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Vinculando Histórias 
e Iniciativas: 

Uma abordagem narrativa para 
trabalhar com as habilidades e 

conhecimentos das comunidades 

Por David Denborough, Carolyn Koolmatrie, Djapirri Mununggirritj, Djuwalpi Marika, 
Wayne Dhurrkay e Margaret Yunupingu. 

Os membros do grupo para este projeto foram: Barbara Wingard, David 
Denborough, Cheryl White, Sue Mitchell, Shona Russell & Barry Sullivan.  

Este artigo descreve uma abordagem ao trabalho comunitário 
informada por ideias narrativas que, esperamos, sejam relevantes 
para os profissionais em uma ampla gama de contextos. No último 
ano, um número de comunidades aborígenes, que estão passando 
por tempos difíceis, têm trocado histórias. Essas são histórias 
sobre habilidades especiais, conhecimento especial, sobre 
esperanças e sonhos e sobre as maneiras pelas quais as pessoas 
estão se apegando a elas. 

São histórias que honram a história. Este artigo descreve o 
pensamento que informou este processo. Ele também contém 
extratos de histórias e mensagens de diferentes comunidades. 
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ORIGEM 

Nos últimos anos, praticantes no Sri Lanka que responderam as comunidades 
afetadas pelo tsunami (Arulampalam et al 2005), em Bangladesh, afetadas pela 
pobreza (Chakraborty et al 2005), e às comunidades palestinas afetadas pela 
ocupação contínua (Sehwail 2005; Rasras 2005; Hassounh et al 2005), 
expressaram interesse em como as ideias narrativas podem ser usadas para 
envolver comunidades que estão passando por tempos difíceis, e em contextos 
em que há poucos recursos. 

Durante a última década, as ideias narrativas moldaram uma série de tarefas 
comunitárias (Conselho de Saúde Aborígene da Austrália do Sul e outros, 1994; 
White, 2003). Essas designações envolveram reuniões em toda a comunidade, 
estruturadas de acordo com a metáfora da cerimônia de definição, inclusive, 
trabalho descrito neste artigo foi altamente influenciado por essa abordagem 
influente e esperançosa. Há algum tempo, esperamos desenvolver outros 
métodos de trabalho comunitário, informados pela prática narrativa (juntamente 
com a abordagem de coleta comunitária), métodos que podem ser facilitados 
por trabalhadores únicos em uma variedade de contextos diferentes e que 
podem ser desenvolvidos de forma incremental, dependendo do contexto dos 
recursos disponíveis. Este artigo é uma tentativa de descrever uma dessas 
abordagens paralelas. 

 

INICIATIVAS 

Dentro de qualquer comunidade que esteja enfrentando tempos difíceis, os 
membros da dela estarão respondendo a essas dificuldades, estarão tomando 
qualquer atitude possível, em suas próprias maneiras, com base em habilidades 
e conhecimentos específicos, para tentar abordar os efeitos do problema em 
suas vidas e na vida daqueles que amam e se importam. Essas iniciativas 
podem não ser amplamente reconhecidas no momento e, por si só, serem 
suficientes para superar tudo o que está sendo enfrentado atualmente na 
comunidade. Estas iniciativas são, no entanto, altamente significativas. É 
importante tornar possível que os membros da comunidade identifiquem essas 
iniciativas, descrevendo-as ricamente, para que as habilidades e os 
conhecimentos implícitos se tornem mais visíveis para si e para os outros, afim 
de para traçar a história dessas habilidades e conhecimentos de modo a 
vinculá-los para a cultura local. Essas iniciativas podem fortalecer a 
possibilidade de haverem novas ações.  

Encontrar o público para testemunhar histórias sobre essas iniciativas é o 
próximo passo. Se histórias ricamente descritas de iniciativas comunitárias 
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forem testemunhadas e respondidas por pessoas de outras comunidades que 
enfrentam dificuldades semelhantes, se as mensagens puderem ser enviadas 
de um lado para o outro, então o apoio e um senso de solidariedade podem ser 
gerados. Esses membros da comunidade, que já estão agindo,  podem ser 
fortemente apoiados nesse processo, enquanto outros podem se inspirar a 
participar. A documentação, circulação e a celebração das habilidades e 
conhecimentos da comunidade podem, com o tempo, ganhar vida própria. 

LINKANDO HISTÓRIAS E INICIATIVAS  

Este artigo descreve uma abordagem ao trabalho comunitário que exige 
envolvimento com pelo menos duas comunidades ao mesmo tempo, pois cada 
comunidade é convidada a se tornar uma testemunha de fora das histórias do 
outro. Esta forma de envolvimento da comunidade é caracterizada por uma 
troca cruzada de histórias e mensagens. Estas são histórias e mensagens que 
contêm conhecimentos obtidos com dificuldade sobre maneiras de responder a 
tempos difíceis. São histórias e mensagens que descrevem iniciativas locais e 
os conhecimentos, habilidades, valores e sonhos que estão implícitos neles. 

Esperamos que a abordagem comunitária descrita aqui possa ser reproduzida 
por profissionais em muitos contextos diferentes - se a comunidade em questão 
é uma comunidade cultural, uma comunidade geográfica, uma comunidade de 
pessoas dentro de uma instituição ou hospital ou uma comunidade de pessoas 
que simplesmente compartilhe certas experiências da vida. 
 

O LUGAR DE PARTIDA: PORTO AUGUSTA  

A história desse trabalho começou na comunidade aborígine de Port Augusta, 
quando um grupo de membros da comunidade se reuniu para falar sobre as 
muitas perdas que eles sofreram no último ano. Esta reunião ocorreu no Serviço 
de Saúde Aborígine local, Pika Wiya, e foi facilitada por Barbara Wingard, 
Cheryl White e David Denborough, do Dulwich Centre (1). 

O primeiro passo em qualquer tarefa da comunidade envolve uma consulta 
rigorosa. Esta consulta procura identificar informações que forneçam uma base 
para o nosso trabalho com a comunidade e para o desenvolvimento de 
parcerias com membros da comunidade. Procura identificar os principais temas 
que as famílias consideram mais importantes para resolver. Significativamente, 
também procura descobrir algumas das habilidades e conhecimentos dos 
membros da comunidade que podem ser usados para lidar com os atuais 
problemas. 
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Gostaríamos de encontrar maneiras de reconhecer ricamente as experiências 
daqueles que estavam compartilhando suas histórias conosco. Permissão foi, 
Para isso, pedimos uma permissão para tomar notas durante a consulta para 
que pudéssemos escrever um documento contendo as palavras e frases 
faladas durante a reunião. Indicamos que, em seguida, retornaríamos em uma 
data posterior para ler este documento de volta para aqueles que contribuíram 
para isso. Em todos os momentos, este documento permaneceria como sua 
propriedade e caberia a eles decidir o que aconteceu com ele. 

Desenvolver um documento a partir das palavras faladas pelos membros da 
comunidade e, em seguida, providenciar uma redefinição formal (leitura) deste 
documento para a comunidade pode ter efeitos significativos. Isto acontece 
quando o documento: 

• usa as palavras e frases exatas dos membros da comunidade para que 
sejam reconhecíveis para eles; 

• fornece relatos das experiências das pessoas (2) - relatos que descrevem 
ricamente os efeitos das dificuldades que estão sendo enfrentadas e 
também descrevem ricamente as maneiras pelas quais a comunidade 
vem respondendo a essas dificuldades; 

• organiza o que os membros da comunidade têm dito em certos temas 
significativos; 

• descreve os valores que eles expressaram, a história deles e como eles 
se agarram a eles; 

• transmite algumas das habilidades e conhecimentos que estão 
informando como os membros da comunidade estão respondendo a 
tempos difíceis; e 

• reúne contribuições de diferentes membros da comunidade em torno de 
temas compartilhados. 

 
Durante a consulta inicial em Porto Augusta, buscou-se permissão para fazer a 
pergunta ocasional a fim de elucidar histórias sobre as habilidades e 
conhecimentos que as pessoas de lá estavam usando para responder às 
perdas que haviam sofrido e, sempre que possível, traçar o caminho e história 
dessas habilidades. Também tentamos fazer uma pergunta ou duas a fim de 
saber sobre os valores, crenças, esperanças ou sonhos que eram "ausentes, 
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mas implícitos" (White, 2000) em expressões de pesar, indignação ou 
desespero (3). O documento a seguir foi criado a partir da consulta inicial com 
os membros da comunidade em Porto Augusta: 
 
 
RESPONDENDO A TANTAS PERDAS: HABILIDADES ESPECIAIS DA 
COMUNIDADE ABORÍGENE DE PORTO AUGUSTA 

Recentemente houveram muitas perdas em nossas famílias e em nossa 
comunidade. Algumas dessas mortes foram particularmente difíceis, já que 
foram mortes de jovens e mortes por suicídio ou violência. Nós vivemos muitas 
perdas, uma após a outra. Foi uma verdadeira luta para passar por isso. Houve 
muita tristeza. Este documento foi criado a partir de uma discussão que tivemos 
juntos em Porto Augusta para falar sobre nosso luto, o que é importante para 
nós e as maneiras pelas quais temos respondido a tantas perdas. 

Fazendo perguntas ~ Quando algumas mortes parecem particularmente 
injustas, quando parece muito errado, pode tornar mais difícil continuar com a 
vida. Quando a pessoa que morreu ainda estiver conosco, isso pode nos deixar 
sem saber para onde olhar, sem saber para onde ir ou a quem recorrer. Em 
momentos como esse, tudo o que nos resta são questões: por que isso 
aconteceu? O que está errado se nossos jovens estão tendo tanta dificuldade? 
Como podemos apoiar outros jovens? Quais etapas podem ser implementadas 
para garantir que isso não aconteça com outras pessoas? Estas são questões 
importantes. Eles mostram respeito pela pessoa que morreu. Eles mostram 
respeito por todos os jovens. Eles mostram respeito pela vida. 
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Sonhos ~ Alguns de nós têm sonhos em que nossos entes queridos nos 
visitam. Mesmo que tenham morrido, eles vêm até nós em nossos sonhos. Nós 
sonhamos em caminhar juntos novamente pela terra. Essas imagens nos 
sustentam, nos convencem de que caminharemos juntos novamente um dia. Às 
vezes, também sentimos que nosso ente querido perdido está se comunicando 
conosco - nos dizendo que está tudo bem. No aniversário da morte das 
pessoas, às vezes nosso amado volta para nós em nossos sonhos para nos 
dizer que eles estão indo agora e para não nos preocuparmos com eles. Isso 
pode tirar um peso dos nossos ombros. Nós sabemos que eles estão bem 
agora. Às vezes nossos sonhos têm um tipo diferente de mensagem. Um de 
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nós até sonhou que um ente querido perdido nos viu nos pokies. Ele deu um 
tapa em um de nós e depois saiu! Isso parece uma mensagem bem clara! 
Principalmente, nossos entes queridos nos oferecem conforto através dos 
sonhos. Mesmo que eles não estejam mais conosco aqui na terra, eles ainda 
estão nos oferecendo conforto. Às vezes também sentimos um toque em 
nossos ombros e sabemos que é o toque da nossa mãe. Ou nós a sentimos 
esfregando nossas costas como ela sempre fazia quando éramos crianças. 
Sentir a bondade dos entes queridos em nossos sonhos ou através do seu 
toque nos ajuda a continuar com nossas vidas. 

 
Espiritualidade ~ Para alguns de nós, as crenças e práticas espirituais são o 
que nos ajudam a superar. Fé que um dia nos encontraremos novamente com 
aqueles que morreram nos sustenta. Atos de oração também são significativos. 
Saber que alguém está ouvindo e respondendo às nossas orações pode fazer a 
diferença. 

 

Chorando juntos ~ Quando um de nós está se sentindo abatido, os outros 
também sentem isso. Temos habilidades para sentir a dor e o sofrimento de 
cada um. Dessa maneira, compartilhamos o sofrimento. Lembro-me de uma vez 
que eu estava sentado na frente a uma fotografia da minha mãe e eu estava 
chorando quando meus parentes entraram. Eles se sentaram ao meu lado, 
colocaram seus braços em volta de mim e começaram a chorar também. "Sobre 
o que estamos chorando?", Eles disseram. Eu disse a eles e sentamos tristes 
juntos. 

Honrando a contribuição de figuras-chave na comunidade ~ Em momentos 
como esse, é importante reconhecer o trabalho realizado por pessoas-chave em 
nossa comunidade - pessoas como tia Margarida e tio Ken. A polícia ou os 
conselheiros nunca podem estar lá 24 horas por dia. Mas são os membros da 
família que estão lá um para o outro. A tia Margaret e o tio Ken estiveram lá 
para tantas pessoas em nossa comunidade, assim como outros anciãos. Seja 
no meio da noite ou no meio do dia, eles estão sempre lá para compartilhar 
histórias, para levar as pessoas. Eles compartilham histórias de pessoas que 
faleceram. Em tempos difíceis, é importante reconhecer os membros da 
comunidade que nos apoiam, aos quais podemos telefonar quando nos 
sentimos tristes. Mesmo se apenas falarmos sobre o clima, existem pessoas-
chave na comunidade que nos mantêm conectados uns aos outros e às nossas 
histórias. Precisamos honrá-los. Eles nos oferecem tudo isso. 

Lembrando e permanecendo conectado com aqueles que faleceram ~ Nós 
desenvolvemos habilidades especiais em lembrar e permanecer conectados 
àqueles que morreram. Existem muitas maneiras pelas quais fazemos isso. Nós 
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não os esquecemos. Honramos e respeitamos nossos entes queridos. Aqui 
estão algumas das diferentes maneiras pelas quais as pessoas falavam sobre 
lembrar e permanecer conectadas àqueles que morreram: 

"Eu tenho uma ótima foto grande. É uma fotografia da minha mãe e do meu pai. 
Ambos os rostos olham diretamente para você. Quando meu pai faleceu, 
coloquei uma vela na frente da foto e a acendi. Eu estava pensando em meu pai 
e escutei minha mãe dizer: "Não me esqueça!" Este ritual de acender uma vela 
na frente desta fotografia é uma maneira que eu lembro para ficar conectado 
com minha mãe e pai." 

"Certos cheiros sempre me lembram. Eu procuro esses cheiros às vezes e 
passo tempo para lembrar daqueles que passaram." 

‘‘Alguns de nós também usaram a escrita para lembrar. Antes do funeral de 
uma pessoa, pedi a muitas sobrinhas, sobrinhos e outros parentes que me 
contassem histórias e memórias sobre a pessoa que havia morrido. Algumas 
dessas histórias foram muito engraçadas, como ele poderia ser um homem 
insolente! Eu escrevi todas essas histórias em uma longa carta que eu li no 
funeral. As pessoas estavam rindo de algumas dessas histórias. Houve ternura 
e riso." 
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Todos nós temos maneiras diferentes de lembrar aqueles que morreram ou os 
levaram conosco. Há uma história que sempre foi muito significativa para mim. 
Esta é uma mulher particular aqui em Porto Augusta. Quando o irmão dela 
morreu, ela costumava levar a mala dele aonde quer que fosse. Nessa mala 
tinha todos os seus pertences, suas roupas e outras posses, e ela a levava por 
todo lugar - para as lojas, para o pub, onde quer que ela estivesse andando. 
Onde quer que ela fosse, esta irmã carregava seu irmão com ela. Essa era uma 
maneira de honrá-lo. Ela também passou muito tempo em seu túmulo. Todos 
nós temos maneiras diferentes de levar nossos entes queridos conosco. 

Habilidades dos jovens de lembrar e permanecer conectados ~ Nós 
transmitimos essas habilidades de lembrar e permanecer conectados aos 
nossos filhos. E nós passamos as histórias também. Nosso trabalho é lembrá-
los daqueles que já faleceram. Nossa criança de quatro anos conhece todas as 
fotografias. Ele se senta com eles e pode contar histórias sobre aqueles que 
morreram. Ele tem sonhos com seu avô e nos conta quando ele se encontrou 
com ele em seus sonhos. Quando ele visita o cemitério, ele diz olá para todos 
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aqueles cujas histórias ele conhece. Encorajamos nossos jovens a conhecer as 
histórias e permanecer conectados àqueles que morreram. 

Unidade ~ Em tempos de tristeza, precisamos de uma posição unida, não 
dividida. Compartilhar sofrimento é importante. A união faz a diferença. A união 
está curando. Precisamos nos unir para encontrar maneiras de oferecer mais 
aos nossos jovens. Eles são o nosso futuro. 

Música ~ Alguns de nós escrevemos e gravamos músicas e esta é uma maneira 
de responder à perda. Estas incluem músicas como: "Ele está vivo para todo o 
sempre", "Ressuscitado dos mortos" ou músicas sobre a terra. Podemos até 
escrever e gravar músicas sobre "andar juntos novamente" com nossos entes 
queridos perdidos. Quando inventamos uma música, quando a cantamos ou 
ouvimos, isso nos ajuda a lidar. Pintura em chita também pode fazer a 
diferença. Como pode ouvir certas músicas. Muitas pessoas têm canções 
especiais pelas quais são lembradas. Sempre que uma certa música do Slim 
Dusty entra no rádio, todos nós dizemos "essa é a música do Pop". Até os 
nossos jovens dizem isso. Antes de morrermos, podemos identificar uma certa 
música como "nossa música". Isso significa que quando não estivermos mais 
aqui, sempre que uma certa música for tocada, seremos lembrados. 

Nossas famílias ~ As primeiras pessoas a quem recorremos são nossos filhos, 
netos, irmãs, irmãos, tios, tias, mães, pais, avós ... são nossas famílias que 
mais se apóiam umas às outras. Virar-se para o outro significa muito para nós. 
Apenas ouvir a voz de nossa mãe ao telefone, só de ouvir que nossos parentes 
estão bem, que eles estão conosco, traz conforto. Há muitas maneiras de nos 
mantermos conectados uns aos os outros. Às vezes enviamos mensagens 
amistosas pelo rádio ... dar e receber essas mensagens pode fazer diferença no 
seu dia. Mesmo que o álcool e as drogas afetem nossas famílias, ainda há 
conexões muito significativas. Nós conversamos sobre tudo. Podemos 
compartilhar segredos com a geração mais velha ... sobre nossos homens, por 
exemplo! Nós podemos rir juntos. Nós confiamos uns nos outros e essas 
relações são sagradas para nós. 

Lembrando os bons tempos ~ Nos ajuda quando nos lembramos dos bons 
tempos do passado. Para alguns de nós, isso significa lembrar certas vezes nas 
Missões quando costumávamos sair com toda a família, acampando e caçando. 
Para outros, lembramos os bons momentos que passamos com a pessoa que 
morreu. Essas boas lembranças são preciosas para nós. Nós sentamos juntos e 
conversamos sobre todas as coisas boas que costumávamos fazer juntos. 
Quando começamos a conversar, todos nos lembramos de coisas diferentes. 
Isso significa que podemos juntar histórias diferentes. Podemos juntar tudo 
quando estamos conversando uns com os outros. 

Reconhecendo que as pessoas reagem ao sofrimento de maneiras diferentes ~ 
As pessoas respondem ao luto de muitas maneiras diferentes. Algumas 



www.dulwichcentre.com.au  www.reciclandomentes.org 

pessoas bebem, fumam, jogam. Eles fazem essas coisas para escapar da dor. 
Não podemos criticá-los por isso. Precisamos encontrar maneiras para que eles 
possam conversar sobre o que estão passando. Precisamos ajudá-los, mas 
sem criticar. 
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Lágrimas e risos ~ Para nós, lágrimas e risos andam juntos. Além de 
compartilhar o sofrimento juntos, nós também contamos as histórias 
engraçadas da vida de uma pessoa. É importante não nos esquecermos dessas 
histórias engraçadas. Nós falamos sobre os bons tempos, nós rimos, isso nos 
faz sentir tristes, e então nós rimos novamente. Às vezes, olhando para uma 
fotografia em particular pode trazer lágrimas, outra vez uma gargalhada! Para 
nós, lágrimas e risos andam juntos. Existem muitas histórias muito engraçadas. 
Por exemplo, quando perguntamos a um de nossos jovens se ele lembrava da 
voz de seu avô e do que costumava dizer, este jovem disse: "Sim, claro, lembro 
dele. Eu me lembro dele dizendo ... Você pode calar a boca seu desgraçado!” 
Foi muito engraçado! Outra vez, estávamos voltando de um funeral em um 
ônibus e houveram muitas risadas enquanto nos apressávamos. Como o ônibus 
estava indo um pouco rápido demais, um jovem gritou: "Eu não acho que vovô 
quer nos ver de novo tão cedo... nós acabamos de nos despedir dele!" Há 
muitas maneiras pelas quais nos afligimos. Com lágrimas e risos. 

Jovens cuidando de nós ~ Às vezes são nossos jovens que nos oferecem 
conforto. Eles podem sentir quando estamos chateados e eles podem dizer: 
"Você está se sentindo bem? Posso vir e acampar com você? Posso ir dormir 
na sua cama? ”Ou nossos filhos mais velhos podem dizer:“ Mamãe, descanse. 
Eu vou cozinhar hoje à noite '. Esses atos de cuidado significam muito para nós. 

Eles estão conosco para sempre ~ Porque nós os amamos muito, podemos 
chorar para sempre por aqueles que morreram. Mas nós nunca os 
esqueceremos. Eles podem não estar aqui conosco, mas nós os temos em 
nossos corações e em nossas mentes. 

Quando este documento foi lido para os membros da comunidade, eles 
confirmaram que essas eram as maneiras pelas quais eles estavam tentando 
lidar com as perdas que haviam sofrido. Eles também nos informaram que 
estariam mais do que dispostos a compartilhar suas palavras com outros 
aborígines, se acreditássemos que isso poderia oferecer alguma ajuda. 
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SEGUNDO PASSO 

Por volta da mesma data da consulta inicial em Porto Augusta, o Dulwich Centre 
foi abordado pela Relationships Australia (NT) com um pedido para participar de 
um projeto relacionado a duas comunidades aborígines remotas na Terra de 
Arnhem, no Território do Norte. Essas comunidades estão localizadas no 
extremo norte da Austrália, quase três mil quilômetros ao norte de Porto 
Augusta! Nos últimos anos, essas duas comunidades, Yirrkala e Gunyangara, 
sofreram um número devastador de suicídios de jovens, e o financiamento foi 
disponibilizado para tentar responder a essa situação (4). Inicialmente, propôs-
se que esses fundos fossem usados para fornecer treinamento em relação à 
prevenção do suicídio aos profissionais de saúde ligados a Yirrkala e 
Gunyangara e baseados na cidade vizinha de Nhulunbuy. Respondendo a este 
convite, havia uma série de assuntos que gostaríamos de considerar. 

• O convite não veio diretamente das comunidades de Yirrkala e Gunyangara. 
Que processos de consulta poderiam ter lugar para garantir que qualquer 
projeto fosse relevante, desejado, significativo e responsável para com as 
pessoas dessas comunidades (5)? 

• Em nossa experiência, as respostas mais significativas ao suicídio e à 
prevenção do suicídio ocorrem nas comunidades, por membros da mesma. 
Como um projeto poderia apoiar os moradores de Yirrkala e Gunyangara que já 
estão tomando essas medidas? Como poderíamos contribuir para apoiar 
iniciativas já em andamento na vida de indivíduos, famílias e as duas 
comunidades? 

• Como poderíamos responder ao pesar e à perda associados à prevalência do 
suicídio nessas duas comunidades de maneiras culturalmente apropriadas? 
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• Como poderíamos contribuir de alguma forma para fornecer um contexto 
para os jovens em maior risco sentirem como se a vida valesse a pena 
(7)? 
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• Colin Tatz (2001) e outros (Youth Suicide Advisory Committee, 1998) 
descreveram a importância de reconhecer que o suicídio aborígene é 
diferente do suicídio não indígena. Como poderíamos assegurar que em 
todos os momentos nossa resposta reconhecesse a história particular, a 
cultura e o contexto da vida aborígene nessas comunidades específicas, 
e as habilidades, conhecimentos, valores e crenças do povo yolnguano da 
terra de Arnhem? 

• Houve uma maneira pela qual o processo de envolvimento da 
comunidade e o processo de treinamento dos trabalhadores pudessem se 
complementar (9)? 
 

Para explorar essas questões, foram planejadas reuniões com os principais 
líderes comunitários de Yirrkala e Gunyangara (10). Em preparação para essas 
reuniões, perguntamos àqueles membros da comunidade de Porto Augusta que 
contribuíram para o documento "Respondendo a tantas perdas: Habilidades 
especiais da Comunidade Aborígene Porto Augusta", se ficariam felizes em 
levar suas histórias conosco e compartilhá-los com o povo yolngu. Um 
entusiasmo considerável foi expresso em relação a essa ideia, em parte porque 
o povo de Porto Augusta tem um bom o povo yolngu como grandes queridos, 
pois é bem conhecido por sua forte conexão com a cultura tradicional, por suas 
obras de arte e música, e por ser os guardiões originais do povo yidaki 
(didgeridoo). O entusiasmo dos que estavam em Porto Augusta também se 
devia à esperança de que suas palavras pudessem ser de alguma ajuda 
àqueles que estavam no norte. Eles expressaram a esperança de que, das 
dificuldades que enfrentavam, talvez houvesse algum senso de conexão com os 
problemas de outra comunidade que respondesse a perdas similares e 
sofrimento similar. 

 
A PRIMEIRA PARTILHA  
 
Em nossa primeira visita a Yirrkala e Gunyangara, muitas conversas 
aconteceram. Algumas delas eram reuniões formais em casas de conselhos 
facilitadas pelos proprietários tradicionais da terra (11). As discussões também 
ocorreram com mães preocupadas da comunidade. Algumas reuniões foram 
realizadas sob as árvores, ou na bela Shady Beach, olhando para a água. Onde 
quer que estivéssemos, e com quem quer que estivéssemos conversando, uma 
das primeiras coisas que faríamos era compartilhar o documento de Porto 
Augusta. Perguntaríamos às pessoas se elas estariam interessadas em ouvir 
uma mensagem de uma comunidade aborígine no sul que estava passando por 
tempos difíceis, que sofreram muitas perdas, particularmente de jovens por 
meio da violência e do suicídio. O povo yolngu respondeu calorosamente a essa 
sugestão. 
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Como o documento de Porto Augusta era lido em voz alta, as pessoas 
acenavam com a cabeça e indicavam que o que ouviam estava ressoando para 
elas: ‘O mesmo. É o mesmo aqui. Suas palavras falam por nós”. 
Perguntaríamos então se gostariam de mandar uma mensagem de volta ao 
povo de Porto Augusta e, invariavelmente, fizeram: 

RESPOSTAS AO POVO DE PORTO AUGUSTA DE YOLNGU 
WOMEN 

Suas palavras falam por nós. Suas histórias são tão parecidas com as que 
experimentamos. É como se eles estivessem falando por nós também. É como 
se estivéssemos compartilhando os mesmos problemas sob a mesma tenda. 
Sabemos agora que essas coisas não estão acontecendo apenas na Terra de 
Arnhem, mas também no sul. Estamos pensando neles e agora gostaríamos de 
passar algo a eles. Queremos compartilhar nossas histórias com eles, assim 
como eles compartilharam suas histórias conosco. Falaremos sobre nossas 
experiências e, em seguida, relacionaremos essas experiências com as 
experiências de Port Augusta. Então podemos traduzir tudo isso para a nossa 
língua e compartilhar isso através da nossa comunidade. Trata-se de 
compartilhar conhecimento e compartilhar histórias juntos. 
 
Então começou um processo de compartilhar histórias e mensagens para trás e 
para frente entre as comunidades. As idéias narrativas influenciaram como isso 
aconteceu, mas esse projeto foi poderosamente moldado pelo entusiasmo 
sincero que os membros de Yirrkala, Gunyangara e Porto Augusta 
demonstraram com a idéia de trocar histórias e mensagens. 
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Como equipe, começamos a adotar uma posição de "mensageiro". Nosso papel 
envolvia permanecer descentralizado e facilitar um processo pelo qual as 
iniciativas importantes que estão sendo tomadas pelos membros da 
comunidade poderiam ser descritas e documentadas mais ricamente e, em 
seguida, encontrar maneiras pelas quais essas histórias e mensagens poderiam 
ser compartilhadas entre as comunidades. Ao longo do caminho, nosso papel 
também foi reunir cerimônias de mini-definição (White, 1999) em todas as 
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ocasiões possíveis, para que os membros da comunidade pudessem ouvir e 
experimentar como suas palavras tocavam e influenciavam positivamente a vida 
dos outros. Às vezes, esses "outros" estavam em comunidades aborígenes em 
diferentes partes do país. Mais tarde no projeto, histórias e mensagens 
começaram a ser trocadas entre os mares para a Nova Zelândia, Samoa e até 
para os EUA e Canadá. 

 
 

Mas primeiro nossa tarefa era ajudar os membros da comunidade em Yirrkala e 
Gunyangara a articularem histórias e mensagens específicas que desejavam 
enviar a outras pessoas. Estes não eram apenas qualquer tipo de mensagem. 
Eram mensagens que continham habilidades e conhecimentos culturais 
especiais sobre como responder a algumas das dificuldades atuais enfrentadas 
pelas comunidades aborígenes. Foram mensagens de como os membros da 
comunidade estão tentando recuperar a vida da comunidade das dificuldades 
que estão enfrentando atualmente. Eles eram histórias de como os membros da 
comunidade estão mantendo suas esperanças e sonhos apesar dos obstáculos 
profundos. Eles eram histórias de esperanças, habilidades e conhecimentos 
especiais que muitas vezes são negligenciados ou negligenciados. 

 

MENSAGENS DOS ANCIÃOS  

Na nossa primeira viagem a Arnhem Land, nós convidamos dois anciões na 
Yirrkala, Djerrknu (Eunice) Marika e Djuwalpi Marika, para fazer um vídeo de 
mensagens curtas que podem faze-los "voltar" a Porto Augusta. Eles 
responderam de forma carinhosa ao convite e Djerrknu Marika descreveu como 
ela se sentiu em como esse processo foi importante para ela:  

Estamos nos sentindo pela nossa comunidade, mas nossos corações são para 
todas as pessoas. Gostaríamos de compartilhar essas palavras com os outros, 
com o mundo em geral. Gostaríamos que você soubesse sobre o que está 
acontecendo aqui. Gostaríamos de trocar ideias com outras comunidades. Nós 
não devemos nos esconder. Devemos nos compartilhar abertamente. Nós 
estamos vivos e nossas palavras devem viajar, eles devem ir em viagens, mais 
e mais para permitir que as pessoas nos vejam. 

 
RECOLHENDO HISTÓRIAS DAS PESSOAS DE YOLNGU 

Ao nos encontrarmos com o povo de Yirrkala e Gunyangara, continuaríamos a 
ler as palavras de Porto Augusta e convidá-las a compor suas próprias 
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mensagens. O inglês é apenas uma terceira, quarta ou até quinta língua para 
alguns yolngu, mas é a única língua que é compartilhada pelo povo de Yirrkala / 
Gunyangara e aqueles em Porto Augusta. Ao trabalhar em Arnhem Land, a fim 
de possibilitar que as mensagens fossem enviadas em inglês, anotamos as 
respostas faladas das pessoas e as lemos de volta para elas. À medida que as 
mensagens eram compostas e depois lidas de volta para verificar sua exatidão, 
percebemos que essas novas anotações tomavam a forma de pequenas 
cerimônias de definição. Através do processo de ouvir suas mensagens lidas de 
volta para eles, os membros da comunidade começaram a abraçar suas 
próprias histórias de habilidades e conhecimento de como estavam lidando com 
tempos difíceis, e estavam fazendo isso na presença de um público imaginado 
do povo de Port Augusta. 

 
 

Participar deste processo levou o idoso Djuwalpi Marika a nos convidar para 
nos reunirmos com muitos membros diferentes de sua comunidade - idosos, 
mulheres, homens, rapazes e moças. Como ele descreve a seguir, ele viu essa 
reunião e o compartilhamento de histórias de grande importância: 

SONHOS E VISÕES PARA YIRRKALA | Djuwalpi Marika  

Yirrkala é um lugar único. É um verdadeiro paraíso. Nós temos uma rica e forte 
história cultural. No momento nós estamos vivendo com tantos problemas. Nós 
tivemos muitas mortes e muitos suicídios. Isso tem trazido muita tristeza e 
sentimento de perda. Há muitos problemas com drogas e álcool. A noite nós 
escutamos brigas e vidros quebrando. É como um pesadelo.  
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Apesar de todas essas dificuldades, ainda temos visões e sonhos para essa 
comunidade. Nós nos apegamos a esses sonhos mesmo em tempos muito 
difíceis. Queremos trazer a comunidade de volta ao que era antes ... à noite 
você podia ouvir o som dos palitos se batendo (objeto característico daquele 
povo), o yidaki e cantar na fogueira. Estamos analisando esses problemas e 
identificando como resolvê-los. Temos uma boa rede de pessoas que estão 
fazendo tudo o que podem - uma patrulha comunitária dirigida por mulheres 
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fortes, uma unidade de drogas e álcool, o esconderijo de uma mulher, jovens 
que estão escrevendo e cantando músicas e uma forte liderança no conselho. 

 
Muitas pessoas estão contribuindo para manter esses sonhos e visões. Os 
jovens da comunidade fizeram um vídeo. Chama-se "Uma visão para o 
Yirrkala". Tem vozes de jovens, pessoas idosas e também vozes do nosso 
passado, nossos ancestrais. Nossa visão está sendo unida por pessoas mais 
jovens e mais velhas. 

 
Apesar de todos os problemas que acontecem ao nosso redor, estamos 
mantendo nossos sonhos e visões para essa comunidade. As pessoas de água 
salgada sabem que a água pode ser hoje áspera e ainda assim suave 
novamente amanhã. Esse conhecimento nos ajuda. Aqueles de nós do interior 
sabem que quando os incêndios vêm, há maneiras de sobreviver. Nós 
assistimos os cangurus. Onde eles quebram a linha do fogo, isso fornece a 
oportunidade. Nós sabemos então passar pelo desespero do fogo. No 
momento, é como se a água fosse áspera, mas sabemos que será bom 
amanhã novamente. Ou é como quando os incêndios estão sobre nós e 
estamos fazendo tudo o que podemos para descobrir como romper o fogo. 

 
Estes são tempos difíceis, mas estamos mantendo nossas visões e sonhos 
para Yirrkala. Esses sonhos e visões têm longas histórias. Eles foram 
carregados por milhares de anos pelos nossos ancestrais. Eles agora estão 
sendo realizados de diferentes maneiras por diferentes membros de nossa 
comunidade, por membros do conselho, por mulheres fortes, por jovens e por 
crianças. 
 

Tudo começa a partir das raízes. Precisamos nos sentar juntos, no chão, 
debaixo da árvore para compartilhar nossas visões. Queremos reunir os idosos, 
jovens e crianças para compartilhar histórias e encontrar caminhos para o 
futuro. À medida que nossas histórias se unirem, ficaremos mais fortes. Todas 
as vozes precisam ser ouvidas. Todas as nossas habilidades, todo o nosso 
conhecimento, precisam ser reunidas. Cada membro do Yirrkala tem histórias e 
sonhos para este lugar. Precisamos ouvi-los. 
 

A convite de Djuwalpi Marika, começamos a nos aproximar de diferentes 
membros de Yirrkala para falar sobre como eles têm tentado lidar com os 
tempos difíceis pelos quais vêm passando para que possamos compartilhar 
essas histórias com as pessoas em Porto Augusta. Um processo semelhante 
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começou a se desdobrar em Gunyangara. 
 

HISTÓRIAS DE MULHERES 

Crucialmente, Djapirri Mununggirritj, Coordenador do Centro de Recursos para 
Mulheres de Yirrkala, começou a nos apresentar mulheres em ambas as 
comunidades que estavam dispostas a enviar mensagens e compartilhar suas 
histórias. Logo ficou claro que as palavras de Porto Augusta sobre experiências 
de visitas de entes queridos perdidos em sonhos tocavam o coração das mães 
yolngu. Eles queriam enviar a seguinte mensagem de volta para o sul: 

HISTÓRIAS DAS MULHERES DE YOLNGU: NOSSAS FORMAS 
ESPECIAIS DE LIDAR COM O GRIEF  

Houveram tantas perdas ultimamente que há muita tristeza aqui. Todos nós 
temos tentado fazer o que podemos para responder a esse pesar. Nós temos 
maneiras especiais de lidar com a perda e o luto. 

 
O primeiro trovão do ano ~ Quando o primeiro trovão do ano ocorre, isso toca o 
coração de qualquer mãe que tenha tido uma perda. Ele lembra as mães que 
perderam um filho que ele não vai estar com elas no Natal. O primeiro trovão do 
ano ecoa nos corações das mães. Nós nos fazemos perguntas: Eu posso 
continuar? Sou capaz de encontrar maneiras pelas quais o que experimentei 
pode ajudar outras pessoas? Como posso ter certeza de que os outros não 
passam pela mesma coisa? 
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O choro das mães ~ Quando uma família perde alguém, o choro das mães dura 
anos. Em todo sol nascente, há o choro da mãe. Quando o sol se põe, esse é o 
grito da mãe. Chamadas de tristeza ecoam pelas terras. Nossa dor também 
está ligada aos quatro ventos - Lungurrma, Bulunu, Barra e Djaladthun. Isso 
pode continuar por cinco anos. Há alimentos que não comeremos, lugares que 
não serão usados. Valorizamos nossos filhos aqui, quando perdemos um deles, 
os gritos das mães não param por anos. 
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Muita dor ~ Muitas de nós mães passaram por tanta dor, tanto sofrimento. Perdi 
um filho para o suicídio e quase perdi outro. Nós perdemos muitos jovens. Em 
vez de jovens cantando para pessoas mais velhas, foi o contrário. Alguns dos 
nossos jovens viram coisas ruins. Alguns deles perderam pessoas que amavam 
muito. Nossos jovens são muito importantes para nós. Continuamos fazendo 
tudo o que podemos para mantê-los vivos. Às vezes não sabemos o que fazer 
para deixar nossas crianças seguras. Esse é um sentimento terrível. Fazemos 
tudo o que podemos, tudo em que podemos pensar. Mas o que você faz para 
salvar uma pessoa que está planejando o suicídio? Às vezes não há resposta. 
Nós só podemos continuar fazendo tudo o que pudermos. 

 
Sonhos ~ Às vezes nossos entes queridos nos visitam em nossos sonhos. Eles 
nos dizem que estão bem agora e nos oferecem conforto através de suas 
palavras e seu toque. Nós não nos assustamos com isso. Nós sabemos que 
eles estão cuidando de nós. Desta forma, eles ainda nos oferecem conforto, 
embora não estejam mais aqui na Terra. 
 
Às vezes, se eles se arrependem das coisas que fizeram, ou como morreram, 
podem até voltar a sonhar para pedir desculpas à mãe ou ao pai sobre o que 
aconteceu. Esses sonhos podem ser muito reconfortantes. Nós também 
sentimos sua presença durante nossas horas de vigília. Nós os sentimos 
quando menos esperamos. Certos cheiros ou sons os evocam. Nossos entes 
queridos permanecem conosco. Eles andam conosco na vida. 
 
Nossa preocupação com nossos jovens ~ Estamos morando aqui em frente à 
refinaria. A terra fala para nós. Fala do mal que foi feito. Chora. Nos toca 
quando ouvimos. Nós somos os idosos mais velhos de nossa comunidade e 
estamos preocupados com nossos jovens. A noite é para nós dormirmos, mas 
agora nos sentamos olhando para a estrada, esperando que nossos jovens 
voltem para casa. Nós nos sentamos a noite toda com preocupação. Ele está 
em apuros? Houve um acidente? A preocupação fica conosco até vermos o 
carro descendo a estrada, até vermos que ele está em casa. Às vezes 
choramos uma noite inteira. Nossas lágrimas lembram como nossos velhos 
costumavam viver. Nós temos nos apegado a sonhos e poemas. 

 
 

ESTRADA DE PRATA  

 Por Gayili Marika Yunupingu  
 

Ontem à noite eu vi uma estrada prateada  
Direto através do mar  
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E rápido como eu corri ao longo da costa  
Aquela estrada rápida me seguiu. 

 

Seguiu-me por toda a baía  
Onde pequenas ondas dançam em sintonia  

E no final da estrada de prata lá  
Pendurou uma lua prateada 

 
Em um céu verde pálido 

Com um caminho brilhante e largo  
Em uma noite eu trarei aquela lua prateada  

Através daquela estrada prateada 
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À noite, quando esperamos que nossos jovens voltem para casa, penso na 
estrada de prata. Recentemente, há sinais de que os sonhos estão sendo 
levados adiante, que nossos jovens estão se acomodando, ouvindo, voltando 
para as pátrias. Eles estão segurando seus sonhos e eles estão passando 
adiante. Eles estão se esforçando para ficar longe de problemas. Eles vão 
pescar, acampar, fazer lanças. Eu irei embora em breve. Mas eu serei feliz em 
espírito porque deixarei meus filhos felizes. Ultimamente há sinais de que a 
servidão está começando a se romper. Vamos continuar observando a estrada 
de prata. 

 
 

Momentos em que a felicidade está em nossos corações ~ Mesmo quando há 
tanta tristeza ao nosso redor, ainda há momentos em que há felicidade em 
nossos corações. Apesar de tudo o que está acontecendo, ainda temos 
momentos em que a felicidade exala, quando dizemos: "Ok, é isso. Vamos 
entrar no carro ... vamos! Acampamos, compartilhamos histórias, cantamos. 
Isso sempre foi verdade. Faz parte do nosso caminho. De alguma forma, 
mesmo em tempos difíceis, encontramos maneiras de garantir que a felicidade 
permaneça em nossos corações. 
 
Honrar a vida através da criação de um "poste" especial ~ Quando uma pessoa 
morre, um "poste" especial - chamado de baburru - é feito em sua honra. Isto é 



www.dulwichcentre.com.au  www.reciclandomentes.org 

dado à mãe e pai da pessoa que morreu, ou ao seu parente mais próximo. E 
então é passado através das gerações. É uma maneira de sempre lembrar e 
honrar a pessoa que morreu. Quando olhamos para esses pólos, também nos 
lembramos das coisas que aprendemos com a pessoa que faleceu. Eles nos 
ajudam a refletir e pensar continuamente sobre nossas próprias vidas. Esses 
pólos são importantes para nós e fazemos o que podemos para protegê-los. 
Durante os períodos em que o álcool e as drogas estão afetando os membros 
da família, se isso significar que um desses polos está em risco, poderemos 
escondê-lo e trazê-lo apenas quando o respeito tiver retornado. 

 
Como as mulheres yolngu falavam sobre sua dor, os membros da equipe não 
eram passivos. Fazíamos anotações e, por meio de perguntas e reflexões 
ocasionais, procurávamos extrair conhecimentos culturais e comunitários 
especiais sobre formas de lidar com a perda. Procuramos extrair os valores que 
moldaram o luto dessas mães, e foi dada atenção especial às palavras e frases 
exatas das mulheres. Quando lemos as palavras de volta para eles, um 
colaborador-chave disse: "Nossas palavras são como poesia". A poesia e a arte 
implícitas nas respostas das mães yolngu ao sofrimento tornaram-se mais 
ricamente descritas como resultado desse processo. Significativamente, 
também começamos a ouvir falar de uma ampla gama de ações que essas 
mães estão tomando para tentar evitar mais perdas. Começamos a ouvir 
histórias sobre as muitas maneiras pelas quais as mães yolngu estão fartas do 
que vem acontecendo e de como estão tomando medidas para lidar com o luto, 
o alcoolismo, os conflitos e os suicídios em suas comunidades. Parecia 
particularmente importante encontrar formas de reconhecer essas respostas e 
tornar as habilidades envolvidas nessas respostas mais visíveis e mais 
amplamente conhecidas. Também procuramos traçar a história das iniciativas 
atuais. O documento a seguir foi resultado dessas explorações: 

 
MÃES TOMANDO ATITUDE 

Um grupo de senhoras nesta comunidade tem tentado por muito tempo ajudar 
aqueles que estão se perdendo. Vinte anos atrás, esta casa aqui era um refúgio 
para as mulheres. Eles costumavam vir aqui quando seus maridos os 
espancavam. Eles vieram aqui por segurança e por uma boa noite de sono 
quando a casa deles era perigosa. Isso foi nos anos 80, quando homens de 
meia-idade estavam bebendo. Entramos em contato com esses homens, 
conversamos com eles sobre as crianças, sobre como elas devem estar se 
sentindo. Nós conversamos muito, tomamos muita ação e as coisas se 
acalmaram. Os bebedores pesados começaram a limitar suas bebidas. Então, 
na década de 1990, tudo mudou. Os jovens começaram a beber. E como 
mulheres, começamos a agir novamente. 
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Lutando contra o "grog" ~ Depois que meu sobrinho morreu recentemente, nós 
começamos a tomar mais atitudes. Eu disse aos que bebiam que quando 
trouxessem álcool de volta para a comunidade, eu estaria esperando por eles, 
com meu clube. Eles voltaram com um pacote de 30 cervejas. Nós pegamos 
isso deles. Comecei a jogar as latas no ar e bati nelas com o meu clube. Minha 
irmã pegou um facão. Ela começou a fazer o mesmo que eu, mas cortando as 
latas. Nós estouramos moldes de vinho com nossas unhas, ou com lanças. 
Quando eles esconderam a cerveja em caixas de limonada, não fomos 
enganados. Quando eles escondiam álcool embaixo de suas roupas, nós os 
estourávamos e o álcool às vezes se derramava por suas pernas. O inimigo é o 
grogue e agora estamos pegando armas contra o inimigo. 

 
Nós costumávamos ser jogadores de softball e essas habilidades agora estão 
se tornando úteis (risos)! Nós temos um objetivo muito bom. E temos muitas 
histórias engraçadas sobre nossos esforços para libertar essa comunidade do 
álcool. Há uma longa história de ação aqui. As coisas se aquietaram aqui agora. 
A bebida não parou, mas há muito menos gritaria, muito menos agressão. Isso 
parou. Está mudando a nossa família. Eles estão nos ouvindo e isso está 
mudando. 

 
Reconectando-se com nossos entes queridos quando as drogas os afastaram ~ 
Pode ser doloroso quando nossos jovens estão usando drogas ou cheirando 
gasolina. É como se os perdêssemos para as drogas. Quando uma pessoa 
jovem deixa a comunidade, deixa a família e está na cidade, as mães às vezes 
não sabem o que fazer. É uma situação muito preocupante. Como mães, 
fazemos tudo que podemos. Houve um tempo, no passado, quando meu filho 
estava cheirando gasolina com um grupo de outros jovens na praia. Eles 
ficaram lá por muitos meses. Eu dirigia até a praia e ia até onde todos os jovens 
estavam, inclusive meu filho, e eu dizia a todos: "Alguém viu meu filho? Estou 
sentindo muita falta dele. Se alguém vir meu filho, eles podem dizer que sinto 
falta dele. O quarto dele ainda está vazio. ”Às vezes, eu também levava comida 
ou algum dinheiro para ele e pedia aos outros meninos para darem a ele se o 
vissem. Ele estava sempre lá, é claro, ouvindo e eu sabia disso. Eu podia vê-lo. 
Eu fiz isso mês após mês: apenas dizendo ao grupo que sentia falta do meu 
filho. Então, um dia, ele voltou para nossa casa e para nossas vidas. Ele nunca 
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falou sobre o que eu fiz. E ele nunca voltou a esse estilo de vida. 
 
Às vezes conseguimos fazer isso. Outras vezes continuamos a passar a 
mensagem: "Eu te amo. Você sabe que tem uma cama e uma casa e pais que 
amam você”. Entramos em contato com jovens. Nós tentamos respeitá-los e 
isso torna mais possível que eles nos respeitem. Foi assim que nos livramos do 
cheiro de gasolina na comunidade. Mas ainda há muito a fazer em relação às 
questões de drogas e álcool. Estamos procurando novas maneiras de se 
reconectar com os entes queridos quando as drogas se afastarem. 
 

O TRABALHO DA PATRULHA COMUNITÁRIA  

Nós temos uma patrulha comunitária agora. Tudo começou quando as mulheres 
caminhavam para levar comida àqueles que estavam bêbados na periferia da 
comunidade. Agora nós temos um veículo. Nós pegamos pessoas que estão 
bêbadas, nós as tratamos gentilmente, nós as trazemos para casa, as 
colocamos na cama e lhes diz para ficarem seguras. As pessoas nos ouvem 
porque temos mulheres velhas conosco. Os jovens ouvem. Nós esperamos até 
o dia seguinte, quando eles estão sóbrios, para conversar com eles. 
 
Se eles continuarem com a estupidez, nós os mandamos para uma terra natal, 
por algumas semanas, onde não há grogue, nem drogas. Sempre abordamos 
as pessoas com gentileza, mesmo que estejam agindo mal. Nós nunca os 
atingimos. Nós nunca nos aproximamos deles de maneiras que possam torná-
los medrosos. Dizemos a eles: "Nós nos importamos com você, amamos você" 
e eles percebem isso. Nós os respeitamos e isso, por sua vez, significa que eles 
nos respeitam. 
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Preenchendo a lacuna para aqueles que estão separados da família ~ A família 
é muito importante para nós. Quando as pessoas se desconectam da família, 
quando os problemas atrapalham e quando os relacionamentos ficam tensos, 
as pessoas ficam muito solitárias e é aí que correm mais riscos. Isso é porque a 
família é tão importante para nós. Mesmo as pessoas que pensam que não têm 
famílias que se importam com elas, elas têm famílias. Estamos todos 
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relacionados uns aos outros aqui em cima. Todos os yolngu estão relacionados 
entre si. Se vemos alguém que está com problemas, e se a sua família imediata 
não está mais conectada a eles, então nós os alcançamos. Nós conversamos 
com eles. Nós tentamos preencher a lacuna entre eles e sua família. E depois 
tentamos ligá-los de volta à família deles. Por exemplo, vi um garoto que estava 
muito bêbado deitado ao lado da estrada. Quando perguntei o que estava 
errado, ele disse: "Minha família não me ama. Eles não se importam comigo. 
”Eu o levei para a minha casa, coloquei-o na cama e dei-lhe um grande 
alimento. No dia seguinte, eu o levei de volta para seus pais. Nós nos sentamos 
juntos e eu retransmiti as preocupações do menino. Isso fez uma grande 
diferença. 
 

Eu o vi ultimamente e ele está indo muito bem. Quando notamos jovens que 
estão perdendo o seu caminho, choramos por dentro e adoramos sentar com 
eles. Quebra meu coração ver jovens perderem seu talento, isso é importante 
para nós, então eu tento falar com eles. Nós conversamos juntos. Nós falamos 
sobre sair da armadilha. Álcool e drogas são como uma armadilha ou um 
buraco. Nós conversamos sobre isso e sobre maneiras de sair. Estou sempre 
ciente que tentar sair é a escolha deles. Eu compartilho histórias com eles. 
Histórias sobre como era aqui quando eu cresci. Como vimos o primeiro pub 
sendo construído. Como vimos tantas mudanças. Nós compartilhamos histórias. 
Eu também tento reconectá-los com o lado espiritual da vida, para ligá-los de 
volta a um senso de espiritualidade. Quando falo com eles, eles começam a se 
imaginar de maneira diferente. Eles podem se ver em uma imagem maior. 
Quando falamos sobre a armadilha, sobre o poço, eles concordam comigo. Eles 
dizem: "Algum dia eu poderia começar a limitar minha bebida. No momento, é 
muito difícil. Mas algum dia ... 

 
Tentamos capacitar nossos jovens para conversar conosco. Encontramos 
maneiras de preencher a lacuna e depois conectar as pessoas à sua família 
imediata.  
 
Como responder quando alguém está desesperado e pode tirar a própria vida ~ 
Quando estamos em patrulha comunitária, às vezes somos chamados para 
jovens que estão ameaçando tirar a própria vida. Houve um tempo em que um 
jovem subiu em um poste e estava dizendo que ia se enforcar. Quando fui até 
ele, conversei com ele muito gentilmente, muito calmamente. E ele me ouviu e 
desceu. Houve outro momento em que um jovem estava no telhado de uma 
casa e pronto para se enforcar. Quando falamos com eles, as pessoas nos 
ouvem e respondem. Isso ocorre porque existem maneiras particulares em que 
nos aproximamos das pessoas nessa situação. Se estivermos tensos, 
zangados ou ansiosos, eles perceberão isso e reagirão a isso. Nossa voz calma 
os acalma. Às vezes os membros da família decolam nesses momentos, é 
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demais para testemunhar, ou eles estão com medo, eles não sabem o que 
fazer. Nos voltamos para os jovens nesses momentos. Nós falamos com eles 
com gentileza e cuidado. Nós tentamos preencher a lacuna entre eles e suas 
famílias. Muitas vezes, depois, os levamos para uma praia próxima, para 
ficarmos sozinhos, nos sentarmos e conversarmos juntos. Nós falamos de 
maneiras que nos permitem descobrir qual é o problema, porque eles estão 
tentando prejudicar a si mesmos, o que está incomodando. Conversamos com 
eles de maneiras que lhes permitam falar de volta. 

 
 
 
Não se trata apenas de responder nesses momentos de crise. Também 
observamos de perto pessoas vulneráveis. Outros membros da comunidade 
nos dirão se estão preocupados com alguém e, quando soubermos disso, 
ficaremos de olho neles e teremos uma conversa tranquila sempre que for 
necessário. Algumas dessas habilidades foram desenvolvidas por meio de 
cursos de treinamento. Temos feito dramatizações para descobrir como 
responder às pessoas quando elas são agressivas ou quando mal conseguem 
falar. Nós trazemos todas as nossas experiências e habilidades para este 
trabalho. Algumas dessas habilidades têm longas histórias. Alguns de nós 
perdemos membros da família para o suicídio. Estamos dedicados a fazer o que 
pudermos para evitar mais perdas de vida. Nossos jovens são preciosos para 
nós. 
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Respondendo à violência ~ Também tivemos que desenvolver maneiras de 
responder à violência em nossa comunidade. Se vemos a violência acontecer, 
um homem batendo em uma mulher, então sempre interviremos. Lembro-me de 
uma vez quando vi um homem batendo em sua esposa. Nós fomos até eles e 
eu disse, com firmeza: ‘Pare de bater em sua esposa.’ E então eu fiz uma piada: 
‘Se o sangue começar a sair de sua cabeça, você terá que beber! Pare com 
isso. Vamos para casa. "Isso os fez rir. Eu era forte, mas também usava humor. 
A maneira como você aborda essas situações é muito importante. Existem 
habilidades envolvidas em como desarmar esses tipos de situações. Alguns de 
nós, no passado, usamos nossas próprias casas como casas seguras, onde 
mulheres e crianças poderiam passar a noite se o homem estivesse sendo 
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violento. No passado, também desenvolvemos um programa para lidar com a 
violência doméstica na comunidade. Nós faríamos uma reunião com o homem e 
a mulher e seus pais e membros importantes da comunidade. Falaríamos sobre 
como a violência doméstica não faz parte da nossa cultura e como devemos 
simbolicamente quebrar todas as armas. Nós os levamos a pensar sobre as 
experiências das crianças. 
 

E nós sempre ajudamos as mulheres que estavam tendo dificuldades. Estamos 
orgulhosos dessa história de como tentamos lidar com a violência doméstica em 
nossa comunidade. Ainda há mais a fazer. Esperamos um dia que haja uma 
casa segura na comunidade. Isso é algo que ainda estamos trabalhando. 

 
 

Intervenção em conflitos ~ Às vezes há conflito significativo entre os membros 
da nossa comunidade. Recentemente, houve uma ocasião em que dois grupos 
estavam frente a frente com lanças. Como mulheres, ficamos no meio delas. 
Nós quebramos as lanças e jogamos algumas delas nos telhados. Houve outra 
ocasião em que jovens atacaram a polícia com facões. Foram as mulheres de 
patrulha da comunidade que novamente intervieram e garantiram que ninguém 
se machucasse. Temos que permanecer calmos nestas situações. Passamos 
por treinamento de autodefesa para termos maneiras de reagir. Se não 
intervirmos, pode haver consequências terríveis. 
 

Ultimamente, os membros da comunidade começaram a nos chamar em vez da 
Polícia quando haviam problemas. Se nos depararmos com uma pessoa 
agressiva, mas eles não estiverem prejudicando ninguém, nós os deixaremos e 
voltaremos mais tarde, quando eles se acalmarem. Quando as pessoas que 
estão muito bêbadas ou afetadas por drogas, vamos buscá-las e levá-las para 
casa. Vamos deixar até o dia seguinte para conversar com eles. No dia 
seguinte, vamos nos sentar com toda a família e conversar sobre tudo. 
 
Se a situação é tensa, às vezes o humor é muito importante. Nós brincamos 
juntos. Eles nos fazem rir e nós os fazemos rir. Por exemplo, se vemos um 
homem bêbado e este for um bom homem para casar, podemos dizer: "Venha, 
vou levá-lo para casa". E há muita risada! As outras mulheres dirão: "Não, 
venha no nosso carro, é melhor você levar!" São momentos muito engraçados. 
Eles tiram qualquer constrangimento, agressão ou vergonha. 
 
Algumas pessoas mais velhas da comunidade estão tendo um sono melhor 
agora, porque sabem que a patrulha da comunidade está lá fora. Tem havido 
muito com o que se preocupar. Ainda há muito com o que estamos 
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preocupados, mas é significativo que haja mulheres que estão sempre 
disponíveis agora para responder a esse tipo de crise, para atender as pessoas 
com cuidado e para vinculá-las às suas famílias. 
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Os tipos de habilidades e conhecimentos descritos aqui pelas mulheres Yolngu 
são de extrema relevância em relação à prevenção do suicídio e outros atos de 
dano em suas comunidades. De fato, desde o desenvolvimento da patrulha 
comunitária, as taxas de suicídio diminuíram nas comunidades (12). Encontrar 
maneiras para que iniciativas como a patrulha comunitária se tornem mais 
ricamente descritas, para que as habilidades específicas associadas a essa 
iniciativa possam ser mais vividamente conhecidas, tornam possível que essas 
habilidades sejam ainda mais utilizadas e também para outras pessoas na 
comunidade e em outros lugares para aprender como fazer uma ação 
semelhante. 

As mulheres yolngu começaram a compartilhar essas histórias sobre suas 
habilidades e iniciativas em resposta a ouvir as palavras de Porto Augusta. 
Enquanto ouvíamos as mulheres Yolngu, tomávamos notas enquanto falavam, 
e depois escrevíamos essas anotações em documentos, alguns dos quais 
incluímos aqui. No dia seguinte, procuramos as mesmas mulheres e lemos os 
documentos que continham suas palavras. Essas re-declarações foram 
conduzidas de maneira relativamente formal e cerimonial. Os membros da 
comunidade puderam sentar e ouvir um relato de algumas das habilidades e 
conhecimentos que estavam colocando para trabalhar em suas vidas. 

Esses documentos combinaram as palavras de diversos membros da 
comunidade em torno de temas compartilhados (13). Depois de ler os 
documentos, verificamos se todos os presentes estavam satisfeitos com a 
redação e se queriam fazer ajustes. Uma vez que os documentos foram 
finalizados, indicamos que levaríamos suas palavras conosco e as 
compartilharíamos com as comunidades no sul. Também deixamos claro que 
retornaríamos em um mês ou mais para que eles soubessem o que as histórias 
deles significavam para os outros. 
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RETORNANDO PARA O SUL – REUNINDO RESPOSTAS DE 
TESTEMUNHAS  

As histórias e os videoclipes de Yirrkala e Gunyangara foram então levados de 
volta para o sul, primeiro para Adelaide e depois para Porto Augusta. O próximo 
passo foi reunir uma série de respostas de testemunhas externas (White, 1999). 
Em Adelaide, o Serviço de Saúde Aborígene local é chamado Nunkawarrin 
Yunti. Aqui há um programa de treinamento em abordagens narrativas para 
terapia e trabalho comunitário e perguntamos aos participantes deste programa 
se eles estariam dispostos a atuar como testemunhas externas das histórias do 
norte. Eles ficaram encantados com isso. É claro que também retornamos a 
Porto Augusta e compartilhamos com a comunidade o que suas histórias 
provocaram. 

Até agora, esse processo desenvolveu vida própria. A segunda reunião em 
Porto Augusta envolveu uma cerimônia de definição bidirecional. Mensagens 
estavam sendo enviadas para Porto Augusta, demonstrando o profundo 
impacto que suas histórias sobre a resposta à perda haviam tido na terra de 
Arnhem. Ao mesmo tempo, o povo de Porto Augusta foi convidado a enviar 
mais mensagens ao povo Yolngu sobre a influência que as histórias de Yolngu 
terão em Porto Augusta. Essas trocas mútuas deveriam caracterizar o restante 
do projeto. 

 
 

Para dar uma ideia dos tipos de mensagens que foram enviadas para trás e 
para a frente, incluímos alguns exemplos aqui: 
 

MENSAGENS DO POVO ABORÍGENE NO PORTO AUGUSTA E 
ONDE MAIS FOR PARA O POVO DE YOLNGU – EM RESPOSTA 
À AUDIÇÃO DAS HISTÓRIAS DE YIRRKALA AND 
GUNYANGARA 
 

Uma brisa suave e um terreno comum ~ Nós apreciamos tanto que você 
compartilhou essas histórias conosco. Enquanto ouvíamos suas histórias da 
terra de Arnhem, visualizei suas palavras como uma suave brisa de força e 
determinação. Essa é uma brisa que nos diz que há muitas semelhanças entre 
nossas diferentes comunidades. Todos nós estamos passando pela perda e 
pelo sofrimento. Conforme suas palavras vão nessas jornadas, a brisa está 
ficando cada vez mais forte. E à medida que fica mais forte, acho que haverá 
mais participação, haverá mais maneiras de agirmos para resolver os 
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problemas enfrentados por nossas famílias e nossas comunidades. É como se 
você estivesse enviando uma mensagem naquela brisa suave, uma mensagem 
para todos os aborígenes. Essa brisa suave é para nos ajudar a falar sobre o 
sofrimento e as formas de nos unirmos. É uma brisa suave que agora está se 
movendo pela Austrália. Você está enviando uma mensagem para todas as 
comunidades aborígines, uma mensagem sobre o que está acontecendo em 
sua comunidade. É uma mensagem para manter nossas esperanças e sonhos 
vivos. É uma mensagem sobre não perder de vista nossas visões para o futuro. 
É uma brisa que vai continuar tocando em diferentes comunidades agora. 
(Mulher aborígene de Adelaide) 
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Uma estátua mostrando a força e o amor de mulheres aborígenes ~ Para mim, 
como uma mulher aborígene, depois de ouvir as histórias das mulheres ao 
norte, eu gostaria de ficar ao lado deles e colocar meus braços ao redor deles! 
Quando há muitas mortes em uma comunidade, há sempre conflitos que 
dividem as mulheres também. Mas parece que eles estão encontrando 
maneiras de unir as mulheres porque todos nós queremos atingir esse objetivo. 
As palavras dessas mulheres reforçaram isso para mim. Nós tivemos muitas 
mortes em nossa comunidade recentemente e há muita divisão. Mas as 
palavras deles me encorajaram a tentar reunir as mulheres. Você sabe o que? 
Enquanto penso sobre isso e sobre as histórias deles, eu adoraria ver uma 
grande estátua de mulher negra em algum lugar! Uma enorme estátua 
mostrando a força e o amor de mulheres aborígines! (Mulher aborígene de Port 
Lincoln) 

Patrulha Comunitária ~ Adorei ouvir sobre o trabalho da patrulha comunitária. É 
disso que precisamos aqui em Porto Augusta. Eu adorava ouvir sobre como 
eles levam mulheres mais velhas com eles nessas patrulhas e como as 
pessoas respeitam isso. Talvez seu trabalho e suas palavras nos inspirem a 
fazer algo assim aqui em Port Augusta. (Mulher aborígine de Port Augusta) 
 
Uma mensagem de um homem aborígene para as mulheres do norte ~ Como 
um homem aborígene, gostaria de reconhecer a posição que essas mulheres 
estão tomando contra os alcoólicos. Eu acho que é tão importante o que eles 
estão fazendo. Todos nós precisamos pegar esses tipos de estantes porque eu 
vi o que o álcool faz com os homens, e depois o que os homens fazem com as 
mulheres. Eu acho que o que eles estão fazendo é fantástico. Mas eu não tenho 
tanta certeza se os morcegos de softball são o caminho a seguir! (Riso). 
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Falando sério, significava muito para mim ouvir as vozes dessas mulheres 
fortes. Na cultura aborígene, a mulher é provavelmente o membro mais 
poderoso da família porque nos dá à luz. Na cultura aborígine, a terra é a Mãe 
Terra. Nós nascemos dela, nós viemos da terra, e quando morremos somos 
enterrados de volta no chão. Como um homem aborígene, eu realmente quero 
reconhecer nossas mulheres, pela dor que elas sofrem e por sua força. Eles 
têm tanta força quando dão à luz bebês, quando criam a família quando o 
marido não está lá ou o parceiro sai. Eu só quero realmente reconhecê-los. 
(Homem aborígene de Port Lincoln) 

 
Levando armas contra o inimigo ~ O que eles disseram sobre o grogue ser o 
inimigo, e que agora eles estão atacando o inimigo, foi inspirador para mim. E a 
história sobre eles pegando armas contra o grogue é fantástica! Suas 
habilidades de softball soam como se estivessem sendo úteis. Eles me 
lembraram de uma história minha. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, meu pai e 
meus tios voltaram de uma pescaria e estavam todos muito bêbados. Eu fiquei 
doente disso e então eu entrei e entrei no carro, peguei todas as suas caixas de 
papelão, as arrastei pela estrada e entrei nos arbustos. Então eu fui para todos 
os pontos secretos onde eles esconderam o grogue na frente do carro. Eu 
agarrei cada lata e abri-as e joguei-as na estrada. Eu estava realmente farto. 
 
Eu gostava de ouvir como as mulheres do norte se cansaram também. Quando 
minha mãe viu o que estava acontecendo, ela achou que era tão engraçado, 
que eu estava dizendo ao meu pai para beber. Mas quando meu pai saiu ele viu 
o que eu estava fazendo, ele começou a chorar. Essa foi a única vez que vi meu 
pai chorar, exceto nos funerais. Ele começou a chorar e disse: "Me desculpe, eu 
não percebi". Então nós tivemos lágrimas e risos de uma só vez. Minha mãe 
pensou que era histérico! Você pode compartilhar essa história com as 
mulheres no norte? (Jovem aborígene de Ceduna) 
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Os pólos especiais ~ eu estava particularmente atraído pelos pólos especiais 
que eles fazem quando as pessoas morrem. É um belo pensamento que esses 
pólos são passados de geração em geração para lembrar a vida de um ente 
querido. Ultimamente, por algumas vezes, houveram tantas perdas rápidas em 
uma família que ficamos impressionados pela emoção. Podemos não ter tido a 
chance de ter sofrido por uma pessoa quando de repente estamos sofrendo por 
outra. Ter algo físico como um poste para lembrá-lo constantemente de cada 
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pessoa que faleceu me soa bonito. 
 

Isso é algo que eu vou pensar mais. Vou pensar em como poderemos fazer 
algo semelhante que também pode ser transmitido por gerações. (Mulher 
aborígine de Porto Augusta) 

 

Saindo do mato novamente ~ Significou muito para mim quando as pessoas do 
norte falaram sobre como costumava ser nos velhos tempos, quando à noite 
eles ouviam o som dos palitos se batendo durante os rituais e o canto em torno 
dos incêndios do campo, e como eles queriam isso de volta. Quando eu era 
mais jovem, e mesmo agora quando volto para casa, nunca ouvimos o som do 
bater dos palitos. Nós só tivemos anos de abuso e luta o tempo todo. Então não 
há essa comparação para fazer. Eu acho que o que eles tiveram é tão precioso. 
Eu não cresci com o canto ou a dança ou os palitos. Aqueles de nós que não 
cresceram com essas coisas às vezes têm um conhecimento especial sobre o 
quanto nossa cultura é preciosa e importante. Só ouvíamos os palitos batendo e 
cantávamos uma vez por ano, quando íamos acampar. Nós dirigiríamos o dia 
todo até o rio Murray. Esta sempre foi uma grande coisa familiar, todos os 
primos também iam, e meus tios, tias. Nós pegamos provavelmente três vans e 
com toda a nossa turma, haveria entre 15 e 20 pessoas! Quando chegamos lá, 
nos encontrávamos com os locais que nos levavam aos lugares especiais. Nós 
acampávamos à beira do rio e eles compartilhavam conosco suas histórias e 
seus históricos. À noite, nos sentávamos ao redor do fogo e cantávamos. À 
medida que envelhecemos, esses campos pararam de acontecer. Os adultos 
pararam de ir e as pessoas se afastaram. 
 

O abuso nunca parou, mas as viagens aconteceram. Começamos a nos 
misturar, em vez de nos orgulharmos de nossa cultura. Eu era o único garoto 
aborígine da minha escola, e tinha vários problemas de identidade, mas de 
alguma forma mantive o conhecimento de quão preciosa é nossa cultura. 
 

Você sabe, depois de ouvir essas histórias do norte, eu sei o que vou fazer. Vou 
voltar para casa e falar com minhas tias, minha mãe, meu tio, meu irmão e 
minha irmã. E todos nós vamos sair do mato. É aí que você pode relaxar 
totalmente. E isso nos lembrará todos da Nanna. 

 
 

Já faz muito tempo desde que saímos do mato. Meus irmãos nunca foram e eu 
tenho que levá-los. As palavras das pessoas do norte me lembraram do que 
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tenho que fazer. Eu tenho pensado por um tempo, mas as coisas acontecem 
por um motivo, você sabe o que quero dizer? Você ouve as coisas por um 
motivo e é como se as palavras deles me levassem a dar o próximo passo. Por 
favor, agradeça-os por mim. (Palavras da jovem mulher Wiradjuri, agora 
morando em Adelaide) 

 
Reunir essas respostas exigiu a participação ativa dos membros da equipe. 
Seja por meio de perguntas ocasionais ou por vezes no processo de edição das 
respostas, procuramos obter mensagens que: 

1. Claramente mencionou que partes das histórias do norte foram 
particularmente significativas para aqueles que as ouviram. 

2. Descreveu que tipo de imagem as histórias do norte evocavam para o 
ouvinte sobre as pessoas de Yirrkala e Gunyangara. 

3. Expliquei por que esses aspectos particulares das histórias ressoaram 
para eles pessoalmente. 

4. Entrevistado para onde o ouvinte foi levado para testemunhar essas 
histórias, ou seja, o que seria diferente para elas por ouvir as histórias do 
norte (14). 
 

As respostas acima oferecem exemplos de alguns ou de todos esses temas. 
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RUMO AO NORTE – COMPARTILHANDO AS REFLEXÕES DO 
TESTEMUNHO EXTERNO 

Tendo reunido uma ampla gama de reflexões e mensagens de Adelaide e Porto 
Augusta dirigidas aos anciãos Yolngu, mulheres, homens, rapazes e moças, a 
próxima viagem à Terra de Arnhem foi orientada em torno de dois propósitos. O 
primeiro, para compartilhar as mensagens abrangentes do sul sobre o que as 
histórias Yolngu significavam para aqueles que as ouviram. O segundo 
propósito era reunir mais histórias de Yirrkala e Gunyangara - particularmente 
histórias de homens e de jovens. Queríamos especialmente criar contextos nos 
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quais os rapazes pudessem enviar mensagens de volta ao Porto Augusta, como 
nos disseram em Yirrkala e Gunyangara, que jovens eram o grupo que mais 
corria risco de suicídio (15). 

 

RE-DECLARAÇÕES  

Para compartilhar as reflexões, várias cerimônias de definição foram 
convocadas. Estes ocorreram com mulheres, homens e jovens, em muitos tipos 
diferentes de ambientes. Alguns simplesmente aconteciam fora das casas de 
indivíduos que contribuíramQ para as histórias que foram enviadas para o sul. 
Outros ocorreram em reuniões mais formais em casas do conselho. Alguns até 
aconteceram em shopping centers quando por acaso topamos com alguém por 
quem tínhamos uma mensagem! Nessas cerimônias, às vezes relemos a 
história do povo yolngu e depois lemos a mensagem correspondente do sul. Se 
a pessoa do Yolngu quisesse enviar uma mensagem adicional, anotamos isso. 
Até agora nosso papel como mensageiros estava em pleno andamento. 
Significativamente, nesta segunda viagem, fomos acompanhados por Carolyn 
Koolmatrie, que é membro da comunidade de Porto Augusta. Carolyn, portanto, 
foi capaz de transmitir pessoalmente mensagens de sua família e comunidade 
para o povo de Yirrkala e Gunyangara. 

Compartilhar esses tipos de reflexões de volta para as comunidades de Yirrkala 
e Gunyangara tinha o potencial de fornecer: 

•  um senso de conexão e ligação para indivíduos que talvez tivessem se 
sentido relativamente isolados em suas iniciativas; 

• um rico senso de reconhecimento das habilidades, conhecimentos e valores 
que estavam sendo demonstrados no cotidiano das pessoas em Yirrkala e 
Gunyangara; 

• uma sensação de conforto - que aqueles que foram perdidos são agora não 
apenas lembrados em sua própria comunidade, mas estão sendo respeitados e 
estimados em outra parte do país; 

• um senso de agência - que o sofrimento de alguém não foi por nada, e que, de 
fato, o conhecimento obtido com dificuldade de responder a esse sofrimento 
estava agora dando uma contribuição valiosa na vida dos outros; e 

• uma sensação de estar unida em pesar e em honrar aqueles que foram 
perdidos. 
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Os membros da comunidade de Yirrkala e Gunyangara abraçaram as reflexões 
que lhes haviam sido enviadas do sul. Eles descreveram a experiência de 
recebê-los de muitas maneiras, mas uma frase comum era: "Essas histórias são 
como uma cura, como um remédio". Ao ouvi-las, as pessoas muitas vezes 
criavam idéias sobre outros atos de conexão que poderiam ocorrer. Por 
exemplo, sugeriu-se que as comunidades na terra de Arnhem pudessem 
realizar cerimônias do dia da lembrança, honrando aqueles que haviam morrido, 
ao mesmo tempo que eventos similares foram realizados em Porto Augusta e 
em outras comunidades aborígines. 

  

FALANDO COM HOMENS JOVENS – ANALISANDO 
RESPOSTAS 

Na próxima seção deste artigo, vamos nos concentrar em alguns detalhes sobre 
como os jovens se envolveram nesse processo. Às vezes, em nossa primeira e 
segunda visita à Terra de Arnhem, era possível ler o documento de Porto 
Augusta para os membros de Yirrkala e Gunyangara, perguntar se eles queriam 
mandar uma mensagem de volta em resposta e então simplesmente anotar sua 
resposta. Normalmente, entretanto, era necessário fornecer alguns andaimes16 
para essas respostas, para tornar mais possível às pessoas encontrar as 
palavras para expressar o que era mais importante para elas. Isso foi 
particularmente verdadeiro no encontro com homens jovens. 
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Nós confiamos inteiramente nos adultos da comunidade para nos apresentar 
aos jovens. Neste, Djapirri Mununggirritj desempenhou um papel fundamental. 
Às vezes, passávamos pela comunidade com Djapirri gritando em Yolngu 
Matha (17) pela janela do carro para vários rapazes, afim de encorajá-los a vir e 
ouvir algumas histórias da comunidade aborígene de Porto Augusta. Djapirri 
explicaria que os jovens em Porto Augusta estão passando por dificuldades, e 
ela perguntaria aos jovens Yolngu se eles estariam dispostos a enviar algumas 
mensagens de volta para eles. Se um jovem concordasse, um membro da 
equipe se sentaria com ele e leria o documento de Porto Augusta. Tendo feito 
isso, o membro da equipe (18) então: 
 

1. Se informa sobre quais aspectos das histórias de Porto Augusta tocaram 
um acorde para eles e por quê. 
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2. Pergunta se os problemas enfrentados pelas pessoas em Porto Augusta 
eram semelhantes ou diferentes das situações que enfrentavam em 
Arnhem, e se as habilidades demonstradas em Porto Augusta eram 
semelhantes ou diferentes das que estavam sendo engajadas em sua 
comunidade; 

3. Perguntaríamos também: "Se você enviasse uma mensagem de volta a 
Porto Augusta sobre como você ou os outros aqui tentaram lidar com 
tempos difíceis, o que você gostaria de transmitir a eles?" 
 

Freqüentemente, os rapazes falavam de um senso de conexão com as 
maneiras pelas quais as pessoas em Porto Augusta estavam se lembrando, 
honrando e permanecendo ligadas aos entes queridos que haviam morrido. 
Quando os jovens expressavam um senso de ressonância com essas histórias, 
perguntávamos: "Você também se lembra de pessoas que morreram? Você 
também sente o espírito deles com você às vezes?” Perguntas como essas 
ajudariam a fazer as conversas andarem. 

Era importante garantir que a conversa não durasse muito tempo em territórios 
nos quais as pessoas falavam sobre circunstâncias difíceis em suas próprias 
vidas. Isto foi particularmente verdadeiro ao falar com homens jovens. 

Não fomos convidados a oferecer "aconselhamento" ou "terapia" nessas 
comunidades. Além disso, a ideia de falar sobre sua própria vida individual para 
alguém de fora da comunidade contradiz muitos os valores culturais. E, no 
entanto, estávamos ansiosos para desenvolver relatos ricos das habilidades e 
conhecimentos dos jovens Yolngu para lidar com as dificuldades que enfrentam 
atualmente. O processo de extrair mensagens para enviar de volta para outra 
comunidade na qual os jovens estão passando por dificuldades, permitiu que 
isso ocorresse. Sempre que uma conversa parecia estar se movendo um pouco 
longe demais para se concentrar na vida de um indivíduo, poderíamos fazer 
outras perguntas ou oferecer reflexões breves, como: 

Acredito que esses tipos de experiências sobre os quais você está 
falando (por exemplo, evocar a voz ou a imagem da pessoa que morreu) 
significarão muito para os rapazes de outras comunidades que também 
perderam entes queridos. Eles também estão tentando lidar com muitas 
perdas. Você pode dizer mais sobre quando você está mais propenso a 
sentir seu espírito? Como isso ocorre? Existem maneiras pelas quais 
você pode fazer isso acontecer? 

Ou, o que você está dizendo me lembra de outra história de Porto 
Augusta ... posso ler isso para você agora e depois pedir seus 
comentários? 
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Esses tipos de reflexões continuamente reforçavam que havia um propósito 
para a conversa que estávamos tendo juntos. Este propósito foi oferecer algo 
para aqueles que passam por dificuldades semelhantes em outras comunidades 
indígenas. Considerações práticas também foram significativas. Essas 
conversas com rapazes geralmente aconteciam do lado de fora, na praia ou 
debaixo de árvores. Nós não estaríamos frente a frente, mas sim olhando juntos 
na mesma direção. O tom de voz da pessoa fazendo perguntas e anotando era 
gentil, mas prático e pragmático. Não houve estilo "terapêutico" evocado neste 
processo. A ênfase estava sempre no que poderia ser oferecido às pessoas de 
outra comunidade que passavam por tempos difíceis. 

 
 

Uma vez que o jovem tinha articulado uma certa habilidade, valor ou crença que 
eles queriam passar para os jovens de outras comunidades, uma série de 
perguntas-chave poderiam ser feitas para tornar a história mais completa. Estes 
incluíram: 

• Você pode falar sobre a história dessa habilidade/valor ou crença? Como você 
aprendeu sobre isso? 

• Quem foi que apresentou essas ideias a você? 

• Se eles pudessem ouvir você falando sobre essas coisas agora, o que eles 
diriam? 

• O que significa para eles que você tenha esses sonhos e visões19?  
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Essas perguntas permitiram que os rapazes identificassem como seus esforços 
atuais para lidar com questões em suas vidas e comunidades estão vinculados 
a legados de pessoas que foram antes deles. 

Ouvindo e respondendo aos rapazes enquanto eles compunham a mensagem 
que queriam enviar, estávamos ativamente envolvidos na tentativa de organizar 
essa mensagem em torno de um tema-chave. Parte desse arranjo ocorreu na 
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conversa real, e algumas dessas ocorreram quando redigimos a mensagem, 
antes de lê-la de volta aos rapazes para verificar sua exatidão. Para demonstrar 
como essas mensagens são organizadas em torno de determinados temas, 
incluímos três dessas histórias abaixo. As histórias específicas incluídas aqui 
envolvem temas de "Tentando encontrar um futuro", "Continuando quando 
muitos se perderam" e "Verdadeira liderança". 

Antes de compartilhar isso, no entanto, há uma outra consideração importante a 
ser mencionada. Em algumas circunstâncias, sabíamos que estávamos falando 
com jovens que haviam sofrido perdas recentes consideráveis. Muitas vezes, 
estas incluíam mortes de irmãos. Algumas dessas mortes foram suicídio. 
Também sabíamos, às vezes, que o jovem com quem conversávamos havia 
tentado suicídio em várias ocasiões. Nestas situações, o processo seguiu a 
mesma estrutura. Nós lemos o documento de Porto Augusta, e depois 
perguntamos se eles estariam dispostos a enviar uma mensagem de volta aos 
jovens em Porto Augusta, que também estão lutando com muitas perdas e 
muitos suicídios na comunidade. Os jovens com quem conversamos queriam 
fazer isso. Nessas conversas, prestamos especial atenção para ouvir e extrair 
qualquer habilidade, crença, valor ou esperança particular expressada pelo 
rapaz. Em seguida, procuramos maneiras de reunir mais histórias sobre a 
origem dessa habilidade, crença, valor ou esperança. Muitas vezes, através 
desse processo, os rapazes puderam refletir favoravelmente sobre como eles 
estavam carregando o legado daqueles que haviam morrido. Eles também 
foram capazes de especular sobre o que isso significaria para aqueles que não 
estão mais vivendo. Nessas conversas, muitas vezes pedíamos aos rapazes 
para verem a si mesmos e suas ações "através dos olhos de seus entes 
queridos perdidos" (20). 

As respostas a essas perguntas foram, muitas vezes, muito comoventes. 

Um jovem descreveu sua experiência com essas conversas como positiva 
porque "você não é jogado no fundo do poço". Com isso, acreditamos que ele 
quis dizer que era capaz de falar sobre os temas que são de maior importância 
para sua vida, mas sem jamais se concentrar apenas nas dificuldades, ou na 
tristeza que ele estava experimentando em relação à perda de seu irmão. Em 
vez disso, ele foi capaz de oferecer algo para a vida dos outros em uma 
comunidade diferente. Uma das maneiras pelas quais ele fez isso envolveu falar 
sobre as contribuições que os que ele havia perdido continuavam a fazer em 
sua própria vida. 

Aqui estão três exemplos de mensagens de jovens Yolngu que foram criados a 
partir deste processo: 

 

CONTINUANDO DEPOIS DE MUITAS PERDAS  
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É tão difícil ir em frente às vezes. Pode parecer que não há caminho a seguir. É 
tão difícil porque meu irmão, meu pai e meu avô já se foram. Também 
perdemos tios e tias. É difícil falar sobre isso. É tão doloroso porque nos 
importamos muito com eles. 

 

Quando meu irmão mais velho morreu, minha mãe não estava aqui, ela estava 
longe de Yirrkala. Quando ouvi sobre a morte do meu irmão, foi um verdadeiro 
choque. Eu tive que tentar responder de alguma forma. De acordo com o modo 
Yolngu, nós não poderíamos deixar minha mãe saber sobre sua morte até que 
ela voltasse para casa. Ela ficou fora por alguns meses. Todo esse tempo, eu 
sabia da morte, mas minha mãe não sabia. Quando ela voltou, fizemos a 
cerimônia apropriada com as meninas de um lado e os meninos do outro. Nós 
tivemos que contar a ela no modo Yolngu. A certa altura da cerimônia, as 
multidões se afastaram e, como seu filho, eu andei na direção dela. Esta foi a 
primeira vez que ela me viu e foi então que ela sabia que era meu irmão que 
havia morrido. Eu sabia que era muito importante que minha mãe descobrisse 
desse jeito, jeito yolngu. Teria sido mais difícil para ela se ela tivesse 
descoberto de outra maneira. Fazendo assim, estávamos demonstrando 
carinho e preocupação pela minha mãe. Também estávamos seguindo os 
passos dos mais velhos. Eles usaram essas cerimônias há muito tempo. 
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Como pessoas mais jovens, sabemos sobre nossos líderes do passado. Nós 
sabemos sobre a nossa lei. Eu aprendi sobre esses "negócios" de luto quando 
meu pai faleceu. 

 

Meu avô veio me procurar então. Ele se importava muito comigo. Ele era o pai 
do meu pai. Ele me ensinou como fazer o negócio pela morte do meu pai. Se 
ele pudesse nos ouvir falando agora, se ele soubesse como eu respondi à 
morte de meu irmão no modo Yolngu, ele ficaria satisfeito. Ele ficaria orgulhoso 
de que eu seguisse seus passos. Eu ainda sinto ele comigo às vezes, e meu 
irmão também. Quando estou na terra natal, ou quando estou sozinha, posso 
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senti-los comigo. 
 

Meu avô costumava levar eu e meu irmão para o mato juntos, para nos ensinar 
os negócios dos homens, conhecimento especial. Éramos apenas nós três. Eu 
tinha quinze anos e meu irmão tinha cerca de vinte. Meu irmão às vezes me 
ensinava a cantar e dançar também, mas meu avô era o principal líder da nossa 
pátria. Ele era uma pessoa significativa. Ele nos levou e nos ensinou a ser o 
que ele era. Ele nos mostrou como ser forte na cultura e ele percebeu que eu 
estava aprendendo coisas. Ele percebeu que eu estava aprendendo as danças, 
o canto, a caça e o carinho. Ele percebeu que eu estava me importando. Havia 
um professor de Balanda (branco) há alguns anos que também notou que eu 
me importava com as pessoas. 
 

Eu tenho filhos de meu irmão para cuidar agora. Eles têm cinco e quatro anos 
de idade. Eles estão com minha mãe, mas eu quero ajudar a cuidar deles. Eu 
não posso deixar que eles cresçam sozinhos. Se meu irmão me ouvisse 
dizendo que ele seria manmarrk (feliz), ele ficaria satisfeito. Nós devemos 
passar a dançar e cantar. E nós devemos passar nos modos de cuidar também. 
São como estradas ou caminhos que temos que continuar. Eles começaram no 
passado, devemos levá-los agora no presente e no futuro. 

 
Muitas das mensagens de jovens Yolngu foram provocadas pelas semelhanças 
entre as histórias de Porto Augusta e as situações que enfrentavam atualmente. 
Mas esse não foi sempre o caso. A mensagem a seguir foi elaborada quando 
um jovem disse que sua situação era diferente daquela em Porto Augusta. Ele 
disse que, em contraste com os de Porto Augusta, quando precisa de apoio, ele 
não se volta primeiro para sua família. Na verdade, ele está tentando se manter 
longe de sua família, pois sabe que isso é importante se ele for capaz de 
"encontrar um futuro". Ao perguntar a ele sobre perguntas sobre isso, a seguinte 
mensagem foi escrita: 

TENTANDO, DE FORMA INCESSANTE, ENCONTRAR O 
FUTURO 

Alguns de nós estão fazendo tudo o que podem para tentar encontrar um futuro. 
Uma das maneiras de fazer isso é tentar evitar problemas. Quando os membros 
da minha família estão bebendo todos os dias, quando eles voltam da cidade 
bêbados, eu sei que não quero acabar assim. Eu penso em fazer algum 
trabalho ou fazer algo para o dia. Fazer um plano para fazer algo é importante. 
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Eu posso ir caçar durante o dia ou fazer algum trabalho. Isso é melhor do que 
ficar sem fazer nada. Pode ser difícil manter os sonhos para o futuro quando as 
coisas são difíceis em sua família e quando houveram muitas perdas. Você 
pode usar alguma ajuda de um amigo - alguém que te conhece muito bem. Um 
amigo pode dizer alguma coisa, dar uma pequena ideia que possa ajudar na 
sua situação. E então eles mantêm contato para ver como as coisas estão indo. 
Isso faz diferença para mim. Isso me ajuda a continuar tentando encontrar um 
futuro. Eu tenho 19 anos agora. Eu tenho tentado arduamente para um bom 
futuro desde que eu tinha 15 anos. Eu tenho mais dois anos para ir. Se eu 
chegar a 21, terei um futuro. Aos 21 anos, vou quebrar a barreira. É como se 
houvesse uma barreira que temos que quebrar. Nós temos que sair. Dentro 
dessa barreira há todo esse problema. Está tudo em nossa volta. Temos que 
encontrar maneiras de nos apegar aos nossos sonhos e então podemos 
quebrar esta barreira imaginária.  
 
Eu soube disso desde os quinze anos. Esse conhecimento veio da escola e de 
velhos que conversaram comigo sobre isso. 
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Eles conversaram comigo tantas vezes sobre ter um futuro. Isso foi quando 
estávamos em outstations, fazendo negócios de cerimônia. Depois da dança, 
sentávamos e conversavam comigo e me incentivavam. 

 
 
Muitas coisas aconteceram desde então. Às vezes tem sido muito difícil manter 
um futuro. Se os homens mais velhos pudessem me ouvir falando sobre isso 
agora, se eles pudessem ouvir que eu ainda me lembro do que eles me 
disseram, e que isso me ajudou a manter um futuro, eu acho que eles diriam: 
'Eu estou realmente surpreso. Estou satisfeito. Obrigado por ouvir. 

 

Esses anciãos também tinham uma visão para o futuro. Eles tinham o mesmo 
pensamento. Foi a esperança deles para o futuro e agora estou dizendo isso. 
Era como se eles colocassem uma semente na areia. Em seguida, meus filhos 
vão dizer isso. Quando eu tiver uma criança, vou passar a "esperança para o 
futuro" para eles. Eu entregarei esta visão ao meu filho. As sementes se 
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transformam em árvores, com galhos. Minha tia me passou essa imagem. 
 

Quando fica difícil manter essas esperanças para um futuro, às vezes eu volto 
para o lugar que escutava essas palavras e fico lá por um tempo. Esse é o 
melhor lugar para se reconectar. É aí que a história veio em primeiro lugar. 

 
 
Outras pessoas provavelmente não sabem que tenho essa visão. Eu não falei 
sobre isso. É bom compartilhar essas coisas com outras pessoas. Eu tenho um 
pequeno sobrinho. Ele tem três meses de idade. Ele é alguém que vai pegar a 
mensagem e ele pode passar para seus filhos quando os tiver. Quando ele 
chegar aos cinco anos, vou começar a encorajá-lo a fazer lanças, a caçar. Vou 
contar-lhe as histórias que o ancião me disse. Enquanto ele ainda é muito 
pequeno, vou dizer a ele para me ver fazendo as coisas. Vou levá-lo para me 
ver usando uma lança. Desta forma, a semente pode entrar em sua mente. 
Pode começar a funcionar. É para isso que estou aqui, para continuar esta 
mensagem e compartilhá-la entre os pequenos. Estamos nos esforçando para 
encontrar um futuro. 
 
A mensagem final dos jovens Yolngu que incluiremos aqui se refere à 
importância da "verdadeira liderança". Esta história já percorreu uma certa 
distância e tocou a vida de jovens maoris e samoanos na Nova Zelândia. 

 

VERDADEIRA LIDERANÇA 
por Wayne Dhurrkay, um jovem homem de Gunyangara (Ski 
Beach)  

Estamos passando pelos mesmos ciclos, as mesmas dificuldades que todas as 
outras comunidades indígenas. Estamos tentando colocar as pessoas no 
caminho certo, mas é muito difícil quando há muita energia negativa por aí. Às 
vezes por aqui parece que a esperança é uma vela ao vento. Aqui no nordeste 
de Arnhem, nossa cultura é forte, mas a cultura não é uma barreira para a 
negatividade. 

 

A questão chave nas comunidades indígenas, acredito, é liderança. Os 
verdadeiros líderes podem fazer a diferença, mas existem apenas alguns 
desses verdadeiros líderes ao redor. Lembro-me de um líder, ex-presidente da 
ATSIC (Aboriginal e Comissão das Ilhas do Estreito de Torres) que sabia tudo 
sobre equilíbrio. Ele trouxe pessoas não indígenas para oferecer orientação e 
treinamento, mas depois seus papéis seriam assumidos pelos povos indígenas, 
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uma vez que estivéssemos treinados e qualificados. Ele tinha a visão de 
capacitar nosso pessoal a "ser alguém", ser seu próprio patrão, não receber 
ordens de outra pessoa - especialmente aqui em nossa própria terra. Ele era 
apaixonado pelo nosso pessoal e eu tinha uns doze anos quando percebi a 
diferença que ele estava fazendo. Ele tinha uma vibe bem positiva. Às vezes 
você pode sentir isso. Eu senti isso em seu trabalho. Ele morreu há algum 
tempo, mas lembrei-me da sua visão. Se ele soubesse disso, se me ouvisse 
falando sobre isso, acho que ficaria orgulhoso de ter deixado um legado. Eu sei 
que eu estaria. Precisamos de mais pessoas dispostas a fazer os quintais 
difíceis, para realmente fazer o trabalho. Liderança não é apenas obter seu 
cheque de pagamento; é sobre garantir que todos os outros recebam o cheque 
de pagamento também. 
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Meu tio também envia uma forte vibração. De longe, você pode se sentir 
intimidado por ele, mas ele é um líder forte realmente acolhedor, não apenas 
culturalmente, mas espiritualmente. Se você tem um problema, ele vai ouvir, e 
se você fez algo errado, ele vai endireitar você. A coisa é, quando você fala com 
um verdadeiro líder, quando eles olham para você, você pode sentir 
imediatamente que eles não são ignorantes ou arrogantes. Eles ainda estão 
com você nas bases. Você não pode ajudar as pessoas se achar que está 
acima delas, se achar que está em um nível mais alto. Se você tentar ajudar 
pessoas de um nível superior, tudo o que você conseguir fazer é arrancá-las de 
suas raízes, afastando-as do que é mais importante para elas. 
 
Eu tenho pensado muito sobre liderança ultimamente. Por exemplo, quando as 
coisas acontecem, como uma briga na comunidade, os membros de uma 
família podem vir até você e pedir para você se envolver. Eles podem esperar 
que você tome alguma atitude em seu nome, eles podem até esperar que você 
assuma quem é que eles acham que estavam errados. A verdadeira liderança, 
no entanto, é perceber que há sempre dois lados da moeda. Nós temos que 
ouvir as duas histórias. A verdadeira liderança envolve permanecer lá e 
classificar as coisas antes que elas possam se intensificar. É também ser 
paciente e ser forte, forte como uma rocha. 
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Ser um líder é ser alguém atencioso, gentil e amoroso com as pessoas. Você 
tem que dar respeito para obter respeito. E em nossas comunidades, 
precisamos respeitar a todos, mesmo que seja apenas uma criança mal-
humorada. Aquela criança pode ser um líder um dia. E nós temos que 
responder a eles agora com respeito. 
 

Esta é uma tarefa para todos. Nem todo mundo será o líder da comunidade, 
mas todos podem ser líderes na comunidade. Não podemos permitir que 
alguém fique no banco de trás. Todos nós podemos ser possíveis líderes em 
nossa própria família, em nossas casas e assim por diante. E há tantas 
maneiras diferentes de mostrar liderança. Veja aquelas quatro crianças ali, 
brincando nesses troncos ... O mais velho lá, ele não está apenas dizendo aos 
outros para fazer isso ou fazer aquilo. Ele está mostrando uma boa liderança. 
Ele está cuidando deles ... olha isso ... ele está cuidando deles. 
 

Quando as pessoas são levadas à escuridão, é tão triste. Se não há ajuda, 
nenhuma direção, nenhum cuidado, então é quando você começam os 
suicídios, o abuso de substâncias. Guiar as pessoas na direção errada é muitas 
vezes devido à má liderança. Liderança não é apenas sobre a construção de 
economia, infraestrutura e obtenção de subsídios, e assim por diante. É 
também sobre orientar as pessoas mental e emocionalmente. Quando as 
pessoas estão dizendo que estão bebendo para afogar suas mágoas, a 
liderança envolve apontar que a tristeza flutua, não se afoga. Quando o álcool 
está enfraquecendo as pessoas, os líderes precisam ser fortes. 
 

A outra coisa é que precisamos proteger a liderança do erro. Às vezes, quando 
as pessoas começam a se mover em círculos mais poderosos, sua liderança 
pode sofrer. Ficar nas bases, vivendo com as pessoas, pode fazer uma 
diferença real, uma diferença positiva. Uma vez que você se define como uma 
rocha, como líder, você não pode mudar sua casa para uma colina com uma 
bela vista. Colocar-se mais alto e dar a si mesmo mais do que todo mundo é 
uma das muitas tentações da má liderança, pode corromper você. Quando a 
pedra estiver pronta, não a mova. Não quero dizer que você precisa ficar sem 
liderança, porque também precisamos viver com orgulho e mostrar às pessoas 
o que podemos fazer. Cuidar de si e ter orgulho em sua vida pode fazer a 
diferença. Mas temos que nos manter conectados com as bases. 

 

A liderança do 'Up on the hill' pode deixar as pessoas olhando para você, e 
quando você anda pela comunidade, as pessoas podem se sentir intimidadas 
demais para falar com você. Se você ficar na base, no entanto, quando você 
anda pela comunidade, as crianças vão até você, elas dizem olá. Eles saberão 
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seu nome. É como uma teia de aranha. Tudo está conectado e, como líder, 
você precisa estar no centro dele, no centro das conexões. 
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As pessoas geralmente pensam que um líder deve ser a voz da comunidade. 
Eles pensam que um líder é a pessoa que fala com o governo. Acredito que 
esse estereótipo de liderança é a maior crise nas comunidades indígenas. A 
pessoa que fala com o governo é apenas um tipo de líder que precisamos. Esse 
não é o único tipo de líder que você pode ser. E quanto ao líder com quem as 
pessoas falam sobre questões culturais? E a pessoa a quem você recorre 
quando tem um problema com a tartaruga de caça? Ou a pessoa a quem você 
liga quando está chateado? Todos esses tipos de líderes são necessários na 
comunidade. Imaginem quão melhor seria uma comunidade se 
reconhecêssemos isso. Temos que reconhecer que certas pessoas na 
comunidade, homens e mulheres, não falam muito, mas quando todos ouvem. 
Eles não falam de seus pulmões. Mas eles são firmes, são como pedras, são 
líderes à sua maneira. 
 

Se o nosso entendimento de liderança pode continuar mudando, se 
continuarmos reconhecendo a liderança que todos na comunidade podem 
oferecer, então será incrível. Se as crianças podem crescer vendo um monte de 
líderes, não apenas um, então imagine quantos líderes teremos amanhã! 
Poderemos abordar sobre a pobreza, a saúde, o desemprego, a criminalidade, 
a educação, etc., através dos nossos próprios líderes e não depender de ajuda 
externa. 
 

Deixar a liderança para os líderes conhecidos é errado. Se você não gosta de 
algo que está acontecendo na comunidade, você não precisa necessariamente 
dizer algo publicamente, mas pode fazer algo positivo, fazer algumas 
alterações, as pessoas notarão. Apenas como formigas de alguma maneira. As 
formigas não deixam para outra formiga fazer todo o trabalho. Todos trabalham, 



www.dulwichcentre.com.au  www.reciclandomentes.org 

todos se beneficiam. Mesmo que não sintamos que podemos falar em público 
ou fazer um grande trabalho, podemos ser líderes de nossa própria maneira. 
Não se ajuste a fazê-lo de uma maneira que você não é bom... você só vai se 
preparar para falhar. E se você acha que pode ser um líder, não deixe que as 
pessoas o empurrem para isso. Se você for empurrado para a liderança quando 
não estiver pronto, isso pode prejudicar sua mente e seu futuro como líder. 
Assim, se você não pode nadar e for empurrado para o fundo do poço, pode 
ficar com medo e nunca nadar novamente. Encontre sua própria forma de 
liderança. 

 
 

Existem muitas formas de liderança que estamos desenvolvendo, incluindo 
formas de liderança emocional. Por exemplo, meu sobrinho e eu recentemente 
encontramos uma jovem que estava no processo de cometer suicídio. Nós a 
encontramos por acaso e bem na hora. Eu a trouxe da árvore, coloquei-a no 
carro e a levei de volta para casa. Eu me certifiquei de dar a ela bastante apoio 
emocional para aliviar sua mente e fazê-la se sentir melhor. Às vezes, aqui, as 
famílias não sabem como reagir quando um jovem tenta suicídio. Eles muitas 
vezes ficam com raiva e podem até mesmo açoitá-los para dizer que o que eles 
fizeram está errado. Eles fazem isso porque se importam com o jovem, mas 
isso só torna a situação muito pior. A liderança emocional inclui conversar com 
as famílias sobre outras formas de reagir. Envolve cuidar das pessoas quando 
estão deprimidas. Tentar tirar as pessoas da depressão é uma forma vital de 
liderança. Toda a nossa comunidade, de alguma forma, está em depressão, e 
estamos tentando assumir a liderança para tirar a comunidade disso. Liderança 
é apoio, apoio é liderança. 
 

Ao falar sobre liderança, há uma outra pessoa que devo mencionar. Meu irmão, 
que faleceu recentemente, foi a maior influência da minha vida. Desde que eu 
era pequeno, quando comecei a andar e pensar por mim mesmo, ele estava lá 
e ele era como um líder para mim. Aos meus olhos, ele era a maior pessoa da 
terra. Eu o escutei mais do que a minha mãe e meu pai, porque eles estavam 
bebendo e brigando tanto quanto qualquer outra pessoa por aqui. Ele me 
colocou em uma pista positiva. Por causa dele, eu não bebi até os 25 anos e 
nunca usei, nem nunca usarei, drogas de qualquer tipo. 
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Quando ele chegou ao nível de elite e jogou futebol profissional (Regras 
Australianas) isso apenas confirmou seu status para mim ainda mais. Nos 
últimos anos, ele espalhou sua liderança para todos na comunidade. Ele estava 
tentando de tudo para tirar a comunidade da depressão, para desenvolver uma 
vida melhor para o nosso povo. Sua morte foi uma grande perda para todos 
nós, nossa família e toda a região. Ele tinha tempo para as pessoas. Sua vida 
não era apenas sobre ele, era sobre os outros. 

 

Se ele pudesse ouvir as coisas que eu estava falando hoje, ele concordaria 
comigo 100%. Os passos que agora estou tomando na minha vida estou 
fazendo em sua honra. Seu legado continua. Eu estou continuando seu trabalho 
e honrando-o no processo. 

 

Mas é mais que isso. Ele é a maior influência na minha vida, mas eu não estou 
apenas fazendo coisas para ele. Estamos assumindo a liderança agora para o 
presente e o futuro, para todas as pessoas da nossa comunidade. E estamos 
mudando a maneira como entendemos a liderança. Liderança é sobre todos 
nós. 

 
 

O QUE ESSAS HISTÓRIAS DE HOMENS JOVENS SIGNIFICAM 
PARA OS OUTROS? 

Tendo gerado essas histórias de jovens yolngu, eles foram levados de volta 
para o sul para coletar mais respostas de testemunhas externas. Talvez as 
respostas mais significativas a essas histórias tenham sido oferecidas por um 
grupo de aborígenes em Porto Augusta, conhecidos como a gangue Munawiya. 
Em outras partes da Austrália essas pessoas podem ser conhecidas como 
"pastoras longas" - homens e mulheres que se reúnem em locais públicos 
durante os dias, que conversam e bebem juntos, e que às vezes dormem à 
noite. Em Port Augusta, essas pessoas costumavam passar o tempo sob o 
viaduto da rodovia que corta a cidade. Incluímos aqui as respostas que eles 
enviaram aos jovens de Yirrkala e Gunyangara depois de terem ouvido suas 
histórias. 
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ESSAS HISTÓRIAS ESTÃO MORTAS21  

As palavras a seguir são de membros da comunidade aborígine de Porto 
Augusta. Essas pessoas em Porto Augusta sofreram muitas perdas 
ultimamente, incluindo jovens por meio do suicídio. Muitos deles também 
tentaram o suicídio, e muitos deles estão lutando com problemas de uso de 
álcool e outras drogas. As histórias de jovens Yolngu foram lidas sob um 
viaduto perto da água em Porto Augusta. Depois que a primeira história foi lida, 
um membro da comunidade incentivou os outros a se aproximarem e ouvir 
essas histórias importantes do norte. As palavras do norte foram tratadas com 
grande respeito e queriam mandar essas mensagens de volta para os jovens de 
Yirrkala e Gunyangara. 

 

Ela toca nossos corações ~ Ouvir as histórias dos rapazes do norte foi bom. É 
mortal. A maneira como expressa o que eles estão passando. Isso toca seu 
coração. É como se eles estivessem nos alcançando para tocar nossos 
corações. As coisas sobre as quais eles estão falando estão acontecendo aqui 
hoje - muitas drogas, álcool e muitas mortes. Uma jovem se suicidou aqui 
recentemente. Se ela tivesse ouvido algo assim, ela ainda estaria viva. Esses 
tipos de histórias são importantes. Eles podem manter a esperança viva. 

 

Na mesma faixa ~ Ouvir a história deles sobre se esforçar para encontrar um 
futuro foi uma coisa boa. Foi inspirador. Era algo que eu nunca tinha ouvido 
antes, e foi bom ouvir isso. Estou tentando estar nessa faixa também. É como 
se eu estivesse no meio da pista. Às vezes eu saio da pista e às vezes estou na 
pista. É uma história muito boa. 

 
A vida é preciosa ~ Suas palavras nos fizeram pensar sobre como a vida é 
preciosa, sobre como nós só vivemos uma vez e não há sentido em jogá-la fora. 
Suas palavras me fizeram pensar em minha família, meus filhos, avós, irmãos e 
irmãs. Se estou me sentindo sem esperança e penso em todos eles, isso me 
impede de me machucar. Suas palavras me fizeram pensar em como a vida é 
preciosa. Por favor, diga isso a esses jovens. 
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Lembrando das pessoas ~ Ouvindo-as falar sobre lembrar de pessoas que 
morreram, escutamos palavras reconfortantes. Isso nos faz sentir bem? É meio 
e meio. Há tristeza lembrando as pessoas que foram embora, mas é 
reconfortante também. (Mulher aborígine de Port Augusta) 
 
Obrigado por me ajudar a lembrar da minha filha ~ Essas lágrimas são porque 
eu estou lembrando dela. Ela morreu há cinco anos atrás, através da morte do 
berço. Eu a estava segurando em meus braços, correndo atrás de ajuda, mas 
não consegui fazer nada. Estou chorando porque temo que outras pessoas não 
se lembrem mais dela. Ouvir suas palavras foi bom para mim porque é bom 
lembrar. Eu me lembro muito dela. Se eu observar as outras crianças, penso em 
como ela seria se estivesse brincando com elas. Se eu pudesse vê-la mais uma 
vez, diria a ela que a amo. E se ela pudesse me ouvir falando agora, e se ela 
pudesse falar comigo, eu acho que ela diria: "Oi papai, eu te amo". Seu nome 
era Edith Barbara Ann Nash. Por favor, diga aos rapazes lá em cima que suas 
palavras me ajudaram a lembrar dela, e agradeço-lhes por mim. (Homem que 
vive com a comunidade aborígene em Porto Augusta) 
 

Sentindo-se mais protegido ~ Ouvir suas histórias sobre lembrar das pessoas 
que foram me fez pensar em meu irmão. Isso me faz sentir como se meu irmão 
ainda estivesse por perto e que ele ainda estivesse nos tocando. Sentir seu 
espírito me faz sentir mais protegido. (Mulher aborígine de Porto Augusta) 

 
 

 

RE-DECLARAÇÕES COMUNITÁRIAS 

O processo que descrevemos aqui de gerar histórias e depois compartilhar 
mensagens e reflexões entre as comunidades continuou várias vezes até que 
se sentiu que cada seção das comunidades (mulheres, homens, homens 
jovens, mulheres jovens) haviam feito contribuições significativas. Neste ponto 
(e também quando o financiamento para o projeto estava chegando ao fim!), foi 
decidido que uma pequena reunião da comunidade seria realizada em Yirrkala e 
Gunyangara (22), a fim de: 
 

1. Re-conte algumas das histórias da comunidade para que vários membros 
da comunidade possam ouvi-las. 
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2. Permita que um representante de Port Augusta, Carolyn Koolmatrie, fale 
sobre o que o processo de compartilhar histórias significou para aqueles 
em Port Augusta; 

3. Lançar um livreto escrito que contenha todas as histórias e reflexões23;  
 

4. Lançar CDs e fitas em que essas histórias foram gravadas24;  
 

5. Toque duas músicas que foram escritas a partir das palavras ditas pela 
comunidade25;  
 

6. Permitir que os agentes locais de saúde leiam para as mensagens da 
comunidade que eles compuseram em resposta ao que as histórias da 
comunidade significaram para eles26; e  
 

7. Compartilhar várias mensagens que foram enviadas para as comunidades 
de um outro campo. 
 

Essas outras reflexões incluíram mensagens de: 

• Murray Bridge (outra comunidade aborígene australiana); 

• Um membro das Gerações Roubadas27  que haviam sido movidos e 
inspirados pelas histórias do norte; 

• um representante do Keetowah Band of the Cherokee; 

• Samoan e Maori jovens com quem os membros da equipe se 
encontraram em uma visita à Nova Zelândia que coincidiu com este 
projeto; e 
 

• um colega canadense com herança africana e aborígene. 
 

Essas reflexões adicionais foram coletadas pessoalmente, por telefone ou via e-
mail. Com a tecnologia atual, uma vez documentadas as histórias, é possível 
que elas percorram o planeta! A ideia de enviar as mensagens para um campo 
adicional vinha de Djapirri Mununggirritj, que sugeriu que as comunidades 
indígenas de outros países poderiam se interessar em ler essas histórias. Ela 
também sabia que os membros de sua comunidade gostariam de ouvir pessoas 
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de outras nações. 
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Nós incluímos aqui uma mensagem que foi enviada por um representante da 
Banda Keetowah dos Cherokee: 

UMA MENSAGEM DE JULIE MOSS, DA BANDA DE KEETOWAH 
DO CHEROKEE 

Meu nome é Julie Moss. Eu sou uma mulher indígena da América do Norte. Eu 
sou uma Keetowah Cherokee. Nós viemos originalmente do sudeste dos EUA, 
mas fomos removidos à força apenas algumas gerações atrás e marchamos 
para o Território Indígena de Oklahoma, que é onde estamos agora. Ainda 
seguimos e praticamos formas tradicionais. Eu sou a esposa de um dos líderes 
de nossas cerimônias. Nós temos esta mensagem para você. 
 
Nós enviamos saudações e boas notícias para você daqui no país indiano, 
Oklahoma. Eu envio saudações em nome do Keetowah Band of the Cherokee. 
 
Nossos corações vão para sua comunidade, incluindo seus mais velhos e 
ancestrais. Obrigado por compartilhar conosco suas visões e sonhos. Nós 
honramos estes. Em suas palavras sentimos uma força nas tradições e 
cerimônias e uma bela visão da vida. Nós nos solidarizamos com você e o 
mantemos em nossas orações. Também estamos usando nossas tradições e 
nossos sonhos e visões como um quebra-fogo em tempos difíceis. 
 
Estamos lendo e contando suas histórias por todo o país indiano. Suas histórias 
são um ensinamento, assim como nossos sonhos são um ensinamento. Suas 
histórias sobre permanecer conectado àqueles que morreram são um 
ensinamento para outros povos. Isso é algo a ser honrado, reconhecido e 
tratado como sagrado. 

Quando temos uma morte repentina ou violenta ou um suicídio aqui, deixa muita 
dor e perguntas. É como se alguém tivesse sido arrebatado da vida e as 
pessoas ainda estejam se aproximando dessa pessoa. Muitas vezes, a fim de 
alcançar a paz para nós e para a nossa comunidade, realizamos uma cerimônia 
de apresentação de suor. Nossa casa de suor é considerada sagrada e santa. 
Nós jejuamos antes de entrar e dentro cantamos canções tribais e oferecemos 
orações. É o nosso lugar sagrado e é aqui que a nossa cura acontece. A paz é 
alcançada na porta entre este mundo e o próximo. A pessoa que foi, chega a 
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essa porta e depois da cerimônia eles seguem em frente, e nos é permitido 
continuar com nossas vidas. 
 
Na próxima vez que realizarmos nossa cerimônia, lembraremos de todos vocês 
em nossas orações. Vamos orar por você dentro da nossa cabana de suor. 
Falaremos de como você enviou suas histórias para nós e o que isso significou 
para nós. Vamos pedir orações por você em nossa loja. 
 

Obrigado por seus ensinamentos e sua bela maneira de ver a vida. 

 

MENSAGEM PARA OS TRABALHADORES LOCAIS 

Ao longo deste projeto, um processo paralelo estava ocorrendo com os 
trabalhadores de saúde locais. Isso envolveu treinamento relacionado a formas 
narrativas de responder a traumas e perdas28. A última parte deste treinamento 
consistiu em um workshop de um dia em relação às práticas de testemunhas 
externas. Durante este workshop, as histórias das comunidades foram 
compartilhadas com os participantes e os trabalhadores de saúde locais então 
compuseram mensagens (de acordo com as categorias de resposta das 
testemunhas de fora) para oferecer de volta ao povo de Yirrkala e Gunyangara. 
Alguns desses trabalhadores locais de saúde compareceram às recontagens da 
comunidade e, dentro das cerimônias, leram em voz alta suas mensagens ou as 
mensagens de outros trabalhadores. Essa estrutura foi desenvolvida na 
esperança de que isso permitisse aos trabalhadores locais: 

• Testemunharem os ricos conhecimentos e habilidades dos membros da 
comunidade que estão sendo colocados para trabalhar em resposta às 
atuais dificuldades; 

• Aprenderem e colocarem em prática as habilidades de testemunhas 
externas; e construirem ou fortalecerem seus relacionamentos com as 
comunidades locais. 
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Os trabalhadores locais desempenharam um papel significativo nesses relatos 
da comunidade. Eles também terão um papel vital em continuar a compartilhar e 
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distribuir as histórias e mensagens das comunidades e apoiar as iniciativas dos 
membros da comunidade. 

Para dar uma ideia do tipo de mensagens que os trabalhadores ofereceram 
durante as reavaliações da comunidade, incluímos um exemplo aqui: 

 

LINKS FORTES ~ POR BARRY SULLIVAN  

O que mais se destacou para mim em suas histórias foi a seção sobre sentir o 
espírito daqueles que morreram, especialmente se você está caçando sozinho 
ou dormindo. Isso me faz pensar que provavelmente é importante para você 
manter seus vínculos com amigos ou familiares, mesmo com aqueles que 

morreram. Você fala sobre sentir tristeza e conforto nesses momentos - parece 
que esses elos são fortes o suficiente para trazer sentimentos fortes para você. 

 

Eu acho que essa seção particular da sua história se destacou para mim, 
porque a tristeza e o conforto às vezes podem ir juntos para mim também. Eu 
posso ficar sozinho e pensar nos links que tenho para as pessoas que amo, e 
isso pode me deixar triste se essas pessoas morreram ou se mudaram. Mas 

também pode me dar conforto para pensar nas boas lembranças de meus entes 
queridos. Ler sua história me ajudou a perceber mais uma vez que sentimentos 
e lágrimas tristes são um sinal de que os elos entre mim e aqueles que eu amo 

são elos fortes. 

 

As recontagens da comunidade em Yirrkala e Gunyangara foram eventos 
abertos, nos quais figuras-chave das comunidades, que foram influentes na 
coleta de histórias e mensagens, puderam refletir sobre o que o processo 
significou para eles. Eles também foram capazes de testemunhar as 
contribuições que seus esforços significaram para a vida dos outros. Os eventos 
não foram grandes encontros. De fato, em uma comunidade apenas um 
punhado de pessoas importantes compareceu. Eles foram, no entanto, 
concursos e eventos bonitos e eles não eram o fim da história ... 

 

CONTINUANDO AS RE-DECLARAÇÕES 

Sempre esperávamos que, mesmo quando o envolvimento formal de nossa 
equipe nesse projeto chegasse ao fim, o processo de compartilhar histórias e 
mensagens continuasse. A produção de versões escritas e em áudio das 
histórias possibilitará a continuidade das novas conversas. Cópias das histórias 
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foram fornecidas a organizações em Porto Augusta e em Arnhem Land. Uma 
estação de rádio Yolngu manifestou interesse em compartilhá-las no ar, e a 
escola de Yirrkala está traduzindo algumas das histórias e mensagens para a 
língua yolngu para compartilhar com os alunos. Os principais líderes 
comunitários que compareceram às recontagens da comunidade agora 
planejam compartilhar as histórias e mensagens nas próximas reuniões do 
conselho, nos campos para rapazes e nas noites das mulheres. 
Significativamente, descobriu-se por Carolyn Koolmatrie que há uma estação de 
rádio que se escuta tanto em Port Augusta como em Arnhem Land! Carolyn 
teve a ideia de continuar a enviar mensagens entre as comunidades através 
desta estação de rádio. 

Esse senso de troca contínua é melhor articulado na seguinte mensagem do 
povo de Porto Augusta: 

 
ALGO COMEÇOU AQUI ~ Uma mensagem do povo de Porto 

Augusta para o povo yolngu  

Algo começou aqui.  

Vamos compartilhar essas histórias com amigos e familiares.  

Talvez possamos colocá-los no rádio, talvez façamos uma exposição.  

Queremos que outras pessoas ouçam essas histórias agora. É como uma 
chama que está se espalhando como fogo selvagem.  

Começou pequeno nesta pequena comunidade e seguiu para o norte.  

E então suas histórias significaram muito para nós. Quem sabe para onde vai 
ou quão grande vai ficar ...?  

Leva apenas uma faísca para acender o fogo. Há uma chama agora. 
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Muitas outras comunidades aborígenes manifestaram interesse em processos 
similares. Na verdade, as histórias de Port Augusta, Yirrkala e Gunyangara já 
estão sendo usadas para estimular conversas em vários lugares diferentes. Em 
Murray Bridge, por exemplo, Barbara Wingard iniciou um processo de coleta e 
compartilhamento de histórias com mães, avós e jovens, e os efeitos na 
comunidade local já são aparentes. 

 

REFLEXÕES SOBRE ESTE PROCESSO 

No início deste artigo, descrevemos várias considerações importantes que 
pensamos em relação à realização de "trabalho de prevenção do suicídio" na 
área de Arnhem Land ou em outras comunidades aborígenes. O processo que 
descrevemos aqui não foi pré-organizado. Cada etapa do projeto se 
desenvolveu em resposta a conversas que foram compartilhadas nas 
respectivas comunidades. No entanto, os processos desenvolvidos levaram em 
consideração todas as principais considerações listadas anteriormente. Os 
processos de consulta ocorreram para garantir que o projeto fosse relevante, 
desejado, significativo e comprometido para o povo de Yirrkala, Gunyangara e 
Porto Augusta. 

Tornar possível que iniciativas, habilidades e conhecimentos locais sejam 
falados, documentados e compartilhados entre as comunidades, forneceu apoio 
aos membros da comunidade que estão agindo em suas próprias vidas, em 
suas próprias famílias e em suas comunidades. O processo de troca de 
histórias permitiu que os membros da comunidade falassem sobre as formas 
como estão respondendo aos atuais problemas (incluindo o luto e as profundas 
perdas) de maneiras que destacavam habilidades e conhecimentos culturais 
específicos e os tornavam mais visíveis e mais disponíveis. O processo também 
previa o treinamento dos trabalhadores para coincidir com o envolvimento da 
comunidade e, em seguida, permitiu que esses trabalhadores 
desempenhassem um papel significativo no testemunho e na resposta às 
histórias dos membros da comunidade. 

Pensar em como desempenhar um papel no fornecimento de um contexto para 
jovens Yolngu que tem maior risco de suicídio em sentir que a vida vale a pena 
ser vivida é um aspecto adicional deste projeto. Existem várias maneiras pelas 
quais este projeto se esforçou para contribuir para isso. Procuramos capacitar 
esses jovens a: 

1. Escutar e se envolver com as maneiras pelas quais os membros de outras 
comunidades aborígenes estavam tentando lidar com tempos difíceis; 
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2. falar sobre alguns de seus próprios valores, crenças e esperanças que 
regem suas vidas e falar sobre seus esforços atuais para manter esses 
sonhos e visões; 

3. experimentar esses esforços como vinculados aos esforços de outros - 
outros jovens em sua comunidade, outros aborígines em diferentes 
comunidades, e também para experimentar esses esforços como ligados 
aos legados daqueles que eles perderam; 

4. experimentar releituras desses valores, crenças e esperanças através da 
leitura de documentos escritos com suas próprias palavras, organizadas em 
torno de certos enredos e temas; 

5. receber cópias desses documentos em forma escrita, de CD e também em 
música; 

6. compartilhar com os outros as maneiras pelas quais eles estão se 
lembrando e honrando aqueles que partiram, e no processo para tornar 
mais visíveis e disponíveis suas habilidades em permanecer conectados e 
receber conforto de seus entes queridos perdidos; e finalmente, 

7. experimentar maneiras pelas quais suas palavras e histórias estão fazendo 
a diferença na vida das pessoas em outras comunidades. Isso ocorreu 
quando pudemos ler de volta aos jovens de Yirrkala e Gunyangara as 
reflexões de Port Augusta e de outros lugares. Às vezes isso ocorreu com 
indivíduos, às vezes com grupos, às vezes em ambientes familiares. Onde 
não foi possível para nós convocar reuniões de rapazes, deixamos as 
histórias e mensagens com os principais membros das comunidades que 
agora compartilharão com os rapazes em momentos apropriados. 

 

Este foi apenas um projeto limitado no tempo e nem sempre foi fácil organizar 
oportunidades para se encontrar com os rapazes dessas comunidades. Ao 
longo do tempo, se esses processos pudessem ser continuados, acreditamos 
que eles poderiam contribuir significativamente para que os jovens dessas 
comunidades experimentassem um maior senso de agência e propósito. 
Experimentar as próprias palavras e histórias, as maneiras de lidar com tempos 
difíceis, contribuir para a vida dos outros pode dar significado e a sensação de 
que "a vida vale a pena ser vivida". Isto é especialmente verdade quando os 
"outros" cujas vidas você está afetando são aqueles com quem você se 
relaciona e respeita. Neste caso, pessoas de outras comunidades aborígenes e 
outras comunidades de povos indígenas. 
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Tornar possível que as histórias sobre conhecimentos e habilidades especiais 
para lidar com momentos difíceis sejam compartilhados entre as comunidades 
pode permitir que conversas abram espaço para as esperanças e os sonhos 
das pessoas, de uma forma que não coloque os indivíduos na dor. Estes são 
tópicos que, de outra forma, não costumam ser comentados. Esse tipo de 
compartilhamento de histórias pode facilitar que as pessoas se reconectem com 
suas próprias habilidades, conhecimentos e tomem outras medidas para 
recuperar suas comunidades. Esse processo também fornece reconhecimento 
para as iniciativas significativas que os membros da comunidade já estão 
tomando para tentar lidar com os atuais problemas. Esse processo pode 
permitir que a geração mais velha e a geração mais jovem das comunidades 
ouçam e aprendam umas com as outras sobre o que é mais importante para 
elas em suas vidas. E, ao mesmo tempo, esse processo permite que as 
ligações entre as comunidades se desenvolvam. É possível ver que a 
comunidade de alguém pode ter algo significativo para oferecer a outras 
comunidades que lidam com problemas semelhantes. Este foi claramente o 
caso em relação a Yirrkala, Gunyangara e Port Augusta. Isso traz um sentido 
mais amplo de significado e propósito para todos os esforços que as pessoas já 
estão fazendo. 

No início deste artigo, descrevemos como esperávamos desenvolver maneiras 
de interagir com as comunidades usando idéias narrativas que outros podem 
replicar em vários contextos. As formas de trabalho descritas neste artigo 
surgiram de convites específicos e foram moldadas pelas contribuições 
particulares de três comunidades aborígines. Nós acreditamos, no entanto, que 
processos semelhantes podem ocorrer entre diferentes tipos de comunidades. 
Podemos imaginar, por exemplo, um grupo de pessoas que residem em uma 
determinada instituição começando a compartilhar histórias com pessoas que 
residem em outra instituição. Ou um grupo de mulheres que tomaram todas as 
medidas para recuperar suas vidas dos efeitos da violência, começando a 
compartilhar histórias com outro grupo de mulheres em um lugar diferente. Ou 
uma aldeia em uma área de um país afetada por um desastre natural 
compartilhando histórias sobre seus esforços de recuperação com outra aldeia 
em uma parte diferente do país, ou em uma parte diferente do mundo. Todos os 
processos descritos neste documento podem ser tão relevantes em uma 
miríade de diferentes contextos. Tudo o que seria necessário seria um 
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trabalhador em cada comunidade ou local que seja versado em idéias narrativas 
para facilitar o processo. 

Em qualquer comunidade que esteja enfrentando tempos difíceis, os membros 
da comunidade estarão respondendo a essas dificuldades. Eles estarão 
tomando todas as ações possíveis, em suas próprias maneiras, para tentar lidar 
com os problemas que eles e seus entes queridos estão enfrentando. Embora 
essas iniciativas possam não ser amplamente reconhecidas e não bastarem por 
si só para superar todas as dificuldades presentes, elas são altamente 
significativas. Tornar possível que estas iniciativas sejam identificadas e 
ricamente descritas, possibilitando que a história das competências e 
conhecimentos implícitos nessas iniciativas se tornem mais visíveis e 
reconhecidas, pode fortalecer essas iniciativas de forma a possibilitar ações 
adicionais. 

 

LÚLTIMSS PALAVRAS  

Parece apropriado terminar este artigo com uma mensagem final de Djuwapli 
Marika, ancião idoso de Yirrkala: 

 

A UMA MENSAGEM À COMUNIDADE ABORÍGENE DO PORTO 
AUGUSTA DE DJUWALPI MARIKA  

Mesmo que a distância seja longa 
Os espíritos se tornaram um 

Nós estamos juntos 
Suas palavras estão combinando com as nossas 

Do norte ao sul 
Estão sentados em volta do fogo 

Seus espíritos chegaram a um acordo  
Nossos dois espíritos estão agitando as mãos. 

Compartilhando conhecimentos 

 

Nós estamos perdidos na escuridão e precisamos encontrar o lugar onde a 
água está. Onde quer que haja água, sabemos que há também o som dos 
sapos. Quando ouvimos isso, o sapo nos leva aos riachos, onde a água corre. 
Nós estamos perdidos na escuridão, procurando uma maneira de sobreviver. 
Essas histórias são como o chamado do sapo. Não podemos ver o sapo na 
escuridão, mas o som nos diz que a água está lá, o futuro está lá. Devemos 
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seguir o som do sapo. Devemos seguir essas histórias para onde eles nos 
levarão. 
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possam ajudar outras pessoas a passar por tempos difíceis. 
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significativas para este projeto - incluindo a equipe do Serviço de Saúde 
Aborígene Pika Wiya, e Carolyn Koolmatrie e sua família. Em Yirrkala e 
Gunyangara, também houve aqueles que desempenharam papéis vitais para 
tornar o processo possível. Estes incluíram Djuwalpi Marika, Gulumbu 
Yunupingu, Margaret Yunupingu, Wayne Dhurrkay e Dhangal Gurruwiwi. A 
ajuda de Beth Davis e Scott Beverstock também foi muito importante. O mais 
significativo foi a gentileza, consideração e amplas contribuições de Djapirri 
Mununggirritj - sem as quais este projeto não teria sido possível. 

 

UMA NOTA SOBRE AS HISTÓRIAS DESTE ARTIGO  

As histórias incluídas neste artigo são de membros das comunidades aborígines 
de Port Augusta, Yirrkala e Gunyangara. Os leitores devem respeitar essas 
histórias. Se você deseja compartilhar isso com amigos e familiares, tudo bem. 
Se você estiver interessado em compartilhar essas histórias mais amplamente, 
por favor, solicite permissão prévia, contatando: 

 

• Djapirri Mununggirritj in Yirrkala c/ o Women’s Resource Centre,  
Telefone: (61-8) 8987 1973, 
Fax: (61-8) 8987 3586  
Email: yirrkalawrc@bigpond.com  
 
ou 
 
Djuwalpi Marika c/o Dhanbul Council, 
Ph: (61-8) 8987 3433, Fax: (61-8) 8987 2304  
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Email: dhanbul.admin@octa4.net.au  
 

• Wayne Dhurrkay and Margaret Yunupingu in Gunyangara c/o Marngarr 
Community Government Council, PO Box 144, Nhulunbuy, 0881,  
Telefone: (61-8) 8987 2105 
Fax: (61-8) 8987 3582  
Email: marngarr@bigpond.com ou wdhurrkay.marngarr@bigpond.com; 
and  
 

• Carolyn Koolmatrie em Porto Augusta c/o 0439 563 258.  
 
 
 
PARA MAIS INFORMAÇÕES 
  
Muitos aspectos deste projeto não foram incluídos neste documento. Por 
exemplo, o foco permaneceu principalmente no trabalho em Yirrkala e 
Gunyangara, em vez de nos relatórios que ocorreram em Port Augusta. 
Da mesma forma, não conseguimos incluir histórias dos homens das 
comunidades, embora as mensagens entre os homens fossem altamente 
significativas no processo. Vozes de mulheres jovens foram envolvidas 
neste projeto, mas em menor grau. Em outra nota, um documento foi 
criado a partir de conversas com um grupo de Long Grassers em 
Nhulunbuy que também não foi incluído aqui. E o processo paralelo que 
ocorreu com os trabalhadores locais foi apenas brevemente mencionado. 
Se você gostaria de saber mais sobre esses aspectos do projeto, entre 
em contato com David Denborough por Dulwich Centre, 345 Carrington 
St, Adelaide, Austrália do Sul 5000. Telefone: (61-8) 8223 3966, Fax: (61-
8 ) 8232 4441. Email: dulwich@senet.com.au 
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1. O trabalho descrito neste trabalho foi realizado por uma equipe de trabalhadores em 
que praticantes indígenas e não indígenas trabalhavam em parceria. Barbara Wingard foi 
a praticante indígena sênior. A equipe consistia em David Denborough, Carolyn 
Koolmatrie, Sue Mitchell, Shona Russell, Barry Sullivan, 345 Carrington St, Adelaide, 
South Australia 5000. Telefone: (61-8) 8223 3966. Fax: (61-8) 8232 4441. 
Email: dulwich@senet.com.au | Site: www.dulwichcentre.com.au 

2 . Assegurar um equilíbrio nessas contas de dois andares requer alguma prática. É muito 
útil para quem está criando o documento escrito para poder ler os rascunhos para os 
colegas, que também estavam presentes na discussão inicial, que podem, então, oferecer 
feedback sobre o equilíbrio entre as histórias. 
 
3 Por exemplo, se uma pessoa fala sobre as dolorosas divisões e conflitos dentro de uma 
comunidade ou família, muitas vezes é possível fazer perguntas que lhes permitam 
articular as razões pelas quais isso é tão doloroso para elas. Freqüentemente, isso ocorre 
porque eles têm um compromisso com a unidade ou certo conhecimento sobre como a 
"unidade está se curando". Torna-se então possível traçar a história desse conhecimento 
em suas vidas. Da mesma forma, se as pessoas estão falando sobre os perigos que os 
jovens enfrentam em sua comunidade, muitas vezes, é possível indagar de maneiras que 
os capacitem a vincular essas preocupações a um conhecimento especial sobre a 
importância da segurança ou a valores particulares sobre a vida dos jovens. Mais uma vez 
torna-se possível traçar a história desse conhecimento, em especial, da vida deles. 
 
4 Este financiamento foi fornecido pelo Departamento de Saúde e Envelhecimento da 
Commonwealth através do relacionamento da Austrália e Território do Norte. O Dulwich 
Center também contribuiu com fundos para este projeto. 
 
5 Para ler mais sobre a importância de garantir um envolvimento significativo da 
comunidade em qualquer projeto de prevenção do suicídio relacionado às comunidades 
aborígines, ver McCormack, Mohammed & O’Brien (2001) e Delaney, Raphael & Wooding 
(2003). 
 
6 A importância de responder ao luto em comunidades nas quais os suicídios foram 
predominantes foi documentada por Elliot-Farelly (2004) e Tatz (2001). 
 
7 Colin Tatz descreveu a extensão do suicídio aborígene como refletindo "nosso fracasso, 
como nação, em oferecer incentivos suficientes para permanecer na vida" (2001, p.9). 
 
8 Os povos aborígenes que vivem no extremo norte do Território do Norte são conhecidos 
como Yolngu. 
 
9 As discussões e treinamento dos trabalhadores que ocorreram como parte deste projeto 
estão fora do escopo deste trabalho. Para obter mais informações sobre esse 
treinamento, entre em contato com Sue Mitchell(sueyfmitchell@yahoo.com.au), Barbara 
Wingard (abchair@bigpond.net.au) ou Shona Russell (shonarussell@internode.on.net).. 
 
10 Barry Sullivan desempenhou um papel fundamental na organização dessas reuniões 
iniciais. 
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11 Ao abordar as comunidades aborígines, os protocolos formais exigem que se chegue 
primeiro aos proprietários tradicionais da terra. Barbara Wingard, como membro sênior da 
equipe aborígene, esteve sempre centralmente envolvida nesses protocolos. 
 
12 Comunicação pessoal com Tony Fuller, sargento sênior da polícia de Nhulunbuy. 
 
13 Durante períodos de dificuldade significativa, as divisões ocorrem dentro de qualquer 
comunidade. Encontrar maneiras pelas quais as perspectivas, os valores e as esperanças 
dos membros individuais da comunidade possam estar ligados aos de outras pessoas da 
comunidade é significativo. Em todos os momentos, cuidados consideráveis precisam ser 
tomados para garantir que os processos de compilação e compartilhamento de histórias 
não contribuam para a divisão. 
 
14 Essas categorias de respostas de testemunhas externas correspondem àquelas 
descritas por Michael White (1999). 
 
15 Espera-se que os projetos futuros se concentrem mais nas experiências das mulheres 
jovens.  
 
16 Para mais informações sobre conversas narrativas de andaimes, ver White (2006). 
 
17 Esta é a língua indígena local. 
 
18 David Denborough foi o membro da equipe que falou com jovens homens yolngu. 
 
19 Para mais informações sobre o significado de perguntar sobre valores, esperanças, 
sonhos, compromissos, ver White (2001). 
 
20 Para mais informações sobre esta forma de prática narrativa ver White (1988, 1997) e 
Wingard & Lester (2001). 
 
21 "Deadly" na linguagem aborígene significa "impressionante" ou "fantástico". 
 
22 Um evento comunitário menor também foi realizado Port Augusta. 
 
23 Não há espaço neste artigo para incluir todas as histórias e mensagens que foram 
trocadas. Histórias de homens e mulheres jovens não foram incluídas aqui. Nem histórias 
que foram coletadas de Long Grassers em Nhulunbuy ou de trabalhadores de saúde 
aborígines. Se você gostaria de ler uma coleção abrangente de todas as histórias e 
mensagens, entre em contato conosco e nós enviaremos uma cópia para você. 
 
24 Era significativo registrar as histórias em CD e fita, porque muitos membros da 
comunidade achavam esse meio muito mais acessível do que a forma escrita. Se você 
quiser uma cópia da versão em CD das histórias, entre em contato conosco e tentaremos 
organizar isso. 
 
25 Uma dessas músicas foi escrita com as palavras "Tentando encontrar um futuro". O 
outro foi escrito a partir das palavras das mulheres Yolngu em relação à ação contra o 
grogue. 
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26 Essas mensagens foram escritas durante um dia de treinamento em “práticas de 
testemunhas externas” que haviam sido conduzidas por Shona Russell no dia anterior a 
essas reuniões da comunidade. Muitos desses trabalhadores locais também participaram 
de treinamentos com Barbara Wingard e Sue Mitchell sobre os temas de "respostas 
narrativas ao trauma" e "respostas narrativas à dor". 
 
27 Para obter mais informações sobre a remoção forçada de crianças aborígenes de suas 
famílias, consulte Comissão de Direitos Humanos e Oportunidades (1997). 
 
28 Este treinamento foi oferecido por Sue Mitchell, Barbara Wingard e Shona Russell. 
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