígines	de	diferentes	áreas	do	sul	da	Austrália	-	
Maggie	Charles	de	Berri,	Leta	Sullivan	de	Goodwood,	Maureen	Williams	de	Coo-
ber	Pedy,	Christine	Franks	de	Coffin	Bay,	Jenny	Baker	de	Torrensville,	Rosie	Ho-
wson	de	Greenacres,	Barbara	Wingard	de	Murray	Bridge	Shirley	Grocke,	de	
Blyth,	Terry	Stewart,	de	Angle	Park,	e	Anna	Caponi,	de	Port	Augusta.	O	Projeto	de	
Saúde	e	Cura	das	Mulheres	Indígenas	está	atualmente	explorando	uma	ampla	
gama	de	questões,	incluindo	treinamento	e	o	desenvolvimento	de	formas	de	tra-
balho	culturalmente	apropriadas.		
 
4.Nunga	é	uma	palavra	aborígene	que	é	amplamente	usada	para	descrever	o	po-
vo	aborígine	do	sul	da	Austrália	
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