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Sumário 

 

Fita 1 – Lado A 

 

Relata o trauma de ter sido dada pelos pais para ser criada pelos avós, sua perplexidade 

diante da rejeição dos pais e a importância dos avós em sua formação; a morte recente 

da mãe e seu ressentimento diante do  distanciamento dos irmãos; o envolvimento de 

toda família com o magistério; sua formação como professora; as lembranças dos 

colégios de seu pai; a sua segunda gravidez e a frustração com a notícia da gravidez 

simultânea de sua mãe; o desejo, realizado,  por um filho homem; a insistente 

comparação de sua mãe entre as duas crianças; a aversão recíproca entre ela e o irmão 

mais novo e a dedicação exagerada dele aos estudos; a influência dos pais na atitude 

amedrontada do irmão com ela; o sucesso profissional do irmão e a formalidade no 

relacionamento entre ambos, mesmo depois de adultos. As afinidades com seu pai; o 

fascínio pela língua portuguesa e a habilidade na escrita; seu espírito fantasioso e 

vaidoso. Recorda-se das brincadeiras solitárias no jardim de sua casa e das longas 

conversas reservadas com sua bisavó, quando as duas fingiam-se de amigas; a relação 

de cumplicidade com seu avô, os passeios à tarde; as recordações da Praça Saens Pena, 

dos bailes e das festas. 

 

Fita 1 – Lado B 

 

Relembra o primeiro namorado, enfatizando suas fantasias de encontrar o homem ideal 

e ressalta sua vaidade. Comenta a insistência do rapaz em reatar o namoro. Relembra as 

paqueras da juventude, os vários pretendentes; o primeiro contato com o futuro marido 

e o sentimento de amor à primeira vista; o impacto do temperamento carismático do 

futuro marido. A vida escolar, formação como professora primária, o gosto pela leitura e 

a facilidade para escrever; a influência do professor de português sobre sua opção 

profissional e no método pedagógico que ela utilizava. Ressalta a sua capacidade de se 

autovalorizar. A origem nordestina das famílias de seus pais; a convivência com os 

primos educados por seu pai; o interesse de sua avó por política e suas relações com 

famílias de políticos importantes. Recorda os almoços semanais na casa do sogro do 

cirurgião plástico Ivo Pitanguy e o convite para que ele fosse, mais tarde, seu padrinho 

de casamento. Comenta sua identificação com pessoas mais velhas. A frustração com o 

casamento; a doença do marido, o abandono da família dele e sua dedicação ao 

tratamento que ele realizava. Recorda os longos períodos passados em hospitais, durante 

suas internações; o seu prazer em tratar de doentes; o contato recorrente com casos de 

doença na família. A convivência difícil com o marido, mesmo antes de seu 

adoecimento; a péssima relação do marido com os filhos, principalmente com a filha.     

 

Fita 2 – Lado A 

 

A relação hostil do marido com os dois filhos; a sugestão, aceita pelo filho, para que 

entrasse em uma academia militar e a aprovação na Academia da Força Aérea; os 

preparativos para o processo de seleção. Comenta o constrangimento diante do interesse 

demonstrado pelo coronel do Exército que à auxiliou durante os treinos de educação 

física do filho. O agravamento do estado clínico do marido, seus delírios e a 

perseguição à filha; as mágoas dos filhos. Relaciona a homossexualidade do filho ao 

comportamento agressivo e indiferente do marido. As qualidades do filho como 

perfeccionismo, obediência e organização; a relação de amor e cumplicidade entre eles; 
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relembra as noites em que, rezando, pedia a Jesus que o filho não fosse homossexual; as 

dificuldades do próprio filho em aceitar sua  homossexualidade e a tentativa de suicídio, 

a gravidade de seu estado clínico,   o longo tempo de internação, a mudança de hospital 

e a receptividade dos médicos. 

 

Fita 2 – Lado B 

 

A melhora do estado clínico do filho e a revelação, ainda no hospital, sobre sua 

homossexualidade. Ressalta sua naturalidade diante da notícia. Relembra o dia em que o 

filho, pálido, chegou em casa e lhe contou estar com Aids; sua reação segura e solidária. 

Volta no tempo e relembra da notícia da gravidez inesperada da filha e da alegria, sua e 

do filho, com a chegada do bebê. O ótimo relacionamento do filho com o sobrinho; a 

forte reação do neto ao saber da contaminação do tio. Crítica à incompetência da 

infectologista responsável pelo tratamento inicial do filho.  

 

Fita 3 – Lado A 

 

Fala longamente sobre seu casamento, a falta de reciprocidade no relacionamento,  o 

distanciamento entre as famílias, o ótimo relacionamento com o sogro, o temperamento 

autoritário e dissimulado do marido; sua hostilidade com a filha, sua relação doentia 

com o pai e o consequente desentendimento com o resto da família; a morte do sogro e 

o agravamento do quadro clínico do marido. Relembra algumas características do 

caráter do marido; sua rejeição aos filhos, contrapondo-se ao seu desejo de ter muitos 

filhos. Suas expectativas em relação ao filho e ao casamento; a valorização da 

virgindade. A mudança para uma kitinete no bairro do Flamengo, ainda solteira, lugar 

de onde saiu para se casar; o impacto da morte do avô sobre seu padrão de vida, fala 

sobre o período em que morou  com a avó e a tia num dos colégios dos pais; a 

predileção dos pais pelos outros irmãos; as dificuldades para entender os motivos da 

rejeição deles; a crença na  falta de caráter da mãe  e o seu desafeto por ela; o 

ressentimento, nunca superado, pela decisão dos pais em cobrar-lhes aluguel pelos 

cômodos, em princípio, cedidos a elas. 

 

Fita 3 – Lado B    

 

A decisão da avó de alugar outro apartamento; a falta de recursos; omissão dos outros 

tios; a decepção, ainda na primeira noite, com o casamento. Os detalhes do casamento: 

o vestido de noiva, a cerimônia, a recepção, os presentes dos alunos e ressalta sua 

competência como professora primária e de piano. A expectativa com “lua de mel”; a 

viagem, ainda na noite do casamento, para Teresópolis; o constrangimento com a vinda 

inesperada da menstruação; a dificuldade em lidar com a situação, em virtude da 

educação conservadora que tivera; a frustração da primeira noite; a volta para o Rio de 

Janeiro, nova frustração com o seu comportamento; a convivência, ao longo de todo o 

casamento, com o egoísmo e a indiferença sexual do marido. Ressalta a dedicação 

integral ao marido no período em que este esteve doente; compara sua dedicação à 

dedicação ao cantor Cazuza, descrita por Lucinha Araújo no livro “Só as mães são 

felizes”. A reação diante da morte do marido; a preocupação com os detalhes da 

cerimônia fúnebre; a decisão de oferecer a ele um enterro de luxo, como uma forma de 

entregar-lhe parte de seu patrimônio; o sentimento de libertação deixado por sua morte, 

os últimos meses de vida do marido. O impacto da descoberta por meio de uma 

conhecida, de sua traição, ocorrida alguns anos antes.  
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Fita 4 – Lado A 

 

A decisão de conversar com o marido sobre sua traição; a reação dos filhos. A 

insistência do marido em acreditar na recuperação; seu apego às coisas materiais; a 

opção por contar-lhe a verdade sobre o seu verdadeiro estado clínico e sobre a 

proximidade da morte. A busca, no espiritismo, de conforto para suportar os seus 

problemas. A apreensão diante do comportamento desorientado do marido; a hostilidade 

de sua sogra pelo filho; comparação entre a rejeição de sua mãe e a rejeição de sua 

sogra pelo filho; a convicção de ter agido corretamente ao contar ao marido sobre o 

agravamento de seu estado de saúde. O início de uma nova etapa em sua vida. A 

inesperada gravidez da filha; o relacionamento carinhoso entre o filho e o neto; a 

afeição aos seus dois netos. Ressalta sua condição de supermãe; a indiferença aos 

possíveis comentários sobre a gravidez inesperada da filha; o temperamento antipático 

dos dois filhos em contraste com sua alegria e extroversão; o seu carinho com o neto; o 

ótimo relacionamento com o genro. A mudança para o Leblon e, logo depois, para 

Ipanema.  

 

Fita 4 – Lado B 

 

O adoecimento da mãe, novo período envolvida com internações. Descreve, em 

detalhes, a rotina de acompanhar as internações da mãe na Beneficência Portuguesa. 

Fala longamente sobre seu romance com o chefe da equipe médica que cuidou de sua 

mãe; as motivações que a levaram aceitar o relacionamento; o receio de levar o 

relacionamento adiante. Sua imagem de mulher rica. Ressalta os privilégios obtidos na 

Beneficência Portuguesa, em decorrência do encanto despertado em alguns presidentes 

da instituição. O fim do relacionamento com o médico. Início de uma nova etapa e a 

forma como conheceu Renato, o atual namorado; a forma inusitada do primeiro contato; 

o primeiro encontro. 

 

Fita 5 – Lado A 

 

A reação de solidariedade diante do diagnóstico do filho, no início dos anos 90. A 

primeira consulta médica e a decisão dele participar de um tratamento experimental. 

Explica, rapidamente, os procedimentos clínicos do tratamento. A demissão do filho da 

Vale do Rio Doce; a opção por mudar de médica. A primeira doença oportunista do 

filho, Tuberculose Pulmonar. Menciona algumas acusações contra os procedimentos 

clínicos da ex-médica de seu filho. A queda no poder aquisitivo da família; as 

circunstâncias em que ocorreu a demissão do filho. Ressalta a competência profissional 

do filho e sua decisão de não recorrer contra a demissão. A lenta superação de seu 

constrangimento em ter que buscar os medicamentos no posto de saúde, graças aos 

primeiros contatos com outros soropositivos de se nível social. Nova doença 

oportunista: Hepatite C. A impossibilidade clínica, logo revista em um congresso 

médico, de conciliar o tratamento das duas doenças. O início do tratamento para a 

Hepatite C e sua rápida resposta aos medicamentos. Ressalta as considerações da 

médica, para quem, essa preocupação com a medição da carga viral é um equívoco. Os 

novos sintomas clínicos de origem neurológica do filho e a indefinição do diagnóstico. 

 

Fita 5 – Lado B 
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A ineficácia do remédio prescrito pela médica. A decisão de aceitar o pedido do filho 

para acompanhá-lo à consulta médica. Enfatiza a mudança de comportamento do filho 

depois que ingressou no Grupo Pela Vidda e passou a evitar sua companhia durante as 

consultas médicas. O desentendimento com a médica: a firmeza ao expor toda sua 

insatisfação com o seu comportamento recriminando, especificamente, sua atitude hostil 

com um paciente, Vanderlei, para quem ela havia lhe indicado seu nome. Comenta um 

episódio para ilustrar o comportamento da médica; a ligação de Vanderlei que, da 

emergência de um hospital, lhe pede auxílio; a ida, imediata, para o hospital; a 

resistência da médica em considerar o desconforto do paciente; sua veemência em fazê-

la ver que seu quadro clínico exigia cuidados. Cita outro episódio em que seu filho 

aponta uma informação equivocada da médica. Avaliação do estado de saúde atual do 

filho: o diagnóstico de neuropatia aguda; recapitulação das doenças oportunistas que já 

o acometeram. Comenta a aflição da irmã diante de sua perda de peso. A forma de lidar 

com tantos casos de doença neurológica na família; o apoio encontrado no espiritismo; a 

preocupação com o agravamento dos sintomas da neuropatia do filho; a angústia diante 

da falta de respostas consistentes da medicina para seu caso; os esforços para tentar 

aliviar o sofrimento do filho; o pessimismo quanto a uma possível melhora de seu 

estado de saúde. A mágoa com Deus; a incapacidade de entender o porquê de seu filho 

estar passando por esta situação; o esforço para que ele não perceba sua angústia; sua 

total disponibilidade a ele. Manifesta compreensão diante de mães que se mantém 

indiferentes aos filhos soropositivos, visto que a contaminação poderia ter sido evitada. 

O sentimento de impotência em não poder ajudá-lo. Lembra-se de um rapaz que não 

teve coragem de contar para a mãe, hoje gravemente adoentada, sobre sua sorologia 

positiva para o HIV. 

 

Fita 6 – Lado A 

 

Cita o exemplo de outra mãe que responsabiliza o filho pela contaminação. Embora não 

responsabilize os soropositivos pela contaminação, nem a relacione exclusivamente ao 

homossexualismo, afirma acreditar que existe uma falta de cuidados com as 

contaminações. Enfatiza considerar-se uma mãe “homossexualizada”, apontando 

exemplos que visam comprovar a mudança de atitude diante da homossexualidade do 

filho. Comenta o desentendimento com um dos integrantes do Grupo Pela Vidda e as 

repercussões em seu relacionamento com o filho; expõe ao filho as razões que a levaram 

a romper com o rapaz; o esforço para encerrar os desentendimentos em casa. Encontra 

no espiritismo a explicação para a sua recorrente proximidade com casos clínicos 

ligados à neurologia. Responsabiliza este integrante do Grupo Pela Vidda pelos 

constantes desentendimentos com o filho; o encontro entre os dois, durante um evento 

promovido pelo Grupo Pela Vidda, na Petrobrás. Narra outro episódio envolvendo o 

mesmo rapaz, agora, na festa de natal organizada pelo Grupo, quanto ele importunou a 

médica de seu filho. Ressalta seu descontentamento com a amizade entre os dois. O 

alívio depois do afastamento entre eles. Crítica ao comportamento promíscuo das 

pessoas que frequentam o apartamento do rapaz, situado na zona sul da cidade. A 

resistência às provocações do filho, que aluga um filme com forte apelo emocional, “A 

última festa”; detalha a problemática abordada pelo filme. 

 

Fita 6 – Lado B 

 

Dá continuidade a narrativa sobre o filme; enfatiza a beleza do amor entre 

homossexuais. Longas considerações sobre a origem da homossexualidade de seu filho 
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e sobre o papel dos pais na definição sexual da criança. A atitude mórbida do filho 

diante da Aids, o deboche em relação à morte. A importância do Grupo Pela Vidda para 

o filho; cita dois exemplos para ilustrar o trabalho desenvolvido pelo filho no serviço de 

assessoria jurídica oferecido pelo Grupo. Conta como foi o contato, que ocorreu em 

momentos diferentes, entre eles e o Grupo Pela Vidda. Fala longamente de suas 

vivências no Grupo de Mulheres, as experiências de algumas das voluntárias, a forte 

identificação com duas jovens; críticas à condução das reuniões promovidas pelo 

Grupo; menciona um desentendimento com uma voluntária, cujo comportamento ela 

condena; a festa de aniversário organizada por ela. O desejo, logo desestimulado pelo 

filho, de organizar uma recreação para as crianças que acompanhavam as mães nas 

reuniões. Ressalta que a origem do desentendimento que gerou o seu afastamento não 

teve relação direta com o Grupo, mas sim, com um de seus integrantes.  

Tempo de gravação: 60 minutos 

 

Fita 7 – Lado A 

 

Fala longamente sobre seu tumultuado relacionamento com o integrante do Grupo; dos 

contínuos desentendimentos entre eles; da disputa com a mãe dele; a crescente antipatia 

entre os dois; a certeza quanto as intenções nocivas do rapaz e sua influência na 

deterioração de seu relacionamento com o filho. A veemência em rejeitar qualquer 

possibilidade de um relacionamento amoroso entre o filho e o rapaz. Reitera a sua 

completa abertura para aceitar os relacionamentos homossexuais do filho. As 

responsabilidades inerentes à maternidade; a forte preocupação em proteger os filhos; 

relembra um episódio em que decidiu trazer a filha para que seu parto fosse feito por um 

médico de sua confiança aqui no Rio de Janeiro. Volta a ressaltar sua abertura em 

aceitar a homossexualidade do filho e seus possíveis parceiros. A vergonha inicial do 

filho em assumir sua homossexualidade; a sua atual procura por um parceiro que 

apresente uma postura masculina; o sofrimento com suas provocações. 

 

Fita 7 – Lado B 

 

A decisão do filho de usar brinco, a compra de uma aliança. Destaca a postura 

impassível diante das provocações do filho; cita exemplos. Reitera as qualidades do 

filho, afirmando compreender seu momento de conflito existencial. Tentativa de 

finalizar a entrevista; rápidas considerações da pesquisadora sobre o processo de 

reconstrução da memória; avaliação da depoente sobre sua entrevista; avaliação crítica 

da eficácia das terapias psicológicas. Ressalta a ausência dos sentimentos de culpa e a 

certeza do dever cumprido. Faz longa referência ao filme “Sentimentos selvagens”, para 

discutir o relacionamento com seu filho, ressaltando nunca ter manifestado preferência 

explícita por ele. O sofrimento causado pela doença do filho; o desejo de manter-se viva 

para poder acompanhá-lo até sua morte; menções aleatórias às experiências vividas no 

Grupo.         
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Data: 09/10/1997 

 

Fita 1 – Lado A 

 

DN – Vamos dar início a entrevista com Maria Magdalena Lyra Valente, para o projeto 

“A fala dos comprometidos: ONGs e Aids no Brasil”, os entrevistadores Dilene 

Raymundo do Nascimento e Ana Paula Zaquieu. Hoje é dia 9 de outubro de 1997 e a 

gente tá no Rio de Janeiro. 

         Magdalena, como a gente já tinha conversado agorinha, a gente gostaria que você 

dissesse sobre o seu nascimento, quando você nasceu, seus pais...Em suma, nos 

contasse a sua história. 

 

MM – Bom, eu nasci... sou libriana, nasci no dia 20 de outubro de 1935. Pensei que 

fosse, tão logo eu tive consciência, que fosse filha de pais ajustados e eu digo pensei, 

porque para mim não foram. 

 

DN – Você nasceu no Rio? 

 

MM – Foi, no Rio. Fui a primogênita. A única mulher, eles tiveram mais seis filhos. Eu 

fui dada a minha avó, por razões que eu nunca entendi, porque eu com um ano de idade, 

minha mãe teve uma gravidez com nove meses completos, mais por imperícia da 

parteira o neném nasceu morto. Eu tinha um ano, achei, na minha lógica, na minha 

cabeça, que a reação imediata de minha mãe seria se apegar àquela meninazinha de um 

ano que eu por fotos sei que era muito bonitinha, muito esperta, muito sabida, isso dito 

pela minha avó e me surpreende até hoje, eu acho que vai surpreender a mim mesma até 

o último instante de vida, minha cabeça não consegue entender o porque, dos dois, 

acredito que tenha partido dos dois, a iniciativa de me darem para a que a minha avó me 

criasse. Eu nunca entendi isso, muito embora eu já adulta, casada, mãe de dois filhos, eu 

tivesse ouvido sempre deles: “Minha filha não foi bem assim, como você está pensando, 

você não foi rejeitada.” Mas nunca me deram nenhum motivo, nenhum, não era motivo 

que eu achasse razoável, nunca me deram nenhum motivo que justificasse. Eles se 

casaram por um tremendo amor, minha mãe não engravidou solteira. Era um casal 

ajustado, filhos, todos dois de famílias ajustadíssimas. Papai de uma família grande, 

mamãe tinha mais dois irmão e eu nunca entendi e hoje, com 61 anos, eu ainda carrego 

trauma de ter sido uma filha rejeitada. 

 

DN – Mas eles não chegaram a dar motivo nenhum? Ou nenhum dos motivos te 

satisfizeram. 

 

MM – Nunca me deram, nenhum. E eu vou dizer, o que eu sinto, não é falta da presença 

deles na minha vida, da atuação deles como pais, porque eu acho até que fui premiada 

por eles terem me dado a meus avós, que foram duas pessoas valiosíssimas na minha 

formação moral, na minha formação de escolaridade, de até em termos musicais, porque 

a minha avó, o que eu quisesse fazer eu fazia, bastava que eu dissesse vovó... 

necessariamente eu não precisava dizer, minha avó advinhava os meus pensamentos, eu 

estudei piano, quase completei o curso e minha avó me assumiu por inteiro. Minha 

                                                           
 LEGENDA: 

Palavra sublinhada – demonstra ênfase na fala. 

Ininteligível – palavras incompreensíveis devidos a problemas de gravação ou fala. 
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educação toda foi por conta de minha avó. Eu recebia de meus pais presentes de 

aniversário, só, pura e simplesmente. Agora, meu trauma... 

 

DN – Eram avós paternos ou maternos? 

 

MM – Maternos. 

 

DN – Maternos. 

 

MM – Agora, meu trauma não é, como eu já disse anteriormente, a falta deles. Era a 

convivência com os meus irmãos que me foi negada. Eu não sei nada da adolescência 

dos meus irmãos e eu sinto isso muitíssimo. Minha mãe morreu recentemente, agora no 

dia 30 de junho. Eu no enterro de minha mãe, eu sou uma pessoa extremamente 

equilibrada, a perda de minha avó foi uma coisa terrível para mim mas, vovó morreu na 

minha casa, sob os meus cuidados. Ela não morava comigo, mas eu levei para a minha 

casa, eu quis que ela morresse nas minhas mãos, eu senti demais a morte de minha avó, 

mas não sou histérica, nunca fui, então, me comportei como uma pessoa que sofre uma 

perda muito grande. Quando minha mãe morreu, recentemente, eu tive, entre aspas, uma 

espécie de chilique, quase como um ataque histérico, mas sabe por que? Porque eu 

fiquei com pena de mim mesma, do que ela tirou de mim. Eu senti a sensação de perda, 

não dela, nem por um instante, eu hoje eu digo, não sinto, absolutamente, a falta dela e 

nem nunca vou sentir, senti o que ela plantou, o desamor dos meus irmãos por mim. 

Nós temos uma convivência social. Mas o sentimento de irmandade, eles tem entre eles, 

todos são homens, mas eu sou para eles uma conhecida, que está sempre pronta quando 

é solicitada, qualquer problema de doença sou eu a atender, qualquer problemas deles 

eu sou a primeira a saber, mas eu não sei nada deles, eu sinto muitíssimo isso. Eu às 

vezes escuto de pessoas, parentes até mais distantes, primos de segundo grau, que 

sabem coisas dos meus irmãos que eu ignoro completamente e me sinto frustradíssima, 

me dá um sofrimento muito grande e no momento que mamãe morreu, eu não quis vê-

la, quando o caixão foi fechado, não fui até o túmulo onde ela seria enterrada, não quis 

ver, não por sofrimento, chegou a minha hora de rejeitá-la, foi aquela hora, e ela morreu 

aqui, sob meus cuidados. Eu tirei de um asilo porque fiquei com pena dela estar num 

asilo. Eu trouxe, ela ficou sobre meus cuidados e eu não tenho nenhum tipo de 

sentimento em relação a ela. Isso pra mim é péssimo, não pense que o fato de eu me 

desligar e não sentir me faz bem. Não faz. Porque eu não sou assim, eu sou muito fácil 

de me entregar, de mergulhar de cabeça. 

 

DN – E Magdalena, só uma observação, a casa da sua avó era longe da casa dos seus 

pais? 

 

MM – Não, próxima... Em princípio próxima... 

 

DN – Assim, os seus irmãos não transitavam por lá. 

 

MM – Não, nós nos víamos finais de semana, porque meu pai chegou a ter 4 escolas ao 

mesmo tempo, em Copacabana, São Francisco Xavier, Vila Isabel, Inhaúma... 

 

AP – Você é de uma família de educadores né? 

 

MM – Toda, toda. Tanto da parte de minha avó materna como o lado de meu pai 
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também, todos exerciam o magistério e eu me formei professora, sempre adorei lidar 

com crianças, mas não fui só professora de crianças, fui de adolescentes também, 

sempre administrei muito bem a parte de escolaridade dos meus filhos, sem acessoria do 

meu marido, que se omitia justamente porque sabia que eu estava mais capacitada para 

fazer isso e depois por problemas que independeram dele, problemas de doença. Mas já 

nasci e é outra coisa que eu considero meu habitat porque eu até hoje eu tenho 

lembranças de antes de eu ser dada a vovó, a lembrança da escola onde eu fui... tive, dei 

os meus primeiros passos. Era em Vila Isabel, um prédio lindo, antigo, um todo de 

azulejos portugueses, lustres maravilhosos, eu tenho muita saudade do colégio, não dos 

donos do colégio. 

 

DN – Isso era no prédio do colégio que tinha esse lustre. 

 

MM – Não dos donos do colégio, ou seja, pai e mãe. Nesse tempo eu ainda não tinha... 

mamãe teve assim, um filho sempre com diferença de dois anos, mas num período que  

eu teria contacto com eles, eu já estava com a minha avó. Então, eu nunca tive, depois 

que eles se casaram e tudo, já todos adultos é que houve um envolvimento maior de 

irmão, mas eu sempre soube que, comigo, é uma....é uma relação diferente da que existe 

entre eles. Com eles há um companheirismo e não é por falta de, não é pela diferença de 

sexo, não é mesmo. Agora, eu tenho um recalque, minha mãe, eu já estava, já tinha uma 

filha com três anos e meio, meu irmão mais moço estava com 18 anos, então, minha 

mãe... eu estava grávida do segundo filho com um medo louco de perder, porque eu 

tinha perdido um bebê com três meses de gravidez, então eu queria demais outro filho e 

eu queria um filho homem, no momento que eu soube que estava grávida esse bebê já 

tinha um nome, era o Otávio Júnior e eu nunca questionei se seria uma mulher, ele já 

tinha um nome no momento que eu sei, soube que estava grávida. 

 

DN – Já estava decidido que seria um homem. 

 

MM – Já, já, na minha cabeça já. Então, eu, minha mãe conversando comigo disse: 

“Olha, quando você for ao Dr. Guilherme...” –  meu médico era diretor da Pro Mater –  

“eu quero ir, porque eu na menopausa eu não quero ter problemas, então, eu vou logo 

me preparando para não ter nada que vá sair...” Porque toda a minha família teve essa 

parte de menstruação tudo muito certinho, nunca houve ninguém com problemas de 

hemorragias, nada disso. Então quando ela foi ao médico comigo, aí ele disse: “Olha, 

você está grávida de três meses e se você tirar você vai morrer”. Mamãe já tinha quase 

45 anos, meu pai estava com 56. Eu fiquei frustradíssima, frustradíssima. Mas, como 

que estava grávida também, eu tive o meu no dia 19 de agosto, dia 29 nasceu o meu 

irmão e ela ainda chegou a ser madrinha do Otávio Júnior. Dois dias depois nasceu o 

dela e nasceu um gênio, um cdf, sabe, foi, terminou os estudos dele, primeiro aluno do 

IME, ganhou logo uma bolsa para fazer um mestrado na Alemanha e sempre mamãe 

procurava, eu sentia, talvez fosse até fruto da minha imaginação, mas mamãe procurava 

sempre demonstrar que o Alexandre era melhor do que o meu filho, até em termos de 

tamanho, porque o Otávio Júnior cresceu muito depois que entrou para a Aeronáutica. 

Meu irmão entrou no colégio Naval, meu filho entrou na preparatória de Cadetes do Ar, 

em Barbacena. Aí, ele espichou, hoje ele é mais alto do que o Alexandre mas se eu 

comentasse assim:  “Ah, o Otávio Júnior tirou ótimas notas, ele tem um curriculum 

maravilhoso em Barbacena...” Mamãe me interrompia e dizia: “Ah, vocês não sabem do 

Alexandre, porque o Alexandre...” Isso sempre me criou uma certa aversão com esse 

irmão que chegou a mamar em mim, eu amamentei esse menino um dia, mas desde ele 
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bebê eu não gostava dele. As coisas são muito profundas, eu acho que são. Eu tenho 

coisas muito profundas guardadas que eu gostaria demais de poder botar para fora mas 

estão muito escondidas e eu ainda não consegui, pode ser que um dia eu consiga. E foi 

engraçado porque, todos os meus irmãos me chamavam de neném, ele quando aprendeu 

a falar ele me chamou, Maria Madalena, tinha um medo de mim terrível e esse medo 

quem passava para ele eram os meus pais. Tudo que ele fazia de errado eles diziam: “Eu 

vou dizer a Maria Madalena”. E eu nem tinha esse contacto com ele assim. Eu morava 

ali em frente ao Colégio Militar, mas esse menino chegou aos 10 anos e um dia, papai 

me disse que ele perguntou: “Papai, irmão tem que ter medo de irmã?” Eles estudavam 

na mesma escola, fizeram o primário na mesma escola, meus filhos e ele. Então, papai 

disse: “Não, por que?” Aí ele disse: “Então eu não vou mais ter medo de Maria 

Madalena”. Aí, o clima hostil tornou-se pior a medida que ele foi crescendo e ele, não 

sei se por ele ser mesmo um menino que ele estudava por esporte, para ele era um 

hobby. Ele não teve infância e nem adolescência, o negócio dele era só estudo. Então, 

ele era realmente... eu não acredito que ele fosse desses meninos que você possa dizer 

que tinha um QI altíssimo, ele estudava demais, é diferente. Eu acho que que tem, na 

minha percepção de educadora, aquele que é mesmo um QI, que tem um QI altíssimo 

ele não precisa queimar a pestana. Então, ele até em festinhas de aniversário dele ele 

largava todo mundo, subia, mamãe morava aqui, ele subia e ia estudar, para ele o estudo 

era fundamental. 

 

DN – Agora, Madalena, só uma observaçãozinha, por que que... você disse que quando 

ele resolveu não ter mais medo de você, o clima ficou mais hostil? 

 

MM – Eu passei a ter mais mais antipatia por ele e eu sinto que ele por mim. Porque ele 

não gostava de mim, ele tinha medo que eu o repreendesse. Isso foi uma coisa que papai 

e mamãe puseram na cabeça dele, porque eu jamais brigaria, não era meu filho eu não 

tinha responsabilidade nenhuma. Numa ocasião papai e mamãe fizeram uma viagem ao 

Sul e deixaram ele comigo. Ele devia ter uns seis, sete anos, então, ele se sentava na 

minha casa, ele parecia um boneco, ele não (ruído) ele tinha medo que eu fosse 

repreendê-lo e era um medo que não se justificava porque eu não passava isso para ele, 

de jeito nenhum, mas ele, pelo que ele ouvia em casa ele achava que eu era uma déspota 

e que eu ia coloca-lo de castigo. Então, o menino nun... ele ficou comigo uma semana, 

coitado, mas ele parecia um robô. Ele tinha tanto medo de, de, de fazer alguma coisa 

errada que ele tinha uma postura diferente, uma coisa esquisita, ele nem sabia brincar 

com os meus filhos, tal a preocupação dele de ser repreendido por mim e eu jamais faria 

isso, principalmente por eu adorar criança. Ele não me casa empatia nenhuma, mas isso 

também, eu acho que isso independia de mim. Eu jamais gostaria... 

 

DN –Talvez (?) você nem percebia, né? 

 

MM – Exatamente. Tem certas coisas que a gente deixa transparecer até sem querer e 

isso permanece até hoje. Ele já foi meu hóspede aqui e, de uma cerimônia, ele comigo e 

eu com ele, ele já é casado, casou-se com outra cdf, ela é médica, mas é aquele clima 

que ninguém se sente a vontade. Eu arrumei lá em cima o apartamentozinho todo para 

ele, para ele se sentir super a vontade, mas o gelo não se quebrava. Quando os meus 

irmãos vieram vê-lo aqui, aí o negócio descontraiu mais em função dos meus irmãos e 

eu fiz o máximo para agradá-lo, sabe, tudo, tudo... 

 

AP – Ele morava na cidade... 
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MM – Ele mora em Belo Horizonte. Ele foi, ainda estudante, quer dizer, fazendo 

mestrado na Alemanha, ele foi convidado pela Manesman, então, quando ele veio da 

Alemanha ele já veio... ele hoje em dia ele é superindependente da Manesman em Belo 

Horizonte com 36 anos, 37. Ele é um geniozinho, fala o alemão fluentemente, o inglês 

razoável, mas é um extremo conhecedor do que ele se propôs a fazer, porque meu pai 

era professor mas papai tinha uma cultura geral magnífica. Papai, de tudo ele sabia um 

pouco. Porque veja bem, os meus traumas é dos pais, mas eu não tenho o rancor pelo 

meu pai. Meu pai, o retrato dele está ali no móvel da sala, o da minha mãe... depois que 

ela morreu eu tirei, não quero nem ver. Então, eu tinha muita afinidade com ele depois 

de adulta. Então papai dizia: “Puxa, mas eu tenho filhos homens e você que é a única 

mulher é que mais afinidade tem comigo”. E era incrível porque, isso em termo de 

musicalidade, de livros, de escolha de artistas, artistas que eram antipáticos a papai, são 

para mim até hoje, tipo Tarciso Meira, Tony Ramos, papai se levantava da sala, eu sinto 

esse mesmo desejo, eu não gosto dessas pessoas. Nós tínhamos muita coisa em comum. 

Outra coisa, tudo que papai fazia na vida dele era anotado, papai tinha uma agenda, tudo 

papai anotava. Eu, tudo anoto, o dia da consulta do meu filho, o dia que eu fiz uma 

mamografia, o dia que eu paguei o condomínio, tudo meu é anotado, tudo, tudo, tudo, 

tudo e eu não jogo fora. 

 

DN – O que você sente também? Ou as coisas que você faz? 

 

MM – Não, não. Eu até na adolescência eu tinha um diário que, modéstia parte, eu 

escrevo muito bem, toda vida fui fascinada por português, tive um professor de 

português quando eu estava estudando pra professora, era um coronel, professor do 

Colégio Militar que me fez amar o português, amar, mas amar de montão, tanto que, 

quando o meu filho fez exame para o Pedro II ele já fez pro segundo ano, ginásio, na 

época era o segundo ano ginasial, então, mães da sala dele, que estudava naquela 

escolinha ali dentro do Maracanã, (ininteligível), as mães pediram que eu preparasse os 

filhos delas também, então eu preparei. Eram nove crianças, contando com o meu filho 

e o Português e a Matemática você podia optar como matérias obrigatórias e poderia 

escolher, Geografia ou História, quer dizer, era todas opcionais sendo que, o Português 

e a Matemática não podia fugir dessas opções. Então, como eu gosto imensamente do 

Português e quando eu estava estudando no Instituto Guanabara... Análise Sintática, 

quando eu fiz o ginásio aquilo para mim era uma coisa, era um bicho de sete cabeças, eu 

tinha horror. Quando eu comecei a estudar com esse professor, eu comecei a me deixar 

levar pelo entusiasmo dele e eu passei isso para esses meus alunos. Eles estavam 

fazendo Análise Sintática comigo como quem faz palavras cruzadas. Com prazer, era 

extremamente prazeroso para eles descobrir o sujeito da frase que estava lá na outra 

folha. Porque ocorreu isso comigo quando eu estava no Guanabara que ele me dava 

aquelas Análises Sintáticas, inclusive dos Lusíadas, que eu ia achar o sujeito da frase lá 

tantas páginas, aquilo, para mim era um desafio, então eu passei a amar. Redações, eu 

sempre fui muito fantasiosa, esse lado da minha infância... como eu fui criada por avó, e 

vovó já não se casou muito moça e mamãe quando eu nasci tinha 18 anos, então era 

uma diferença tão pequena, né? Então eu não tinha esse tipo de afinidades de conversas 

com vovó, apesar de que, vovó não deixava nem eu ter vontade das coisas, era eu que 

lançava a moda no bairro, era eu, vivia coberta de pulseiras, de relógios, de ouro, eu era 

a própria Árvore de Natal. 

 

DN – Que bairro que você morava, Magdalena? 
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MM – São Francisco Xavier. Mas naquele tempo, onde todo mundo se conhecia, eu 

namorava o rapaz mais rico do bairro, então, mas eu era uma marmota, porque eu 

fantasiava tanto as coisas que eu comecei a namorar esse rapaz aos 13 anos, namorei 

dos 13 aos 17 e ele morava numa belíssima casa em frente a minha e ele tinha uma 

namorava firme. Agora, eu andava... minha casa tinha um jardim grande, era uma casa 

muito bonitinha, então, eu botava o vestido da minha madrinha comprido, repara, com 

13 anos, colares, colava papel para parecer que eu tinha as unhas compridas, de bolsa, a 

própria marmota de batom, rouge, e circulava pelo jardim. Eu brincava sozinha... 

 

DN – Da sua casa... 

 

MM – Da minha casa... eu nunca preci... eu tinha amiguinhas mas, assim de conversar a 

tarde no portão, mas, voltava da escola, estudava, aí eu brincava sozinha, mas era uma 

marmota e isso causou um impacto na família que morava em frente que encantou, que 

eu não tinha vergonha e a minha casa era assim rente a rua, o muro baixinho e eu não 

tava nem aí se alguém passava e via aquela menina de vestido comprido, passeando, o 

jardim era muito bonito, eu nunca precisei... eu conversava sozinha e eu tinha uma 

bisavó, que isso é uma coisa muito marcante na minha vida, pode parecer não, não ter 

valor nenhum, mas tem, para mim tem, foi uma pessoa muito marcante na minha vida, 

eu nasci ela já era cega, mãe da minha avó, mas morava com vovó. Então, ela era cega, 

completamente cega, problema de glaucoma e ela morava numa, num, num quarto, que 

hoje em dia chamaria quarto de empregada, não era, era uma continuação da casa mas, 

assim com banheirinho, tipo uma suíte. Então, aquilo era um ritual para mim, que se eu 

não fizesse... era um ritual mesmo, pra mim e pra ela. Eu entrava, ela sempre numa 

rede, ela só foi pra cama morta, sempre na rede, usava aqueles vestidos compridos, com 

babados, isto é muito marcante mesmo na, da minha infância. Ela morreu eu tinha nove 

anos e a lembrança que eu tenho é do período dos seis aos nove anos desse contacto 

com ela, talvez eu tivesse até anteriormente, mas, eu me lembro dessa casa que foi a 

idade com que eu fui morar lá. Então, todos os dias de manhã eu entrava no quarto dela, 

fechava a janela, fechava a porta porque eu não queria que ninguém ouvisse a nossa 

conversa. Isso era primordial. Então, eu entrava, o nome dela era Maria, mas todos 

chamavam de Mariquinha. Então eu dizia: “Bom dia, dona Mariquinha, como vai a 

senhora?” Ela dizia: “Eu vou bem, obrigada, o que que há de novo?” Então, todas as 

conversas que eu ouvia dos adultos em relação aos filhos, eu conversava com ela. E ela 

dava margens a minha imaginação. Essas conversas... 

 

DN – Ela respondia.(risos) 

 

MM – Como se fôssemos duas mães a falar sobre os filhos. Isso eu nunca vi história 

semelhante de ninguém. Ela já tinha 85 anos nessa ocasião e ela tinha acesso a uma 

caixinha onde tinha uma foto minha com sete anos, eu de trancinha assim para cima e 

ela, todo dia, na minha presença, ela pegava aquela foto, ia lá na caixinha, pegava e ela 

dizia: “Sabe que eu acho que eu já estou vendo um vulto?” A vontade dela me ver era 

tão grande que ela se enganava a si própria. Mas era um vínculo tão forte que a mesma 

necessidade que ela tinha dessa conversa eu tinha também e era uma conversa tão nossa 

que eu, pequenininha eu tinha a preocupação de fechar a janela e porta para que 

ninguém tivesse acesso a esse diálogo nosso. Era incrível e aquilo era um ritual, que não 

era ela só que sentia falta, era eu também e eu tive, vovó me proporcionou o lado bom 

da minha vida, foi até os meus 17 anos, só. 
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DN – Sua bisavó? 

 

MM – Não. 

 

DN – Não. A sua avó mesmo. 

 

MM – Eu digo a minha avó. Porque  vovó, eu disse a você que eu nunca precisei brincar 

com ninguém e vovô era o meu companheirão, era aquele tempo dos cinemas que 

chamavam cinema poeira, que eram aqueles cinemas de bairro que mudavam de filme 3 

vezes por semana, tinha aquele seriados de Zorro, Tarzan, então, vovô dizia pra mim: 

“Olha, se você disser a sua avó que eu tô fumando eu não te levo ao cinema, heim?” 

Porque ele tinha tido angina e não podia fumar, então, aquilo era uma cumplicidade. 

Então, nós íamos os dois ao cinema de braços dados, vovô de chapéu... eu era muito 

bonitinha, ouviu, Ana Paula? Então, nós chegávamos no cinema (risos) e era sempre a 

tarde que nós íamos. Os meninos olha... são coisas que marcam muito na minha vida. 

Então, os meninos ficavam olhando para mim, vovô tirava o cinto assim da alça e fazia 

assim para eles, como quem diz vem mexer com ela que vocês vão ver uma coisa. São 

lembranças que eu tenho tão nítidas como se tivesse acontecido ontem e nos fins de 

semana era mais gostoso, porque aí nós íamos a Praça Saens Pena, mas era aquela Praça 

Saens Pena, não nessa, e a irmã de vovó costurava... 

 

DN – Ali no Palheta tem fotos, né? 

 

MM – Tem, eu lancho muito no Palheta porque eu sou muito saudosista e aquele 

Palheta me traz recordações muito grandes, não só da minha adolescência, do primeiro 

beijo que eu levei do meu marido que foi no cinema Carioca e de um irmão que morreu 

com 27 anos, que era o ponto de encontro dele... Ele era epiléptico, então nunca pode 

estudar muito, não podia trabalhar. Com 17 anos teve paralisia infantil ficou com um 

defeito muito grande, morreu aos 27 com um tumor na cabeça. Então, aquele miolinho 

ali da Praça Saens Pena também é uma coisa muito marcante na minha vida, eu adoro 

esse miolo daqui. Mas, voltando a vovô, vovô era meu cúmplice e ele facilitava que 

vovó participasse das festas que eu ia... Vovó fez de baile, vovó nunca deixou repetir 

um vestido de baile. A cada baile que eu ia, não era como esses bailes, vocês não sabem 

como era bom antigamente. Eu tinha vestidos lindíssimos que essa tia, irmã de vovó, me 

fazia... Então, eu ia a bailes, finais de ano eu ia demais, demais, demais, todo fim de 

semana eu tinha sempre dois vestidos novos para botar... 

 

Fita 1 – Lado B 

 

DN – Falando... 

 

AP – Do, da morte do avô. 

 

DN – Isso. 

 

MM – Bom, eu disse a você que eu fui, me senti feliz até vovô morrer. Foi praticamente 

no mesmo período que eu conheci o meu marido. Porque eu namorei esse primeiro 

rapaz dos 13 aos 17, que ele largou a namorada, ficou encantado com aquela marmota 

passeando e quando ele me falou em noivado, eu sempre fui... eu não sou radical não, 
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mas eu dava tanto valor ao beijo, porque na minha fantasia eu me imaginava aqueles 

filmes de sheik, juro menina, eu ia pro espelho... e vovó, eu tinha tudo muito bonito, 

vovó, eu tinha uma capa de chuva que era uma capa tipo daquela Maureen O’hara, 

daqueles filme dela lindos de deserto, com aquele capuz enorme. Eu nunca tive vontade 

de nada, vovó sempre me deu tudo. Então, eu nunca, em quatro anos, permiti que ele me 

desse um beijo na mão, sabe por que? Porque eu não gostava dele. Não gostava como 

ele gostava de mim. Eu achava que eu tinha que encontrar um homem que me 

preenchesse todas as fantasias que eu alimentava. Houve o tempo da Gina Lolobrigida 

no auge da carreira dela, que eu me achava até... olha a que ponto vai a minha fantasia, 

eu me achava até parecida com ela, eu fiz o corte de cabelo igual ao dela, e não era nada 

frustração não. É porque eu gostava dela, então, eu tinha um corpo muito bonitinho, 

apesar de ser baixinha, era muito proporcional, até papai me dizia... a minha relação 

com papai é extremamente estranha, porque, papai dizia: “Minha filha, quanta mulher 

alta não daria um dedo do pé para ser baixinha e bonitinha como você.” Eu acho que ele 

achava que eu tinha complexo de ser baixa. Mas eu nunca tive. Eu adoro um sapato alto, 

eu dava oito horas de aula por dia com um salto 7/2 e antigamente o 7/2 não era como o 

de agora, era bem mais alto. 

DN – Era 7/2 mesmo.(risos) 

 

MM – Era 7/2 mesmo. E eu não me cansava e sempre muito vaidosa. Então papai, nesse 

lado ele sempre me elogiava e achava que era tão bonitinho eu ser baixinha, mas ele 

talvez pensasse que eu tivesse complexo mas eu nunca tive não. Mas esse rapaz 

quando... 

 

DN – Agora, Magdalena, só um instantinho. Essa relação com o seu pai, que você está 

se referindo agora, ela sempre foi assim? 

 

AP – Foi depois de adulto, não? 

 

MM – Não, já em adolescente era uma coisa que não era frustrante pra mim, eu esqueci 

um pouco a rejeição dele, eu culpava mais mamãe, porque a mãe, até por um 

condicionamento imposto, não por sociedade, mas por um instinto materno. Toda 

criança não acalenta uma boneca? Então, eu cobrava mais dela o fato dela não ter 

querido me acalentar do que a papai. Mas, não é? Um menino não tem essa ansiedade 

de pegar uma boneca, até eu sei que muitos tem, porque eu tenho ouvido rapazes 

adultos dizerem isso. Mas eu não tinha, não guardo ressentimentos assim de meu pai, 

guardo, talvez frustrações, mas dela não. É um coquetel só de coisa ruim, sabe. Então, 

eu terminei com esse rapaz quando ele me falou em noivado. E na minha vida tudo 

aconteceu muito engraçado porque eu terminei e esse rapaz ficou de cama. Chorou... 

Mamãe foi até visitá-lo em casa, porque as famílias gostavam muito, o pai dele que era 

uma pessoa extremamente antipática só me chamava de minha flor, os avós dele eram 

loucos por mim e eu achei que eu não podia ficar noiva de uma pessoa que eu não 

gostava. Ele me dava presentes magníficos, era um rapaz de um poder aquisitivo muito 

alto, então ele me dava presentes belíssimos e a mãe dele também. Mas eu me lembro 

que quando eu fui operar de apêndice minha avó fez um enxoval pra mim pra eu não ter 

medo de ser operada. Vovó me deu um relógio de ouro pra eu não ficar com medo da 

operação! Então, ele me levou uma caixa de orquídeas e achou que pela caixa de 

orquídeas eu ia deixá-lo dar um beijo na minha mão e eu disse: “Não Jorginho, não 

quero.” E não deixei. Terminei com ele e ele chegou a dizer a vovó: “Dona Clarisse, 

diga a Magdalena que eu gosto, por mim e por ela. Não precisa, necessariamente, ela 
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gostar de mim.” Vovó gostava imensamente dele e disse: “Não, isso eu não posso 

fazer.” E ele começou a me assediar mesmo eu estando, tendo terminado, ele me 

forçava que eu e vovô saíssemos toda a noite pra eu não dar de cara com ele porque ele 

ia a minha casa. Aí um dia vovó disse: “Olha, Joaquim, você tá  comprometendo a 

Maria Magdalena, porque se ela conhecer outro rapaz, o rapaz não vai gostar de saber 

que você vem aqui todo dia”. E nesse meio tempo um primo apaixonou-se por mim, era 

estudante de Medicina. Ele sabia também que não, não ia ter nunca reciprocidade, 

sentimento mas um primo meu que era criado pelo meu pai, nessa escola que meu pai 

tinha em Vila Isabel, ele era amigo do que veio a ser meu marido, colega desde que 

entraram na Faculdade de Direito. E mamãe me dizia muito: “Ah, porque o Otávio 

namora tudo quanto é professora do colégio...” Inclusive ele foi namorado muito tempo 

da Marlene Paiva, aquela que desfila lá na Padre Miguel e a Marlene era 

apaixonadíssima por ele e mamãe me contava muito as paqueras dele com as 

professoras, todas mocinhas, bonitinhas, e por uma incrível coincidência, uma ocasião 

vovó... eu ainda não tinha terminado... 

 

DN – Seus pais moravam no colégio? 

 

MM – Moravam. Eu ainda não tinha terminado o namoro, tava meio assim. Meu irmão 

tava lá em casa e o Otávio... ele tinha ficado em segunda época em Latim e meu marido 

era craque no Latim. Aliás, ele era inteligentíssimo. Então, meu irmão tinha que ter uma 

aula com ele, mas lá no colégio, onde ele morava, com papai e mamãe. Aí ele disse que 

não queria ir, que estava com preguiça, então, o que veio a ser meu marido disse: “Não, 

eu vou aí na casa da sua avó e dou a aula aí mesmo.” Mas eu tava no colégio e não vi. 

Quando eu cheguei, vovó disse: “Foi bom você não estar em casa.” Aí eu disse: “Por 

que?” Ela disse: “Porque o Otávio veio aqui, se você visse ele você ia se apaixonar por 

ele”. Aí eu fiquei meio assim, tudo bem. Terminei com o outro, houve uma festa de 

calouros no antigo Cassino Atlântico, ele já estava no 3º ano de Direito. Então, meu 

primo me telefonou, era gamado em mim também, era um caso sério, meu pai e minha 

mãe faziam o maior gosto que eu me casasse com ele, mas eu não gostava dele de jeito 

nenhum, nem como primo. Mas ele me convidou para uma festa (risos)... eu tinha 

terminado o namoro e eu me lembro que esse meu namorado só me dava perfume 

importado, naquele tempo Ma Griffe você não conseguia em qualquer lugar não e era 

caríssimo. Então, ele tinha me dado um vidro de Ma Griffe, aí eu aceitei ir a festa... e a 

vovó junto. Então, eu disse: “Eu hoje vou esvaziar o vidro do Ma Griffe, quero começar 

uma vida nova. Tinha um restinho ainda do Ma Griffe, eu botei, eu achava delicioso 

porque eu não sou muito chegada a perfume, me dá um pouco de dor de cabeça, eu 

prefiro a gente cheirar sabonete, limpeza, eu não sou muito, não dou muito valor a 

perfume, eu sou meio diferente. Então, esse, esse meu primo disse: “Olha, então, eu 

passo aí pego você e D. Clarisse.” E quando ele comentou isso com o Otávio, o Otávio 

disse: “Não, eu vou pegar a sua prima e a avó dela”. E passaram lá em casa, já o carro 

cheio de moça, ele nem olhou. Eu cheguei lá na festa aí chegou logo um... 

 

DN – Nem com todo o Ma Griffe? 

 

MM – Não, escute só. Mas eu olhei para ele, menina, ele dirigindo, eu no banco de trás, 

eu gamei e as garotas todas se insinuando terrivelmente com ele e eu botei os olhos 

assim, só dele abrir, descer para a gente subir. Quando eu cheguei lá no Cassino 

Atlântico vem um rapaz altíssimo, eu só dou sorte com homem alto. Então, o rapaz 

estudante de Engenharia aí me pegou a dançar e não me largou e vovó agoniada, porque 
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vovó queria que eu dançasse com ele. É intuição de avó, meu Deus do céu!! Na 

penúltima música o rapaz foi embora, ainda conversou comigo um pouquinho e foi 

embora. Aí, na última, encerrando o baile o Otávio veio me tirar para dançar. Aí veio 

me tirar para dançar, ele me conhecia porque ele frequentava a casa de mamãe, claro, e 

tinha um retrato meu de 15 anos, por sinal era uma foto muito bonitinha mesmo. Então, 

eu de vestido de baile e tal, ele aí olhou para mim e disse: “Sabe, eu gostei de você pelo 

seu retrato de 15 anos.” Mas não falou mais nada. Aí dançamos, ele terminou ele me 

levou em casa, quando eu desci eu já não vi ninguém, nem falei com ele, nem dei boa 

noite para ninguém, eu já estava em órbita, loucamente apaixonada, mas incrível. 

Acredito em amor a primeira vista porque o meu foi e foi, eu acho que, até o dia que ele 

morreu. Incrível, mas foi. Depois, num jogo de futebol, numa outra escola de papai que 

era em São Francisco Xavier onde eu estava lecionando, que era pertinho lá de casa, 

houve um jogo de vôlei e ele estava, aí ele veio falar comigo e a coisa aconteceu assim 

muito naturalmente, o ex estava jogando, veio falar comigo, saiu correndo, eu acho que 

ele pressentiu, pelos meus olhos, que eu já estava interessada em outra pessoa. E aí foi 

uma coisa vapt-vupt, na primeira semana eu me deixei beijar, meu Deus, eu tava 

assistindo, tava passando no rádio aquela novela O Cangaceiro (risos) eu não posso me 

esquecer dos detalhes. Aí vovó disse: “Ele beijou você?” Eu disse: “Ah, vovó! Com ele 

o negócio foi diferente”. O outro, quatro anos e eu não beijei, esse com um mês, com 

uma semana foi o maior beijo na boca (risos). Foi aquele amor que explodiu mesmo. 

Aí... interessa a você essa parte? 

 

DN – Claro! 

 

MM – Então, foi um envolvimento assim, eu sempre senti que era mais meu do que 

dele, porque ele, cursando faculdade e eu sabia... 

 

DN – Ele era bem mais velho que você Magdalena? 

 

MM – Quatro anos, mas era muito bonito, uma pessoa... eu sempre comparo ele com o 

Brizola no carisma, que eu não gosto do Brizola, tenho horror ao Brizola, mas se eu 

ouvir o Brizola 20 minutos, eu fico embevecida de ouvi-lo, porque eu acho que ele 

passa uma coisa que você acaba acreditando no que ele está dizendo. Então, meu marido 

era assim, ele tinha um sorriso cativante, era o “Zé das Mulher”, porque toda menina se 

apaixonava por ele e aí já foi uma espécie também de jogo, né? Eu sabia que todo 

mundo, inclusive a Marlene Paiva que já desfilava, o pai dela tinha um posto de 

gasolina e ela era muito rica, morava no Grajaú, aí eu digo: “Ah, eu vou competir com 

essa mocinha.” E eu ganhei. 

 

AP – Me diga uma coisa, Magdalena, quando ele tava na Universidade você tava 

fazendo o que? O Normal? O curso de forma... 

 

MM – Já estava lecionando. Já. Porque eu comecei antes mesmo de me formar. Que o 

colégio era de papai, né? Então, para mim foi o que chama agora de estágio. Era 

pertinho lá de casa... 

 

AP – Mas, formada você ainda não estava? 

 

MM – Ainda não estava, mas quem tomava conta do colégio não era papai, era um, um 

sobrinho dele, professor, casado com um professora também e os dois tomavam conta, 
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porque papai não podia tomar conta de... nessa ocasião ele tinha três colégios. 

 

DN – Onde era os colégios? 

 

MM – Vila Isabel, ele teve um de Copacabana, mas o de Copacabana eu era ainda bem 

garota, depois ele ficou com um em Vila Isabel, um em São Francisco Xavier e um em 

Inhaúma. Cada um, um dos sobrinhos, todos professores. Papai foi professor do 

Instituto Lafayette também, todos, os sobrinhos eram quase da mesma idade de papai, 

então, havia um companheirismo muito grande. 

 

AP – Você fez sua formação de professora aonde? 

 

MM – Fiz num colégio particular e depois prestei concurso para o magistério. Aí, fiz 

concurso, não fiz no Instituto de Educação não. Eu me preparei, depois de ter feito o 

curso Normal eu queria... não tinha muita validade já naquela época concurso Normal 

feito em colégio particular, era quase que como faculdades que hoje existem mil e que 

não dão au... não, não consideram autêntico o diploma, né? Então, eu me preparei para 

fazer um concurso, aí fiz numa escola do município, com uma banca examinadora com 

12 componentes na banca... 

 

DN – Você era estudiosa? 

 

MM –  E eu passei com 10. Não. Eu ontem comentei isso... com quem, meu Deus? Ah, 

foi aqui na casa dos meus vizinhos. Como eu tinha muita imaginação, naquele tempo 

existia prova oral, dissertação, porque eu acho extremamente importante, porque hoje 

ninguém mais sabe escrever, porque ninguém lia, ninguém escreve, ninguém lê, então 

fica um vocabulário desse tamaninho e eu adorava ler, adorava escrever... posso fazer só 

um parêntese de uma redação que eu entreguei a esse professor. Ele dava temas assim 

meio extravagantes, que eu depois passei pros meus alunos, nessa época do Otávio 

Júnior  já adolescente, e tinha uma receptividade fantástica. Esse meu professor passou 

um tema: Uma página do meu diário. Então eu fiquei pensando, eu tinha um diário, 

realmente, mas eu achei que eu não tinha que botar nada meu, prum professor ler. 

Então, eu usei uma página do meu diário, em branco. Foi o dia que eu não tive vontade 

de escrever no meu diário. E olha, essa redação correu no Instituto Guanabara, porque, 

além dele ler sempre as redações em voz alta, as boas, ele fazia comentários, coisa que 

eu passei para os meus alunos e foi fantástica a resposta. Então, ele achou o máximo, 

porque de um nada, porque era uma página vazia eu botei mil coisas e coisas profundas, 

daquele dia eu não estava muito bem comigo mesma, então não tinha vontade de 

escrever, alguma coisa por aí, ficou uma coisa muito abstrata mas, ao mesmo tempos, 

com muito fundamento, um fundamento profundo. Então, isso calou muito fundo no 

professor. Ele foi também uma pessoa que teve um significado muito grande... Se ele 

morreu tem bem pouco tempo, porque há pouco tempo... 

 

AP – É aquele que te ensinou a (inteligível)? É o mesmo? 

 

MM – Mas ele fazia você aprender gostando... eu acho isso importante para chuchu. 

Quando eu consegui isso dos meus alunos, que eles ficavam torcendo para ver quem ia 

acabar primeiro, era uma briga, é isso, é aquilo, as redações, eu fazia cada um que lesse 

a do outro e cada um dizia a opinião do que o outro colega tinha escrito, eu recolhia as 

redações, eu fazia a correção e fazia os meus comentários por escrito, mas aí nenhum 
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tinha acesso ao do outro. E numa das redações teve um significado muito grande na 

vida de uma moça, que ela hoje é uma psicóloga, há uns dois anos eu me encontrei com 

a mãe dela, de um comentário que eu fiz na redação dessa menina, mudou a vida da 

garota, mudou a personalidade da garota, se sentia muito inferiorizada fisicamente. 

Então, eu fiz ela se ver por dentro, como era muito mais bonito o interior e isso ela disse 

que mudou a vida da garota, ela cresceu, fez uma plástica e ficou bonita por dentro e por 

fora. Foi ótimo, né? (risos) Tô jogando confete em mim a beça. Mas eu me valorizo, eu 

me valorizo mesmo, eu me valorizo, eu agora cheguei a conclusão, lá no pela Vidda, 

porque foi uma fase, eu acho que a mais importante da minha vida. Eu sempre fui, na 

minha adolescência, botava na minha cabeça eu fui me imaginando mãe de uns cinco, 

seis filhos e o meu marido não me permitiu isso. 

 

DN – Agora, Magdalena, ainda falando em adolescência, você pegou a guerra também, 

né? A 2ª Guerra, na infância. 

 

MM – Peguei, peguei. 

 

DN – Teve alguma influência para você isso? 

 

MM – Tinha só em relação a um primo, que eu achava um super herói. Era um sobrinho 

de papai, que ainda é vivo, só que é muito doente. E eu não tinha vínculo assim 

nenhum, nem afetivo. Via pouquíssimo. Que papai criou muitos sobrinhos, muitos. E 

esses eram uma família muito particular... 

 

AP – Seu pai era da onde? 

 

MM – Caruaru, Reci..., pernambucano. Então era: Aldo, Eldo, Ildo, Olda, Ulda, aí 

mudou. Eram treze irmãos, mas os primeiros eram Aldo, Eldo, Ildo, Olda, Ulda. Mas eu 

não tinha , assim, só com os que papai criou, papai criou uns cinco filhos dessa irmã que 

eram loucos por papai, papai educou, eu acho até pelo fato de papai ter escola e ela 

ficou viúva muito cedo, então, papai foi fundamental na formação que todos deram pra 

a gente, mesmo. Esse meu primo foi o super herói, que veio da guerra, era um primo 

meu, eu achava isso uma coisa que me dava muito orgulho e um outro que era filho de 

uma grande amiga de minha avó, que eu toda a vida me identifiquei com gente de mais 

idade, porque vovó, as amizades de vovó, ela não fazia por menos, vovó toda a vida 

adorou política e ela, em Fortaleza, vovó, o conhecimento dela, ela entrava na casa do 

governador como ela entrasse na dela. 

 

AP – Ela era de Fortaleza? 

 

MM – Era. Professora, mas os amigos de vovó que eu vim a conhecer, porque vovó 

veio para o Rio mamãe tinha 12 anos, eram desembargadores, era a família do Juracy 

Magalhães, todos políticos, o sogro do Ivo Pitanguy, que inclusive foi meu padrinho de 

casamento, vovó almoçava na casa do Pitanguy toda a semana e o sogro do Pitanguy, eu 

em parte... por isso que eu digo, eu fui muito feliz até enquanto vovô foi vivo, porque 

depois a vida mudou, a situação financeira mudou porque eu partilhava das amizades de 

vovó e o sogro do Pitanguy muito especialmente, ele era desembargador, morava numa 

casa belíssima na Lagoa Rodrigo de Freitas, não era uma casa era uma mansão toda de 

pedra, a casa construída com pedras da pedreira, porque ali era uma pedreira, ele 

comprou aquilo, plantou um pé de Pau Brasil, então, tinha tudo a ver comigo, eu era 
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pequenininha, eu tinha uns seis anos quando ele construiu essa casa, as filhas estudavam 

na Suíça, depois a mais velha veio a conhecer, que o nome dela não é Marilu Pitanguy, 

o nome dela é Marilurdes, ela diz que tem 58 anos, a irmã mais moça que ela é 4 anos 

mais velha do que eu e ela tem 58 e eu tenho 61, veja bem. Mas eu ia pra casa toda 

quarta-feira, eu e vovó íamos almoçar na mansão do Dr. Faustino Nascimento. Você 

sabe como ele fazia comigo? Eu achava interessante, porque eu me identificava com 

pessoas mais velhas, daí eu tá namorando o Renato com 84 anos. Então, ele me levava 

pra a varanda, que dava acesso a uma biblioteca dele que era quase, não estou 

exagerando, era quase até o outro lado da rua, mas era pra conferências, porque ele, um 

jurista... Era uma casa magnífica, com repuxos(?),  jardim de inverno com repuxos(?), 

era uma coisa maravilhosa. Então, ele me levava para a varanda, lá em cima, íamos só 

nós dois, vovó ficava conversando com ele e ele ia lá pra a varanda, dava para o Cristo e 

ele ficava declamando pra mim, e eu uma garota. E ele conversava comigo e eu com 

ele, como se fôssemos dois adultos, ele sabia que eu era, não poeta, mas era algo 

parecido, porque eu também tinha muita imaginação... E até hoje eu tenho, sabe? Eu 

acho que é o que me dá suporte... Até hoje, eu acho... Que é um pouco dessa fantasia 

que eu sempre alimentei, nunca deixei morrer, apesar dos momentos dificílimos que eu 

passei no decorrer da, da minha vida toda... Mas, e ele me deu um álbum só de poesias 

dele, com uma capa de cetim azul, feito madrepérola, coisa linda. Ele me dava uma 

atenção que me envaidecia demais, tanto que, quando eu me casei eu escolhi os dois pra 

padrinhos de casamento e ele queria até que a recepção fosse na casa dele, mas eu não 

quis porque uma tia do meu marido quis dar e eu aceitei e era uma amizade que era 

totalmente fundamentada em amizade mesmo, porque eles eram riquíssimos e nós, meu 

Deus do céu, vovô era um funcionário da Central do Brasil... Mas acontece que a 

amizade já vinha de muitos anos, da mãe da mãe da mulher do Pitanguy, então, era 

coisas que vinham lá do Ceará, de coisas políticas e tudo, e vovó sempre envolvida com 

eles e então, eu sempre gostei das amizades de vovó, eram todas pessoas de idade e eu, 

para mim era super prazeroso conviver com aquelas pessoas de idade, eu me 

identificava com elas, daí eu ter gostado de um velho. Mas o meu casamento, voltando, 

o meu casamento foi frustrante, foi frustrante apesar do amor não ter diminuído, depois 

ficou mesclado amor...(ruído) 

 

DN – O seu não diminuiu, e o dele aumentou? 

 

MM – Olha, é muito difícil a pessoa dizer se o amor de outra pessoa aumenta ou 

diminui, ele ficou extremamente carente porque a família não se propunha a cuidar dele, 

nunca me deu nenhum tipo de ajuda, nem moral, financeira então, nem pensar. E ele 

ficou tão limitado pela doença, que os últimos cinco anos... 

 

DN – O que que ele teve, Magdalena? 

 

MM – Era um tumor no cérebro, mas não existia tomografia, então ele ficou 7 anos sem 

diagnóstico. 

 

DN – Sem diagnóstico. 

 

MM –  Então, os últimos cinco anos de vida era eu quem dava banho, tudo era eu. Ele 

não sabia assistir televisão, se não fosse de mão dada comigo, ele teve uma atrofia no 

membro que não tinha nada a ver com a doença dele e isso fez com que nós vivêssemos 

os últimos 12 anos como irmãos. Mas a minha vida, eu vivia mais em hospital do que 
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em casa, porque cada internação, eu nunca deixei ele uma noite sozinho, um dia, eu já ia 

de mala e cuia, minhas calcinhas, nos Hospital dos Servidores do Estado, como eu disse 

ainda há pouco, não havia quarto particular na neurocirurgia, eu de noite lavava, botava 

naquela parte de ferro da cama dele pra secar. Minha roupa eu botava em baixo do 

colchão para secar e ficar passadinha, eu nunca tive, nem da família dele nem da minha, 

ninguém que dissesse: “Você não quer que eu leve uma blusinha sua para lavar?” Eu 

lavava depois de meia-noite no banheiro dos homens, nunca deixei um dia de estar 

maquiada, de cabelo penteado. Eu só saía do quarto na hora do banho, porque até os 

curativos que médico nenhum deixava qualquer pessoa assistir, nem auxiliar de 

enfermagem, eram enfermeiras diplomadas que podiam e eu assistia, eles faziam 

questão que eu assistisse porque ele teve uma dificuldade de cicatrização horrorosa. 

Então, o mínimo que eu ficava de internação com ele eram 50, 60 dias, ele era sócio da 

Beneficência Portuguesa, então ele ficava período de... porque ele operou duas vezes, 

pra exames ficava na Beneficência, quando era pra cirurgia, como implicava em 

despesas muito grandes em CTI essas coisas, aí era o mesmo médico, aí Dr. Portugal 

dizia: “Dona Madalena, vamos lá pros Servidores, eu dou toda a liberdade a senhora, a 

senhora circula...” eu era a única mulher na ala dos homens, daí eu atender vários, dar 

comida a tudo quanto era homem, na boca, quando eu ia comer a minha comida já tava 

um lixo, mas eu dava, dava mesmo, dava primeiro ao meu marido, depois ia dava... Vi 

muito rapaz  jovem morrer, porque era tudo coisa de cabeça... Vi um senhor que... eu 

nunca tive escrúpulo, eu não tenho nojo, eu não tenho medo... Olha, com papai, com 

minha avó, eu boto umas luvas, eu não sou médium eu não sou nada, mediunidade todo 

mundo tem, mas eu não estou dizendo que não é nada espiritual, mas é uma coisa que é 

meio diferente, porque eu nunca tive estudo de enfermagem, nunca quis ser médica, 

não, mas adoro dar cuidados a quem precisa, não com competência, mas eu gosto, me 

faz sentir melhor. Então, tinha pacientes lá, tinha um que era motorista de taxi, ele não 

dizia nem as enfermeiras o que ele estava sentindo, ou dizendo, eu ficava, quando o 

Otávio tava adormecido, ou quieto assim, aí eu ia o corredor inteiro, via todos eles, aí 

esse dizia assim: “Dona Madalena, eu tô todo urinado”. Aí eu ia, chamava a enfermeira, 

a enfermeira vinha  trocava. Alimentação, ele não aceitava nem dada pela mulher dele 

na hora da visita. Ele só aceitava, e era gelatina, era só o que ele aceitava, mas se eu 

desse, ele não aceitava dada por ninguém. Tinha uma menina, foi outra coisa que... eu 

tenho muitas coisas assim marcantes, mas sempre coisas sofridas, porque o lado bom, 

torno a frisar a você, foram até aos 17 anos, só. Depois eu só tive tristeza. Muita doença, 

doença, doença.. 

 

DN – O seu marido ficou logo doente depois do casamento, Magdalena? 

 

MM – Não, ele ficou 12 anos doente, quer dizer, até os 12 anos, ele estava são, mas a 

minha vida não era boa. Porque ele rejeitou os dois filhos na barriga. Ele me queria só 

para ele. A minha filha tem tanto horror dele, porque, ela... papai uma vez presenciou 

isso, não é história minha, aí não é fantasia não, é real. Nessa casa de praia que papai 

tinha, papai se lembrou isso até morrer, que o meu marido estava deitado na rede, a 

Clarisse que é extremamente seca, eu acho que por isso mesmo, ela com cinco anos, ela 

chegou para dar um beijo nele e ele aí disse: “Vai para lá.” E não deixou ela beijar. 

Papai sempre repetiu isso pra todo mundo pela revolta da minha filha. Ela com 18 anos, 

ela começou a trabalhar e foi morar sozinha. E eu, se fosse ela, teria feito a mesma 

coisa. Não havia condição de viver com um pai daquele, não era que ele batesse, não era 

nada disso, era a aversão que ele sentia por ela. Mesmo antes da doença dele se 

manifestar. Então, ela tinha um cabelo muito bonito, ela nunca foi vaidosa mas eu 
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queria que ela fosse, então... 

 

DN – A Clarisse é a mais velha? 

 

MM – ... eu fazia aquelas massagens com óleo de amêndoa no cabelo dela, botava 

aquelas toalhas quentes, a roupa dela eu que tinha que passar e era uma coisa.... 

 

Fita 2 – Lado A  
 

DN – Magdalena, a gente tava entrando, você tava contando para a gente já sobre o seu 

casamento e assim, você casou e logo a seguir teve filhos, logo a seguir seu marido 

ficou doente, como é que foi? 

 

MM – Não, não. Ele ficou doente eu já tinha 12 anos de casada. Eu disse que não fui 

feliz porque ele não foi bom pai. Ele não foi tão mal marido, não, ele foi mal pai, porque 

eu acho que ser bom pai não é dar casa, comida, roupa lavada e educação. Pra mim, o 

essencial, o primordial é o que ele nunca deu, amor. Meus filhos, principalmente o 

Otávio Júnior... Eu não me lembro de ter uma foto dele com o Otávio Júnior no colo. 

 

AP – A diferença do Otávio pra , pra Clarisse... 

 

MM – Três anos e meio. A Clarisse, ele ainda pegou assim, pra tirar foto. Que era um 

amigo dele que era fotógrafo e se dispôs a tirar. Mas não que partisse dele a iniciativa. E 

era o que eu tava dizendo a você, quando eu tava cuidando dela, dos cabelos, essas 

coisas toda, ele dizia assim a ela, a ela: “Não adianta nada sua mãe fazer isso. Você 

nunca vai ser bonita como sua mãe.” E ela é a cara dele. “Você nunca vai ser bonita 

como sua mãe.” Ou então tipo: “Madalena, deixa aí de cuidar o cabelo dela, vem sentar 

aqui, vem sentar aqui comigo.” O problema do Otávio Júnior, eu estava dizendo a você, 

sem ser na gravação, que ele rejeitou o Otávio Júnior, não só na barriga, como até o 

Otávio Júnior aos 4 meses. Ele ignorava. Era como se não tivesse ninguém naquele 

berço. Foi preciso que eu chamasse ele às falas e ameaçar de deixá-lo se ele não 

assumisse aquele filho que eu não tinha feito sozinha. Ele passou a respeitar o Otávio 

Júnior quando o Otávio Júnior vestiu uma farda. Ele aí se sentiu insignificante. 

Primeiro, porque já estava doente e porque, de uma certa forma, apesar dele ser 

advogado, eu acho que no fundo, no fundo ele quereria ter sido militar. Mas os pais dele 

nunca incentivaram, mas nós morávamos em frente ao Colégio Militar e no período 

dele, das limitações por causa da doença, ele ficava sentado na varanda, passava o dia 

inteiro vendo, turno da manhã, turno da tarde, vendo aqueles meninos fazerem 

Educação Física e eu sempre adorei carreira militar, sempre. Quando o Otávio Júnior 

estava terminando o Pedro II, no Ginásio, né? Aí, eu disse: “Meu filho...”- era uma 

maneira até dele fugir desse ambiente de casa - aí, eu disse: “Meu filho, tenta uma 

academia militar, porque você já fica servindo o Exército, vai ficar livre disso, você vai 

ter o seu soldozinho, você já vai contar tempo para a sua aposentadoria, você vai fazer 

um bom científico numa escola ótima, depois, se você não quiser seguir você não 

segue.” E não foi bem uma indução, não. Mas, foi uma opção que pra ele pareceu válida 

e ele aceitou. Só que ele não quis fazer nem para o Exército nem para a Marinha, ele 

quis fazer para a Aeronáutica, eram 16 mil candidatos, ele passou em 27º lugar. Era o 

mais novo, era o caçulinha. Então, era o 027 e tudo mundo achava fantástico porque ele 

era pequenininho quando ele entrou, ele tinha 14 anos, mas muito pequenininho, se 

desenvolveu lá, com os exercícios e tudo. Mas chegou a um ponto quando eu fui, ele foi 
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fazer o psicotécnico, lá em Marechal Hermes, eu fiquei horrorizada porque eu tava 

ouvindo uns meninos saírem dos testes e eu estava ouvindo um ou outro falando, 

perguntado de masturbação, eu fiquei horrorizada, fiquei em pânico. Aí, eu chamei ele 

num canto e disse: “Meu filho, você sabe  que é masturbação?” Porque o pai nunca 

conversou com ele, aí ele disse: “Sei, mamãe.” Eu fiquei horrorizada. Meu Deus! Como 

é que esse menino vai fazer uma prova, ele não sabe nada... eu nem sabia que abrangeria 

esse tipo de coisa, mas ele se saiu muito bem, como o Pedro II nessa parte de Educação 

Física era fraquíssimo eu consegui, me mexi, fui ao antigo Ministério do Exército ali na 

Praça da República... primeiro eu telefone e pedi que queria falar com alguém que 

pudesse me fazer ter acesso ao Colégio Militar. Aí, me indicaram lá, bater lá no 

gabinete de um coronel, aí, ele disse, eu disse a ele do que se tratava que eu queria que 

ele tivesse uma orientação de Educação Física que ele teria que fazer barra, flexão, 

abdominal essas coisas todas que ele nunca tinha feito no Pedro II. Então, ele disse: 

“Ah, a senhora vem aqui amanhã...” me disse a sala, tudo onde eu devia procurar e meu 

marido não me deixava andar sozinha e até hoje eu sou medrosa, fiquei meio 

traumatizada com isso porque vovó também não me deixava sair sozinha, eu nunca fui a 

uma padaria, vovó achava que eu era uma princesa, que eu não podia ir a uma padaria, 

então, nunca fui. Vovó só me acordava quando eu já estava de meias calçadas para ir 

para o colégio, porque eu dormi mais2 minutos, era assim. Então, eu fui mas levei uma 

prima de mamãe comigo. O coronel bateu os olhos em mim... 

 

DN – Isso já, mãe de Otávio com 14 anos. 

 

MM – Já. Sabe quando a gente sente algo mais. Eu senti que o cara sentiu, sabe.(risos) 

Aí, mas como eu estava resguardada pela minha prima que já era velhota aí eu disse, 

tudo bem. Aí, ele disse: “Não, eu vou dar o meu cartão, amanhã a senhora pode ir ao 

Colégio Militar...” - eu morando em frente - “... a senhora pode procurar o capitão tal 

que eu vou falar hoje mesmo com ele pelo telefone e...” ele um cara bonitão, forte, 

vermelhão, no auge, e eu carente, 12 anos vivendo de irmãzinha... 12 ainda não, menos, 

que o Otávio ainda tava vivo, mas já estava bem ruinzinho... Ana Paula, você não vai rir 

de mim, hein? (risos) Então, ele me deu o cartãozinho, deu o nome do capitão e tal. No 

dia seguinte, chego eu lá com o Otávio Júnior, vem um sujeito num Maverick, a 

paisano, com um blaiser supimpa: “Ah, eu vim aqui, eu faço questão de apresentar a 

senhora pessoalmente ao capitão...” Me mostrou o Colégio Militar inteiro, né? Conheci 

tudo e o Otávio junto com capitão, né? E eu com o coronel e ele toca a me mostrar tudo. 

Aí, eu disse: “ Meu Deus do céu.”  No dia seguinte, lá tava o cara de novo. Quando foi 

um dia o Otávio Júnior... ninguém engana criança, né? Eh, 14 anos era criança. Aí, ele 

virou pra mim: “Mamãe, a senhora não tá achando que o coronel tá vindo aqui pelos 

meus olhos não, né?” Você sabe que, quando saiu o resultado da Aeronáutica, o capitão 

dava aula sozinho pro Otávio Júnior, porque o exame físico era tremendo, né? Em 

Barbacena. Então, quem me deu a notícia antes de sair no jornal? Ele. Telefonou lá para 

casa, para me dar a notícia que o Otávio Júnior tinha passado. Não sei como ele teve 

acesso... 

 

DN – Ele, o coronel. 

 

MM – O coronel. Aí, depois eu cortei, depois que Otávio Júnior me disse isso e eu já 

estava sentindo o clima...aí, Deus me livre, Nossa Senhora. Eu teria feito, teria refeito a 

minha vida se eu não tivesse a cabeça boa, porque, eu era jovem, dormindo do lado de 

um homem incapacitado para qualquer tipo de relação, era dureza, viu? E eu estava 
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vivendo um momento difícil porque, a doença dele deixava ele às vezes desorientado e 

a gana dele era toda contra a Clarisse, mas a ponto do neurologista dizer: “Magdalena, 

quando sua filha for dormir, tranca e tira a chave.” E eu uma vez acordei assim de 

madrugada, ele tinha trazido do colégio, porque quando eu me casei eu arrendei o 

colégio de papai, de papai e fiquei tomando conta, só que eu tinha 21 anos, tomar conta 

de internato também, menino de 15, 16 anos, aí eu digo: “Não, isso não vai ser meio de 

vida, vai ser meio de morte.” Clarisse com oito meses eu saí, eu disse a meu marido: 

“Se você quiser você fica, eu não fico.” Aí, pedi para o meu sogro, digo: “Olha, pede o 

apartamento aí a um inquilino seu, porque eu não quero ficar aqui não”. O meu sogro 

me adorava, aí ele rapidinho conseguiu, pediu o apartamento e eu saí do colégio, deixei. 

Mas aí... até me perdi... 

 

AP – A doença do marido... 

 

DN – E o coronel. 

 

AP – A gana que ele tinha da...  

 

MM – Ah sim, da minha filha. É. Então, ele tinha mania de suicídios. Então o meu 

filho, Otávio Júnior, desde garoto, antes dos 14 anos, Otávio Júnior já fazia pagamento 

em banco para mim, ele ia a supermercado, a feira ele sabia quem era os meus 

fregueses... Ele ficou um velho, porque eu passei para ele, independente da minha 

vontade, responsabilidades que ele não tinha condição de assumir, mas eu não podia 

deixar um homem que só falava em suicídio. Ah sim, era isso que eu ia dizer. Uma 

madrugada eu acordei e ele trouxe do colégio, que era uma casa muito antiga, era feito 

um.... um suporte pra não permitir que a porta fosse arrombada. Então, era um pedaço 

de madeira maciça, mas era uma espessura assim. Aquilo, uma paulada matava. 

 

DN – Era uma barra que bota na... 

 

MM – Era, enorme, só que era enorme. Então, uma ocasião eu acordei, eu olhei pra ele 

e ele estava com aquele pau na mão. Ele ia pra agredir a Clarisse, a menina dormindo. 

Depois, muitos anos depois, Clarisse já estava... eu já estava morando ainda na Barão de 

Pirassununga, Otávio Júnior já estava, já estava até em Pirassununga porque ele fez até 

os dois anos da AFA. Clarisse tinha ido lá em casa, que ela já tava morando sozinha, 

quando ela entrou no quarto ele estava com o revólver 38 apontado para ela. Então, ela 

foi para a varanda, o edifício tinha uma varanda, muito boa, ela : “Socorro! Polícia! 

Meu pai quer me matar”... 

 

DN – Ela já estava morando sozinha? 

 

MM – Já, mas ele fez aquilo pra amedrontá-la. Ele era sádico com a minha filha. Era 

uma coisa. Mas chegou a uma coisa, a tomar proporções tão grandes que ela odeia ele, 

ele já tem 16 anos de morto, ela tem horror a ele. Tamanho horror que meu nome de 

solteira era Maria Madalena Campos Lyra, Campos de mamãe e Lyra de papai. Quando 

meu neto nasceu ela botou o nome do marido dela, Marcos Vinícius de Siqueira 

Ribeiro. Quando a Juliana nasceu ela botou, Juliana Lyra, que era o nome do meu pai, 

de Siqueira Ribeiro, para não botar o nome do pai dela, para você ver até que ponto. Há 

feridas que não cicatrizam. Eu tenho as minhas e ela tem as dela e eu tenho certeza 

que... vou me antecipar ao que você se propõe, a sexualidade do meu filho tem muito a 
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ver com a rejeição do pai dele, talvez até antes do nascimento dele. Isso não é ficção 

não, porque eu ouvi de um rapaz aqui, onde eu estou sentada, a mesma coisa e eu pensei 

que era coisa só da minha cabeça. Porque hoje em dia não está provado cientificamente 

que a mãe tem que acarinhar o bebezinho na barriga, que o pai tem que dar beijinho na 

barriga, a mãe cantar porque a criança sente? Então, por que não acreditar que a criança 

na barriguinha não se sente rejeitada? Por que não? A (inteligível) questionou isso 

comigo. Aí eu disse: “Como é que você admite que a criança sente quando é 

acarinhada? Da mesma forma ela se sente rejeitada.” 

 

AP – (inteligível) é médica da  (inteligível)? 

 

MM – É. A questão é a mesma. A capacidade do feto é a mesma, tanto para o carinho 

como para a rejeição e o que eu ouvi de um rapaz, ele é homossexual, ele me disse: “Eu 

tenho certeza, que na minha barriga, da minha mãe, eu já planejei me vingar do meu pai 

sendo diferente”. Ele nasceu com uma diferença de vinte e tantos anos da irmã mais 

velha. Então, ele se sentiu rejeitado na barriga. Então, ele diz que tem certeza que ele na 

barriga já queria ser diferente para agredir ao pai, eu acredito nisso. Acredito. E acho 

que tenha sido também, não necessariamente nesse, exatamente assim, mas ausência do 

sentimento paterno, acho que tem muito a ver, muito a ver. Agora, ele fez tudo por esse 

pai quando o pai tava pra morrer. Porque foi um período de férias, ele estava no 

segundo ano da AFA, meu marido já estava nas últimas, mas eu tinha um hospital 

montado dentro de casa, era cama de hospital, cadeira de rodas, balão de oxigênio, 

aspirador... O Otavinho aspirava ele como os enfermeiros da Beneficência não 

conseguiam. 

 

AP – E ele não perseguiu o Otávio Júnior como fazia com a Clarisse? 

 

MM – Não, porque depois o Otávio Júnior se distanciou porque foi pra Academias 

Militares.  Então, ele dizia assim pra mim: “Pede ao Otávio Júnior pra deixar eu 

engraxar as botas dele.” Aí eu disse: “Peça você”. Que o Otávio Júnior passou... não que 

o Otávio Júnior impusesse isso não, ele passou a achar que o Otávio Júnior era superior 

a ele, só por causa do invólucro, uma farda. Ele dizia: “Deixa eu polir a fivela dele.” Aí 

eu digo: “Não peço, peça você”. O sonho dele, que nunca se concretizou, era arrumar 

uma mala para Otávio Júnior, que Otávio Júnior sempre foi perfeccionista, foi um filho 

que eu nunca precisei dar uma palmada, nunca dizia para ele vai estudar, nunca, nunca. 

Agora, os rapazes, os colegas diziam: “Dona Madalena, nem o Brigadeiro da escola 

anda igual ao Otávio.” Porque as camisas eu tinha que passar com aquele vinco e não 

podia sair daquela marca e quando... ele só vinha em casa de 15 em 15 dias, quando ele 

trazia as camisas, ele trazia dobradas como se tivesse sido acabada de passar, dentro de 

sacos plásticos, como se tivessem saído de uma prateleira de loja. Ele sempre foi assim. 

Mais adiante eu vou dizer a você depois os porquês das minhas intuições, porque eu 

acho que no fundo... Você tem filhos? 

 

DN – Tenho. Três filhas.  

 

MM – Engraçado, eu desde dele pequenininho... quando ele nasceu, eu parecia, mal 

comparando, evidente, Nossa Senhora adorando o menino Jesus. Eu namorei o Otávio 

Júnior, eu fiquei fascinada, deslumbrada e eu já tinha uma filha e a Clarisse nunca se 

ressentiu com isso não, mas eu tinha tanta loucura de ter um filho homem e eu não sei 

se é porque eu já tinha perdido um filho, tinha medo de perder esse, eu não sei porque, 
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mas eu namorava aquele bebezinho, era uma coisa para mim, ele... de Barbacena, da 

AFA, as cartas que Otávio Júnior escrevia, eu digo sempre lá no grupo, não sei se você 

teve ocasião de ver, muito antes dele ser meu filho ele sempre foi muito meu amigo, daí 

eu Ter sentido quando houve essa mudança de comportamento dele. Mas era um filho 

que nunca me deu problema, mas nunca, de espécie alguma. Agora, desde ele 

pequenininho, eu nunca fui de pedir nada a santo, nem de rezar decoreba, eu ia a Jesus. 

Também não ia ao Papa, não ia a Deus não, mas eu pedia a interseção de Jesus, que ele 

intercedesse, mas sempre o que eu pedia em relação ao meu filho, é que ele... eu dizia 

exatamente com essas palavras, eu dizia: “Meu Jesus, faça com que meu filho seja um 

homem, mas verdadeiramente um homem mas no sentido da palavra mesmo.” Será que 

eu já suspeitava que ia ser diferente? Que eu clamava isso todas as noites, todas as 

noites, invariavelmente. E eu nunca pedi nada desse tipo em relação a minha filha, mas 

com ele era. Eu tô meio zangada com papai do céu, viu? 

 

DN – Mas o homem no sentido? 

 

MM – Não. Eu queria que ele fosse másculo, pronto. Em parte, Deus me atendeu 

porque você viu que ele tem toda postura máscula, mas a sexualidade dele não é 

masculina. Então, foi... eu acho que eu até aceitei esse fato novo que eu estou vivendo 

de uma forma diferente, estranha, porque talvez, eu já lá no fundo do meu inconsciente 

eu já soubesse e aos poucos fosse aceitando. Eu me questiono muito, eu faço auto 

análise toda noite. Eu durmo muito pouco, mas penso demais. Então, eu acho que tudo 

eu tenho que encontrar uma razão de ser, eu forço a minha cabeça a pensar pra 

encontrar respostas. E acho que até tenho me saído bem, você é meio testemunha de uns 

tempos para cá. 

 

DN – Quer dizer, na verdade, a preferência sexual do, do Otávio... 

 

MM – Ele é homossexual. 

 

DN – Então, você só veio saber agora mais recentemente, é isso que você tá falando? 

 

MM – Não. Eu soube mesmo, dito por ele, há oito anos atrás. Foi quando ele tentou o 

suicídio por não se aceitar como era. Ele não tentou suicídio quando soube que era 

soropositivo. Ele não conseguia viver com isso. Talvez ele esperasse que eu estava 

achando que já estava na vez dele encontrar uma namorada. Que quando o pai morreu 

ele pediu o desligamento da academia e ficamos só nós dois. E eu tenho a impressão... a 

cobrança não era minha, eu nunca cobrei isso dele. Por isso que eu digo, talvez no meu 

inconsciente eu já desconfiasse, mas, ele não se aceitava assim. Então, ele tentou contra 

a vida dele e quase conseguiu, é porque não tinha  que ser mesmo. 

 

DN – Ele estava com que idade quando ele tentou suicídio? 

 

AP – Vinte e nove, né?  

 

MM – Não...Pera aí... ele tem 37... 

 

AP – Foi a oito anos... 

 

MM –  Isso tem isso tem oito anos...é 29 anos. Mas foi de uma maneira brutal, eu não 
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sei se você quer ouvir isso hoje... (interrupção da fita) 

 

AP – Quer falar sobre isso? 

 

DN – Não, ô Magdalena, a questão é a seguinte: a gente acha  muito difícil a gente 

conseguir eh... recontar, reconstruir, rememorizar a história de vida sem ir e vir, né? 

 

AP – Não é linear, a lembrança. 

 

MM – Claro. É isso que eu estou dizendo, essa sequência é muito difícil. 

 

DN – Nem a vida mesmo aconteceu de forma linear. 

 

MM – Claro, claro. Não há dúvida, não há dúvida. 

 

DN – Mas, a gente tinha interrompido mesmo quando você tava, tava dizendo pra gente 

que soube da homossexualidade do Otávio na época da tentativa de suicídio... 

(ininteligível). 

 

MM – É, mas foi uma coisa interessante, eu vou lhe dizer porque. Porque ele fez isso de 

uma maneira surpreendente, porque nós tínhamos jantado junto, eu tinha feito até um 

jantar supimpa na mesa da sala, com arranjo de flores. Eu, ele e Renato. Fiz um jantar 

bem sofisticado e ele sempre dormia cedo, sempre, até hoje. Então, ele disse, eu vou 

deitar. Aí se despediu de mim e do Renato como todos os dias e foi deitar. No dia 

seguinte, e nós... eu tinha uma basset, uma cachorrinha basset que adorava mexer e 

destruir fios. Então, quando ele saía pra trabalhar, eu ainda estava dormindo, ele fechava 

a porta do quarto dele e aí a cachorrinha ia para o meu quarto. Aí eu levantei, vi a porta 

do quarto dele fechada, ele tinha terminado as férias e ia começar a trabalhar neste dia, 

seguinte ao jantar, tinha tido até uma promoção na Vale do Rio Doce. Mas tava calmo, 

tranquilo. Aí eu vi a porta fechada, era natural, porque ele fazia isso todos os dias, aí eu 

tomei café, tomei meu banho, me vesti para ir ao banco. Quando eu vou abrir a portam, 

eu vi que a chave do quarto dele estava, a port... a chave dele estava na porta. Aí eu 

disse: “Meu Deus do Céu! O Otávio Júnior perdeu a hora.” Aí abri a porta do quarto 

dele, ele estava deitado no chão com a boca botando assim feito uma espuma e eu 

sacudi... eu tinha um irmão epiléptico... o primeiro sintoma da doença do meu marido 

foi uma crise epiléptica, tanto que o diagnóstico dele primeiro, durante os sete anos até 

descobrirem, era epilepsia sintomática. Eu disse Otávio teve um ataque epiléptico. Eu 

disse isso até com uma certa frieza, encarei assim de frente porque o quadro me era 

quase familiar, porque meu irmão tinha ataques horrorosos, meu marido não, em 12 

anos de doença, ele teve cinco ataques desse tipo. Mas eu sacudi, sacudi, sacudi, abri os 

olhos dele, ele estava como morto. Ele estava em coma profundo e eu era vizinha, 

varanda com varanda, prédio...separad..... 

 

DN – Isso vocês moravam onde? 

 

MM – Aqui na Tijuca, na Barão de Pirassununga, no mesmo apartamento mesmo. 

Morava vizinho aquele Dr. José Assad, que foi secretário de Saúde no tempo do Brizola 

e eu gostava muito dele, gostava muito da senhora dele, nós conversávamos sempre 

assim, mas assim, de varanda, batendo papo assim de vizinho, não era de frequentar 

nem coisa nenhuma. Mas aí, eu interfonei pro porteiro e digo: Vai correndo na casa do 
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Dr. Assad e diz a ele para vir aqui.” Dr. Assad já tava de saída, veio com aquela roupa 

branca, tudo, quando ele entrou que viu, ele disse: “Dona Magdalena, isso é intoxicação 

por medicamento.” Eu digo: “Mas não pode, Dr. Assad! Que medicamento?” Ele disse: 

“Magdalena, é e eu vou chamar uma ambulância porque se não, esse rapaz vai morrer.” 

Essa minha cachorrinha era epiléptica, por isso que eu disse a você que eu sou espírita 

mas eu não considero a minha vida um carma, não. Isso não é carma. É uma associação, 

uma coisa muito diferente. Então, essa cachorrinha era epiléptica e ela tinha que tomar 

Rivotril, porque se não ela tinha crises contínuas e como o veterinário sabia que era pra  

cachorrinha ele dava logo receitas para o Otávio Júnior comprar várias caixas e nem 

botava a data, para botar as datas a medida que fosse comprando. E, ele na Vale estava 

muito tenso e pelo perfeccionismo dele, ele tinha pedido a um médico da própria Vale, 

um remédio para ele relaxar e o médico tinha dado receitas para ele de Diampax e eu 

não sei se ele deu também, assim como deu o veterinário, várias receitas sem data. Eu 

sei que depois ele veio me dizer que ele tomou 120 comprimidos de Rivotril e Diampax 

juntos. Então, o Dr. Assad, telefonou ele mesmo, lá de casa, chamou a ambulância, 

ambulância veio e ele foi direto pra UTI ali do Hospital Panamericano, ali na Moura 

Brito. Nem foi pra emergência, foi pro Panamericano direto pra UTI, eu me comuniquei 

com a Vale pra falar com a assistente social e tudo e chamei um neurologista particular. 

Ainda por cima entubaram ele no lugar errado. Deu a maior zebra, porque o que tinha 

que ir pro estômago foi pro pulmão, foi um auê naquele hospital, aí piorou mais ainda o 

quadro dele, eu chamei um neurologista e... eu nem conhecia pessoalmente, mas era 

amigo de uma vizinha minha e eu queria saber se já tinha causado danos cerebrais, né? 

Eu era macaca velha em neurocirurgia, porque toda a vida minha era em neurocirurgia, 

vários neurocirurgiões, inclusive agora com mamãe, me disseram: “A senhora não quer 

comprar um diploma, não?” Porque falava nos exames eu estava por dentro de tudo, 

remédio, tudo, tudo, tudo. Então, ele disse: “Se a senhora não tirar esse rapaz daqui 

agora ele vai morrer, porque isso nunca foi UTI.” Aí eu liguei pra assistente social de 

novo, eu conhecia ela, e aí ela disse: “Magdalena, eu vou mandar aquela ambulância 

Senior, né? Aquela que é de UTI.” Então, veio aquela ambulância. Ele, do CTI até a 

ambulância foi feita a respiração manual se não ele morria. Então, já dentro da 

ambulância, ele já teve já uma assistência, ele ficou nove dias em coma profundo no 

Hospital Silvestre. Teve que fazer traquiostomia, fez hemodiálise, eles não me davam a 

mínima esperança dele sobreviver. Depois dos nove dias eles ficaram com medo que ele 

pegasse algum tipo de infecção hospitalar, então disseram: “Dona Madalena, olha, eu 

recomendo que ele vá para o quarto, mas com assistência de enfermagem de UTI”. Não 

servia enfermagem de andar. Então, ele ficou 23 dias no Silvestre assim, com 

assistência mesmo. Lá mesmo 

 

DN – Além dos nove de, da, da  UTI. 

 

MM – Não, mas não ficou o tempo todo com assistência, ficou assim, tipo, uns sete ou 

oito dias com assistência de enfermagem. Depois, ele já estava, a consciência voltou e 

tudo, e ele em coma profundo, eu fiquei os nove dias na recepção do Hospital Silvestre, 

mas os médicos foram fabulosos comigo, quando o movimento lá tava todo bonzinho, 

pelo telefone na recepção me chamava e eu subia, aí eu ficava o tempo que eu quisesse. 

Então, era a Clarisse e meu genro lá em baixo na recepção, até banho arranjavam de eu 

tomar, porque a Vale... 

 

Fita 2 – Lado B 
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MM – Então, logo ele ficou livre dessa assistência de enfermagem, a Vale já 

providenciou uma ajuda psiquiátrica. Então, também foi outra coisa surpreendente que 

eu nunca tinha visto. Foi um rapaz, aparentando uns 35 anos. O rapaz foi, eram umas 

cinco... foi vê-lo umas cinco vezes. Na última vez ele me chamou, por conta que lógico 

que eles ficavam sozinhos. Eu estava no corredor, ele disse: “Dona Madalena, eu sinto 

muito, mas eu não posso acompanhar o Otávio.” Eu estranhei, eu digo: “Mas, qual o 

motivo? Algum problema com a Vale do Rio Doce? Porque tinha sido indicação da 

Vale?” Aí, ele disse: “Não, é porque é muito difícil trabalhar a cabeça do seu filho. Ele é 

muito fechado, muito introspectivo e os problemas que eu estou conseguindo captar, eu 

estou absorvendo e eu não posso fazer isso como profissional.” Realmente ele não pode, 

porque ele pegar os problemas do paciente dele e passar pra ele vivenciar, não era 

possível, eu achei até muito bacana ele dizer isso. Então, ele saiu, eu me sentei junto 

dele... ah sim, porque eu disse, ele lá no CTI eu dizia, ele em coma mesmo, eu dizia: 

“Meu filho, eu aceito você...” -  por isso que eu digo que foi instinto - eu dizia: “   Eu 

aceito você como você é, seja você como for”. 

 

DN – Isso lá no Hospital Silvestre? 

 

MM – É, eu sempre dizia isso. Porque eu não achava o motivo, então, eu tinha que dizer 

que eu aceitava ele fosse qual fosse o motivo que tivesse levado ele àquele gesto 

tresloucado. Então, depois desse dia que o médico saiu do quarto eu me sentei do lado 

dele. Aí, eu disse: “Olha, vamos conversar? Vamos fazer nós dois a nossa terapia? 

Vamos tentar botar para fora. O que que fez você chegar a um gesto desse?” Aí, ele 

disse: “Mamãe, eu sou homossexual...” da maneira natural como eu estou lhe dizendo, 

eu me acho uma super mãe, viu? Verdade, verdade mesmo. Porque eu acho que um 

filho pra dizer com essa naturalidade, passando por um momento como ele estava, não é 

todo filho que diz e nem é toda mãe que escuta, não. Então, ele disse: “Eu não me aceito 

ser assim. Não é que eu pense no que as pessoas possam pensar. Sou eu que não me 

aceito.” Eu disse: “Olha, vamos partir por um raciocínio lógico. Eu não gostaria que 

você tivesse relacionamentos esporádicos, tipo programa. Eu acho que você deveria 

procurar uma pessoa que fosse do seu agrado e tentasse manter uma relação com essa 

pessoa, mas uma relação séria, afetiva que lhe acrescentasse alguma coisa.” Não se 

tocou mais no assunto. Ele depois teve alta mas, a própria Vale se encarregou de 

indicar, ele foi a mais três psiquiatras. A última foi uma sobrinha do Chico Anisio, irmã 

da Cininha de Paula, eh... Ana Alice de Paula. Essa, ele vinha tão irritado para casa que 

ele dizia: “Hoje eu quase saí no pau com a Ana Alice”. Ela não tinha convênio. Aí eu 

disse: “Olha, eu tô achando que não é por aí, não. Porque qual é a ajuda que ela pode 

estar prestando a você e você chega em casa cada vez mais irritado? Ela lhe dá remédio 

pra você dormir, pra você dormir melhor? Isso não é terapia. Porque você acorda o seu 

problema tá aqui. Então não é por aí, não.” Foi quando ele mudou de médico, porque ele 

teve um tratamento completamente errado, completamente errado. 

 

DN – Com a irmã da Cininha de Paula? 

 

MM – Não, não, não, não. Com a infectologista. 

 

AP – Ah, ele já estava com a HIV? 

 

MM – Já, porque ele começou a se sentir... não, não, minto. Ele não falou nada de sentir 

nada. Ele um dia chegou em casa muito pálido, foi logo depois que meu pai morreu... 
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AP – Mas aí Magdalena, quanto tempo depois do suicídio? 

 

MM – Três anos. 

 

DN – Da tentativa. 

 

MM – Três anos. Papai morreu, oito dias depois, papai morreu na minha casa. Uns oito 

dias depois ele chegou em casa pálido, ele é muito corado, até os lábios tavam brancos. 

Eu vi que ele não estava bem. Aí ele disse: “Mamãe eu preciso conversar uma coisa 

com a senhora.” Aí, eu disse: “O que é? A Vale mandou embora?” Aí, ele disse: “Não.” 

Aí, eu disse: “Você está com Aids?” Ele disse: “Estou.” Só que ele não disse esse estou 

como eu tô dizendo. Ele disse apavorado. Aí, eu disse... 

 

DN – E você disse (ininteligível). 

 

MM – Eu disse. Exatamente, juro por Deus como foi assim. Aí, eu disse: “Você não tá 

nisso sozinho. Nós vamos a luta. Vamos marcar rapidinho uma consulta e vamos tratar 

disso. Isso não é o fim do mundo.” Aí, ele disse: “Eu quero que a senhora diga a 

Clarisse, hoje...” - que é irmã - “ao Marcos e ao Renato.” Ele pediu. 

 

AP – Quem é o Marcos? 

 

MM – Meu genro. Ele pediu. Isso, se você me permite um retrocesso, 15 dias depois 

que o meu marido morreu, a Clarisse um dia chegou perto de mim, ela morava sozinha, 

eu nem conhecia o Marcos, o marido dela. 

 

AP – Seu marido morreu quando, Magdalena? 

 

MM – 81. Janeiro de 81. Aí, ela disse: “Mamãe eu tenho uma coisa para dizer a você.” 

Eu disse: “O que é?” Ela disse: “Estou grávida!” Haja coração! Aí eu, pra dentro, um, 

dois, três, quatro... no cinco, eu nem cheguei ao cinco: “Não faz mal, a gente assume.” 

Otávio Júnior estava em casa aí eu disse: “Meu filho, vem aqui um instante.” Ele já 

tinha pedido desligamento. Aí, ele chegou e eu disse: “Olha, Clarisse tá dizendo que tá 

grávida.” Aí, ele disse: “Então, você pode dizer ao seu namorado que não precisa ele 

assumir nada. Eu dou o meu nome e pronto. Você tem o neném.” Foi a criança mais 

desejada desse mundo foi o Marquinhos. Eu acho que isso que o Otávio Júnior disse ele 

ouviu na barriga, porque ele idolatra esse tio. Mas é um fascínio que não dá para você 

definir e o pai sabe que ele gosta muito mais do tio do que dele, pai. E ele sabe tudo a 

respeito do Otavio Júnior e ele passou a respeitar mais ainda. Só que meu filho não sabe 

que ele sabe, eu acho que ele tem uma vergonha, um medo louco que o sobrinho venha 

a saber. E na Escola de Petrópolis, meu neto sabe de todo o tipo de doença oportunista. 

A escola informa tudo. Ele sabe muito mais do que eu. Tudo. 

 

DN – Ele está com que idade agora? 

 

MM – 16. Mas quando ele soube o ano passado, ele quase perde o ano. Ele é muito 

estudioso, tinha sido o primeiro aluno da escola quando terminou o ginásio. Ele tá 

fazendo agora o segundo ano do segundo grau, mas eu tenho a impressão que, não é 

questão de não estar preparado, o impacto foi muito grande por ele querer muito bem ao 
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tio e ter associado, como a maioria das pessoas, Aids – morte, e o medo dele foi de 

perder o tio, e quase que ele perde o ano. Eu quase mato a Clarisse pelo telefone quando 

ela me disse que tinha contado a ele, eu disse: “Primeiro que, você não tinha o direito de 

contar um segredo que não era seu, foi confiado a você mas você não tinha o direito de 

contar a ele e ele é muito novo para segurar isso”. E ela hoje em dia sabe que não foi a 

hora certa. Mas, voltando ao problema dele, ele chegou, nisso nós marcamos logo uma 

consulta...(ruído) você permite... 

 

DN – Eu desligo aqui... (interrupção da fita) 

 

MM - Ela fez um tratamento... ela é professora do Gaffre Guinle. É a única coisa que eu 

vou lhe pedir, pra não mencionar, o nome, tá? 

 

AP – A médica, é a primeira médica que tratou o Otávio Júnior, né? 

 

MM – É. Primeiro porque eu não tenho o direito de mencionar o nome dela porque ele 

assinou um termo de responsabilidade de que ele estava sabendo que era um tratamento 

experimental. Então eu não posso acusá-la. Agora, também não preciso acusá-la não 

porque ela tem um processo no Conselho Nacional de Medicina dessa altura, de gente 

em cima dela. Quando a Marcia Rachid (ruído) foi fazer uma palestra lá no grupo, a 

Márcia Rachid só não disse o nome... (ruído)
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Data: 14/10/1997    

 

Fitas 3 – Lado A 

 

DN – Hoje é dia 14 de outubro de 1997, Rio de Janeiro, os entrevistadores são Dilene 

Raimundo do Nascimento e Ana Paula Zaquieu. 

         Magdalena, a gente tava falando na última, na última etapa, na primeira etapa da 

entrevista, eeh, e a gente queria retomar a questão do seu casamento, quer dizer, da sua 

vida conjugal, você começou a falar, falou algumas coisas sobre o momento do 

casamento, etc., mas eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho mais sobre 

isso. 

 

MM – Tá. Foi um casamento que foi por um amor louco da minha parte mas eu já sentia 

que não era correspondido na mesma proporção, mas uma diferença estúpida, eu nunca 

deixei de ter consciência disso não. Eu sabia. Mas eu gostava muito, achava que ele 

gostava, não tanto, mas gostava. Não teria como ele se casar, se ele pretendia dar o 

golpe do baú porque meu pai tinha escolas e tudo, o pai dele era dono de uma 

confeitaria junto com mais dois irmãos, também tinha uma outra casa comercial no 

Estácio, também juntamente com os outros irmãos, então, estava mais ou menos 

equiparada a parte financeira, sendo que a família dele tinha um nível intelectual, não 

tinha nem termos de comparação com a minha, aí não há termos. Ele era muito 

inteligente mas a família dele era muito limitada em termos de escolaridade, mas isso 

nunca afetou o nosso casamento não. Tive uma relação muito afetuosa com o pai dele... 

 

DN – Ele era... 

 

MM – Advogado. 

 

DN – Advogado. Isso. 

 

MM – O pai foi uma coisa assim de amor a primeira vista, porque eu só fui conhecer a 

família dele, eu só vi duas vezes: no dia em que fiquei noiva e na, na véspera do meu 

casamento que eles ofereceram um almoço, só eu e a minha avó comparecemos. O 

convite foi feito só a nós dois, a nós duas. Então, nunca tinha havido nem tipo uma 

conversa. 

 

DN – Mas isso era por uma questão de formalidade da família dele, era muito formal? 

 

MM – Não, não era formalidade. Eles, por eles mesmo, eram extremamente arredio. 

Eles consideravam como família não meu sogro, a irmã, ela, mais duas irmãs, os dois 

filhos, meu marido era o terceiro, ela tinha um medo louco... ela até desmaiou quando 

ele soube, quando ela soube que ele ia ficar noivo, ela desmaiou, ela teve um chilique, 

porque ela tinha um medo horrível porque ela tinha conhecimento que eu tinha um 

irmão epiléptico, mas na verdade o motivo não era esse. Ela achava que qualquer outra 

pessoa que tivesse uma relação com qualquer dos filhos dela, não que não fosse digna, 

mas iria penetrar num mundo que era só deles. Ela fazia uma muralha, a família dela 

eram essas duas irmãs, um solteirona e uma casada, muito bem de vida, que era a rainha 

da família, era cortejada por todos, era o máximo, mas cortejada pelo, pela situação 

financeira que ela gozava. Então, eu levei esse tipo de relação durante 24 anos. Meu 
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sogro era uma pessoa a parte. Era aquele pai que eu queria ter tido. Ele também não era 

perfeito, perfeito entre aspas, porque ele discriminava de uma maneira, pra lá de 

ostensiva, a preferência dele pelo meu marido e, consequentemente o meu sogro passou 

pra mim essa preferência também. Quando eu estava presente, os filhos dele e a mulher 

ficavam invisíveis. Se eu dissesse que qualquer objeto era de uma cor completamente 

diferente da cor real, ele dizia: “Não, eu acho que a Magdalena está certa.” A 

preferência do filho passou pra mim também. Ele foi só quem deu carinho e agrado aos 

meus filhos. A avó nunca tirou uma foto, nunca disse: “Como o Otávio Júnior está 

gordinho! Como a Clarisse está esperta!” Nunca. Mas ele achava os meus filhos o 

máximo. Infelizmente, pouco antes da minha filha completar 14 anos, 15 anos, foi uma 

fase muito... começou a complicar mesmo o problema do meu marido, ele morreu. 

Quando ele morreu meu marido estava hospitalizado, obrigou ao médico que desse uma 

alta provisória pra ele, porque ele queria estar presente ao pai, tanto que quando meu 

sogro morreu, na missa de sétimo dia ninguém pode comprimentá-lo. Ele estava num 

estado tão lastimável, não era psicologicamente não, fisicamente também, além da 

depressão ele estava extremamente debilitado e ele de lá, foi diretamente pra 

Beneficência Portuguesa pra dar continuidade ao que estava sendo feito, uma série de 

exames. Então, a minha vida... eu vivi 12 anos, ele não era mal marido, eu o 

considerava mal pai, porque ele sempre foi omisso ao que dissesse respeito aos filhos. 

Ninguém, nem eu, nenhum de nós tinha qualquer, vamos dizer, liberdade de ação dentro 

de casa. Era ele o déspota e não esclarecido. Se eu estivesse assistindo um programa, 

por melhor que fosse, por mais interessada que eu estivesse ele ia dormir e 

simplesmente desligava a televisão. 

 

DN – Ele não negociava as coisas? 

 

MM – Não. Meus filhos, estivessem com sono ou não, a Clarisse já tinha uns 13 anos, 

Otávio Júnior tinha 10, às 8 horas eles teriam que ir pra cama. Se não quisessem dormir, 

se não estivessem com sono, tinham que ficar em silêncio, não podiam nem conversar, 

tinham que se recolher. Quando eu às vezes chamava... quase sempre fim de semana ou 

eu almoçava em casa de uma minha prima que morava em Copacabana ou na casa dos 

pais dele aos domingos. Era quase sempre assim, um Domingo sim, um Domingo não, 

nunca estávamos... mas num Sábado, por exemplo, que ele não trabalhava, eu dizia: 

“Escuta, vamos almoçar fora, nós quatro só”. Ele dizia: “Ah, bota a mesa ali na 

varanda”. Era assim que ele falava. 

 

DN – Mas falava isso com humor? 

 

MM – Com ironia... não, absolutamente, com uma ironia já sendo uma resposta 

incisiva, não era questionado. Minha filha e eu adorávamos pepino, pepino era uma 

coisa que não podia entrar lá em casa porque ele não podia nem ver, então ninguém 

comia. Então, nós vivíamos em função da vontade dele. Ele era uma pessoa, com a 

minha filha, principalmente, ele demonstrava que não gostava dela, ele não fazia 

questão de fingir. Agora, ele conversando com amigos ao telefone, ele tinha um amigo, 

colega dele de repartição e advogado também, que era uma pessoa hipocondríaca, 

extremamente nervosa, só andava na pasta com aparelho de pressão, era um 

hipocondríaco. Então, ligava pra ele e começava a falar da relação dele com os filhos, 

que era horrível. Ele também era muito exigente, o menino não podia ter um banho mais 

demorado que ele ficava batendo na porta, então meu marido dizia: “Oh Sobreira, não 

seja assim. São crianças, não seja tão ríspido com as crianças.” Ele passava uma 
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imagem para as pessoas que eu depois dele morto, quando conversava com os amigos 

mais chegados, cujo as mulheres eram minhas amigas, ninguém acreditava. Elas 

acreditavam como mulher, mas os amigos achavam inadmissível, porque ele era uma 

pessoa que ele tinha constantemente um sorriso nos lábios pros amigos. Era uma pessoa 

carismática, a mulherada toda achava ele o máximo. Realmente, ele era um homem 

bonito, tinha uma estatura bonita, os dentes perfeitos. Então, ele passava uma empatia 

que todos ficavam encantados. Na repartição ele era considerado o super-herói, falava-

se em Otávio Valente só se ouvia elogios. Quando tinha algum desses amigos que 

frequentavam mais a minha casa e estava presente, ele dizia: “Clarisse, minha filhinha, 

pega um copinho d’água pro papai?” Então, ninguém acreditaria se eu dissesse o que ele 

era na realidade com aquela menina. Então, não era que fosse dupla personalidade não, 

porque eu estudei psicologia e não era dupla personalidade, ele usava uma máscara pra 

iludir determinadas pessoas. Ele não se iludia, ele estava muito bem consciente. Se 

fosse dupla personalidade ele teria esse gesto inconscientemente. Não, ele camuflava, 

ele era um ator e muito bom ator. No momento que as pessoas iam embora ele voltava a 

ser aquele déspota. Uma ocasião... ele era uma pessoa meio estranha porque ele 

respeitava o pai de uma maneira impressionante, era um amor doentio, eu vim a saber 

que era, não era simplesmente uma relação filho-pai, de ambas as parte... 

 

DN– Ele era filho único, né? O filho homem. 

 

MM – Não, era o filho do meio. 

 

DN – Não, mas eu digo homem. 

 

MM – Não. 

 

DN – Não? 

 

MM – Tinha o irmão mais velho era homem e a menina era a caçula. Ele era o filho do 

meio. Normalmente o filho do meio, dizem, sempre tem um probleminha. Ele tinha por 

parte da mãe, a mãe não gostava dele e ele sempre soube disso e os irmãos, médio. A 

irmã era muito parecida com a mãe, ela não escondia que não gostava dele, ela gostava 

do irmão mais velho, ostensivamente. Se eu conversando com ela falasse assim... 

fizesse algum tipo de elogio a ele, porque ele escrevia muito bem, falava muito bem, 

tinha uma caligrafia linda, ele tinha uma coisa muito personalizada porque ele nunca 

escrevia na pauta, em cima da pauta, ele sempre escrevia um pouco acima, mas numa 

linha reta que você poderia colocar uma régua, não tinha um deslize. Isso ficava muito 

bonitinho de se ver. Se eu fizesse qualquer que fosse o elogio, ela dizia assim: “Ah, o 

Walter...” - que era o filho mais velho - “...nunca usou chupeta, ele andou com sete 

meses, ele com um ano já falava tudo...” Coisas estapafúrdias que não tinham nada a ver 

com o que eu estava falando. Mas ela sempre procurava já que ela não podia desmerecer 

o filho do meio ela enaltecia o mais velho sem nenhum motivo que tivesse razão de ser, 

entendeu? Ele foi o, ele se formou primeiro, ganhou um carro importado muito bonito o 

pai nunca permitiu que os outros dois filhos dirigissem aquele carro. Todos dois tinham 

carteira de motorista, ficavam onças da vida, o Otávio passava o dia inteiro naquele 

Chevrolet e o carro era como se fosse dele, apesar de que nunca o pai passou para o 

nome dele. O carro era do pai, mas só quem usava era ele. Então, nos sábados, quando 

eu disse que seria o dia pra nós estarmos os quatro juntos, era só pra cuidar do carro, era 

o dia inteiro. Aquele carro você podia abrir o motor e passar o dedo porque não saía 
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uma coisinha. Era um carro que não precisava ir pra oficina, nunca precisou ser mudada 

a forração. Agora, tem um detalhe, quem menos andou nesse carro a vida toda foi a 

mulher dele e os filhos dele. Ele, toda namorada, inclusive a Marlene Paiva que eu citei, 

ele levava a Marlene Paiva a costureiras, a dentistas e tudo, ela ligava, ele ligava do 

colégio, a minha mãe ouvia. Então, a Marlene dizia: “Ah, você quer me levar ao 

dentista?” Ele prontamente estava com o carro, nunca levou um filho nem de carro, nem 

de taxi, nem a pé, nem de ônibus a um pediatra, nunca foi a um obstetra comigo. As 

duas vezes em que eu fui ter o neném nenhuma das duas vezes ele estava comigo, eu 

estava com a minha avó. Ele nunca esteve presente. Eu aos trancos e barrancos, nos 24 

anos de casamento, eu fui pai e mãe. Acho que hoje eu estou pagando um preço e um 

preço alto, mas um preço que eu digo que é o preço que eu estou pagando, mas um 

preço que eu acho até meio injusto Porque eu tive que ser pai e mãe não por ser 

possessiva, mas por uma circunstância que a vida me impôs. Ele se omitia eu tinha que 

fazer os dois papéis. Mas ele chegou como pai. Uma ocasião... como eu falei de respeito 

aos pais, ele gostava de fumar, mas meu sogro nunca soube que ele fumava, porque ele 

até chegar a casa do pai dele, que ele ia vê-lo diariamente, mas se trancava no quarto, os 

dois. A mãe e os irmãos não tinham acesso a conversa. Tudo o meu sogro conversava 

com ele, tudo, de investimento que teria que fazer, compra de imóvel, tudo era decidido 

só os dois, juntos. Ninguém tinha acesso, era de porta fechada mesmo, ostensivo. Então, 

essa parte que... me perdi, tava falando de... 

 

AP – Você estava falando da relação doentia do pai. 

 

MM – Era. Pra mim fugia um pouco da normalidade, porque quando a gente perde um 

pai a gente sente, mas ele morreu naquele dia que o pai morreu, a vida deixou de ter 

sentido para ele, ele piorou... 

 

DN – Mas ele já debilitado também... 

 

MM – Já, mas piorou sensivelmente o estado dele, ele perdeu a razão de viver, ele 

achava que o pai era um tudo. E, de certa forma, pra mim também foi uma perda 

irreparável, porque o pai dele era o meu suporte e pai sentia que ele não me tratava bem, 

esse não me tratava bem é força de expressão, porque ele nunca, nunca, me disse uma 

palavra que me denegrisse que me agredisse, uma palavra feia, nunca. Ele era um 

homem que ele não andava de short em casa nem sem camisa porque ele dizia que tinha 

uma filha mocinha em casa, então ele achava que aquilo seria quase que um despudor. 

Então, ele tinha tinha certas relações de super pai e outras totalmente de omisso. Essa 

questão do fumo, uma ocasião, ele fumava assim, escondido dos pais e uma ocasião a 

minha filha na escola, teve uma trabalho pra fazer, ela estava no curso primário, sobre 

fumo. Então, eu fiz um cartaz muito bonito porque, eu não sei se é porque eu sou 

libriana, mas eu adoro trabalhar com as mãos. Então, eu fiz um cartaz lindo, mas todo 

em alto relevo, inclusive, um maço de cigarro que eu consegui colar com um cigarro 

saindo. (interrupção da fita) 

 

AP – Você tava falando do seu casamento. 

 

MM – Era uma pessoa extremamente carismática. Depois de 12 anos de um casamento 

levado assim na base do empurra com a barriga... 

 

DN– Me diz só uma coisa, as crianças foram desejadas por vocês dois? 
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MM– Por mim, alucinadamente. Na minha cabeça, que eu disse a você que eu era muito 

fantasiosa, eu queria ter seis filhos... 

 

DN– Ter vários. É, você falou.  

 

MM– ...e eu já queria vir grávida da lua de mel, e realmente vim. Mas ele não contava 

com isso. Ele também não devia ter tanto conhecimento. Naturalmente ele teria as 

transas dele esporádicas e, as garotas talvez fossem mais espertas e só topassem os 

períodos não férteis, né? Porque ele nunca embarrigou ninguém. Mas eu já queria, foi 

premeditado. E o Otávio Júnior foi uma rasteira que eu dei nele, porque eu deixei de 

tomar a pílula porque eu queria outro filho. Então, a única maneira seria tapeá-lo, 

porque ele jamais aceitaria, sendo que ele não foi tão hostil com o nascimento da filha, 

mas com o filho foi demais. Até os 4 meses de idade ele ignorou que existia uma 

criança deitada naquele berço. Ignorou completamente, rejeitou e da mesma maneira 

que eu disse a você que no momento que eu soube que estava grávida, já era o Otávio 

Júnior, nem existia ultra-sonografia, eu já tinha posto na minha cabeça que era um 

menino e não sei porque cargas d’água eu quis dar o nome dele, porque ele não queria, 

não é? Eu acho que é uma coisa inconsciente, eu gostava dele demais e eu queria que o 

filho fosse, talvez a continuação dele, ou eu pudesse passar pro meu filho o amor que 

ele, que eu acho que ele não correspondia ao meu, pelo menos às minhas expectativas, 

eu não sei, mas sempre foi o Otávio Júnior. 

 

AP – Madalena você falou que a sua infelicidade, ou a decepção, foi desde o primeiro 

dia. 

 

MM – Foi. Foi porque, eu era dessas que eu disse a você que eu já tinha sido a Gina 

Lolobrigida, a Maureen O’hara, então eu achava, dava um valor, uma coisa demais a um 

beijo, já falei disso, ao fato de ser virgem que eu achava que até ele botar a mão nas 

minhas costas eu não ia me sentir digna de botar aquele vestido branco com grinalda 

que eu idealizava. Então, o que eu via no cinema eu imaginava, o beijo uma coisa 

maravilhosa, então o casamento pra mim ia ser uma fonte de surpresas porque o que eu 

tinha de conhecimento era adquirido nos livros que eu estudava na escola pra passar de 

ano. Eu já nunca gostei de Ciências, eu gostava imensamente de Português, de História 

mas, Ciências eu não gostava. Não gostava de Inglês, gostava de Francês. Então, eu não 

sei, eu hoje estou meio distraída, estou esquecida... 

 

DN – A expectativa que você tinha no casamento. 

 

MM – Ah sim! Eu estava louca que chegasse esse dia, todo mundo que me 

cumprimentou disse que nunca tinha visto uma noiva tão feliz. Realmente eu estava. Eu 

me penteei sozinha, eu me pintei sozinha, eu não fui a salão, nada, eu achava que eu 

estava tão feliz que qualquer coisa que eu fizesse ia ficar ótimo pra mim. Então, eu me 

arrumei sozinha num cubículo, isso foi uma coisa que nós não abordamos, que foi rela... 

tipo de vida que eu tive antes de casar, quando eu disse que fui feliz até meu avô morrer, 

tinha muito mais sentido do que aparentemente eu deixei passar, porque o mais 

profundo, o que mais me magoou, eu omiti. Não sei se consciente ou 

inconscientemente. Mas, eu quando me casei saí de um apartamento de péssima 

reputação, esquina de Marquês de Abrantes com Paissandu. Um prédio todo de quarto e 

sala, consultórios dentários, uma frequência péssima. Era um quarto e sala... não era 
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quarto e sala, era um quarto, um fogãozinho de duas bocas em cima da pia, com um 

banheiro minúsculo que eu depois de dar oito horas de aula por dia eu tinha que andar a 

Marquês de Abrantes inteirinha pra tomar banho em casa da minha tia que morava no 

edifício dos bancários, funcionários do Banco do Brasil, lá no final da Marquês de 

Abrantes. Eu pra tomar o banho no banheiro do apartamento, eu tinha que desocupar 

tudo. Então, era uma coisa horrível. 

 

DN – O seu avô ao morrer deixou vocês numa situação... 

 

MM – Não. Não, não, não não, não. Porque meu pai nos convidou pra morar no colégio 

que ele, onde ele tinha o colégio. O colégio era imenso, então, ele, meus irmãos, mamãe 

moravam em determinados cômodos da parte de cima, eu, vovó e a irmã de vovó 

ocupávamos três cômodos. Um quarto que era só meu, um outro delas duas e uma sala. 

Nesse período eu já namorava o meu marido. E papai nos convidou, e mamãe, pra que 

nós fôssemos pra lá, porque vovó não quis continuar no apartamento onde vovô morreu. 

Então nós alugamos um outro no Grajaú e como a renda de vovó ficou muito pequena, 

ela era professora, recebia uma aposentadoria de Fortaleza onde ela lecionava e ficou 

com a pensão de vovô, mas era muito pouco, porque nós já pagávamos um aluguel, o 

apartamento onde nós morávamos antes era do papai, então, já não havia essa despesa, 

meu pai me pagava por oito horas de aula menos do que ele pagava a professores que 

trabalhavam um turno só. Eu ganhava menos do que todas elas. O meu lanche na escola 

eu tinha que comprar. Papai lanchava com a minha mãe, meus irmãos, esse sobrinho 

que era amigo do meu marido, lanchavam juntos e eu lanchava na cozinha... era bom eu 

falar isso? Eu lanchava na cozinha numa pedra mármore, era uma cozinha imensa, era o 

tamanho desse apartamento, com a cozinheira. Eu ia comprar o meu pão doce, a 

empregada botava uma xícara de café com leite e eu lanchava sozinha, parede com 

parede onde eles estava lanchando numa mesa. Me lembro que papai comprava aquela 

bisnaga quentinha, passava manteiga, botava açúcar por cima pra cada um dos meus 

irmão, mamãe e o sobrinho. Eu tinha que ir à padaria, comprar o meu pão. 

 

DN – Você atribui isso a que, Magdalena? 

 

MM – Ah, isso que eu procurei até um psiquiatra, que se pegar nesse assunto pra ver se 

decifrava o enigma, mas não decifrou. Porque, mamãe, pouco antes de morrer, disse 

aqui neste canto: “Eu sempre tive horror a você, desde que você nasceu. Você nunca 

soube, mas eu sempre tive.” Aí, eu disse: “Você está enganada. Eu sempre soube, as 

pessoas é que não acreditavam”. E isso não ficou restrito só ao fato dela dizer a mim, 

porque poderia até dizer:  “Ah, ela disse isso como esclerose.” Mas, depois da morte 

dela, no escritório de advocacia, coisa que não tinha nada a ver, um dos meus irmãos 

virou pro advogado e disse: “Doutor, meus pais sempre tiveram horror a minha irmã e 

ela não gostava deles.” Aí, dois outros irmãos, ao mesmo tempo, disseram: “Escuta, 

como é que você pode cobrar amor de Magdalena por papai e mamãe, se você mesmo tá 

dizendo que eles sempre disseram que tinham horror a ela, desde bebê”. Eu não posso... 

você sabe que na minha cabeça eu pensei até em incesto, palavra. Nos últimos tempos 

eu pensei. Mas eu digo, não era possível, porque incesto... porque papai sempre dizia 

que o pai só gostava da filha quando a filha já estava mocinha e papai sempre, com os 

sobrinhos, que eu já comentei com você, que eram quase da mesma faixa etária que ele, 

ele sempre elogiava o meu corpo, a minha maneira de caminhar, de usar um sapato alto, 

que realmente não é toda mulher que sabe, eu me gabo de saber, agora não posso... 
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DN – Eu, por exemplo, não sei. 

 

MM – É, mas eu me sinto magnificamente bem, quanto mais alto for o salto. Então, ele 

me elogiava sempre como moça. Mas aí eu digo, bom, incesto? Eu até comentei com 

um dos meus irmãos, incesto não pode ser, porque ela disse que nunca me suportou 

desde bebê! Eu não nasci de uma gravidez antes do casamento. Eles eram super 

ajustados, com um amor louco deles dois, papai 12 anos mais velho que ela, sempre 

disse nunca iria se casar, ele se casou, eram super ajustados. Aí eu falei a você do meu 

irmão que nasceu morto, o mais natural que qualquer mãe eu acho que pensaria, seria se 

agarrar àquela garotinha gordinha bonitinha e eles se desfizeram da garotinha e depois 

tiveram tantos filhos e criaram todos, só a mim não quiseram. Agora, eu não sabia, e 

prefiro acreditar que o meu irmão nunca tivesse ouvido isso deles. Aí eu trabalho a 

minha cabeça, eu prefiro aceitar que isso foi invenção dele, mas eu sei que não foi 

porque eu ouvi dela mesma. Então, quando chegou um período lá ele disse, ele e mamãe 

disseram: “Dona Clarisse, venha pra cá pro colégio, porque tem três cômodos...” Como 

era enorme o colégio a parte de baixo era suficiente pras salas de aula porque era só 

curso primário... 

 

DN – Esse é o colégio de Vila Isabel? 

 

MM – É. E a parte de cima que os meninos ocupavam de internato, tinha espaço pra lá 

de suficiente. Tinha um outro prédio que era só refeitório, então não alterava em nada. 

Então papai... os filhos começaram cada um a dar uma parte pra ajudar a vovó nas 

despesas. Então, quando foi um dia chegou uma empregada e disse: “Dona Magdalena, 

seu Joaquim e dona Lurdinha querem falar com a senhora na secretaria”. Eu estava lá na 

sala que era nossa, que eles disseram que aí livraria os outros de terem despesas, que 

vovó podia levar o telefone dela, aqueles cômodos estavam disponíveis e que seria mais 

fácil pra todo mundo. Vovó aceitou, nós fomos, pra mim era mais prático porque eu 

morava na mesma rua que eles. Papai no Grajaú, papai nesse tempo ainda estava 

morando na Borda do Mato, ele tinha um carro belíssimo importando, um Hudson 

maravilhoso, lindo de morrer. Eu morava na mesma rua, ele ia pro colégio, ia mamãe, 

meus quatro irmãos, ele passava pela porta onde eu morava, nunca buzinou pra me dar 

carona. Eu ia a pé com mais de 70 cadernos, eu ia a pé, não tinha condução pra ir pra 

Teodoro da Silva, eu ia ali pela Praça Verdun até a Teodoro da Silva, ia sozinha 

carregando. Certas coisas eu não entendo, o procedimento dele e acho melhor nem 

entender. Mas nesse dia na secretaria foi depois porque, eu cheguei, estavam os dois, aí, 

eu disse: “Ah, fulana foi me chamar dizendo que vocês queriam falar comigo.” Aí, ela 

se antecipou, porque... é horrível o que eu vou dizer, mas o meu conceito nunca mudou 

e nunca vai mudar, mamãe era um tremendo mau caráter. Meu pai, eu tenho até o 

retrato dele ali, naquele móvel, mas o dela eu tive enquanto ela ficou aqui de 

mentirinhha, pra tapear meus irmãos, mas no dia que ela morreu, sumi com esse retrato, 

não quero ver nem foto. Mas foi ela quem plantou isso, foi ela quem me rejeitou, eu até 

fiz demais, socialmente para me dar bem com ela mas não teve jeito. Então, ela tomou a 

palavra e disse: “Olha, eu estava conversando aqui com o Joaquim, então eu pensei no 

seguinte. A gente quer que você fale com mamãe...” - a mãe dela, minha avó, que me 

criou - “...que vocês deviam pagar uma pensão a nós por estarem ocupando esses 

cômodos. Porque Maria Lucia e Paulo ficaram livres da ajuda...” Olha que eles nos 

ofereceram... 
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Fita 3 – Lado B 

 

DN – Pronto. 

 

MM – Eu, como filha deles, vovó que criou a filha deles e a irmã de vovó que, quando 

uma cozinheira não aparecia pra trabalhar, ela ia e cozinhava pro internato, semi-

internato, pra todo mundo, ela já de idade. E ele queria nos cobrar uma pensão mas a 

recomendação: “Você vai dizer a mamãe...” - isso foi mamãe quem me disse - “...que 

essa idéia partiu da sua cabeça.” Eu subi cheguei pra vovó e disse: “Olha, queriam que 

eu dissesse que tinha partido de mim, mas partiu deles. Eles querem que a gente pague 

uma pensão”. Aí vovó disse: “Amanhã nós vamos começar a procurar apartamento.” 

Ora, vovó estava numa situação precaríssima, já tinha liberto outros, da ajuda 

financeira, porque aí os outros... ninguém quer ajudar, a verdade é essa, é muito difícil, 

os outros filhos se omitiram e vovó também não expôs o motivo pra não fazer fofoca. 

Então, o apartamento que nós achamos foi esse. Olha, eu tinha um espelho no guarda-

roupa, tinha uma cama de casal, minha tia dormia do sofá e eu dormia com vovó e um 

banheirinho minúsculo, cozinha não tinha. E eu continuei a trabalhar lá, eu saía às seis e 

meia da manhã, pegava um ônibus na Praia do Flamengo, ia até a Barão de Drumond, 

continuei a ganhar menos do que qualquer professora que trabalhasse um turno só, nem 

a condução eles me pagavam. Então, quando eu me casei saí desta espelunca, muita 

gente me ofereceu pra eu ir me vestir na casa de minha tia, eu disse “não, vou me vestir 

aqui.” Eu mal pude me ver no espelho de vestido de noiva, porque o espaço não existia, 

simplesmente não existia e isso foi uma coisa que marcou a vida de minha avó, a vida 

inteira, até ela morrer. A mim, principalmente, porque além da rejeição eu era uma 

pessoa totalmente estranha pra eles, porque eles quererem cobrar uma pensão pela 

minha permanência numa casa que era deles! Deles! Vovó é quem pagava o telefone 

dela, dela vovó, quer dizer, meu Deus do céu! Isso eu nunca entendi, procuro nunca me 

posicionar nessa fase da minha vida porque me trás muito sofrimento mesmo, muito, 

muito, muito mesmo. Então, me casei, em princípio eu pensei que era tudo flores, eu 

disse que a decepção foi na primeira noite. Foi, eu esperava... talvez fosse até muita 

pretensão minha, mas eu como me achava muito bonitinha e nós tivemos um namoro 

super, super comportado, eu achava que no dia do casamento ia ser um arraso, poxa! 

 

DN – Igual filme. 

 

MM – Eu achava que eu ia explodir, tudo aquilo que eu fantasiava e que eu ia tornar 

realidade. Então, tudo meu foi feito por essa irmã de vovó, até o vestido de noiva, eu 

nunca vi um outro igual, lindíssimo. E saí, ela fez um taillerzinho, pra mim, de lã, que 

eu me casei em julho, uma blusinha branca de gripir por dentro, super ajustadinha, 

dessas coisas que você usa um dia, porque se você tiver neném, dificilmente você vai 

poder usar de novo, porque tava justo no corpo, bem delineando, cinturazinha, como se 

usava na época, tinha até um cintinho como a Betty Faria usou muito nessa novela. Nós 

fomos num taxi alugado, não era taxi, era um carro de uma pessoa conhecida do meu 

sogro... 

 

DN – O casamento foi na igreja? 

 

MM – Foi, foi no Outeiro da Glória, foi a coisa mais linda, com seis coroinhas na frente, 

as damas, quatro damas, mais uma daminha. Foi linda a recepção, a recepção foi linda, 

foi na casa dessa tia dele rica. O casamento foi perfeito. Só que eu me achava a mais 
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feliz que todo mundo, né? A minha sogra entrou com uma cara de cão!! 

 

DN – Estava perdendo o filho.(risos) 

 

MM – Já morreu...Mas ela não gostava do filho! Nada disso, era outra coisa. Ela era 

eternamente mal humorada, sempre foi. Então, na hora de nós irmos embora, eu tava 

louca para ir para a lua de mel, já era meia-noite quando nós fomos. Então, o vestido, no 

que eu me sentei, naturalmente o vestido justinho, a saia justinha, fiquei assim com o 

joelho a mostra, já tarde, pegar estrada pra Teresópolis. Nós fomos prum hotel fazenda e 

arrumaram lá uma caixa cheia de doces e salgados e tal pra gente levar. Ganhei dos 

meus alunos, pra te encurtar a história, até um casaco de pele. Três mães se reuniram e 

eu ganhei presentes magníficos, porque eu tinha muito aluno e eu tinha sido professora 

desde o maternal até o admissão, peguei todas as turmas, porque professoras que não 

tinham tarimba pra começar com o maternal e eram todas meninas formadas pelo 

Instituto de Educação, só que elas ficavam às vezes dois anos esperando nomeação, mas 

eram meninas desse tipo assim: “Agora vamos pegar os chapéis...” Então, tinha que ter 

alguém que soubesse falar porque se não as crianças iam sair falando horrores, era uma 

coisa horrorosa, normalistas formadas, heim? Bom, então, eu ficava, fiquei um período 

no maternal, outro no jardim de infância, era uma espécie de supervisora. Mamãe tinha 

uma professora só de música, paga só pra isso, nossos teatros iam pra televisão, pra 

televisão mesmo. Ela fazia tudo em versos cantados, ela mesmo quem tocava no piano e 

eu sempre me encarregava, ela tinha 3 aulas por semana, mas eu é quem ensaiava com 

as crianças. Então eu mastigava tudo, ela ia e recebia o dinheiro. Aulas de piano que eu 

dava, eu fui professora de piano sabe de quem? De duas sobrinhas do Waldir Calmon, 

que já morreu, mas a orquestra ainda existe. Ele tá morto mas a orquestra existe porque 

há pouco tempo eu fui a um baile... 

 

DN – E bom de dançar. 

 

MM – Poxa! É espetacular! E ele fez uma demonstração lá no colégio, porque as duas 

sobrinhas eram minhas alunas, meu pai queria que eu desse um tanto pelo que eu 

recebia pelas minhas aulas de piano porque o piano era dele. O meu ganho, com meu 

esforço. Porque as minhas aulas de piano quem pagava era a vovó, ele nunca gastou um 

lápis para a minha educação, toda a vida foi vovó. Então, no casamento. Eu no carro 

pensei que ele fosse pegar, chegadinho, a perna da Magdalena... nem isso ele fez. Aí, já 

fiquei meio decepcionada mas fiquei na minha. 

 

DN – Cansada você não estava. 

 

MM – Que cansada que nada!! Eu queria era me cansar. Depois... (risos) Eu não tava 

nada de cansada. Quando nós chegamos lá estava o quarto todo florido, um frio que nós 

chegamos bem uma e meia da manhã, mas o quarto estava todo florido porque já tinha 

sido reservado. Um local lindo de morrer, quando eu vou ao banheiro eu tinha ficado 

menstruada. Olha, que eu fiz tudo direitinho para ficar num período que não houvesse 

esse problema mas a emoção foi demais, né? O fato de me casar e com a pessoa que eu 

amava loucamente. E eu para dizer a ele? Porque os meus irmãos compravam Modess 

pras namoradas. Eu? Eu nunca nem... meu Deus do céu! Eu casada, ele nunca viu um 

pacote de Modess, porque eu não deixava ele ver, eu casada! Eu sempre fui meio 

escrupulosa, não é pudica não, era escrúpulo mesmo, eu achava que eu não devia deixar 

exposto aquilo. Então... isso é defeito... não acho defeito, não, mas é fruto da criação 
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que tive. Então, eu disse: “Bom, eu tenho que dizer a ele.” Vesti uma camisola linda que 

ele disse: “Não é possível que dona Clarisse tenha feito essa camisola.” Porque era 

super decotada, aí ela não podia mais me tolher, ela me tolheu enquanto eu era solteira, 

eu era casada, então eu tinha camisolas para desfilar, maravilhosas. 

 

DN – Mas quem fez foi dona Clarisse? 

 

MM – Tudo! Minha avó e a irmã. Eu não tive uma peça feita com máquina de costura, 

era tudo com ponto Paris. Minha tia alinhavava todas as rendas, tudo em lengerie, que 

foi uma amiga de minha tia que morou nos Estados Unidos, então, ela trouxe camisolas 

lindas, mas de nylon, cada qual mais linda, mais linda, parecia um vestido de baile. 

Então, vovó comprou lingerie, dá muito mais valor, evidentemente, então minha tia fez 

igualzinhas, só que ela só alinhavava, as costuras laterais, até meus panos de prato, não 

tinha um feito à máquina, tudo era com ponto Paris. Foi, vovó botou em exposição o 

meu enxoval, porque era para botar mesmo, era lindíssimo. Pois bem, quando nós 

chegamos lá eu disse: “Bom, eu vou ter que dizer.”, eu pensei comigo, “Eu vou ter que 

dizer.” Aí, muito encabulada, eu disse pra ele: “Olha, aconteceu o inesperado, eu não 

contava com isso. Tava fora das minhas previsões mas eu fiquei incomodada.” Naquele 

tempo era assim. Hoje em dia as meninas dizem tudo, eu estou de chico... (risos) mas 

naquele tempo o delicado era dizer assim. Aí eu disse... 

DN – Incomodada ficava a sua avó, não tinha aquela propaganda... 

 

MM – Pois é, pois é. Agora...mas é. Mas vem bem a calhar aquele anúncio, tem tudo a 

ver com a minha geração... 

 

DN – Incomodada ficava a sua avó.... 

 

MM – Então, o que eu esperava? Eu esperava que até, vou ser sincera, até que ele 

dissesse: “Não, não tem nada a ver, eu estou ansioso, vai assim mesmo...” Olha, não 

houve um afago, uma tentativa, uma carícia. Nada. Naquela noite eu vi que o meu 

casamento não ia dar certo, não ia mesmo. E eu não vesti a camisola que estava prevista 

pro dia, que ela era branca, lindíssima, meu Deus do céu! Nossa! Como era linda e tudo 

longa, eu só quis camisolas longas, eram maravilhosas. No dia que eu voltei da lua de 

mel...Então eu só fui mulher... 

 

DN– E aí passou a lua de mel assim. 

 

MM – ... com cinco dias de casada. Aí eu fiquei boa... então houve... não houve... por 

azar faltou luz na hora H, foi a luz de vela. Poderia até ser mais romântico mas não foi 

porque eu já estava frustrada. Porque eu acho que até uma tentativa ele dizer: “Não, eu 

não vou machucar você...” Sei lá, qualquer coisa parecida que insinuasse que ele estava 

tão ansioso como eu. E eu aí já não fiquei ansiosa. A minha ansiedade acabou no dia. O 

resto, o que eu fiz no decorrer da minha vida não foi prazeroso, foi uma obrigação de 

esposa. Minha frustração foi na noite, não na noite de núpcias, porque não houve 

núpcias, mas na primeira noite dormindo com ele. Então, quando eu fiquei boa nós 

viemos... 

 

DN – Na noite que vocês efetivaram o ato sexual? Não, na, na noite do casamento? 

 

MM – Na noite do casamento. Mas na outra não foi nada do que eu imaginava, sabe? 
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Eu não sei se eu fiz uma imagem que mamãe passava comigo, pra mim, até que eu disse 

pra vocês, acredito que tenha dito, que ele era o Zé das muié, porque toda moça se 

apaixonava por ele, todas as professoras. Eu acho que eu esperava muito mais dele, ou 

eu, ou eu precisava muito mais do que... se fosse outra pessoa, tivesse me oferecido ali. 

Papai sempre dizia, não sei como, mas papai dizia: “Minha filha, Otávio não é homem 

pra você. Você é muito fogosa, Otávio aparenta ser, mas não é.” E não era. Nunca foi, 

mas ele passava essa imagem pros outros, que ele não podia ver uma mulher, mas não 

era assim. Mas aí, no dia que eu... eu já vim para o colégio, pra tomar conta do colégio, 

aí eu já... (telefone toca) mamãe já não morava lá, vovó tinha continuado nesse 

apartamentozinho de onde eu saí pra me casar e eu fiquei com três cômodos pra mim, 

quatro, como dona da escola. Papai arrendou o colégio pra mim. Então, eu já estava 

bem, sem problema nenhum de menstruação, eu achei que deveria naquele dia... 

(secretária eletrônica atende) Deixa só eu ouvir a voz...pronto. Eu achei que eu deveria 

usar a camisola branca, achei que era o momento propício, que era o início de uma vida, 

um ambiente diferente e tal... Então... 

 

DN – Eu me perdi um pouquinho por causa do telefone, vocês foram morar no colégio? 

 

MM – Fomos. Eu arrendei o colégio de papai. 

 

DN –  Ah, sim! 

 

AP – Logo depois de casada. 

 

MM – Logo, já fomos direto pra lá. (telefone toca) Então, eu botei a tal camisola branca 

e eu tenho o hábito, eu não durmo sem me pentear. Agora, você imagina eu recém 

casada. Poxa, eu tava me achando o máximo. Então, eu sei que eu me insinuei pra ele e 

ele estava ouvindo um radiozinho, pra você vê, o despotismo começou na semana, 

minha tia havia me dado um rádio de presente de casamento, eu digo que era meu 

porque foi minha tia quem me deu, era um radinho... (secretária eletrônica atende) 

Quanto beijo! (risos) RCA Victor... Essa foi ótima... 

 

DN – Admirador anônimo. 

 

MM – Essa foi Ors Concour! Renato não foi. Então, um RCA Victor verdinho que ele 

botou logo na cabeceira dele. Então, eu vivi 24 anos esse rádio existindo, eu nunca pude 

tirar da rádio Mauá, porque era onde ele ouvia esporte. Eu nunca pude ouvir. 

 

DN – E o rádio era seu? 

 

MM – Bom, foi dado pela minha tia... 

 

DN – Foi presente de casamento. 

 

MM – ...foi presente de casamento, mas isso não indicava que o rádio fosse só dele, 

assim como não seria só meu, mas eu não podia mexer porque ia tirar da estação que o 

senhor tinha posto. Então, eu só ouvia esporte. Nesse dia ele estava ouvindo esporte, 

mas eu toda afim, né? Me insinuei, mas me insinuei muito discretamente, só fui me 

aproximando mais dele, aquela moda de antigamente, ele aí virou e disse: “Hoje não 

que eu estou cansado, deixa pra amanhã”. Pronto, aí minha filha... 
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DN – Nunca mais. 

 

MM –... foi o ponto final. Ele poderia ter feito a coisa toda se transformar, em frustração 

pra ser uma coisa sempre prazerosa, foi o arremate final. Foi a gota d’água, foi o 

primeiro e o oitavo dia, porque foi justo no dia que eu cheguei da lua de mel. Então, pra 

mim aquilo acabou. Então, a minha frustração depois foi um emaranhado de coisas, com 

o nascimento de filho... Por exemplo, eu digo pelo meu genro, cito o meu genro. Eu fiz 

todos dois cesariana, então o médico disse: “Olha, 40 dias de resguardo.” Que eu acho 

que isso não é de antigamente não. Deve ser mesmo, porque a saúde da mulher começa 

quando a mulher tá moça, mas o meu genro e a minha filha nunca respeitaram esses 40 

dias, de jeito nenhum. Ele deve ter ido pro quadragésimo segundo ou terceiro, sabe? 

Daqueles que demonstram assim: “Não, a gente pode esperar mais um pouco...” Então, 

tudo, ele foi fazendo com que as coisas fossem murchando. Murchando. Eu gostei dele 

até ele morrer, até ele parar de respirar porque ele ficou em coma muito tempo, em casa. 

E ele era tão apegado as coisas materiais, tão apegado que ele... não era pra me 

prejudicar, eu sei que não era, era pra prejudicar os filhos. Ele sempre dizia: “Se eu 

soubesse o dia que eu ia morrer, eu gastava todas as minhas economias pra não deixar 

pra ninguém.” Ele não estava se referindo a mim, ele estava se referindo às crianças, 

mas ele não podia dizer os nomes, né? Então ele me englobava. No dia que ele morreu, 

ele morreu em casa, eu fiz questão, eu montei uma UTI igualzinha como eu li o livro da 

Lucinha Araújo, ‘Só as mães são felizes’, exatamente igual. Ela é rica, maravilhosa, mas 

eu era classe média e fiz tudo que ela fez, eu tinha montado. Oxigênio é canja mas eu 

tinha aspirador, eu tinha tudo que pudesse ter pra dar um certo alívio a ele sem precisar 

ele ir pra hospital, não pra me poupar, veja bem, era porque ele era tão apegado às 

coisas que eu dizia: “Poxa, deixa ele morrer na casa dele.” Eu fiz isso de propósito. 

Quando chegou o homenzinho lá da Santa Casa, ele trouxe aquele álbum, juro que eu 

fiz com essa intenção. Ele me deu pra escolher, eu disse: “O senhor me mostra o mais 

caro.” Aí ele me mostrou o mais caro. Vou comparar com a Lucinha que a mesma coisa 

mostraram a Lucinha quando Cazu morreu, ela disse: “Eu não quero nem o mais caro 

nem o mais barato.” Porque isso é vida, isso acontece, não é ficção, acontece com todas 

as famílias, mas eu disse eu quero o mais caro. Aí o homem me mostrou aqueles de 

tampa de vidro com outra tampa por cima, eu disse: “É esse que eu quero.” Nem 

perguntei preço. Eu disse: “Olha, quando chegar no São João Batista, eu quero que o 

senhor se encarregue de uma daquelas lojas que faça toda ornamentação.” Levei 2 

vidros de lavanda Johnson, porque, como era em decorrência de um tumor, eu fiquei 

com receio que aquele tumor estourasse e fosse causar mal cheiro. Eu vou dizer, eu 

fiquei, eu encarei a coisa, não é morbidez não, mas eu pensei nos mínimos detalhes. Eu 

levei um spray de inseticida, porque eu tenho horror de barata, então eu pensei que 

pudesse aparecer uma barata a noite, eu levei. Eu levei sanduíche de carne assada pra 

mim, Clarisse, pro Otávio Júnior. Eu pensei em tudo, foi como eu tivesse me preparado, 

não é morbidez. Eu gostei dele até o momento que ele parou de respirar, mas eu já tinha 

pedido a um senhor, um morador do meu prédio que desse um laço numa gravata de um 

jeito que eu pudesse afrouxar e apertar, a camisa já estava preparada... 

 

DN – Antes dele morrer? 

 

MM – Antes dele morrer, ele já estava em coma, tudo estava preparado, já 

esquematizado. Tudo. Os mínimos detalhes, fui eu e Otávio Júnior que vestimos ele, 

não quisemos que ninguém vestisse, todo conforto possível e imaginável, você pode 
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estar certa que eu fiz. Porque ele tinha tanto amor ao dinheiro, eu disse: “Olha, o 

dinheiro todo eu não posso te dar mas o que eu puder te dar para você levar junto com 

você, você vai levar.” Eu não fiz por vaidade para os outros verem não. Eu fiz por ele, 

porque o egoísmo dele era tanto e eu acho que eu fiz mais pelo ressentimento pelos 

meus filhos, não foi tanto por mim não, foi pelos meus filhos. Se eu pudesse tirar tudo 

que ele tinha de dinheiro, mas seria um absurdo, porque os coveiros iam roubar. Então, 

eu não ia botar dinheiro no caixão, evidente. Mas o que ele teve foi o de melhor, eu 

escolhi que queria tudo rosa chá, não deixei que ninguém pusesse um botão de rosa, não 

permiti que abrissem o caixão, tinha tampa de vidro. A mãe dele com ele vivo nunca 

pegou nele, porque que havia querer de pegar dele morto? Ela achava que eu untava ele 

todo com óleo de amêndoa pra que ela não pudesse pegá-lo e ele quando foi a um 

psiquiatra, com 38 anos, depois que ele ficou doente, ele disse: “Doutor, foi preciso eu 

ficar doente pra, com 38 anos, pra ganhar o primeiro beijo da minha mãe.” Então, essa 

mãe não ia ter... por que? Pegar e dar um beijo? Nem eu dei e nem queria dar. Eu boto a 

minha cabeça e tenho a minha consciência tranquila. O que eu fiz eu fiz em vida, depois 

de morto, não adianta chorar. Ele morreu, no dia seguinte do enterro, minha avó estava 

morando no Flamengo na ocasião, com uma sobrinha, eu fui a praia, lá mesmo no Largo 

do Machado eu fui numa boutique, comprei uma roupinha bege pra mim, sapato novo 

na Gambier, uma bolsa alinhadíssima. Chocou todo mundo, mas eu não sou hipócrita. 

Por que que eu ia botar preto? A morte dele pra mim, apesar de tudo que eu sentia por 

ele, foi uma libertação, não só pra mim, mas principalmente pros meus filhos. Então, eu 

não tinha que botar preto, mas não pus mesmo. Agora, foi a missa mais linda, com 

cântico, violino, toda iluminada, fiz botar aquele véu preto nas luminárias da igreja. 

Tudo de ostentação pra ele, não era pras pessoas, juro que não era, era para ele. Eu digo: 

“Olha, o teu dinheiro você pode não levar vivo, mas foi tudo aplicado em você.” Eu 

conversava com ele, nunca tive medo não, na cama que ele morreu eu dormi. Porque ele 

quando botou colchão d’água, colchão d’água em cama de hospital é muito complicado, 

é muito complicado, é horrível, que aquilo já é horrível de se lidar, forrar aquela cama, 

eu pequenininha, não era fácil. Então eu tive que adaptar numa outra cama, tipo bi-

cama, dessas que chamam cama de viúvo, não era bi-cama, dessas camas que chamam 

de cama de viúvo, bem larga... 

 

DN – Uma cama de solteiro mais larga. 

 

MM – É. Aí botei o colchão d’água ali porque ficava mais fácil deu lidar com ele, que 

aquilo é pesadíssimo, você não faz idéia do peso daquele colchão cheio. Quatro homens 

não consegue se ele estiver cheio, sem ninguém em cima. Nesse mesmo dia eu tirei o 

colchão, botei o outro, dormi nessa mesma cama porque não tinha nada, nada, nada que 

achasse que eu pudesse ter feito a mais do que eu fiz. Agora, foi uma pessoa que não 

deixou lembranças, não deixou saudades, meus filhos nem se lembram a data do 

aniversário dele, o pai dele fazia 7 de setembro e ele 15 de novembro, não dá pra 

esquecer, né? Feriados nacionais. Ninguém nem comenta. Uma ocasião uma amiga me 

telefonou e eu vou lhe dizer, quando ele estava... não sei se isso interessa, mas você 

falou de relação... ele já estava nas últimas, quase em coma, já estava cego, paralítico 

ele já estava há muito tempo, mas assim, sem poder se mover, nos últimos nove meses 

ele ficou assim. Então, ele tinha raros momentos de lucidez, raros. Quase todo o tempo 

ele ficava falando para a parede, olhando fixamente mesmo cego ele olhava, falava, eu 

respondia com voz de homem, de criança, de adulto, de todo jeito. Mas aí, ele queria 

que o tempo todo eu ficasse sentada ao lado dele segurando a mão dele e eu ficava 

mesmo, botava uma cadeira do lado e ficava. Eu dormia no chão pra, qualquer 
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respiração diferente eu estar ali atenta. Pois bem, uma pessoa que se dizia muito amiga, 

ontem eu falei sobre isso com aquele menina do grupo, que ela confidenciou com uma 

pessoa que era soro positivo, que ela achava que era amiga dela, na sexta-feira quando 

ela foi trabalhar 32 pessoas já sabiam. Aquela amiga que ela confiou contou a todo 

mundo. Eu confiava nessa amiga, ele já estava muito ruim, aí mamãe.. eu precisava 

fazer alguma coisa pra ele na cozinha, ele só se alimentava por sonda, já totalmente 

inconsciente, praticamente. Aí, mamãe disse: “Eu fico aqui com ele, pode fazer.” Aí, eu 

fui pra cozinha e essa moça foi atrás de mim. O marido era muito amigo do meu marido 

mas de muitos anos, desde que se formaram e trabalhavam na mesma repartição, ele era 

advogado também. Ela aí chegou junto de mim e disse assim: “Magdalena...”, ela falava 

muito lento, “Magdalena, eu não aguento mais. Eu tenho que te dizer uma coisa.” Aí eu 

disse: “O que é, Maria Teresa?” Ela disse: “Eu não aguento ver você ter perdido 12 anos 

da tua vida com o Otávio e o Otávio ter te largado, queria, ia te largar por uma crioula. 

Ia te largar com as duas crianças, já tinha pedido transferência pra São Paulo...” Porque 

ela era da mesma repartição e ele já tinha pedido transferência. Só que, no dia que ele 

estava para tomar a decisão, ele teve um convulsão lá na Sunab, mas a convulsão que 

ele teve, eu até comentei com você outro dia, que as convulsões mesmo, ele deve ter 

tido umas cinco em 12 anos. Mas ele tinha convulsões assim, no braço e perna, 

localizado mas não perdia a consciência nem nada. Mas a criatura viu, na hora que ela 

viu ela deu-lhe um chute, não quis mais nada com ele. Então, pra que ele me dizer? Ele 

não ia tomar atitude nenhuma, então ele me omitiu isso. E depois uma outra, essa era 

minha amiga, me disse: “Magdalena, procura ver por esse lado, ele te respeitava tanto 

que ele soube dissimular de uma tal maneira que você nunca desconfiou. Então, procura 

ver por esse lado”. Mas a pessoa que me contou foi mais detalhista, não me deixou 

sombra de dúvidas, porque ela disse: “Olha, o nome dela era Marília...”, sem que eu 

perguntasse, eu fiquei, o impacto foi tão grande que eu não tive condições de fazer 

perguntas, então, ela foi falando. Ela disse: “Olha, o nome dela era Marília... você se 

lembra do casamento da Raimunda?” Era uma colega deles de repartição, também 

advogada, tinha até um defeito físico e era uma pessoa que eu gostava muito. “Você se 

lembra no casamento da Raimunda?” Eu digo: “Lembro.”, porque ela também estava 

com o marido, aí ela disse: “Pois olha, você estava sentada no banco da frente, ela 

estava no banco de trás, e o Otávio com as mãos pra trás...”, mas isso é um hábito dele, 

“...ele estava com as mãos pra trás e ela brincando com as mãos dele, junto de você”. Eu 

na hora não dei o gostinho a ela ou eu não tive capacidade de falar. Aí eu fiz como se eu 

não tivesse ouvido. Voltei pro lado dele, depois mamãe foi embora, ela foi embora, o 

marido veio buscá-la, aí estávamos só os dois, Clarisse já não morava lá, Otávio Júnior 

estava em Pirassununga. Aí, num momento ele acordou e eu sabia quando ele estava 

lúcido, mesmo sem ele enxergar... 

 

Fita 4 – Lado A  
 

DN – Ele tava tendo, ele teve um momento de lucidez... 

 

MM – Ele teve um momento de lucidez, daí eu perguntei: “Otávio, você conhece uma 

moça chamada Marília?” Aí ele disse: “Não é a sobrinha da Maria Teresa? Justo essa 

que me contou, porque ela era médica e o nome era Marília e ela me deu muita 

assistência, me deixou o aparelho de pressão dela, estetoscópio, tudo, porque aí eu já 

funcionava como enfermeira mesmo. Então, ele disse: “Não é a Marília? A doutora?” 

Eu disse: “Não, é uma escurinha que foi sua colega lá na SUNAB.” Ele aí caiu num 

choro, mas um choro convulso mesmo. Aí começou a me pedir perdão, ele nem 
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questionou, não se justificou, muito pelo contrário. Ele aí começou a pedir perdão, e 

perdão, e perdão, mas chorou muito, chorou muito, eu disse: “Olha, eu não vou deixar 

de lhe dar assistência. Porque você sabe tão bem quanto eu que você não pode contar 

com a sua família. Eu vou continuar a ser a sua enfermeira mas eu não sou mais a sua 

Madalena. A partir de hoje eu vou dormir na sala, você vai dormir sozinho. Eu não vou 

mais ficar com você”. Ele parou de chorar e eu fui dormir na sala, fui mesmo. Foi o meu 

momento de demônio, né? 

 

DN – De rebeldia. 

 

MM – Não, não é rebeldia, é de machucado mesmo. Poxa, eu comentei com você, da 

outra entrevista, que eu antes de eu arrumar meus filhos, eu me arrumava pra ele sempre 

chegar, me encontrar bonitinha, arrumadinha, pintadinha. Não existia maquiagem assim, 

mas eu estava sempre com um cílio bonitinho, um blush, um batonzinho, sempre 

cheirosa, nunca cheirei a cozinha, tempero, nada disso, sempre tive essa preocupação, 

não só pela minha vaidade como pra agradá-lo também. Então, eu me achei ultrajada 

mesmo, muito ferida. Nesse momento que eu me deito, liga o Otávio Júnior, de 

Pirassununga. O Otávio Júnior tem uma intuição fora de série. No centro dizem que ele 

tem uma mediunidade incrível que teria que ser trabalhada, mas ele depois começou a 

frequentar o PELA VIDDA, ele se distanciou um pouco. Ele até ontem ia, mas chegou 

muito tarde e não deu pra ir. Então, ele me ligou e eu contei. Aí ele disse... ele sempre 

foi uma pessoa maravilhosa, ele agora está me fazendo sofrer pra burro com esse 

comportamento dele, mas eu relevo. Ele é meu filho, ele deve estar sofrendo muito mais 

do que eu, então, eu relevo o que ele está fazendo comigo agora, embora seja muito 

difícil, mas ele sempre foi uma criatura extraordinária. Então ele disse: “Mamãe, papai 

não tem nem mais condições de mentir pra se defender. Volte pro quarto e volte a ficar 

lá com ele.” Aí conversamos mais... ele me escrevia cartas lindíssimas de apoio porque 

era uma barra muito pesada, e eu aí voltei e ficou tudo numa boa. No dia seguinte a 

Clarisse vai lá, que a Clarisse tinha horror a ele e ele a ela, mas ela dizia assim: “A 

única qualidade que eu vejo em papai, que eu admiro, é que papai sempre foi fiel a 

mamãe.” Quando ela chegou, ele estava lúcido, ele aí contou. Olha, a revolta dela foi 

muito pior do que a minha, porque a Clarisse sofre por ela e sofre duplamente por mim. 

Quem quiser arranjar uma inimiga diga a Clarisse que eu estou acima do meu peso, 

porque vai arranjar uma inimiga, ela não admite, que ninguém faça um comentário que 

me desmereça e ela não é chameguenta não, não é de beijo, nada disso. Mas aí ela disse 

isso a ele, que era a única coisa que ela achava de bom nele era isso e ele tinha 

queimado a imagem que ela fazia dele. Ele chorou desesperadamente com ela, muito 

mais do que comigo. Eu acho que ele achava que eu ia ter mais estrutura e ela que já 

não gostava, ele tinha a favor dele eu gostar dele e ela não gostava, ela sabia que ele não 

gostava dela também. Então, depois ela estava com o namorado, que é o atual marido 

dela, e ele aí chamou o Marcos que ele tinha visto uma vez só, aí pediu que ele nunca 

abandonasse a Clarisse e tal, pura encenação, ele sempre foi artista, até perto de morrer 

ele ainda conseguiu dar o showzinho dele, porque não era de coração, ele queria 

sensibilizar a ela e a mim. E ele tinha uma particularidade, durante o tempo todo da 

doença, ele sempre dizia para as pessoas que ele queria acreditar: “ Eu tenho um tumor 

mas graças a Deus que é benigno.” Ele sempre disse isso. E não era. Porque no 

momento que abriram viram que era maligno e nunca ninguém conversou com ele sobre 

isso, malignidade ou não, nunca, nem eu nem médico nenhum. Mas ele estava tão preso 

as coisas materiais, ele tinha medo de deixar tudo que tivesse... coisa material mesmo, 

cadeira, jarro, que não podia tirar aquela florzinha e botar nessa mesinha, se eu virasse 
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quando eu voltasse já tava tudo no mesmo lugar, que ele queria. Eu nunca pude botar 

um quadro na parede, tinha que ser ele, ele era déspota a vida inteira, mesmo doente ele 

era déspota. Até que ele não teve mais condição de fazer impor a vontade dele. Mas ele 

um dia ele estava sereno, lúcido, isso já pouquinhos dias antes dele morrer, aí não tinha 

ninguém no quarto e ele sempre dizendo: “Eu vou ficar bom. Dr. Portugal disse que eu 

vou ficar bom.” E esse sogro do meu irmão que era muito amigo do Chico Xavier, 

sempre me dizia: “Madalena, é horrível esse apego do Otávio à vida, porque ele se 

engana e ele vai ficar preso a essas coisas materiais por muito tempo, vai sofrer muito.” 

Então, um dia, eu não sei aonde não, porque foi instintivo, foi igual àquele dia da minha 

verdade, saiu assim. Estávamos só nós dois, eu me sentei junto dele, sentei até na cama 

de hospital. Aí, eu disse: “Olha, eu queria ter...vamos ter uma conversa?” Aí, ele disse: 

“Vamos.” Eu disse: “Olha, você está com um problema muito sério, você já viu que 

você perdeu a visão, você não está podendo, podendo se mexer e você vai morrer. 

Agora, você tem que ter um consolo porque você vai para perto de pessoas que lhe 

querem muito bem...” esse general já tinha morrido, o sogro do meu irmão e pouco 

antes dele morrer ele me deu um telefonema de Belém, ele aí disse... ele tinha até... não 

era bem um centro, ele chamava um Seara de Luz e de Paz, ele era uma instituição... 

uma instituição porque ele beneficiava pobres, porque ele era muito amigo do Chico, 

então, ele arrecadava mantimentos, dinheiro, tudo levava pra Uberaba, distribuía pelos 

mendigos cobertores, mas só com um grupo de amigos pessoais dele, gente... sempre 

gente de muito poder aquisitivo, ele era general e era um grupo muito seleto, não era 

aberto ao público, era uma coisa muito reservada. Então, o general me ligou de Belém e 

disse: “Magdalena, eu estou indo pra esperar o meu amigo.” E pouco depois ele morreu 

mesmo, ele teve uma parada cardíaca e morreu. Então, eu disse pro Otávio, eu disse: 

“Olha, você vai estar lá, você vai encontrar a sua espera seu pai, que foi a pessoa que 

você mais quis bem no mundo, o general, que foi o seu maior amigo...” realmente, se 

não fosse o general, eu acho que tinha largado ele com os filhos, e tinha me mandado. 

 

DN - Ele era espírita também, Magdalena? 

 

MM -Não! Extremamente católico, mas não católico de ir à missa. Mas ele estudou em 

colégio religioso a vida toda, no Colégio São José e ele tinha muito medo do 

espiritismo, ele tinha medo de ter que pagar coisas que ele tenha feito de errado aqui, ele 

tinha um medo louco. Quando o general dizia pra ele: “Otávio, tenta se harmonizar com 

a Clarisse...” e dizia a mesma coisa pra Clarisse “...porque se não vocês vão voltar 

juntos como pai e mãe, como marido e mulher, vocês vão sofrer juntos até se 

harmonizarem” e essa conversa dele que era dominical, ele passava o domingo todo 

conosco, desde que nos conheceu e essa conversa calou fundo na minha cabeça porque 

eu achei cômodo, o espiritismo pra mim além de ser muito bonito eu acho cômodo, 

porque quando eu estou desesperada, eu digo assim... sempre me lembro do que o 

general dizia: “Deus é pai. Ele não ia me dar uma coisa que Ele achasse que eu não 

fosse capaz de suportar”. É frase feita, todo espírita diz isso mas eu achei cômodo 

acreditar nisso e é assim que eu tenho levado o barco. Quando eu dizia para o general: 

“Olha, eu estou no fundo do poço...”, porque eu chegava a momentos, eu lhe disse, acho 

que disse na outra entrevista, que minha filha entrou no quarto e ele apontou um 38. 

Então, eu vivia em pânico, escondendo chave de casa, medicamentos, Otávio Júnior 

garotinho era o único que sabia onde eram guardados os remédios pra ele não tentar 

contra a vida dele. Então o general me deu essa convicção de que eu era capaz de 

aguentar, ele disse: “Você vai até o fundo do poço e vai dar um impulso e vai começar 

tudo de novo.”  
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DN – Esse comportamento dele era transtorno causado pelo próprio tumor. 

 

MM – Eu acredito que... até ele ficar... cego, eu não posso dizer bem. Porque quando ele 

ficou cego é que a gente viu que ele ficava desorientado em momentos que ele devia 

estar sentindo dor, porque aí, ele não ficava inconsciente, ele ficava desorientado, então 

ele via coisas que ele não era capaz de ver, quando chegava o médico, que ele ouvia a 

voz de homem ele gritava no edifício “Polícia!!” Eu tive que avisar ao síndico, a todo 

mundo. Ele dizia: “Polícia! Eu sou advogado, estão me prendendo aqui na cama 

amarrado, tem um xerife...” uma vez um médico saiu do quarto apavorado e ele não 

podia nem se mexer na cama, mas ele ficava tão agressivo com a entonação de voz, que 

assustava. Só quem conseguia, vamos dizer, lidar com ele, e ser tão forte quanto ele 

parecia ser era eu, era só que quem impunha limites. Os outros ninguém conseguia, até 

os médicos ficavam assustados, foi uma coisa muito difícil, eu não sei como eu não fui 

pro Pinel, porque todo mundo achava que eu depois tinha que fazer um tratamento 

psiquiátrico e tudo mas eu não precisei não, graças a Deus. Mas aí, quando eu disse 

isso, eu digo: “Olha, você tem um tumor maligno, você já tinha há muito tempo, as duas 

cirurgias não surtiram efeito, então, você vai se preparando mas, tranquilo, não fique 

agitado porque vai ser como você nasceu, da mesma forma, você não vai sofrer...” Mas 

foi uma conversa assim muito suave, as lágrimas correram mas ele não soluçou, nada. 

Depois ficou sereno, devia estar pensando, se ele estivesse lúcido... Quando a mãe dele 

chegou para visitá-lo ele disse assim: “Eu quero que a mamãe saiba que eu vou morrer. 

Eu estou com um tumor na cabeça...” não disse quem tinha dito, felizmente, porque se 

não a ignorância da portuguesa, porque não era o fato dela ser portuguesa, porque meu 

sogro também era e não tinha instrução, mas ela era burra, ignorante, antipática, 

agressiva, ruim. Porque uma mãe que deixa passar para o filho, como a minha mãe que 

deixou passar para mim, que não gosta dele é uma pessoa má, eu acho, você pode até 

fingir mas não deixar transparecer e a mãe dele estava para ele assim como mamãe 

estava para mim, era uma equação. Então, ele nunca mais, até ele entrar em coma, tocou 

nesse assunto. Mas eu estou certa de que ele morreu ou entrou em coma sabendo, não 

morreu enganado. Porque outro dia uma pessoa me disse, que numa sessão, foi esse 

meu vizinho, que ele... é uma espécie de presidente de um centro, então ele me disse 

que mamãe está exatamente como estava quando morreu, ela nem se deu conta de que 

morreu. Quando a pessoa morre assim em coma, no entender dos espíritos, ou 

atropelado a pessoa não tem consciência logo que morreu, ela às vezes até vê o corpo 

dela e não entende. Então, tem que passar por uma série de tratamentos até a pessoa 

estar capacitada pra entender e mamãe está no mesmo estágio que morreu, em coma, do 

mesmo jeito. Então, eu acredito que ele tenha tido essa consciência de que ia e eu acho 

que fiz a coisa certa. Em nenhum momento eu me senti má de ter dito a ele, eu acho que 

eu disse no intuito de tentar ajuda-lo para ele não se sentir assim perdido, “Onde 

estou?”, porque eu já li vários livros assim espíritas, até inclusive assim de suicidas e 

tudo que a pessoa fica sem saber. Sofreu um acidente de carro... eu li um livro que fala 

com uma sutileza de detalhes que a pessoa sentia até a dor, que ele antes de morrer 

sentiu e ele já estava morto, ele sentia aquela mesma sensação como se ele estivesse 

vivo e ele se vendo ali sem poder fazer nada. O filme ‘Ghost’ mostra bem isso, né? 

Porque a pessoa fica sem saber. Ali é muito folclore, mas é mais ou menos assim. 

Aquela história de fantasmas vindo buscar, aquilo não, mas... é, porque aquilo eu acho 

que extrapolou, estragou um pouco o filme, aqueles demônios das pessoas más, com 

aqueles ruídos, mas que a pessoa deve achar mesmo, dizer assim: “Onde estou? O que 

que aconteceu?” Eu acho que é meio por aí. Mas então, eu acho que não fiz mal a ele. 
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Então depois da morte dele aí começou outra etapa da minha vida. A minha vida teve 

etapas assim muito separadas, muito distintas... 

 

DN – Muito machucada. 

 

MM – Muito marcadas. 

 

DN – Delimitadas inclusive. 

 

MM – Muito, muito. Porque, com 15 dias dele morto, eu disse a você que a minha filha 

chegou, da mesma forma que eu soube do problema do Otávio Júnior, ela também 

chegou. “Mamãe eu tenho uma coisa para lhe dizer.” Porque eu sempre fui muito aberta 

com todos os dois. E ela morava sozinha, ela tinha esse envolvimento com esse rapaz, 

não morava com ele não, ele morava com a mãe dele e foi um namoro sui generis, 

porque eu não conhecia ele, ele tinha ido uma única vez lá em casa, foi nesse dia que 

meu marido pediu a ele que olhasse por ela e tal e ela disse: “Eu estou grávida.” Foi 

quando eu disse a você que meu filho disse: “Não, não tem problema...” Eu acho que o 

Otávio Júnior ficou feliz da vida. Não importou pra nós as circunstâncias em que esse 

neném ia nascer, ele já foi bem vindo no momento que a gente soube e ele é super 

amado e ele sabe disso. Foi uma coisa também que... não é aquele amor doentio do meu 

marido pelo pai dele, mas é uma coisa que foge um pouco, vamos dizer, da 

normalidade. Porque é um apego tão grande, tão profundo que é difícil você acreditar 

que um menino de 16 anos que queira passar as férias dentro de um apartamento, só 

convivendo com a avó e o tio, porque ele sabe que agora a coisa está muito limitada. 

Otávio Júnior fazia mil passeios com ele, levava tudo quanto era shopping pra andar em 

brinquedos e tudo, ia Tivoli. Ele agora sabe que o tio não tem dinheiro, mas ele quer 

ficar junto da gente. Isso não é muito normal, um menino que fez 16 anos agora. E a 

menina tem 12, ela não é na mesma proporção não, mas ela tem muito apego a nós dois. 

Quando era pequenininha não, a presença dela era o pai. O pai, ela dizia: “Meu papai!!” 

Mas eu nunca chamei para que ela ficasse aqui. Quando ela completou sete anos, ela 

não admitia mais que o Marquinhos viesse e ela ficasse, aí ela fazia questão de vir. No 

momento que ela fez questão de vir, eu não aceito um, eu aceito os dois, pra vir um só 

eu não aceito, eu quero os dois. Porque foi opção dela, ela não foi chamada, ela quis vir, 

então ela tem que vir. Aí o pai morre de saudade dela mas também ele não se opõe, ela 

vem e fica. Eles vão, no dia que eles vão embora, eles vão chorando daqui até Itaipava. 

No dia que eles foram embora nessas férias do meio de ano, a vizinhança toda foi pra 

janela porque foi meia hora de choro lá embaixo. O Marquinhos não pode nem olhar pro 

Otávio Júnior porque se olhar, uma semana antes ele já tá sofrendo e o Otávio Júnior 

idem, só que o Otávio Júnior é muito fechado. Mas os dois vão dormir lá em cima, o 

Marquinhos desde pequininho ele ensinou o Marquinhos a botar vídeo, botar fita, cd, 

tudo. A mim ele nunca ensinou mas Marquinhos sabia tudo. Então, Marquinhos se sente 

na obrigação de ser um sobrinho perfeito e ele consegue, porque o Otávio Júnior não vê 

defeitos nele, né? É uma coisa, é uma coisa incrível mesmo. Então, essa parte de depois 

da morte do meu marido, veio a espera do Marquinhos que foi uma coisa alucinante e o 

meu genro veio conversar comigo, e eu segunda vez que eu o via, ele sentou-se lá em 

casa, eu digo: “Olha Marcos, eu quero...” 

 

DN – Vocês moravam aonde nesse época? 

 

MM – No meu apartamento, de onde eu vim pra cá. 
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DN – Copacabana? 

 

MM – Não, na Tijuca mesmo. 

 

DN – Ah! Na Tijuca mesmo. Tudo bem. 

 

MM –  Aí eu disse: “Olha Marcos, assunto sério eu fico mais ponderada do que 

normalmente eu sou.” A Ana Paula já me viu perder as estribeiras uma vez, foi com a 

Rose, né? Mas normalmente eu sou muito ponderada. Então, eu disse: “Olha, eu quero 

deixar bem claro a você e a toda a sua família que Clarisse é maior, você está isento de 

qualquer responsabilidade. Esse bebê foi programado por ela...” ela tinha me dito, 

“...então a responsabilidade é toda nossa. A palavra aborto não existe nessa casa. Então, 

esse neném vai ser muito bem vindo, não precisa necessariamente do seu nome. 

Ninguém faz questão que você ofereça o seu nome a minha filha, você está isento de 

qualquer responsabilidade.” Aí, ele disse: “Não, dona Magdalena, de forma nenhuma, 

eu vou assumir e tal...” Assumiu só dando o nome dele, porque as despesas todas foi eu 

quem (risos)... parto, casa de saúde, tudo. Então, eu me acho uma super mãe, vou lhe 

dizer, eu me acho. Sábado e domingo... ele morava na casa dele, continuou morando na 

casa dele, e Clarisse conosco, que aí ela voltou a morar conosco. Sábado e domingo... 

 

DN – Durante a gravidez toda. 

 

MM – Toda. Quando chegava sábado e domingo, eu e o Otávio Júnior íamos pro 

Leblon, na casa de meu irmão, pra que os dois ficassem a vontade, namorar a vontade! 

É mole? Eu sair da minha casa pra eles namorarem melhor. Eu queria que eles se 

conhecessem melhor, porque a pessoa só se conhece quando vive ali entre quatro 

paredes, você pode namorar 20 anos, Ana Paula, que quando você vai viver junto vai 

ver que o negócio é diferente, é ou não é? É diferente. 

 

DN – Com certeza! 

 

MM – Então, eu queria que houvesse aquele entrosamento mesmo que fosse de fim de 

semana. Então, ele disse que ia assumir, depois a mãe dele foi lá em casa, mostrou-se 

muito feliz, não sei o que... Eu dei um chá de bebê pra 70 mulheres, nem... olha, pouco 

se me dava se achava...“Poxa! Mas ela não vai casar, nem o rapaz mora aqui.” Eu dizia 

pra mim mesmo, ninguém vai pagar meu condomínio, minhas despesas, então, dane-se! 

É o que eu penso agora a respeito do Otávio Júnior, eu não ligo a mínima pro que as 

pessoas pensam, mas não ligo a mínima. Eu disse a você que eu ontem fiquei, achei até 

hilariante, porque a mulherada toda... porque aquela hora que eu saí ontem, saí mais 

tarde aí fica muito tumultuado o ponto do ônibus, e a Rosana me levar até o ponto do 

ônibus, uma moça que tem toda pinta de homem, a mulherada, ficou: “Pô! Essa mulher 

velha está numa dessa!” (risos) Eu não estou nem me importando com isso, isso pra 

mim não tem...não dou a mínima mesmo. Então, houve essa comemoração toda, o 

batizado foi a coisa mais linda, o Marquinhos, o quarto dele era um quarto que... Nossa 

Senhora! Eu só vivia pensando naquilo e ele... Eu acho que ele se agarrou muito a gente 

porque Clarisse é muito dorminhoca, mas muito mesmo. Ela pra dar de mamar eu tirava 

Marquinhos do berço devagarzinho e botava ele na cama pra ela não ter nem trabalho de 

amamentar, porque ela ia dizer: “Mas que saco! Eu ter que acordar!” Porque ela é 

assim. Então, eu botava pra dormir, ele não gostava de dormir, assim como a mãe 
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também não gostava. Clarisse bebê, eu já esperando... quer dizer, bebê, ela tinha 3 anos 

e meio, eu grávida de nove meses do Otávio Júnior pra ela poder dormir, eu tinha que 

fazer, dormir na cadeira de balanço, ela tinha horror de dormir, e era antipática. Ô bebê 

antipático e ela é até hoje. Eu adoro ela, mas ela é muito antipática e o Otávio Júnior é 

também, menos, mas é. Então às vezes eu digo pra ele: “Poxa! Você viu o jeito que 

você falou com o fulano, que jeito de falar.” Aí quando eu estou sozinha eu comento 

com ele: “Ah! Eu sou assim!” Mas nem é todo mundo que entende isso. Poxa, eu 

adoro... agora tem um cara aí, uns cientistas aí tão dizendo ‘O que faz um sorriso!’ você 

já viu na televisão?  

 

DN – Vi. Gargalhar... 

 

MM – Poxa! Eu acho importantíssimo... 

 

DN –A gargalhada é melhor ainda... 

 

MM – ...você mexe em tudo a sua musculatura, tudo, faz bem a tudo, mas faz bem 

fisicamente, então por que não rir? Você sabe que eu vivo dando risada e fazendo rir, eu 

não sou o bobo da corte não, mas eu alegro, ah, isso é verdade, você não pode negar 

porque eu alegro mesmo. Então, ah... esse chá de bebê eu não me importei, foi um 

menino muito curtido mas eu botava ele na cadeira de balanço, toda forrada com 

motivos de bebê, almofada de corações e tudo. Aí eu botava... aí vem o lado da 

juventude da Magdalena, de fantasia, aí eu ia procurar aquelas músicas... Carinhoso não, 

porque Carinhoso pra mim é um hino que vai ser para mim a vida inteira, mas era 

Maringá, Chuá Chuá, aquelas músicas que não são nem do seu tempo. Mas eu ia... e eu 

sou danada, porque eu gravo letras de músicas que eu não era nem nascida, menina. 

Músicas de carnaval, eu guardo mas eu não erro uma. Fazendo teste assim de Geografia, 

com o Otávio Júnior, Juliana Martins, eu bato neles todos e há quantos anos eu deixei 

de estudar? Mas eu tenho uma memória mesmo... posso até amanhã não ter mas hoje 

tenho. Então, eu botava ele aqui... ora, eu já sou Fafá de Belém, né? Botava o bichinho 

aqui ele na mesma hora dormia, aí o Otávio Júnior dizia: “Mamãe, ele dorme pra vê se a 

senhora para de cantar.” (risos) Que eu procurava aquelas músicas do tempo do 

bumbo(risos), até de Vicente Celestino, até ‘O Ébrio’ eu cantava. Porque Vicente 

Celestino, vovô era fã incondicional, então, eu ouvi muito Vicente Celestino, já 

Francisco Alves eu não gostava, mas o Vicente Celestino eu adorava, então eu me 

lembro das letras. Aí o Otávio Júnior dizia: “A senhora pensa que ele dorme porque a 

senhora está acalentando? Ele dorme pra senhora parar de cantar.” Então, quando ela foi 

morar sozinha no apartamento dela e tudo, eu senti demais. Mas como nós estávamos 

morando próximo, ela morava na N.S. de Copacabana e eu na Rainha Elizabeth, quase 

Ipanema já, bem no finzinho, então, nós estávamos sempre juntas, ela toda tarde ia de 

carrinho, nós íamos fazer caminhadas na praia, então, foi um período muito bom e meu 

genro é uma pessoa maravilhosa, ela é encapetada, mas ele é ótimo. Ela diz assim: 

“Puxa! Parece que a senhora é mãe dele!” Ela chora, ela chora às vezes com ciúmes, 

porque ela diz: “Parece que a senhora é que é a mãe dele.” E a mãe dele tem um ciúme 

de mim mortal, mas a ponto de me telefonar um dia em prantos: “Magdalena o que que 

você faz pro Marcos gostar tanto de você? Eu só queria que ele me tratasse do jeito que 

você trata, que ele trata você.” Eu digo: “Olha, ô Célia, eu nem moro perto deles...”  

porque eles já moravam em Itaipava e eu aqui, raramente a gente se vê, eu não sou de 

puxar saco, agora, ele é assim, ele ia lá para casa, quando vinham fim de semana, já com 

as duas crianças e a Clarisse ia dormir, as crianças também, nós ficávamos até de 
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madrugada os dois sozinhos conversando, porque a Clarisse só fala gritando, zangada e 

eu aí ponderava com ele. Eu digo: “Olha Marcos, eu acho que isso não tá legal. Eu acho 

que até Clarisse tem razão, você deve ir mais a luta, ter a ânsia de vencer. Esse negócio 

de dizer que só quer chegar no fim do mês sem estar no vermelho, não é por aí. É isso 

faz Clarisse se sentir o homem da casa, por isso que ela quer manobrar suas finanças, 

porque você não vai a luta, você se acomoda com muito pouco...” E ele nunca disse eu 

acho que a senhora está errada, nunca fez uma cara zangada, então, não tenho o que 

dizer dele, muito pelo contrário, o que eu tenho que dizer é dele não reagir a maneira 

grossa como a Clarisse fala com ele, daí ela ficar sentida comigo, porque ela acha que 

eu devia sempre defendê-la e eu não faço isso. 

 

AP – Você se mudou da Tijuca por que? 

 

MM – Quando o Otávio Júnior pegou tuberculose, porque o meu apartamento é 

excelente mas, você sabe o que é ter um apartamento ótimo e não poder andar com ele 

pendurado no pescoço? Eu não tenho condições de morar lá. 

 

DN – Não, mas aí você foi pra Copacabana? 

 

MM – Não, eu fui pro Leblon quando o meu marido morreu, aí eu passei um ano no 

Leblon e um ano em Ipanema, porque deu um azar no Leblon, que eu amo de paixão. 

Porque a filha do proprietário do apartamento... eu morava esquina de Batorlomeu Mitre 

com Delfim Moreira, num apartamento fabuloso que eu distinguia da minha janela, da 

janela do Otávio Júnior e da sala eu distinguia quem estava no calçadão e eu adoro o 

mar, sou fascinada, um verdadeiro fascínio pelo mar. Então, eu dormia com aquele 

barulho, pra mim era supremo. Mas o homem me levou lá, a papelada de casamento, 

não era mentira, a filha ia casar e era justo, era um prédio de 4 andares, todos 

apartamentos dele e ele queria um para a filha morar. Eu digo: “Pô! Eu não queria que 

fizessem isso comigo, não vou fazer isso com ele. Ele precisa, eu desocupei.” Aí fui pra 

um de Ipanema, mas Ipanema eu não gostei. Apesar de ser tão pertinho eu não suportei 

Ipanema. Se eu fui a praia de Ipanema duas vezes foi muito, não gostei, não me 

identifiquei com Ipanema. E vinha fazer compras na Tijuca, que aqui eu conheço todos 

os buraquinhos. 

 

AP – Mas, você mudou por que?  

 

MM – Mudei porque o Otávio Júnior disse: “Mamãe, a gente já passou aquela fase...” 

 

Fita 4 – Lado B 

 

MM – ...não preciso nem dizer, isso já me causou tanto problema, mas você vai 

conhecer um lado da minha personalidade, porque todo mundo acha que eu estou errada 

ou agi errado e eu acho, até hoje que agi da maneira mais correta possível de acordo 

com o que a minha consciência mandava eu fazer. Quando eu estava viúva, já há quase 

um ano, minha mãe se submeteu a uma cirurgia de crânio, eu já estava morando no 

Leblon com o Otávio Júnior e mamãe foi pra retirada de um tumor na cabeça. Então, 

mamãe foi, se internou na Beneficência Portuguesa mas, devido a um problema de uma 

arteriografia que foi tentada através da virilha e não conseguiram, mamãe quase perde a 

perna. Foi uma coisa terrível e eu já tinha avisado aos médicos porque, em Brasília já 

tinha acontecido alguma coisa semelhante, porque ela foi operada três vezes, e eu 
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preveni, e o profissional que eu já conhecia, era médico do meu marido, operador, eu 

dizia: “Não vai dar certo.” Ele dizia: “Magdalena, aqui é a minha equipe, eu garanto.” 

Mamãe quase perde a perna, tirou dois litros e meio de pus da virilha por causa dessa 

tentativa de uma arteriografia, que finalmente foi feita por (inteligível). Mas ela teve 

que se internar novamente, da cirurgia de crânio ela não teve nada, aí foi, teve que se 

internar de novo, que eu chamei um angiologista amigo nosso em casa, ele disse: 

“Maria Magdalena, a Maria de Lurdes vai perder a perna e pode até morrer. Você tem 

que internar agora e pedir com urgência a presença de um angiologista.” Ele tinha 

perdido uma filha que tinha se suicidado e ele não estava mais nem clinicando. Então, 

eu levei mamãe pra Beneficência e mamãe foi encaminhada pra um rapaz que era chefe 

da equipe de angiologia da Beneficência, também não posso dizer o nome, e essa 

pessoa, era um rapaz novo, eu tinha 45 anos na ocasião, então, ele tinha 31 anos, mas já 

era chefe, era uma pessoa extremamente competente. Então, ele ia ver mamãe todos os 

dias, mais de uma vez, e eu nunca deixei mamãe sozinha, já estava viúva, dei toda a 

assistência a ela, mas em tempo integral e ele ia todo dia, e eu: “Dr. Edmilson...” vou 

dizer o nome, já disse, não adianta.(risos) 

 

DN – Se distraiu. 

 

MM – Aí... e ele: “D. Madalena...” e tal, e tal muito atencioso com mamãe, resolveu 

logo o problema, drenou aquilo e tal, mas ela teve que ficar 18 dias no hospital. Então, 

sempre assim, nunca jamais passou pela minha cabeça, mas jamais, que aquele homem 

que entrasse ali não fosse simplesmente um médico que estava cuidando da minha mãe. 

Quando foi um dia, ele chegou de manhã e eu sempre já arrumada, porque eu vou de 

mala, porque esse negócio de ter duas , três blusinhas pra escolher, eu levo logo uma 

mala (risos), uma mala com roupa e uma mala com sapato... 

 

DN – Não sabe que roupa vai querer vestir, né? 

 

MM – Secador, ferro de engomar, levo logo tudo. Toda internação que eu faço é 

prolongada, então não adianta. Aí, um dia ele chegou no quarto e disse assim: “Dona 

Magdalena, por acaso eu esqueci a minha caneta aqui?” Aí eu disse: “Não.” Eu olhei, vi 

tudo pelo quarto, isso foi num sábado, aí eu disse: “Não, não deixou não.” Aí olhei 

assim ligeiramente, ele aí foi embora. Quando foi de tarde, ele tornou a ver mamãe, aí já 

foi uma visita mais rápida, porque final de semana, quando foi no domingo, que não era 

normal acontecer porque eu já acompanhei muita gente na Beneficência, ele bateu lá de 

manhã com o jornal O Globo e disse assim: “Dona Magdalena, eu trouxe esse jornal pra 

senhora ler.” Aí, mamãe disse assim: “Você não está desconfiando de nada não?” Eu 

disse: “De que?” “Poxa! Ele ontem veio aqui perguntando se tinha esquecido uma 

caneta, hoje chega, deixa o jornal pra você ler? Ele nunca nem tinha visto jornal no 

quarto, porque eu não leio jornal, não tenho o hábito de ler, leio esporadicamente.” Mas 

aí, eu digo: “Deixa o jornal aí.” Mas ele não resistiu. Aí, ele, pouco tempo depois do 

jornal, ele voltou no quarto e me pediu para ir até o corredor. Eu pensei que ele ia falar 

alguma coisa de mamãe, né? Aí eu fui, ele aí já não chamou dona, ele disse: “Madalena, 

você aceitaria ir almoçar comigo hoje?” Olha, eu levei um susto tão grande, que eu devo 

ter parecido uma adolescente de 15 anos. 

 

DN – Você nem desconfiava? 

 

MM – Mas jamais. Eu só achei estranho a procura da caneta e no dia seguinte levar o 
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jornal, né? Isso não é comum, um médico que eu conheci aqueles dias. Aí eu disse: 

“Olha, você faz o seguinte, você depois telefona aqui pro quarto e eu dou a resposta.” 

Eu fiquei pensando que ele quisesse me dizer alguma coisa a respeito de mamãe e que 

não quisesse dizer ali. Papai nunca estava presente, papai ficava era em casa lendo, nem 

dava bola. Aí eu disse para a mamãe: “Escuta, o Dr. Edimilson me chamou pra almoçar,  

que que eu vou fazer?” Aí ela disse: “Vai, deixa de ser boba.” Eu não sei se ela queria o 

meu bem ou o meu mal, eu agora já não sei.(risos) Aí, ela disse: “Telefona pro seu pai e 

pede a ele pra vir pra cá.” Aí eu liguei pra papai e disse: “Papai, eu recebi um convite 

pra almoçar, de um médico e eu não vou demorar muito não, mas será que você poderia 

ficar aqui com mamãe?” Ele disse: “Ah, eu já tô até pronto...” ele devia ir pralgum 

cinema ver filme pornô,(risos) que ele só via filme pornô, por isso que ele diz que eu 

fogosa porque ele era fogo e mamãe era gélida, pra não dizer frígida,(risos) que ele 

sempre me disse isso, mas ele achava que eu tinha puxado o lado dele. Então ele disse: 

“Eu já estou indo.” Aí eu esperei papai chegar... quer dizer, nesse meio tempo ele ligou, 

aí eu disse: “Olha, eu só tenho que esperar meu pai chegar pra poder aceitar o seu 

convite.” Mas eu continuei chamando doutor. Olha, foi um senhor almoço. Meu Deus 

do céu! Eu só cheguei bem dez horas da noite... 

 

DN – Nesse dia do almoço? 

 

MM – Nesse dia, ai, mas a gente falou de tudo. Não foi amor não, o meu caso foi 

carência porque eu vivi como irmã do Otávio 12 anos, de mãozinha dada, dormindo de 

mãozinha dada, sem sexo, sem nada, então eu estava... Nossa! A perigo, como diz o 

outro, claro que estava. Então, primeiro nós fomos almoçar, (risos) conversamos, 

conversamos sobre tudo, ele uma hora pegou a minha mão, a mão dele estava gelada e a 

minha também, sabe quando a gente quer falar uma coisa mas o negócio está aqui e não 

sai, e saiu dos dois ao mesmo tempo, só que eu não tinha percebido, nem tinha intenção 

nenhuma, mas no momento que ele disse as dele, minha senhora, eu não sou de ferro, 

né? Aí, aí foi aquela troca de confidências, aí eu disse a ele que era viúva, que tava já 

assim muito carente, falei mesmo, aí foi conversa... menina, você é muito moça, você 

não sabe como é importante uma conversa de homem e mulher, você não pode 

conversar com um homem o que você conversa com um irmão, com um cunhado, com 

um sobrinho, com um tio, com um filho, é diferente, é ou não é? Você tem mais 

vivência do que a Ana Paula, é ou não é? E era isso que eu estava sentindo falta, eu ia a 

show no Canecão, mas eu ia com quem? Com meu irmão, com meu filho, com a minha 

cunhada, mas eu queria era ir com alguém sozinha pra conversar, pra dançar... aí, foi um 

envolvimento muito grande, muito grande, durou quatro meses. Aí ele não saía do 

quarto de mamãe, né? Aí os médicos... 

 

DN – Bom pra sua mãe, maior assistência. 

 

MM – Não, minha filha, maior é que mamãe estava dormindo e ele chegava no quarto 

de madrugada e era pa pi (risos). Sim senhora e eu tava me sentindo o máximo porque 

eu era 14 anos mais velha .... Olha, Ana Paula, isso aqui tá sendo uma coisa super 

sigilosa... 

 

DN – 13 anos, eu já até fiz as contas. 

 

AP – Imagina, Magdalena!  
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MM – ...pelo amor de Deus... 

 

AP – Claro! 

 

MM – ...não, pelo amor de Deus, meus filhos sabem que eu tive esse envolvimento com 

ele mas não sabem até que ponto. Mas foi uma coisa que eu tinha necessidade de vê-lo e 

ele de me ver. Então, eu acho que ele trocava plantão com todo mundo pra ficar lá dia e 

noite, porque era incrível, porque ele estava lá todas as horas. Ele morava perto, 

realmente ele morava num edifício perto da Beneficência, mas às vezes de madrugada 

ele dava aquela batidinha na porta, eu de camisola, de rolinho no cabelo e assim mesmo, 

ele dizia: “Você tá linda!” do mesmo jeito. Então era uma coisa que eu estava muito 

necessitada de ouvir, mas acontece que passados os quatro meses, aí eu fui me dando 

conta, eu digo: “Poxa! Eu não tô me sentindo ridícula, mas também não tô me sentindo 

bem.” Como dizem lá os rapazes do grupo, não é a minha praia. Eu preciso ser 

cortejada, mas não viver em função de prazeres carnais. Eu precisava de alguma outra 

coisa. Eu fui a muleta do Otávio 12 anos e eu queria ter alguém onde eu me amparar e 

esse alguém não ia ser ele, de forma alguma. Primeiro o raciocínio lógico, eu mais velha 

do que ele, tantos anos, a mulher tem muito mais desvantagem do que o homem. Eu já 

era avó, já esse avó para quem estar namorando um rapaz jovem, já é quase que um 

estigma. E ele achava que eu era aquela madame, eu morando na Vieira Souto, 

praticamente... praticamente, na Delfim Moreira, eu fiquei pensando: “De repente esse 

cara tá pensando que eu sou uma ricaça e está pensando que eu vou cair na lábia dele...” 

e eu aí fiquei conjeturando e caindo na minha real. Aí eu disse pra ele: “Olha, vamos 

parar.” E... olha, o que eu fui assediada pelo presidente da Beneficência, aliás, em todas 

as internações, todos os presidentes da Casa se apaixonaram por mim e o Otávio, 

coitado, pensava que era por causa dele, porque iam me visitar no quarto, na cara dele. 

O cozinheiro ia no quarto perguntar o que que eu queria que levasse para o Otávio, era 

tudo diferente, tinha sido inaugurado o Hospital Santa Maria, então, o chefe de cozinha, 

eu era primeiro a ser servida, todo o tratamento comigo era especial porque o presidente 

se sentava onde eu estava. E olha que o português era casado, eu conhecia a velha e ele 

me fazia mil e uma propostas. Aí eu dizia como é que eles chama, aqueles portugueses... 

comendador, eram comendadores. Isso, olha eu lidei com três, todos três desse jeito, 

sendo que um, o último, que já foi por causa de mamãe, eu fiquei lá, da primeira vez, 22 

dias e depois com o negócio da perna 18. Não ia refeição pra acompanhante, as minhas 

iam e não foi cobrada uma refeição. Ele visitava mamãe duas, três vezes...(risos) Então 

as enfermeiras... olha, é aqui na palma da mão, porque sabiam que o presidente tava 

toda hora. No mínimo, achavam que era algum parente dele, alguma coisa e eu não 

tirava partido disso não, porque sempre fui muito bem tratada, nunca dei gorjeta a 

ninguém, nunca precisei. O Otávio operou tantas vezes lá no Hospital dos Servidores, 

eu tratava tanto a moça que fazia faxina do mesmo jeito que eu tratava a supervisora. E 

eu acho que era por aí, porque eu nunca tive uma pessoa que não me atendesse com o 

máximo de boa vontade, isso, do médico a servente. Terminei com esse rapaz, ele me 

telefonou algumas vezes, eu inventei desculpas, aí vem outra etapa que já tem início 

com o Renato. Minha tia me convidou pra ir a umas Bodas de Prata de uma sobrinha do 

marido dela em Lorena, uma cidadezinha de São Paulo. Então, o Otávio Júnior disse: 

“Vai mamãe. A senhora se distrai...” eu conhecia o casal que ia fazer as bodas de prata, 

mas eu digo: “Não tem nada a ver, que que eu vou fazer lá?” Aí o Otávio Júnior disse 

“Vai mamãe...” Aí titia disse, ela morava na Almirante Tamandaré, aí ela disse: “Você 

vem para cá de noite, traz sua roupa e a gente, cedinho, sai.” Aí eu fiz isso. Quando eu 

cheguei na casa dela, ela aí disse assim: “Olha, seu Nilton...” porque o marido era 
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funcionário do Banco do Brasil e esse Nilton, que era casado, eu só tinha visto o casal 

no dia que eu me casei, ele era do Banco do Brasil também, ela disse: “Ah, seu Nilton e 

a Vivian chamaram pra gente ir jantar fora...” que tinha inaugurado aquele restaurante 

Machadão, no Largo do Machado, então você vai com a gente. Eu digo: “Não vou de 

vela de jeito nenhum, eu fico aqui..” “Não, você vai...” Aí fomos. Lá pelas tantas, a 

senhora desse Nilton virou pra mim e disse assim: “Ah, Maria Magdalena, você tá 

muito moça para tá sozinha. Eu vou procurar um amigo do Nilton pra você conhecer. 

Você não vai ficar sozinha de jeito nenhum”. Aí, terminamos o jantar, fomos andando a 

pé até a Almirante Tamandaré. Quando estávamos ali bem na Gambier, ali da Rua do 

Catete, ela disse: “Ah Magdalena! Já sei, o Renato. Olha o Renato ficou viúvo ao 

mesmo tempo que você...” eu tinha dois anos de viúva “...ele ficou viúvo há dois anos, 

só que ele é um viúvo muito chorão, que ele foi casado 45 anos, muito bem casado. Mas 

é um homem que... muito bem de vida, também era aposentado do Banco do Brasil mas 

tinha muitos bens de família, era de sangue azul, português, sabe? A família, as tias 

viviam mesmo na Inglaterra, gente muito abastada e ele tem uma cultura geral 

magnífica, ele conhece tudo sobre pintura, conhece o mundo todo, só é isso, é muito 

chorão, passa o dia chorando olhando pro quadro da mulher dele, realmente é deste 

tamanho que mandaram pintar a óleo depois da morte dela por uma foto desse 

tamaninho e aquilo tá lá na sala, no meio da sala. Disse, olha, ele passa o dia sentado na 

cadeira de balanço olhando para aquele retrato chorando.” Aí eu digo: “Ah, é só isso? 

Então deixa comigo.” Aí ela disse: “Olha, eu vou fazer o seguinte, ele não vai pra lugar 

nenhum a não ser buscar os netos na escola. Eu vou telefonar um dia pra ele e vou 

convidar se ele topa jantar fora comigo e com o Nilton, mas não vou falar em você.” Aí 

eu digo tá certo. Isso foi também muito grotesco, você vai ver, é de novela. Aí, eu digo: 

“Tá bom!” No dia seguinte, ela telefonou e disse: “Olha, Maria Madalena, eu liguei e 

ele disse que topa ir jantar mas eu não falei em você se não isso ia assustar...” porque 

ele era um chorão mesmo, e ainda é, mas não da mulher, por outras coisas (risos). Aí, 

uma ocasião, eu estava, mamãe e titia iam ao médico, nós estávamos num ponto no 

ônibus ali no Largo do Machado, fazia ponto final, era um ônibus circular. Aí elas duas 

estavam sentadas no banco da frente e eu no banco de trás. Titia vira pra mim e disse 

assim: “E o viúvo?” Aí eu disse: “O viúvo, pergunto eu a vocês. Toda vez que vocês 

dizem que vão arranjar o jantar com o tal do viúvo...” que tava combinado que minha tia 

e o marido iriam também embora não conhecessem o Renato, mas como era todo 

mundo do Banco do Brasil, aí eu disse: “Vocês é quem não resolvem e vem me 

perguntar do viúvo, qualquer dia eu telefono pra esse viúvo.” Junto de mim tinha uma 

senhora, muito fina, muito bem vestida, o ônibus parado, aí ela virou para mim e disse 

assim: “A senhora permite que eu me meta na conversa?” Aí eu digo:“Pois não!”Aí ela 

disse: “Telefone.” (risos) Repara as coisas como tem que ser. Ela disse: “Olha, eu era 

viúva há sete anos e meu primo era o Almirante Saldanha da Gama...” não era pouca 

porcaria não, “...então ele dizia sempre que não se conformava de eu não arranjar um 

namorado e ele tinha um general pra me apresentar.” Toda vez que marcavam dava um 

desencontro e ela não conhecia o raio do general. Um dia, ela procurou no catálogo e 

achou o telefone dele. Aí ligou, em dois meses estava casada. Mas ela me disse assim: 

“Olha, quando eu liguei eu disse assim ‘Fulano, isso não é um trote, meu nome é Fulana 

e eu vou lhe dar meu telefone e eu gostaria que você me desse um retorno’, na secretária 

eletrônica.” Com dois meses tavam casados e ela disse que foi uma maravilha, porque 

ela tinha uma mãe que vivia com ela, ele botou logo a mãe como beneficiária dele no 

exército, então, a velha tudo que tinha ia para o HCE e pronto, resolveu a vida dela e da 

mãe. Aí, quando foi um dia lá, eu vim da praia, tava chateada, já estava morando na 

Rainha Elizabeth aí eu disse: “Ih, que coisa chata, ficar sozinha...” Otávio Júnior tinha 
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saído, aí eu digo: “Sabe de uma coisa? Eu vou telefonar pra esse velho.” Eu sabia o 

nome dele todo, a outra tinha me dito, aí eu fui lá no catálogo e achei, só que tinha bem 

uns três... 

 

DN - Com o mesmo nome? (risos) 

 

MM -  Aí no terceiro ele... atendeu a secretária e disse: “Se você ligou para o Renato 

Machado Maia...” porque as outras pessoas atenderam e eu perguntei onde morava, 

ninguém morava em Laranjeiras, aí eu via que não era ele, porque ele morava em 

Laranjeiras. Aí ele disse: “Se você ligou para o Renato Machado Maia deixe seu nome, 

telefone, não sei o que...” Aí, eu pa, na hora do sinalzinho, eu disse: “Renato, isso não é 

um trote...” falei igualzinho a mulher (risos)... 

 

DN – Repetiu a lição. 

 

MM – É, “...isso não é um trote. Meu nome é Magdalena...” Aí eu fui mais adiante, eu 

disse “...eu sou amiga de uns amigos seus, mas eu não vou dizer quem são esses amigos 

mas, oportunamente eu lhe direi. Meu telefone é esse assim, assim, assim.”(telefone 

toca) Mas nunca pensei que ele fosse telefonar, nunca, mas eu gostei da voz dele, só no 

nome que ele disse eu gostei. Menina, uns 20 minutos depois liga, aí a pessoa disse 

assim: “É Magdalena?” Eu disse: “É.” Ele disse: “Quem está falando aqui é o Renato. 

Eu recebi o seu recado e estou dando o retorno e eu gostaria de saber o que você queria 

de mim.” Aí... eu não tinha secretária nesse tempo. Aí eu disse: “Não, olha, os amigos 

eu vou lhe dizer no momento certo, agora, vou dizer o que eu queria de você. Só 

conhecer você, eu também sou viúva ao mesmo tempo que você e eu só queria uma 

pessoa assim com quem eu pudesse sair pra jantar fora, pra gente conversar, assuntos 

que a gente não pode conversar com um filho, ir a um teatro assim...” Aí ele disse: 

“Mas, Magdalena, eu sou um viúvo muito sofrido, eu perdi a minha mulher há dois 

anos, mas eu ainda sinto muito a falta dela, eu fui muito bem casado e tal...” Aí eu disse: 

“Ah, eu também!” que eu não tia contar os meus podres, aí eu disse: “Eu também, mas 

eu não tenho nenhuma pretensão a seu respeito. Eu só queria que a gente conversasse.” 

Aí ele disse: “Você quer jantar comigo amanhã?” Aí eu disse: “Quero.” Aí ele disse: 

“Então amanhã de manhã eu lhe telefono, a tarde”. Aí eu disse: “Tá certo, obrigada e 

tal..” Mas eu não acreditei que ele fosse falar porque a outra moça já tinha me dito que 

ele tinha três filhos, dois homens e uma mulher terríveis e ele tem um filho que é meio 

excepcional. Aí eu digo: “Pronto! Ele não vai telefonar.” No dia seguinte, 10 horas da 

manhã ele ligou, aí eu digo: “Eu mexi com o velho.” Aí... eu fui gostando mais da voz 

dele. Aí ele disse assim: “Onde você quer jantar?” Ora, eu tinha morado no Leblon 

juntinho, pertinho do Un Deux Trois que estava no auge. Vivia, o ônibus da Rede Globo 

filmando tudo quanto era novela, eu via artista ali na minha calçada a toda hora, porque 

a Rede Globo toda novela, restaurante, era no Un Deux Trois e eu via pelo lado de fora, 

nunca tinha ido dentro que era um local muito aconchegante, aí eu dei uma de vivida, aí 

eu disse: “O Un Deux Trois.”  

 

DN – Descolou logo um bom restaurante.(risos) 

 

MM – Claro! Rico, com música ao vivo, jantar a luz de vela... 

 

DN – Não fez por menos, né, Madalena? 
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MM – Claro! Eu acho que se a gente não se valorizar ninguém valoriza. Aí ele disse 

assim: “Eu posso lhe pegar às nove e meia?” Eu disse “Pode.” Aí, foi hilário, porque o 

Otávio Júnior chegou da Vale... eu liguei logo pra Vale do Rio Doce e contei pra ele. 

Quando ele chegou, olha, ele me fez botar o guarda roupa todo em cima da cama, me 

deu a maior força, me fez mudar de penteado não sei quantas vezes, e a Clarisse moita, 

porque Clarisse é muito ciumenta, eu não pude dizer nada pra ela, né? Mas olha, o que 

eu troquei de roupa não tá escrito. Aí, a medida que foi se aproximando a hora, que ele 

disse que as nove horas ligava pra mim. Ele marcou nove e meia, aí as nove horas 

ligava pra mim pra dizer que já estava saindo, e tal. Afinal de contas, eu acertei lá com a 

roupa, foi me dando aquele medo, eu digo: “Meu Deus! Eu vou sair com uma pessoa 

que eu nunca vi!?” Eu tinha indicações dele, mas eu não o conhecia, né? Aí, quando foi 

nove horas ele telefonou e ele disse: “Olha, eu queria saber como você é, porque a gente 

não se conhece.’ Eu disse: “Olha, eu sou baixinha, gordinha e o resto você que vai dizer, 

eu só sei dizer isso de mim.” Aí ele disse: “Olha, eu sou alto, tenho olhos verdes, uso 

óculos devo ir num Passat verde...” porque ele tinha dois carros. Aí eu digo: “Tá certo.” 

Dei o endereço todo direitinho, quando foi 9:20 hs por aí, eu desci. Aí eu vejo um carro 

passar devagarzinho, o hall do edifício era muito grande, aí o carro passou de novo, bem 

devagarzinho, eu digo: “Deve ser esse.” Aí, o carro parou, ele estacionou numa rua que 

nem podia. Mas aí ele desceu, entrou no hall, veio na tinha direção... a impressão que eu 

tinha era que eu sempre tinha conhecido ele. Ele aí chegou junto de mim e disse: 

“Magdalena?” Eu disse: “Renato?” Aí ele ficou me olhando assim...é hilário! (risos) 

Continua na próxima semana... 

 

DN – Eu vou ter que interromper por causa da hora, a gente... 

 

MM – Esse romance é ótimo, você não sabe. Você nem sabe... 

 

DN – Claro, já dá pra perceber que é uma história longa, mas eu tenho hora, então a 

gente retoma... 
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Data: 19/05/1998 

 

Fita 5 – Lado A 

 

DN - Vamos dar início a terceira etapa da entrevista com Maria Magdalena Lyra 

Valente, para o projeto ‘A Fala dos Comprometidos: ONGs e AIDS, no Brasil’. Hoje 

são 19 de maio de 1998. Estamos no Rio de Janeiro e os entrevistadores são Dilene 

Raimundo do Nascimento e Ana Paula Zaquieu.  

          Magdalena, depois de um intervalo longo que a gente fez (risos) da última etapa 

da entrevista pra cá... eh... a gente queria retomar... você... na verdade começando a 

falar, né? Porque, você falou pouco até agora, eh... da doença mesmo do Otávio Júnior. 

Como é que... que você nos contou quando eh... ele disse pra você do diagnóstico da 

soropositividade, mas, o caminhar disso, aí, você não, não se referiu mais, né? Quer 

dizer, como é que vocês lidaram com essa, com essa questão? 

 

MM - Bom, no dia que ele me disse, eu, por instinto, ou... talvez, até por uma 

desconfiança que nem eu tivesse me dado conta, ele chegou em casa me dizendo, muito 

pálido, vindo do trabalho, que teria uma coisa a me dizer, e, como ele era funcionário da 

Vale do Rio Doce já há 12 anos e no governo Collor houve aquele corte tremendo, eu 

calculei que... fosse alguma coisa a respeito de uma demissão, ou de... uma demissão 

voluntária ou o que fosse. Eu disse: “Você foi mandado embora da Vale do Rio Doce?” 

Ele disse: “Não.” Eu, imediatamente: “Você está com AIDS?” Ele disse: “Estou.” Eu 

disse: “Então, vamos à luta! Você não está nisso sozinho. Vamos marcar uma consulta.” 

Ele disse: “A assistente social da Vale já me indicou...” - porque, na Vale havia outros 

funcionários com o mesmo problema. Então, ele... me indicou e eu faço questão de 

dizer o nome e eu tenho os meus motivos e depois eu direi. A assistente social da Vale 

indicou a doutora Célia Garritano que é... 

 

DN - Garritano?  

 

MM - Garritano. Que é professora do Hospital Gaffré Guinle. Ela se diz cancerologista, 

é cirurgiã, mas não é considerada lá infectologista. Ela não trata ninguém de AIDS, no 

Gaffré. Ela é professora e faz as cirurgias, mas, nada, nada do trabalho que ela faz é 

compatível com o tratamento que o Gaffré Guinle dá aos portadores do vírus. São coisas 

completamente diversas. Então, ela tem um consultório na rua Sorocaba. E essa 

assistente social nos disse que procurássemos, que era uma pessoa muito competente e 

tal. Então, nós fomos e eu fui a quase todas as consultas. Não fui a uma e por uma 

infelicidade, essa uma que eu não fui, teve uma conseqüência quase que desastrosa. 

Bom, nós fomos, ela não perguntou nada, como adquiriu, nada, pediu os exames, fez ele 

falar... e eu tive uma boa impressão dela... 

 

DN - Magdalena, só pra localizar no tempo, em que ano foi isso? Que ele, ele teve o 

diagnóstico? 

 

MM - Fez agora... no dia... foi agora em junho... não! Vai fazer agora em junho, sete 

anos. Quando ele começou o tratamento com essa senhora, moça, solteira. Bom, nós 

íamos e tal, pesava... E ela disse que o tratamento dela, ela disse que era, 

completamente, diferente do convencional, mas, que era um trabalho que, ainda, estava 

sendo pesquisado, eram ela, tinha uma doutora japonesa, tinha um outro... médico, que 

eu não me recordo o nome, não eram do Gaffré, os outros dois. Mas, que ela tinha o 
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aval do doutor Almar da Horta, que... dono de um laboratório, né? Então, todos os 

exames dele eram feitos no Almar da Horta, em Copacabana. E a Vale do Rio Doce só 

cobria 60% do tratamento, porque... ela não tinha convênio com ninguém. Com 

ninguém. Em princípio, o consultório era cheíssimo que você... era difícil conseguir 

marcar uma consulta para o mês seguinte. 

 

DN - As consultas todas foram no consultório?  

 

MM - Todas no consultório, na rua Sorocaba.  

 

DN - Não foram no Gaffré Guinle? 

 

MM - Não. No Gaffré, se ela fosse falar... em ser dessa área, eu acho que matavam ela. 

Bom, ela não tinha nada de infectologista. Mas, ela fazia parte de ambulatório, também 

e tal. Bom, então, ela nos disse que o tratamento dela era através de vacinas... essas 

vacinas eram dadas por ela... Ele ia... eu não sei assim, de tempo em tempo, eu não sei, 

que era de acordo com os resultados dos exames. Todos feitos lá no Almar da Horta. 

Então, era assim subcutâneas, tinham umas gotinhas, e essas gotinhas, ele tomava de 

manhã e à noite. Eram guardadas na geladeira, eram feitas lá, por esses outros dois 

médicos, eram compradas lá. Depois, no final, aí, já eram compradas na avenida Rio 

Branco, porque eles deixaram de fazer lá mesmo no consultório, e iam fazer um tipo 

laboratoriozinho, na avenida Rio Branco. Então, quando essas gotinhas... os exames não 

davam muito bons, ela acrescentava remédios de... alopatia normal, pra proteger o 

estômago e tal, e, às vezes, passava umas injeções, que eu não sei se eram consideradas 

vacinas, mas que ele tomava toda semana, tomava na farmácia. Então, havia ocasiões 

em que ele ia, comprava as gotinhas e mais esses vidrinhos, que eram guardados, 

também, na geladeira. E que de sete em sete dias, ele ia à farmácia e tomava. Um, eu 

acho que era Imuno T... Imuno T... É o único que eu sei o nome, os outros, eu não sei. 

Mas, eu ia a maioria das consultas. 

         Depois, eu, eu fui achando que... ele sempre dizia: “Célia, você... não quer pedir 

esse exame pra mim?” Aí, ela dizia: “Ah, é! Vamos ver.” Quando ele chegava lá, ele 

dizia: “Célia, chegou aquele meu exame? Ela: “Puxa! Devia ter chegado!” Aí pegava o 

telefone, ligava pro Almar da Horta, cobrando os exames. Davam os exames, os 

resultados a ela, por telefone. Na próxima consulta é que ele ia ter acesso, ao vivo, aos 

exames feitos. E isso foi... ele sabia que essa vacina, um dos componentes, era o bacilo 

da tuberculose. Foi aí que... num dia... 

 

DN - A BCG oral.  

  

MM - ...num dia que eu não fui... 

 

DN - Ela tá falando... 

 

MM - ...ela pediu a ele que assinasse um documento dizendo estar ciente de que o 

tratamento que estava sendo feito com ele não era o tradicional. E dizendo... do... do... 

dessas vacinas, eu não sei, assim, dizer... com pormenores do que era. Mas, dizendo que 

era um tipo de tratamento que não tinha nada de AZT, nada desses remédios que a 

Secretaria de Saúde falava. Até na ocasião falava-se pouco. Hoje, se fala muito. Muito 

bem, mas eu fui notando... ele ótimo, com 81 quilos, forte, corado... 
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DN - É isso que eu ia perguntar, o exame que deu positivo pra HIV, ele fez por um 

acaso de rotina ou ele tava sentindo alguma coisa?  

 

MM - Não sei lhe responder.  

 

D.N. - Ele não disse.  

 

MM - Não sei lhe responder. Porque ele passou... ... Meu Deus! Passou quatro anos sem 

ter, absolutamente nada, nenhuma perda de peso. A única coisa que ele tem de vez em 

quando, quando está muito nervoso é herpes, que muita gente tem. Então, passava uma 

pomadinha que ela receitava, mas, nunca teve doença oportunista, nada. Ele tinha um 

pigarro e eu dizia: “Célia, que pigarro é esse que parece que tem secreção?” Ela dizia: 

“Não, Magdalena, todo mundo que faz traqueostomia fica com essa parte, assim, com 

esse pigarro, com essa espécie de secreção...”  

 

DN - E ele tinha feito, lá, atrás, quando ele tomou aqueles remédios todos? A 

traqueostomia?  

 

MM - Não. Foi da tentativa do suicídio.  

 

DN - Então! Isso. 

 

MM - É. Então, ela me dizia que era assim, mas que os pulmões estavam limpos e tal, e 

começava a conversar sobre música, cantoras modernas, as viagens de Miami, os 

aparelhos eletrônicos que ela trazia, as peças pra computador, e consulta que era bom... 

não tinha quase nada. E o consultório foi ficando vazio. Que, era assim de cabeleireiro. 

Até a secretária dela cada vez que você ia, o cabelo tava de uma cor e um corte diferente 

(risos) porque era a clientela dela. Eram todos cabeleireiros de madames e o consultório 

era cheíssimo. Chegou a um ponto que o Otávio Júnior, ela pegava agenda e o Otávio 

Júnior marcava consulta pro ano inteiro... pro ano inteiro. E eu dizia: “Célia, ele tá 

bem?” “Tá! Tá ótimo, Magdalena. Tá ótimo!” Eu tô vendo o consultório esvaziar, foi o 

período que ele saiu da Vale do Rio Doce. Então, ele disse: “Mamãe, eu sem a Vale me 

dar nada...” - porque ele saiu, evidentemente - “...eu sozinho...”  - a consulta dela 

naquela ocasião, e ele já está com a Cídia há quase três anos, naquela ocasião, já era 

mais cara do que a da Márcia Rachid, hoje. Veja bem! Há três anos atrás, ela cobrava 

mais do que a Márcia Rachid cobra atualmente. E eu sou amiga de pacientes da Márcia 

Rachid. Então, eu disse pro... ele disse: “Mamãe, eu acho que eu vou entrar prum plano 

de saúde e vou deixar a Célia.” Aí foi pra Amil™. E na Amil™ ele viu a lista de 

infectologistas. E eu não tenho bem certeza, mas se não me engano foi a Cídia mesmo, 

quem disse a ele que procurasse o PELA VIDDA. Eu acho que foi indicação dela.  

 

DN - Que foi a médica da Amil que ele passou a se consultar, então?  

 

MM - É, é. Porque, ela é um consultório, que é uma equipe médica em Laranjeiras de 

nome Lumina, que há pacientes que não são soropositivos. Mas, ali... o maciço mesmo 

é pra parte de infectologia. Então, ele foi pra Cídia e depois... 

 

DN -  É Cídia? 

 

MM - É. Eu não me lembro o nome dela, mas depois eu posso até dizer pra vocês. E... 
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eu acho que foi ela que indicou o PELA VIDDA. Quando ele foi... ele foi as três primeiras 

vezes, sentiu... Bom, primeiro ele começou a se sentir melhor, não fisicamente, porque 

ele saiu dela já com uma tuberculose.  

 

DN - Da doutora Célia? 

 

MM - Da Célia. Ele pegou uma tuberculose em novembro de 95. Aí, ele em um mês, ele 

perdeu mais de dez quilos.  

 

AP - Então, ele se tratou por muito tempo com a doutora Célia, né? 

 

MM - Foi, mais com a Célia. Aí, foi quando ele já foi pra Cídia, já com a tuberculose. 

Aí, a Cídia: “Essa mulher é uma assassina! Essa é uma louca...” E vários outros médicos 

já me disseram, realmente, quando eu perguntava: “O senhor conhece?” Eu conhecia 

vários médicos que eram professores do Gaffré, inclusive o meu ginecologista. Então, 

disse olha: “Tem um processo desse tamanho no Conselho Nacional de Medicina contra 

ela, por causa disso. Ninguém vai tratar de uma doença dessa, assim, com uma coisa 

experimental, sem estar nada comprovado, né?”  

         Bom, ele, aí, começou com a Cídia, consequentemente, começou a ter acesso ao 

posto pra poder pegar os medicamentos. Então, a primeira vez que ele foi, eu ainda 

morava aqui nesse apartamento... mas foi por muito pouco tempo, logo depois eu tive 

que me mudar. Que, ele não tinha mais condição de trabalhar, cansava-se, que daqui até 

a esquina, ele não podia andar, eu tinha que ir com ele. Estava extremamente cansado...  

 

DN - Ele se demitiu da Vale? Ou foi demitido?  

 

MM - Não, não. Não, não, não. Ele não foi demitido, nem por discriminação, nada 

disso. Foram mandado uns 300 embora, inclusive o chefe dele, que hoje é motorista de 

táxi. Então, houve aquele acordo, ele recebeu aquele dinheiro, a que lhe fazia jus, pelo 

tempo de trabalho, fundo de garantia, tudo direitinho. Bom, mas dinheiro acaba, né? E 

ele desempregado...  

 

AP - E esse (ininteligível) não sabia que ele tinha o HIV, Magdalena? Porque, aí a 

assistente social... 

 

MM - Não, a parte de assistente social tem. Mas, é, extremamente, sigiloso. Nenhum 

colega dele sabia. Só uma, que ele até convidou pra posse dele. E ele outro dia reuniu 

uns amigos, se reuniram, foram lá no Marius® e ele aí contou. Ninguém sabia, só essa 

moça, Maria Helena, que, também, é dessas de levantar bandeira. Ela, também, gostava 

de trabalhar, de se informar a respeito do vírus da AIDS, apesar de que não tem 

vinculação nenhuma. Mas, o marido dela tem muita grana, ela trabalhava por esporte. A 

Vale mandou embora, ela se dedicou a alguma coisa. Então ia pra assistir palestra, se 

interessou. E sabia, porque ele era muito amigo dela e ela já tem o quê? Uns 55, 56 

anos. Mas, era muito amiga dele mesmo. E a ela ele disse logo.  

 

AP - Ele não quis acionar a Vale, né? Porque como portador de HIV... 

 

MM - Não. Ele não foi discriminado! Não tinha como... apesar de que eu soube por um 

advogado, que ele até poderia recorrer até dois anos... de ter... alegar, mesmo que ele já 

tivesse gasto o dinheiro, que foi dado com o acordo, ele ter alegado que... saiu por 
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coação... tem uma outro, não é só coação... era como se fosse assim, vergonha de 

dizer.... 

 

DN - Constrangimento.  

 

MM - Exatamente! Coação por constrangimento. Então, eu conversei com o advogado e 

ele disse que de maneira nenhuma, ele iria fazer isso, porque ele não queria voltar pra 

Vale do Rio Doce. Não era o que ele gostava de fazer. E ele trabalhou lá 12 anos, na 

parte de Recursos Humanos, ganhava muito bem. Viajou esse Brasil todo, só ficava em 

hotel cinco estrelas, organizava seminários. Ele é muito competente, porque ele tem o 

correspondente a curso universitário, né? Porque, ele fez a preparatória de Cadete do Ar 

e da AFA e ainda chegou até quase o último período de Administração de Empresas, ali 

na Estácio. 

         Mas, então, ele começou a ir ao posto... e aquela filazinha no dia de quem vai, 

quem tem HIV, eles não dão atendimento a pessoas que tenham tuberculose, pelo 

menos aqui na Tijuca. É muito bem feito, pra que eles não fiquem tão vulneráveis. Eu 

tive... eu vi, vivi isso. Então, ele começou a ver que havia jovens... de aparência física, 

de gente de classe média, gente igual a ele... Porque, ele pensava que num posto de 

saúde só fosse encontrar gente de poder aquisitivo muito baixo, gente que morava em 

favela. Ele, aí, se sentiu, assim, como que menos infeliz, porque ele viu que as pessoas 

no mesmo dia começaram a conversar com ele sobre isso: “Ah, você se trata com quem 

e tal.” Ele, aí, desde esse dia, da primeira vez, ele começou a se sentir não uma pessoa 

isolada que carregava um estigma. Ele se viu como sendo mais um, que estava 

carregando um mal pro qual ainda não se sabia de uma cura, né? Então, se relacionou 

muito bem com o médico que atendeu, por sinal que não é só ele, muita gente fala muito 

bem desse médico, aqui do posto da Tijuca, o Doutor André. Tinha muita facilidade 

com... a responsável pela farmácia também. Nunca houve problema, assim, de 

medicação, se não tinha... houve uma ocasião que eu morava na Almirante Cochrane, 

mas não tinha no Rio de Janeiro inteiro. Então, eu ia, diariamente, pra ver se o remédio 

tinha chegado... 

 

DN - Eram os medicamentos pra tuberculose, que ele pegava no posto?  

 

MM - Para a tuberculose e para o HIV. Porque, o tratamento da tuberculose é igual a 

uma gestação: são nove meses. Então, aquilo eram feito exames periódicos. E ele 

começou a tomar o Bactrim, Bactrim, Bactrim, que ele toma até hoje. Aí, já é como uma 

espécie, vamos dizer assim, quase que de prevenção. Então, ele ficou... o Doutor André 

dizia: “Olha, Otávio...” - ele atendia Otávio Júnior, ficava 40 minutos com ele no 

consultório, não parecia um posto de saúde. Então, ele dizia: “Olha, se não for um 

médico muito, assim, de apurar as coisas, você não tem mais nem marca da 

tuberculose.” Mas, não podia deixar de tomar a medicação, rigorosamente. Teriam que 

ser os nove meses. Muito bem, antes de completar os nove meses da cura da 

tuberculose, ele apareceu com o vírus da hepatite. Então, naquela ocasião a Cídia, 

imediatamente, mandou que ele procurasse uma gastro, indicada por ela, doutora 

Beatriz não sei o sobrenome. E, ela foi até muito drástica, na primeira consulta. Ele veio 

arrasado pra casa, porque ela disse que ele poderia até estar com uma cirrose, e que, 

naquela ocasião, realmente, você não podia associar os dois tratamentos, hepatite e 

tuberculose. Ele teria que terminar os nove meses da hepatite... 

 

DN - Da tuberculose. 
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AP - Da tuberculose.  

 

MM - Da tuberculose, pra entrar com o tratamento do... da hepatite C. Então, nós 

ficamos num clima de ansiedade terrível, né? Mas, houve um Congresso, não me 

lembro onde, não sei se foi em Genebra, não sei. Que foi Márcia Rachid, foi a Cídia e 

tal, chegaram a conclusão de que já poderia associar, sim, o remédio tanto pra hepatite 

como pra tuberculose. Aí, já melhorou o negócio. Apesar de que, o vírus estava 

altíssimo da hepatite, né? Só que é uma hepatite, você deve ter conhecimento, que é 

completamente diferente da hepatite que eu ou você tenhamos. Não tem nada que 

ferver, que separar, nada disso, assim, como a tuberculose, também, a Cídia não 

recomendou nenhuma espécie de cuidado. Nenhuma, nenhuma, nenhuma! A não ser 

que ele tomasse, rigorosamente, os remédios. Então, ele começou e a médica disse logo 

a ele que não havia muitas opções de tratamento... que... a gente torcesse pra que desse 

certo com essas vacinas que... ela prescreveu, e ele toma essas vacinas lá... no... onde a 

Cídia dá consulta. Lá, na Lumina. É um enfermeiro, é pela veia. Ele toma segundas, 

quartas e sextas. Isso...  

 

DN - A vacina é pra quê?   

 

MM - ...possivelmente... heim?  

 

DN - A vacina é pra quê?  

 

MM - Pra hepatite C. 

 

DN - Pra hepatite. Hum.  

 

MM - Então, ele vai três vezes por semana, então, o enfermeiro aplica. Ele nem vê a 

Cídia. Ele vai lá só pra isso. Mas, seja terça-feira de Carnaval... como é? Segunda-feira 

de Carnaval, lá, funciona. Quem não pode sair do carro, o enfermeiro vem e dá a vacina 

dentro do carro. Lá, na Lumina, eles fazem isso. 

           Bom, depois que ele começou a tomar as vacinas, na próxima consulta que ele 

foi a Beatriz já com o resultado de um exame, aí, já tinha sido uma baixa fantástica, que 

ela até disse que, dificilmente, uma pessoa aceita tão bem... a vacina. Aí, foi baixando 

também a carga viral, chegou até a zerar a carga viral dele. Ficou indetectável. Mas, 

agora a Cídia, quando veio de... Chicago, uns dois meses ela veio de Chicago, e... ela 

me disse que esse... tabu, que nos Estados Unidos se faz muito de carga viral, carga 

viral, e você pode observar isso lá no grupo PELA VIDDA, todo mundo pergunta: 

“Quanto tá a sua carga viral?” “Ah! a minha carga viral tá isso.”, cria isso como sendo 

um fim de mundo. Nos Estados Unidos isto é o fim do mundo, mas é só lá! Porque na 

Europa... e ela estava dizendo e eu ouvi na televisão mesmo um médico dizer, que na 

Itália, que pouco se fala da Itália, o que que faz a respeito disso ou não, faz muito. Na 

França, faz-se muita pesquisa. E a pessoa entra em paranóia se ficar sempre pensando 

que tem que ficar com aquela carga viral, pequenininha, pequenininha. Tem gente com 

milhões de carga viral e tá ótimo! E tem gente que tá com ela zerada, hoje, indetectável, 

ela pega um resfriado, amanhã ela pode tá com 400, 500 de carga viral. Então, isso a 

pessoa tem que esquecer um pouco. Porque, realmente, se vo... você for pensar se um 

paciente... soropositivo ficar pensar em todas as doenças oportunistas, ele vai 

enlouquecer. Não é possível! O meu filho deu azar agora, apareceu essa dor que... não 
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se sabe a que atribuir, vamos ver o que o neurologista diz, porque... quando ele estava 

tomando... eu acho que era... Cripsivan, Tripsivan, sei lá. Nome de remédio é uma 

responsabilidade que é dele, então eu, eu não me meto. Ele afinou tanto as pernas, tanto 

as pernas, que as veias todas, você pode examinar uma a uma, porque estão todas a flor 

da pele. Como aquelas senhoras de idade que tem aquelas varizes grossas, horríveis. E 

varize dói. Só que, ele sente dor na perna, mas sente mais no pé. E ele, isso, a Cídia 

demorou um pouco a dar atenção. Então, ela dizia: “Ah, isso eu tenho.” Uma vez ela... 

 

DN - Mas isso já tem tempo, também? Essa dor no pé?  

 

MM - Não, tem pouco tempo, tem pouco tempo.  

 

DN - É mais recente.  

 

MM - É. Tem pouco tempo. Tem dois meses que eu falei com ela. Não. Eu já estava 

aqui. Tem menos de dois meses, quando a dor foi aumentando. Que ela veio gradativa. 

Ele pulou o carnaval, os quatro dias! Ele saiu em escola de samba. Foi na ala da Márcia 

Rachid. Por sinal que não tinha mais nem um paciente dela. Porque no dia que... a São 

Clemente desfilou, era uma ala de gays, né? Mas, quando ele desfilou, o Felipe que 

tinha desfilado emprestou a fantasia pra ele, então, tava só ele e Márcia Rachid. E ela 

samba no pé mesmo! Ela vai a luta mesmo! Então, ele... teve uma manhã, que eu ouvi 

ele gemendo, gemendo, gemendo, eu me levantei, eu disse: “Que que há?” Aí, ele disse: 

“Eu estou com as pernas, que eu não me agüento.” Aí, eu peguei o telefone e liguei pra 

Cídia, eram seis horas da manhã. Aí, ela disse: “Magdalena, eu acabei de chegar. Fui 

levar uma cunhada no aeroporto, me deixa dormir mais um pouco.” “(ruído de negação) 

Negativo. Negativo. Você vai ter que falar com o Otávio Júnior e é agora. Ele não 

dormiu a noite inteirinha, e ele não vai esperar que você durma mais um pouquinho, pra 

poder ter um alívio. Novalgina, ele tomou a noite inteira. Ele já tomava 50 gotas e não 

está fazendo efeito.” Então, ela... disse assim: “Ah, Magdalena! Mas eu tenho tantos 

pacientes que vão se arrastando pra trabalhar com essa dor...” - porque tem mesmo, é 

um dos remédios, mas você não pode fazer por eliminação e ir tirando, um a um, pra ver 

qual é o que provoca aquilo, porque ninguém pode deixar de tomar. Ela trocou esse, que 

ele tomava, que eu não sei qual foi, que não adianta de nada. Quer dizer, não era ele. A 

dor permaneceu. Então, quando ela me disse isso, eu digo: “Olha, eu lamento muito por 

todos esses pacientes seus, que vão trabalhar se arrastando, mas o paciente que me 

interessa é o meu filho e você vai falar com ele agora.” Aí, chamei o Otávio Júnior, 

Otávio Júnior veio falar com ela, no telefone. Aí, ela disse: “Olha Otávio...” - porque ela 

sabe que eu gosto muito dela, adoro ela, mas outro dia eu disse a ela: “Olha, já se foi do 

tempo e eu aprendi no Congresso do Hotel Glória, eu não falo, aliás eu nunca falei. Eu 

já lidei com doença a vida inteira, eu nunca falei com médico olhando pra cima não. Eu 

olho olho no olho. Pra mim é de igual pra igual. Ele é médico, eu sou professora, 

também, sou culta, não sou nenhuma imbecil, porque que eu vou achar que ele é o todo 

poderoso? Isso não existe comigo. Então, o Otávio Júnior... ela disse: “Olha, vamos 

fazer o seguinte: eu hoje vou dar consulta em Jacarepaguá. Então, você vai lá e pega 

receita comigo, que é um Triptanol, que ele é antidepressivo, mas era pra atingir essa 

parte dos nervos, que é só dos membros inferiores. Aí, ele disse: “Não. Não vou não. Eu 

hoje vou tomar vacina...” 
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Fita 5 – Lado B 

 

DN - Pronto. 

 

MM - Ele disse: “Você liga pra Lumina e pede a um dos médicos lá, que já deixe a 

receita pronta, pra quando eu for tomar a vacina pegar.” Ela disse: “Ah! Então, eu vou 

fazer isso.” E... foi assim que foi feito. Ele quando voltou, tomou logo o remédio. O 

remédio no começo dava uma soneeeira, porque é antidepressivo e tal. Hoje em dia, 

olha (bater de mãos) é mesmo que água. 

 

DN - Ela acrescentou esse remédio nos que ele já tomava?  

 

MM - Acrescentou. Mas, não adiantou absolutamente de nada. Tanto que a, primeira 

vez que ele foi ao neurologista, a primeira consulta, ele mandou logo diminuir a dose. 

Porque, também, eu acho que não podia tirar de todo, né? Então, ele diminuiu a dose 

porque não serviu de nada. Quando foi... ele teve consulta, tem o quê? Uns 20 dias. Ela 

me telefonou... ele estava aqui vendo televisão comigo. Aí, disse assim: “Eu queria que 

a senhora fosse a minha consulta com a Cídia... amanhã.” Aí, eu disse: “Eu vou.” 

Porque, ele sempre gostou que eu fosse, depois que ele começou a freqüentar o PELA 

VIDDA, naturalmente ele ficou com receio de que outros vissem ele com a mamãe e 

fossem achar que era o filhinho da mamãe. Aí, ele passou a ir sozinho. Eu respeito. 

Mas, no fundo, ele tinha receio que eu achasse que ele não me dizia tudo o que a médica 

passava pra ele, né? Que ele me omitia certas informações. Então, logo depois que ele 

me pediu pra ir, toca o telefone, é ela. Aí, ela disse: “Ah, Magdalena, eu queria te pedir 

pra ir a consulta, amanhã, com o Otávio. Porque, eu estou achando que eu estou tendo 

problemas com o Otávio. O Otávio já não me trata mais da mesma maneira e mais não 

sei o que e pa pa pá...” Eu digo: “Olha, ele te passou a perna. Porque, ele acabou de me 

pedir pra ir.” Aí, eu fui, fui com ele.  

          Ele já tinha se queixado com ela dessas dores das pernas. E ela via e tal, ficava 

por isso mesmo. Nesse dia ela, aí, fez um exame... eu junto... ela, aí, fez um exame que 

eu fiquei meio atemorizada, porque ela mandou que ele fechasse os olhos... Primeiro fez 

aquele do martelinho e tal. Depois, com agulha, ela foi fazendo e ela dizia: “O que que 

eu estou fazendo?” Aí, ele dizia: “Você tá apalpando... seus dedos.” Outra hora, ela, 

sempre, com a agulha, aí, ele dizia: “Agora é um martelinho.” Quer dizer, ele estava 

com a sensibilidade dele muito abaixo do que seria normal. Ela examinou, pediu lá os 

exames, aí, eu disse: “Olha, eu queria que você pedisse uma radiografia de tórax...”, 

porque eu não sou boba, eu tenho muita estrada, Dilene. Muita. Longa estrada. Eu digo: 

“Eu quero uma radiografia de tórax, mesmo pra controle. Ele já teve a tuberculose. Ele 

tem sempre esse pigarro. Eu acho prudente, não todo mês, mas, periodicamente, fazer.” 

Aí, ela pediu e receitou e pa pa pá, pa pa pá. Quando acabou tudo, ela disse assim: 

“Otávio, eu queria conversar uma coisa com você, até por isso mesmo eu pedi a 

Magdalena...”, achei ridículo ela dizer isso, parecia um menininho de jardim da 

infância, que precisava a professora chamar a mãe pra fazer queixa. Achei ridículo! 

Mas, ela se deu mal. Porque, ela disse... ele disse: “Por que?” Aí, ela disse: “Ah, porque 

você está completamente diferente comigo. Nenhum paciente me trata como você está 

me tratando. E eu quero colocar você à vontade pra procurar outro profissional. O 

Mauro, inclusive...”, que é um dos diretores da clínica, da mesma clínica, que é o 

médico da Valéria, que é do Carlos, também. “...você procura o Mauro é muito 

competente e... e eu não me importo. Você tem que se sentir, à vontade. Eu acho que, 

nós dois, não estamos mais acertando.” Aí, eu disse: “Cídia, agora, você vai me ouvir.” 
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- ela não mandou que eu fosse? Então, eu não ia de bonequinha de presépio. Aí, eu 

disse: “Olha, você já tem perdido paciente, por causa da sua maneira de falar. Por duas 

vezes, em novembro, Otávio Júnior teve que se hospitalizar na Ordem, e das duas vezes 

você, pelo telefone, disse a mim que era piti dele.” Quer dizer, piti que ela chama, é 

frescurinha. “...Com o Vanderlei foi a mesma coisa. Fui eu que indiquei o Vanderlei pra 

ser seu paciente. Você não foi gentil com ele, não levou o rapaz a sério...” - porque ele é 

muito esvoaçante. Então, ela levava sempre na troça - “...ele voltou pra antiga médica, 

Cídia.” “Ah, eu sei. Mas, eu tenho cento e poucos pacientes, não sei o quê.” Eu digo: 

“Não importa. Você tem que saber lidar com todos, da mesma maneira.” “Ah, mas eu 

tenho problemas em casa, de pessoas com doente.” “Escuta, e eles? Você acha que eles 

não tem problema. Os seus problemas, você quer comparar com o deles? Você vai ficar 

sem paciente nenhum! E, olha, Cídia, isso que você tá dizendo eu já disse a ele há muito 

tempo. Nós estamos aqui, hoje, porque temos confiança em você. Porque, senão fora 

isso, eu já tinha sugerido a ele há muito tempo, que procurasse o Mauro. Aqui mesmo, 

na mesma clínica. (barulho de bater na mesa) Não precisava ir longe, não. Era aqui. Eu 

já tinha sugerido a ele.” Aí, ela ficou super sem graça. Otávio Júnior pegou assim... 

 

DN - E você falou nesse tom, Magdalena?  

 

MM - Falei, falei... Falei nesse tom. Porque, ela gosta muito... ela, eu disse a ela:  

“Você, o Vanderlei saiu de você, porque você inibia o Vanderlei.” O Vanderlei tava 

com uma suspeita de pneumonia e eu fui com ele pro hospital, ele tava até meio 

afastado de mim, por causa daquela pessoa do grupo, que eu organizei uma festa de 

Natal e fizeram um complô, não veio ninguém. Ninguém! Vinham nove. Não veio 

nenhum. Eu gastei uma baba só de enfeite, pra cada um levar pra casa. Não era presente. 

Mas, boicotaram a Magdalena. E ele entrou no meio. Então, nunca mais tinha me 

telefonado. Nesse dia, eu recebo um telefonema do cartório onde ele trabalha, e uma 

pessoa dizendo: “Ah! É a mãe do Otávio?” Eu disse: “É.” Ela disse: “Ah, o Vanderlei 

pediu que... a senhora... pediu que eu avisasse que ele está na emergência na Ordem na 

Penitência.” Aí, eu digo: “Tá bom! Obrigada.” Aí, liguei pra emergência... não. 

Primeiro liguei pra sala de internação pra ver se ele já estaria internado, né? Porque, ele, 

depois eu vinha saber, não conseguia localizá-la, nem pelo celular, nem por bip, a casa 

dela não atendia. E ele não... porque ela achava que tudo dele era fricote. Ele sozinho 

aqui, ele não tem família. A família dele é toda de Conservatória. Então, eu liguei e 

disseram que da sala de internação ele não tinha ido, ainda. Aí, eu liguei pra 

emergência, aí disseram: “Ah, ele está aqui ainda, está esperando só vagar um quarto.” 

Aí, eu disse: “Por favor, eu podia falar com ele?” Aí, chamaram ele, aí, eu disse: 

“Vanderlei?” Ele disse: “Oh, Dona Magdalena.” Eu disse: “Em que eu posso lhe 

ajudar?” Bom, ele nunca mais tinha falado comigo, né? Eu disse: “Em que eu posso lhe 

ajudar?” “Ah, Dona Magdalena! Eu não consigo ligar pra Cídia. Eu tô me sentindo 

péssimo, com frio, dor de cabeça, dor na nuca.” E quem tem essa doença, tudo pode ser 

importante. O que pra nós pode ser uma simples enxaqueca, pra eles pode ser uma 

meningite! O, o pescoço enrijecido, dor no pescoço. Pode ser milhões de coisas pra 

quem tem essa doença. Então, eu disse: “Você gostaria da minha presença aí?” “Ah, eu 

gostaria muito.” Eu digo: “Eu estou indo praí.” Peguei uma lata de leite em pó, pasta de 

dente, sabonete, toalha e pá. Peguei um táxi e lá fui eu.  

 

DN - Ela pensa em tudo. (risos)  

 

AP - Todas as vezes. Isso é um ritual, já na Magdalena. (risos) 
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MM - É. Aí, fiquei... 

 

AP - Tem sempre essa pastinha. (risos) 

 

MM - Aí, fiquei, lá, com ele. Daí, depois, eu consegui localizá-la, né? Ela disse: “Ah, 

Magdalena! Pois é! Não havia necessidade dele ir.” Eu disse: “Cídia, você nem viu ele, 

ainda.” “Ah, mas isso é frescurinha, porque Vanderlei inventa mil coisas, não sei o 

quê...” 

   Na vez primeira que ela foi pro Otávio Júnior que ela disse que era piti. Ela 

entrou, sabe quando a pessoa tá encapetada, num domingo de manhã? Mas ela entrou 

com o capeta. Tava até de vestido longo. Mas a cara metia medo! E mandou ele se 

internar. Quer dizer, não foi de brincadeira, né? 

   Bom, então, com o Vanderlei quando ela chegou, ela começou: “Você não 

tinha nada que vir pro hospital, isso eu te dava antibiótico pelo telefone, te receitava. Eu 

digo: “Eu não confio em receita por telefone, não. E eu tô aqui com o Vanderlei, porque 

Vanderlei é meu filho, também. Então...” Eu esqueci que tava de mal com ele, nem 

perguntei a ele nada, nem toquei no assunto. Aí, ela mandou, logo, colocar no soro, 

fazer exame de sangue e de urina, pa, pa, pá, pa, pa, pá, pa, pa, pá. Depois... sempre 

dizendo a ele que ele não precisava ficar lá, não sei o quê. Afinal de contas, ele ficou 

três dias. Então, eu ficava de dia, Otávio Júnior ficava de noite. Aí, ela, depois, um dia, 

chegou lá e disse assim: “Eu vou te dar alta hoje. Aí eu disse: “Eu vou levar ele lá pra 

casa.” Ela disse: “Não!” Ela em pé. Por isso é que eu falo com ela nesse tom. Porque ela 

fala comigo, também. E medir força comigo é difícil. ... Eu não levanto bandeira, mas se 

eu abraço a causa é um... poderia ser o meu filho ali, né? Então, eu vejo por esse lado. 

Aí, ela disse: “Não!” Ela de pé. Mas, ela disse: “Não! Se você quer levar alguém pra sua 

casa leva a mim.” Eu disse: “Eu vou levar o Vanderlei.” E trouxe.  

 

DN - Mas por que ela disse não?  

 

MM - Porque ela achava que tudo que ele tinha era fricote. De repente, Dilene, podia 

até ser...  

 

DN - Não havia necessidade de você dar essa cobertura toda. 

 

MM - É, exatamente. Mas, isso é problema meu, não é dela. 

 

DN - Sim, claro.  

 

MM - Eu não pedi ajuda a ela. Então, não tem nada a ver. Eu sei que eu nesse dia, lá, eu 

disse a ela, que ela ia perder muito paciente, por causa desse temperamento dela, né? E 

aí, o Otávio Júnior já disse: “Agora... ele, agora, deu-lhe uma cipoada...” Porque outro 

dia ela ligou lá pro grupo... dizendo que tinha sabido que a Secretaria de Saúde não 

tinha mais verba pra dar remédios. Que ia ficar todo mundo sem remédio. Ora, você vê 

naquele grupo quanta gente, ali, não pode comprar remédio. Eu mesmo, os que o Otávio 

Júnior toma eu não poderia comprar, nem um mês. O que dirá com uma constância! Aí, 

ela telefonou pra ele, pra perguntar ao Hésio, se o Hésio sabia alguma coisa. Aí, o 

Otávio Júnior ligou direto pra Secretaria de Saúde e mandou chamar a moça 

responsável por essa parte de distribuição de medicamento. Aí, a moça disse: “Nem 

ninguém cogitou... nem ninguém ouviu falar disso na Secretaria de Saúde.” Ele, aí, 
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imediatamente, ligou pra ela disse: “Olha, o boato que você ouviu foi falso.” Ela ficou 

super sem graça, né? Ela disse: “Não! Como é possível? Me garantiram e mais não sei o 

quê.” E eu vou dizer... bom, mas isso eu não vou dizer gravando não. Depois, eu digo. 

Isso é particular. Mas... agora eu vou dizer... vou falar do grupo em si, posso? 

 

DN - Do grupo PELA VIDDA?  

 

MM - Porque da doença... 

 

DN - Que você acha que foi... 

 

MM - A doença está nesse ponto. Ele está com uma neuropatia aguda. E vai agora levar, 

no dia 25, o resultado do exame feito... 

 

DN - Quer dizer, esses exames foram a própria doutora Cídia que pediu?  

 

MM - Não, não, não, não.  

 

DN - Foi o neurologista?  

 

MM - Ela indicou o neurologista. Ele foi quem pediu os exames e... ele vai levar agora, 

no dia 25. No dia 20, ele vai pra médica da hepatite.  

 

DN - Ô, Magdalena, no ano passado, também, até na época que a gente tava fazendo a 

outra entrevista... 

 

AP - A outra etapa, né?  

 

DN - É. Ele andou mal, né? Internado. Fez a biópsia de fígado, não foi?  

 

MM - Então, foi isso que eu disse...  

 

DN - Então, foi por causa da hepatite.  

 

MM - Foi por causa dessas duas, dessas duas cirurgias. Dessas duas internações.  

 

DN -  Dessas duas doenças. Quer dizer, na verdade foi bem recente... 

 

MM - Foi.  

 

DN - ...quando ele começou a ter alguma coisa. 

 

MM - Foi. Foi. Porque depois da tuberculose, ele perdeu peso e tal, mas tava bem. Tava 

tudo sobre controle. Agora, quando... o negócio da hepatite derrubou ele, eu acho que, 

mais psicologicamente... 

 

DN - Porque já foi a seguir da tuberculose, também.  

 

MM -  ...nem havia terminado o tratamento da tuberculose. E no dia que ele foi saber a 

carga viral do vírus da hepatite, ele disse que nem ia voltar pra casa. Ficou desesperado. 
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Eu pensei que ele fosse acabar com a vida dele, mesmo. Mas, superou isso. Depois, com 

a vacina, veio essa... essa mudança de comportamento, dizendo que podia associar os 

dois tratamentos e tal. Então, ele não continuou a emagrecer. Ele permanece magro. 

Hoje, ele é um rapaz magro. Ele vestido é um rapaz magro. Ele de bermuda, eu não 

posso nem olhar... que dá aflição. Ele tinha umas pernas! Hoje, minha filha telefonou... 

a Clarice tá horrorizada! Porque ela veio aqui num dia, até que o Felipe estava. E ela 

ficou horrorizada quando ela viu o irmão. E ela tem um medo louco que eu morra 

sobrecarregada pela doença dele, né? Então, ela fica em pânico. Eu acho que mais por 

mim, do que por ele. Então, ele disse: “Diz a Clarice pra trazer uma mala pra levar 

roupas minhas...” 

 

DN - Que não cabem mais.  

 

MM - Que não cabem. Que não cabem. Nunca vão caber, né? Ternos de linho 

lindíssimos. Ele não tem nem pra quem dar. Terno, meu genro não usa. Mas, camisas... 

Ele outro dia tava perguntando ao Vanderlei se conhecia alguém que usasse... são ternos 

bons, também, não vai dar, assim, pra um porteiro do prédio. Vai dar a quem você sabe 

que pode usar, né? Bom, aí, essa parte dele está nessa parte da neuropatia... Hum? 

 

DN - Não, eh... a gente se pergunta é o seguinte, Magdalena: Como é que é isso pra 

você de ter cuidado durante 12 anos do seu marido que, em suma, teve uma doença 

grave e de longa duração, né? 12 anos é longuíssima duração, até, poderíamos dizer pra 

uma doença, né? Que não é, exatamente, o que a gente chama de doença crônica... 

 

MM - Não é mesmo.  

 

DN - ...que acompanha a gente pro resto da vida, né? É uma doença de longa duração o 

que o seu marido teve.  

 

MM - Por exemplo, o diabético ele toma os paliativos dele... 

 

DN - Sim. Vai...  

 

MM - ...mas a doença do meu marido era uma progressão.  

 

DN - Sim, vai ter a diabetes a vida inteira. Mas, a do seu marido não era, exatamente, 

isso.  

 

MM - Eu já vou responder... 

 

DN - E, agora, de novo você enfrenta essa situação com o teu filho.  

 

MM - E vou... e vou dizer a você. O meu lado de ser espírita faz eu me sentir mais 

amedrontada ainda. Porque, o pai dele com problema neurológico. A minha mãe tinha 

problema neurológico. Eu perdi um irmão, com dois anos teve o primeiro ataque 

epilético. Morreu aos 27 com um tumor na cabeça, mas, aí, era neurologia, 

neurocirurgia. Os meus prognósticos pro meu filho são aterradores. São os mesmos da 

irmã dele. Ele hoje tava andando, estava tirando... tava de pijama, ainda, fui tirar umas 

roupas no secador... também, eu finjo que eu não vejo. Porque, senão eu vivia chorando. 

Aí, eu vi que a perna dele falseou. Falseou mesmo, a perna esquerda, dobrou. Eu tenho 
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medo que ele fique com a parte motora inferior extremamente prejudicada. Eu entendo 

alguma coisa... 

 

DN - E você acha que0 seria por essa herança... de doença neurológica? 

 

MM - ...genética vá piorar um quadro que pode, também, ser decorrência da AIDS. 

Acredito que seja decorrente da AD, AIDS, mas com uma agravante genética. Quer 

dizer, são duas agravantes: a da doença e mais essa parte genética. Agora, eu acho... eu 

sou muito cética e acredito muito pouco em médico, agora. Numa dessas internações 

que ele fez, ele foi fazer uma tomografia, lá, no Hospital Samaritano, um hospital que 

você não põe em dúvida a boa qualidade. Então, um determinado número de células no 

cérebro, que deveriam ser no máximo quatro, eu acho que ele tinha 20 e poucas. ... Eu 

conversei com ela, particularmente, aí, eu disse: “Ô, Cídia, porque não fazer... este 

exame mais moderno...”, que agora eu tô querendo me lembrar o nome...  

 

AP - Ressonância, não? 

 

MM - Ressonância Magnética. Assim como o das pernas, eu disse: “Por que não uma 

densitometria óssea?” E ela me deixa sem respostas. Porque, ela mesmo não sabe as 

respostas. Minha esperança é que o neurologista elucide alguma coisa, porque boba, eu 

não sou. Eu acho que a tendência está sendo de piora... porque ele chega do trabalho 

vermelho, vermelho de dor. Ele sempre foi muito corado, mas chegar ao ponto de estar 

vermelho, porque tá com uma dor insuportável é porque ele está piorando. Porque, ele 

está tomando o medicamento, tá fazendo massagem. São paliativos, mas a massagem, o 

exercício é bom! Ela tinha dito que era bom. Ele queria fazer natação, ela não achou 

prudente. Então, ela nem sabe o que que é prudente, o que deixa de ser. Então, eu estou 

fazendo por instinto as massagens a pedido dele. Inclusive, disse a ele quando for ao 

neurologista, que ele não quer que eu vá, não sei se ele tem medo que eu arreie, não sei. 

Eu disse a ele: “Diga que você está fazendo massagens, que eu estou fazendo... 

mexendo nos dedinhos, nas articulações todas, com a mão bem untada. Pergunte se é 

válido fazer.” Porque, às vezes, a gente tá fazendo... tá pensando que tá fazendo bem e 

está sendo prejudicial, de alguma forma. Então, tem que perguntar. ... 

  Que outra pergunta? Bom, eu estou em pânico... pra não dizer que eu estou 

desesperada. Meus prognósticos são os mais sombrios. Eu não tenho conhecimentos 

médicos, mas tenho vivências com problemas neurológicos. Porque, eu não 

acompanhava só o meu marido, porque como não tinha quarto particular, era 

enfermaria, então, eu conheci casos, ali, que não... eram diferentes do dele, mas eram 

problemas neurológicos. Então, eu tenho muito medo, eu estou em pânico. Só não posso 

deixar passar isso pra ele. Agora, quando ele fica até duas, três, quatro horas da manhã 

sem conseguir dormir, com a dor, eu fico aqui sentada com ele. Ele faz lanches de 

madrugada, porque, aí, o estômago sente falta de alimento, ele ficar sem dormir. 

Quando eu escuto o barulhinho da rede, nheco, nheco, eu, imediatamente, eu me 

levanto, pra ver. Então... é uma coisa que... eu e a irmã dele estamos... 

 

DN - Mas, você se sente, assim, com total disponibilidade de, no mínimo, fazer 

companhia a ele?  

 

MM - Olha, você sabe o que que eu penso? Você vai ficar escandalizada. E eu não sei 

se, em outra oportunidade, naquelas vezes, eu lhe disse isso. Eu tô um pouco zangada 

com Deus, pra não dizer que eu tô muito zangada... Porque se eu não fosse espírita, eu 
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diria que... “Por que ele?” Ele foi o meio esteio, a minha bengala na doença do pai dele 

toda! Foi um menino que nunca precisou levar uma palmada, nunca precisei mandar 

estudar, nunca andou com más companhias, nunca me deu problema. Saímos juntos, 

íamos a shows juntos. Nunca se importou de nada, dividíamos tarefas, dividíamos 

despesas. Ele doente como ele está agora, ele passa as camisas e as calças dele, Dilene. 

Eu morro de ver. Mas, eu não quero que ele se sinta um inválido! Eu, hoje, passei, tá lá 

pendurada no quarto dele, pra festa. Porque, senão, se eu me deixar levar só pelo 

sentimentalismo, as coisas piorando, eu não vou ter estrutura pra segurar. Então, eu tô 

fazendo um jogo duplo. Eu faço um jogo de quem não está dando muita... importância... 

ao que está acontecendo e deixo ele fazer as coisas. Às vezes, ele diz assim: “Não dá pra 

senhora passar essa camisa pra mim, hoje?” Aí, eu digo: “Passo.” Mas, se ele não me 

pedir, eu deixo ele passar. Fico com o coração apertado. Mas, faço. A inapetência dele, 

eu tô gastando em supérfluos o que está me botando no vermelho, no cheque especial. 

Porque, eu, agora, compro chocolate de toda qualidade, é morango. Paguei no fim de 

semana duas caxinhas de morango, porque eram selecionadas, naquela caixinha de 

plástico, paguei cinco reais, cada caixa. 

 

DN - Tá fora de época, o morango.  

 

MM - Compro tudo quanto é qualidade de suco, de biscoito, é presunto, muzzarela, é 

miojo, é miojão. É tudo pro que ele tiver vontade, ele poder ter. Mas, nunca 

demonstrando que é porque ele está doente e que precisa, entendeu? Ontem, ele chegou, 

eu disse: “Você não vai jantar? Porque, eu já lanchei.” Aí, ele disse: “Não, eu comi... eu 

saí, lá, do grupo e comi uns pães de queijo com a Simone.” Aí, eu digo: “Pão de queijo 

não é jantar.” E não disse mais nada. Daqui a pouco, ele levantou, foi lá e fez um 

miojinho pra ele com salsicha e comeu. Quer dizer, eu faço a coisa parecer mais natural. 

Agora, é muito mais difícil. E torno a dizer, não sei se já tive ocasião de dizer a Ana 

Paula. Nunca mais vou criticar as mães que não fingem, não. São mesmo, realmente, 

insensíveis. É auto-preservação e é um direito de cada um. ... Não fui eu que fui 

procurar essa doença, foi ele. ... Quem tá pegando as rebarbas sou eu. E eu sofro muito 

mais do que ele porque eu me sinto impotente pra poder ajudá-lo. 

  Eu, outro dia, estava aqui conversando com o Felipe... o Felipe estava sozinho, 

você veja que peças a vida prega na gente! Ele é soropositivo. A mãe dele estava muito 

mal, mas o médico mandou pra casa na esperança dela melhorar, um pouquinho. Mas, já 

tá mal de novo, já tá só esperando mesmo... Então, o médico prescreveu que ela tomasse 

dois sacos de sangue. E ela disse pra ele que não queria tomar de jeito nenhum. “Mas, 

por que mamãe? A senhora vai melhorar. A senhora toma, que a senhora vai melhorar.” 

Ela disse: “Eu não quero, porque eu tenho medo.” Aí, ele disse:  “De que?” Ela disse: 

“Deu pegar AIDS.” Ela não sabe que ele tem nada. ... Ele chora quando ele fala comigo. 

Eu acho que é só com quem ele pode chorar. Porque, os pais são separados, ele tinha 

oito anos quando o pai saiu de casa. Realmente, são ele e a mãe, só. Ela já tem 73 anos. 

73 ou 77, não sei. Então, a gente, eu finjo. Eu não sou indiferente. Não é nem 

indiferença, porque eu tenho mil cuidados. Ele sabe. Ele antes de trabalhar, eu tenho que 

me levantar pra fazer as massagens nele, depois, eu deito pra dormir porque eu não 

durmo bem de noite...  
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Fita 6 – Lado A 

 

DN - Diga. Há mães... 

 

MM - Agora, há mães, Dilene, realmente, que não ligam a mínima. Eu soube de um 

rapaz, outro dia, que a mãe disse a ele, e ela não nega... a mim, pelo telefone: “Vocês 

todos com essa doença, vocês tinham mais era que morrer. Isso é doença de pouca 

vergonha! Então, eu não tenho pena, não. Vocês todos tinham mais era que morrer.” 

Essa, eu já não acho que seja nem preservação, auto-preservação, eu acho que essa... eu 

não sei. Nem sei que adjetivo... exista pra qualificar uma criatura dessa.  

 

AP - Posso te fazer uma pergunta, Magdalena? 

 

MM - Claro.  

 

AP - Que você tá falando sobre... (pigarro) sobre a AIDS e tal, e você falou há um 

tempo atrás, aí, sobre procurar a doença, né? E falou sobre a relação das mães e tal, que 

você não condena, as mães que se preservam... 

 

MM - Agora.  

 

AP - ...que se envolvem, pois é. Aí, assim, como é que você vê a AIDS, Magdalena?  

 

MM - Ah, você sabe? Isso é uma coisa, é uma metamorfose que ocorreu comigo depois 

disso tudo que eu tô falando com a Dilene. 

 

AP - Você acha que as pessoas procuram a AIDS? 

 

MM - Não. Eu acho que as pessoas... facilitam a contaminação. 

 

AP - Aí, você tá se referindo ao homossexualismo? Ou não?  

 

MM - Não, necessariamente, não, necessariamente. Porque, que eu acho que, hoje em 

dia, uma mulher... vamos dizer que seja casada há 14 anos. ... O certo seria ou ela fazer 

um exame escondidinho do marido, que eu acho mais certo, porque ela dizer pro 

marido: “Olha, nós somos casados há tantos anos, mas agora eu só transo com você se 

você usar camisinha.”, vai ser ridículo! Ele pode até pensar que ela tá contaminada, né. 

E ele não sabe. Quer dizer, é um negócio meio complicado. Agora, a Magdalena: hoje 

em dia, eu sou uma mãe homossexualizada. Eu não sei se existe esse termo (risos). Mas, 

eu sou assumida... 

 

DN- Se não existe, você já inventou, né?  

 

MM - ...sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor.  

 

DN - E o que que é uma mãe homossexualizada, Magdalena?  

 

MM - Vou dizer: eu agora tenho um tipo de conversas com ele... que antes eu não seria 

capaz de ter e nem ele comigo. Mas, ele agora está me vendo assim tão aberta e achando 

as coisas... muito mais naturais. Porque, ele vê que os amigos dele conversavam 
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comigo, com naturalidade, coisas que ele não tinha coragem de conversar. Então, ele 

outro dia... tinha um rapaz que ele conheceu. Não era do grupo, ele conheceu numa 

sauna e o rapaz ligava pra cá, assim, duas vezes por semana telefonava e... dizia assim: 

“É da casa do Otávio?” Aí, eu dizia: “É.” Ele disse: “Quem está falando aqui é o Pedro, 

ele está em casa? Ele poderia atender?” - muito delicado o rapaz. Se estivesse eu 

chamava, se não estivesse eu não chamava. Aí, eu perguntei: “Esse rapaz é do grupo?” 

Ele disse: “Não, eu conheci numa sauna.” Aí, eu disse: “E que tal ele?” Aí, ele disse: 

“Ele não é bonito, assim, de rosto não, mas tem um corpo muito bacana...” O Felipe 

fica... assim: “Magdalena! Meu Deus! Como é que você conversa essas coisas com o 

Otávio?” Realmente, eu acho que eu agora sou um... grãozinho de areia numa praia de 

Copacabana. Sabe porque, eu sou quase uma exceção mesmo a regra. Então, isso... ele 

disse isso, que o rapaz... simplificando, que era bom de cama, mas... que ele não... ele, 

meu filho, não estava em busca disso. Ele estava em busca de uma relação afetiva, 

entendeu? Então, o rapaz telefonava, aí saíam. Depois, o rapaz telefonava, ele dizia: 

“Ah, mãe, diz que eu não estou.” Aí, eu dizia: “Olha, você me desculpa ele acabou de 

sair.” Outras vezes telefonava: “Ah, diz que eu tô no banho.” E o rapaz não dava o 

telefone dele. Nunca deu. Quando foi um dia, ele telefonou e disse que queria falar, aí 

eu disse: “Um momento.” Cheguei aqui, ele tava vendo televisão, aí ele disse assim: 

“Quem é?” Aí, eu disse: “Disse que é um amigo seu, mas não quis dizer o nome.” 

Mentira! Ele disse...  

 

DN- Você sabia quem era?  

 

MM - Não, ele disse quem era. Aí, ele disse... foi falar no telefone, depois quando ele 

voltou ele disse: “Por que que a senhora não disse que era o Pedro?” Eu digo: “Porque 

eu não sou office-boy, não sou garota de recado. Quem tem que decidir se quer ou não 

quer é você e não eu. Se eu dissesse que era você, você ia me mandar inventar outra 

desculpa. Então, você agora já...”, disse mesmo a ele. Disse: “Olha, esse tipo de relação, 

eu não estou afim, eu estou interessado por outra pessoa. Então, eu queria que você não 

me telefonasse mais.” E pronto! Mas, tinha que ser ele a tomar a iniciativa. 

  Então, ele agora, ele vê um rapaz na televisão, um corpo bonito, uma coisa 

assim. Ele: “Puxa! Mas esse cara é bonito. Olha que corpo ele tem e tal.” Porque, ele vê 

que os outros já tem esse tipo de conversa comigo e não tem nenhum tabu, mesmo na 

presença dele, de conversar comigo certas coisas. Então, ele começou a se abrir, mas, 

agora nessa... fase de bonança. Porque, naquela segunda-feira que eu fui aquele grupo... 

repercutiu aqui em casa. Houve o maior quebra pau, meu com ele. ... Eu vim cheia de 

fluidos negativos. E, eu acho que não há quem não acredite em força positiva ou 

negativa, seja espírita, (bater de mãos) católica ou o que seja. Se a pessoa é capaz de 

matar uma plantinha, meu Deus do céu! Só com o olho, até inconscientemente! E... foi, 

justamente, a pessoa que eu não queria ver no grupo. Surgiu o nome dessa pessoa. Aí eu 

estava fazendo as massagens dele... Eu sentada aqui, ele deitado na rede. Aí, quando eu 

falei uma coisa... ele deu uma rabanada, botou as pernas pro outro lado. “Não vou mais 

fazer massagem nenhuma.” Eu digo: “Vai! E é agora que você vai fazer. Não é pelas 

suas perninhas, não. É pelo dinheiro que eu gastei, comprando remedinho. Vai fazer 

agora! E se não me acordar amanhã pra eu fazer, eu vou a farmácia, vou devolver tudo e 

vou comprar em remédios pra mim. Ele virou as perninhas bonitinho e eu fiz a 

massagem. Então, eu sou como um morceguinho, também, às vezes, sabe? Às vezes, eu 

sou. Porque, tem que ser. Se eu achar que ele é um pobre coitadinho, que a doença pode 

matá-lo com qualquer infecção que surja, ele é quem vai ficar paranóico. Aliás, dois, eu 

e ele. E eu vou lhe dizer se a... nessa segunda-feira... aconteceu isso, né? Muito bem. No 
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dia seguinte, de manhã, que a pessoa me viu... e eu vi a pessoa. Ele muito sutilmente, 

fingiu que não me viu e eu virei pra Ana Paula e comecei a conversar. Então, nos vimos 

e não nos vimos. Quando nós che... quando eu cheguei, nessa hora que eu tava fazendo 

a massagem, ele disse: “A senhora viu fulano?” Aí, eu disse: “Vi.” “A senhora falou 

com ele?” Eu disse: “Não. Nós fingimos que não nos vimos, com uma categoria que 

você precisava ver.” Aí, ele disse: “Ah, mas isso está afetando o meu trabalho. Porque a 

pessoa... trabalhar com uma pessoa num clima desse, isso é horrível. Eu vou acabar 

tendo que sair daquele grupo...” Porque ele agora como Secretário Geral ele já tem 

uma... uma certa... 

 

DN - Tem uma obrigação mesmo.   

 

MM - Não vou dizer uma autoridade. É. Mas, tem um nome mais a zelar. E, realmente, 

num ambiente de trabalho, você estar com uma pessoa com quem você não combina, os 

ponteiros não acertam é extremamente desagradável, em qualquer profissão.  

 

AP - Mas ele, também, tá com problema com essa pessoa? Não é só você?  

 

MM - Não, ele disse o seguinte...: “Eu...” Eu disse a ele: “Eu nunca mandei que você 

terminasse a amizade com essa pessoa, nunca. Você tá muito crescidinho, com 36 anos, 

pra eu selecionar as suas amizades. O que eu achava é que esta pessoa estava levando 

você a uma vida desvairada, de noitadas, muito gasto, coisa que você não podia fazer. 

Estava afetando a sua saúde, porque você não estava se alimentando, não tinha hora pra 

dormir. Todo fim de semana era fora, ia pra praia, passava o dia inteiro, ia almoçar às 

seis horas da tarde. Isso não era vida. Mas, não fui eu que disse a você que se 

incompatibilizasse com essa pessoa. Eu só era contra a vida que você estava levando, 

induzida pela pessoa.” Aí, ele disse assim: “Ah, mas a senhora me induziu.” ... Muito 

bem. No dia seguinte, ele já tinha chegado, porque desde de manhã que eu tento ligar 

pra tal pessoa. Mas, não conseguia. Uma hora tava num lugar, noutra hora tava noutro, 

ainda não chegou. Porque foi um dia de seminário. Quando foi sete e meia, Otávio 

Júnior já estava em casa, eu entrei no meu quarto, fechei a porta, porque eu não gosto 

que escutem os meus telefonemas. Aqui em casa não tem perigo de ninguém pegar em 

extensão, porque é hábito nosso e eu só gosto de conversar de porta fechada. Aí, eu 

liguei pro grupo e a própria pessoa atendeu. Aí, eu disse: “Você recebeu os meus 

recados?”, porque eu tinha deixado recado com duas pessoas no grupo. Falei com a mãe 

dele, falei pra casa dele e não conseguia. E eu não deixo pra amanhã o que pode fazer 

hoje. Tinha que ser aquele dia.  

 

DN - Isso foi anteriormente, não agora?  

 

MM - Não, foi na terça-feira, agora!  

 

AP - Depois do grupo.  

 

DN - Ah, na terça-feira agora.  

 

MM - É. Aí, quando eu liguei, ele atendeu, eu disse: “Você recebeu os meus recados?” 

Ele disse: “Recebi, mas estou muito ocupado por causa do negócio do seminário, mas 

eu ia ligar de casa.” Aí, eu disse: “Não, mas eu vou ser... rápida. O que eu tenho que 

dizer não vai tomar muito tempo. Eu só estou telefonando pra que você me desculpe 
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pela indelicadeza de ontem. Porque nós não... nós nos vimos e eu não tive a polidez de 

ir cumprimentá-lo. Você pode me desculpar?” Aí, ele disse: “Tudo bem.” Porque ele, 

também, deveria me pedir desculpas, né? Muito bem. Eu saí do telefone, cheguei junto 

do Otávio Júnior e digo: “Olha, acabei de botar o rabo entre as pernas, com ânsia de 

vômito. Mas, liguei. (barulho) Porque, da sua mãe você não vai ter um tantinho assim 

pra dizer que contribuiu de alguma forma pra que alguma coisa não desse certo. Eu 

passei (barulho) por essa humilhação, pra você não dizer que teria que sair do grupo, 

porque eu não falo com essa pessoa.” “Ah, não havia necessidade da senhora fazer 

isso.” Aí, mudou todo o clima. Aí, os irmãozinhos... maus, infelizes, aí foi tudo pela 

janela. 

  Eu tinha que me humilhar. Eu faço! Porque, eu sinto... pelo que eu sei, do pouco 

que eu sei de espiritismo eu não estou passando por isso, por acaso. Você veja, que toda 

vida, minha vida foi sempre neurologia e neurocirurgia. Toda vida! A única exceção foi 

papai, porque foi um câncer. Mas sempre, até Clarice teve suspeita de uma aneurisma. 

Fui namorar o Renato, Renato a mulher morreu com tumor na cabeça, tratava com o 

mesmo médico do meu marido, teve um espasmo cerebral. Fui eu que cuidei dele, 

fazendo massagens com orientação de neurologista. Então, eu acho que eu não posso 

escapar disso. Então, eu assumo. Agora, se preciso botar o rabinho entre as pernas pra 

ficar com ambiente tranqüilo em casa, porque, desde que nós viemos pra cá, nunca tinha 

havido um bate boca. Lá na Almirante Cochrane era um inferno, diário. Ele olhava pra 

mim, parecia que ele tava olhando um demônio, parecia que ele me odiava. Mas, ele foi 

trabalhada a cabeça dele por essa pessoa, pra afastar esse menino de mim. Não é nada 

de trabalho que eu tô dizendo ... 

 

DN - Sim.  

 

MM - ...de macumba, nada disso não.  

 

DN - Influência mesmo só com a convivência, né.  

 

MM - É. A sua mãe é super protetora. A sua mãe é isso, a sua mãe ... Até que eu 

comecei a perceber. E a pessoa só ligava pra minha casa em horários que ele não estava. 

Aí, dizia: “Tudo bem com a senhora?” Aí, eu dizia: “Nada, tô chateada. O Otávio Júnior 

tá diferente. Otávio Júnior não é mais o mesmo, pouco fala comigo, não sei o quê. Você 

queria algum recado?” “Não, eu só queria saber como a senhora estava.” Aí, com dois, 

três telefonemas você fica meio cabreira. Eu digo: “O que que esse cara tá tão 

interessado em saber de mim?” Aí, eu comecei a fazer o contrário. Quando ele ligava, 

eu dizia: - tá tudo ótimo! Graças a Deus, eu não sei se o Otávio Júnior se realizou, eu sei 

que olha está tudo ótimo! (bater de palmas) Ele, aí, deixou de ligar. ... Ele gostava que 

eu contasse que as coisas estavam péssimas. E, houve uma oportunidade que, também ... 

você sabe de quem eu tô falando, não sabe?  

 

AP - Sei. (tosse) 

 

MM - Quando houve um negócio de um estande lá na Petrobrás... eu troquei com um 

rapaz, de propósito, pra ficar com ele. Aí, ele disse coisas e ouviu outras, que nem 

Otávio Júnior sabe. Ele, aí, começou a esfriar um pouco, mas continuava a ligar pro 

Otávio Júnior. Só que eu atendia e era o mais seca possível. Ele dizia: “Tudo bem com a 

senhora?” Eu digo: “Tudo bem. Quer falar com o Otávio Júnior?” Eu chamava. Mas, 

tanto eu não estava errada que numa festa do grupo, que foi numa boate fechada, aí, 
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quem me telefonou foi a médica do Otávio Júnior, que estava com um paciente. Isso é, 

extremamente, sigiloso. Se, eu vou saber que foi você. ... Veja bem. 

 

DN - Viu, Ana Paula? 

 

AP - Que responsabilidade. (risos) 

 

D.N. -  Não gastar com (ininteligível)  

 

M.M. - Não, é claro. Se vazar foi você. Eu recebi um telefonema... foi poucos dias antes 

do Natal. Eu tinha mandado uma blusa muito linda pra Cidia, branca, bem moderna, 

transparente. Aí, ela ligou lá pra casa e eu disse: “Gostou da blusa, Cidia?” “Ah, adorei 

Magdalena! Mas, não é sobre isso que eu quero falar com você.” Aí, eu disse: “O que 

foi?” Ela disse: “Ah, porque aconteceu um incidente extremamente desagradável 

comigo na festa...”, porque, o Otávio Júnior levou o presente na festa.  

 

DN - A festa era o que? Do grupo? 

 

MM - Do grupo.  

 

DN - Do grupo PELA VIDDA? 

 

MM - É. Eu acho, era festa de final de ano.  

 

AP - Era do Natal, né? 

 

MM - E ela foi com um paciente dela, que nem pertence ao grupo, mas soube da festa e 

quis ir, tinha brigado com o namorado, porque o namorado é médico, e tava na fossa e 

insistiu muito, ela pra ir com ele. E ela não é muito de sair à noite, não. Mas ela, aí, foi. 

Então, ela disse que lá sentou-se numa mesa e de onde ela estava, ela via o Otávio 

Júnior à distância. Mas, essa pessoa não estava perto dele... nem dançaram, nada. Daí a 

pouco chega essa pessoa que ela não conhecia, depois reconheceu. Porque, foi fazer 

uma palestra lá no grupo, antes, e tinha reconhecido a pessoa, porque a pessoa começou 

a fazer perguntas pra enraivecê-la. Sabe quando a pessoa tá provocando? Ela sendo uma 

médica e ele... não era paciente dela, mas afinal de contas tem menos informação do que 

ela, né? E questionando, provocando. Então, chegou esse paciente dela, era um rapaz 

riquíssimo, da alta sociedade... Eh... descendente de russos direto, até teria título de 

nobreza, se houvesse. Então, esse rapaz chegou junto da mesa, quando ela me 

descreveu, eu disse o nome. Chegou: “Doutora Cidia, eu queria dizer uma coisa a 

senhora. Olha, eu sou apaixonado por um paciente seu, o nome dele é Otávio e eu 

queria que a senhora me desse uma mãozinha.” Aí, ela disse: “Olha, isso é problema seu 

e dele. Eu não tenho nada a ver com isso.” Ele, aí, saiu. Ela levantou-se e foi até o 

Otávio Júnior e disse: “Escuta, que indivíduo é esse...” - e descreveu pra ele - “...que foi 

a minha mesa me abordar, dizendo um negócio desse? Otávio, isso não é companhia pra 

você...” - e era nisso que eu me batia com o Otávio Júnior. Eu digo: “Ele não é 

companhia pra você, nem pra ninguém. Nem pra ninguém!” Porque, o que eu sei de 

participantes do grupo que tem esse rapaz aqui na goela, mas fingem pra manter um 

ambiente menos desagradável, não tá escrito. Eu sei pelo menos uns dez, (bater de 

mãos) entre moças e rapazes. 

 Não satisfeito...  e ele já tinha bebido à beça, porque o Otávio Júnior disse: “Ah, 
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é porque ele bebe muito, sai do sério.” Ele volta a mesa dela, disse assim: “Doutora, eu 

não sabia que a senhora era mulher goiaba.” Aí, ela disse: “Mulher goiaba?” Ele disse: 

“É, mulher goiaba gosta de bicha. A senhora sabia que tá sentada junto de uma bicha?” 

Aí, o rapaz virou pra ela e disse: “Cidia, merece resposta?” Aí, ela disse: “Não, vamos 

embora.” Levantaram e saíram. Ela me disse: “Magdalena, eu vou dar conhecimento ao 

Ronaldo, ao Hésio, ao PC, a todos. Eu não piso mais naquele grupo, tantas vezes eu seja 

convidada pra palestra, enquanto esse indivíduo pertencer (barulho) ao grupo. Eu não 

vou.” (barulho) E no dia seguinte, ligou lá pra casa e repetiu tudo pro Otávio Júnior. Só 

que o Otávio Júnior não sabia que eu já sabia e não me fez o menor comentário. Ele 

comentou com algumas amigas, mas assim cochichando, pensando que eu não sabia. 

Mas, a Cidia disse que não ficou ofendida por ela, ficou pelo paciente dela, que ele 

chamou de bicha. ... Que que há? É um desplante, um cara chegar pra uma pessoa, que 

ele nunca foi nem apresentado (bater de palmas) e dizer: ‘Eu sou apaixonado por um 

paciente seu.” Quer dizer, a implicância que eu tenho, tinha e vou ter até morrer, eu 

acho que é justificada. Eu acho que é justificada. 

 Agora, não tem nada a ver, por exemplo, a Simone é amicíssima dela... dele, nós 

conversamos sobre isso, eu digo: “Olha, Simone, eu sei separar as coisas. Eu não gosto 

dele, não tem nada a ver com você ser amicíssima dele. Eu vou continuar sendo sua 

amiga do mesmo jeito e você seja dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A 

gente tem que saber separar as coisas.” Agora, eu não sei o que sucedeu, porque não foi 

essa a causa do afastamento. Mas, houve um afastamento entre eles dois, que nunca 

mais esse rapaz ligou pra cá, nem lá na Almirante Cochrane, quando a gente morava lá. 

E, agora, pouco se falam. Até nesse almoço que eu dei aqui, era pra toda diretoria, ele 

faz parte da diretoria, Otávio Júnior passou por ele e disse: “Olha, está lá em casa. 

Mamãe vai fazer um almoço, se você quiser, está marcado pra uma hora.” Ele não 

apareceu. Não telefonou. Graças a Deus! E no aniversário dele, ele festejou no 

Carinhoso, aí... chamou Otávio Júnior, assim, por último. 

 Porque, ele tinha me dito, se o Otávio Júnior dissesse essa mesa aqui é preta, 

você, Ana Paula, o mundo inteiro podia dizer: “Não, é branca.” Que ele dizia: “Não, o 

Otávio tem razão, é preta.” Isso ele disse a mim, lá, na Petrobrás. Que o que o Otávio 

Júnior dissesse, ele assinava embaixo. Eu digo: “Escuta, você não se incomoda de ser 

capacho. Cadê a sua personalidade? Você não tá vendo que o Otávio Júnior tá usando a 

sua casa como ponto de referência, porque a zona sul oferece lazer que na zona norte 

não existe.” “Eu não me importo, eu quero é vê-lo.” Ah não, isso é doença! ... Isso é 

doença! E um quarto, uma casa que moram não sei quantos rapazes. E vão moças e 

dormem todo mundo pelo chão. Botam um lençol, deita moça, deita rapaz. Ele empresta 

o quarto dele pra fazerem sexo. Isso é amizade, Dilene? Então, só porque tem AIDS, 

(barulho) porque é uma doença que é incurável, então vamos nos... promiscuir cada vez 

mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O 

homossexualismo é uma coisa. Eu, hoje em dia, já encaro de uma maneira tão diferente, 

que eu já acho o amor entre dois rapazes bonito pra chuchu! Eu tenho visto filmes à 

beça. Ele aluga muitos filmes sobre isso pra nós vermos. Agora, fui testada! Nessa 

ocasião que estava essa briga ferrenha, ele alugou um filme. Eu tinha acabado de 

almoçar. Eu só não tive uma congestão porque Deus é forte. (bater de palmas) O meu 

santo é forte. Ele disse: “Eu vou botar um filme.” Aí, eu sentei numa cadeira de balanço, 

que não era essa, felizmente, botei o óculos e fiquei vendo. O nome do filme “A Última 

Festa”. Já ouviu falar?  

 

DN - Não.  
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MM - O título... 

 

AP - Não sugere nada, né?  

 

MM - Nada. O ator principal é o irmão da Júlia Roberts, que eu nem gosto dele. Mas, 

nesse filme é um banho de interpretação. Olha, Dilene, eu chorei do começo ao fim. 

Mas, não dei um fungado, nada.  

 

DN - O filme trata de quê?  

 

MM - Só sobre AIDS. Mas, o filme... a beleza do filme é porque ele é muito abrangente. 

Eu sou muito sensível. Então, ele aborda o amor entre os homossexuais, a amizade entre 

homossexuais, sem... sem rolar nada de sexo, família, o entendimento da família, o não 

entendimento do pai, mas na hora, também, tudo acontece... em síntese, o nome do 

filme é “A Última Festa”, porque começa a história, eram dois rapazes que moravam 

juntos. Um era cineasta e o outro era arquiteto. Todos dois com poder aquisitivo alto e 

se amavam loucamente. Esse arquiteto foi fazer um exame e viu que era soropositivo, 

mas não contaminou o outro. Então, quando ele sabe, ele vem arrasado. Isso é só o 

preâmbulozinho. Aí, ele diz pro outro: “Eu estou assim, mas você nunca vai me 

abandonar não, né?” Ele diz: “Claro que não, claro que não.” E a mãe do rapaz 

freqüentava a casa dele, a mãe dos dois. Arrumaram a casa, a decoração, quando eles 

foram morar juntos. Moraram dois anos juntos. Mas, acontece que o outro ficou com 

medo e aos poucos foi se afastando. Ele evitava o sexo, ele gostava do outro, gostava da 

proximidade, mas evitava o sexo. O outro não aceitou isso. Então, se separaram. 

 O arquiteto foi morar num outro lugar. Ele teve envolvimento com médico, com 

mais um outro e tal. E essa última festa foi o seguinte: ele tinha uma grande amiga e 

disse a amiga que tinha ido fazer um exame. O último envolvimento dele tinha sido com 

um médico, que fica até o fim do filme. Então, ele já estava com o cérebro atingido. A 

visão afetada demais. Ele já estava enxergando, pouquíssimo, e que era questão de dias 

pra ele ficar como um vegetal, e mais pouco tempo pra ele morrer, né? Então, ele 

resolve que essa moça chame os familiares, os amigos mais chegados, até de outras 

cidades. De outras cidades, vieram de avião todo mundo, era preto, branco, uma 

japonesa. Todo mundo, vai a mãe, vai o pai, que ele não via não sei quantos anos, 

porque o pai não aceitava ele ser gay. Nem sabia... 

 

Fita 6 – Lado B 

 

DN - Pronto. 

 

MM - Ele queria morrer com dignidade, não queria (tosses) esperar... os 

acontecimentos. Então, esse médico, que tinha sido companheiro dele e era grande 

amigo atualmente, arranjou uns comprimidozinhos, fez tudo direitinho, ensaiadinho 

com ele, a dose certa pra ele tomar e ir apagando. Mas ninguém contava que... ele 

mesmo... (tosses) nem fez alusão a que se chamasse o outro, que era a paixão dele. Mas, 

acontece que a moça chama. E ele tinha uma viagem pra Austrália, um filme importante 

na carreira dele. Mas, ele vai, vai, mas dizendo mesmo que ia, mas que ia sair logo. 

Mas, acontece que quando ele viu o outro... Aí, é que... por isso é que eu digo que eu 

sou uma mãe homossexualizada. Era lindo o amor deles dois! Porque ele aí, fica depois 

até o fim. Ele é quem vê o rapaz tomar os remédios, eles se... a despedida da família, 

dos amigos, é uma coisa horrível! Porque ele aí, não quis mais ninguém. Só ficou a 
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mãe, o pai, esse amigo e o médico. Então, o médico disse, quando já era a hora dele ir 

apagando, né? Primeiro eles passearam juntos, conversaram. Depois, ele leva o rapaz no 

colo até o andar de cima, sentam na cama... eu não sei se eu virei meio doida com essa 

doença. (risos) Eu não sei, pode ser. Eu sou meio doida. Mas, eu achei lindo. Às vezes, 

muito mais bonito do que amor de homem e mulher. Muito mais sincero... e é... só que é 

muito passional. Demais! Eu tenho vivenciado isso. É demais! (toca o telefone) 

 

DN - Vai atender?  

 

(Interrupção da fita)  

 

DN - Magdalena, retomando, quer dizer, essa idéia da... na verdade, o que você tava 

falando, agora, nesse intervalo, né? Eh... isso não seria, mais ou menos, a causa da 

homossexualidade, né? Você se vendo agora como uma mãe homossexualizada... 

(risos) 

 

MM - Este termo não existe. (risos) 

 

DN - Você o inventou?! (risos)  

 

MM - Foi criado.  

 

DN- Eh, isso é uma... eh... é... falar um pouco mais... 

 

(Interrupção da fita) 

 

DN - Pronto.  

 

MM - A causa... eu já tinha me feito mil perguntas, achando eu errei em alguma coisa? 

Eu tenho consciência de que o erro não foi meu. Mas, achei que o pai dele falhou em 

muitas coisas: em falta de atenção, em nunca ter conversado, assim, com ele sobre 

futebol, esporte de um modo geral, de... eu morava próximo ao estádio do Maracanã, ele 

ia, obrigatoriamente, a todos os jogos, de todos os times. Nunca levou o filho, nem a 

chegada de Papai Noel. Era sempre eu. Eu sempre fui pai e mãe. Então, eu achei que 

se... no caso, uma moça ou um rapaz é homossexual... alguém tem uma parcela de 

culpa. Pode ser e, também, muitos médicos... eu sou super interessada, sou mesmo de 

ouvir esse tipo de conversa. Porque tem muita coisa, também, hormonal, genética, muita 

coisa que implica, até do lado da espiritualidade, tem explicação pra isso. Mas, eu 

sempre achava - onde eu errei? É muito fácil a gente achar sempre a falha dos outros, no 

caso, eu achava as do meu marido.  

 Então, um rapaz, esse rapaz amigo, estava dizendo que o menino sempre se vê 

um pouco refletido na imagem do pai. E tem o pai como um ponto de referência. Se 

esse pai não dá a essa criança... aí, se falando do rapaz homossexual. Isso... o 

comentário foi feito a respeito do homossexual e não da da, não é tão importante. É 

preciso que se note, ele faz a diferença. A moça homossexual, o motivo não é o mesmo. 

Mas, em se tratando de rapaz, pelo que foi observado na clientela dele, era assim. Então, 

ele dizia o seguinte... 

 

AP - Ele é terapeuta?  
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MM - Hein?  

 

AP - Ele é terapeuta? É isso? 

 

MM - Psicólogo. Então, ele disse o seguinte: o rapaz não tendo aquela figura paterna 

como um exemplo a seguir; ele não achava que o pai era pra ele o que ele queria que o 

pai fosse. O pai não dava a ele o carinho, não afagos e beijos, mas atenções de... 

“Vamos jogar, hoje em dia, um vídeo game. Vamos a um futebol. Você não quer ir a 

um jogo de vôlei comigo?” Esse tipo de coisa, mais assim, masculina, ele, 

instintivamente, ele se... (palmas) vê na figura materna. ... Até nas preferências. Isso foi 

uma observação dele, como psicólogo.  

 

AP - Não como homossexual.  

 

MM - Não está provado nada, nem ele leu livro de ninguém. Agora, eu estou dizendo 

que, no meu caso, pela experiência que eu vivi na minha casa, bate exatamente, com 

isso. 

 E, há... esse ambiente familiar é uma coisa muito importante. Eu sempre fui uma 

mulher, extremamente, submissa, não por achar que o meu marido fosse superior a 

mim. Tudo o que eu fazia de submissão era por amor. Resultado: a minha filha, no 

decorrer da vida dela, ela quis ser exatamente o inverso do que ela viu em mim. Ela é 

braba com o marido dela que é uma coisa terrível! Terrível. A ponto deu chamar a 

atenção dela, na presença dele. E eu dizer: “Marcos! Você não pode deixar a Clarice 

falar com você assim.” Quer dizer, eu, de certa forma, fui responsável por ela ser assim. 

Felizmente, meus netos, eu tenho fé em Deus, não vão ter esse problema. Porque, o meu 

genro, ele... tem... eu acho que é até muito comum, o pai ter muito chamego pela filha e 

a minha neta é muito mais meiga, meu neto é mais fechadinho. Mas, meu genro dá igual 

atenção aos dois. 

 Eu acho isso muito bom. Porque pelos exemplos que eu tenho ouvido de rapazes 

freqüentadores do grupo PELA VIDDA, essa análise que esse rapaz fez bate com todos os 

exemplos que eu tenho conhecimento. Todos. (ruído) Tem um rapaz que perdeu o pai, 

recentemente. Eu sabia que o pai estava doente e... eu falei com ele no dia. Foi ele 

mesmo que me disse e eu não disse pra ele: “Sinto muito.” Porque, ele tinha horror ao 

pai, horror. Porque, ele se sentiu rejeitado por esse pai, na barriga da mãe. (ruído) 

Então, a coisa é muito mais profunda do que a gente acha. Sabe o que esse rapaz me 

disse... ele, na cabeça dele, acha... que ele, ainda, no ventre da mãe se sabendo 

rejeitado... ele bolou uma forma de agredir o pai. E nasceu, entre aspas, diferente. Aos 

seis anos, ele sentiu necessidade de um menino. Não é muito normal, mas aconteceu 

com ele e eu acredito, piamente. É uma pessoa digna de toda minha confiança. ... Ele 

não ia nunca a casa da mãe, há um ano e meio não via a mãe. O pai morreu, a mãe nem 

pergunta por que, mas está deslumbrada, porque ele tem ido com a maior freqüência. ... 

Quer dizer... 

 

DN - Agora, ele tem ido a casa dele? 

 

MM - Agora, porque já não existe o empecilho. O empecilho estava dentro da cabeça 

dele. Porque, o pai já estava doente há muitos anos. Não podia nem bater boca com ele. 

Não seria o caso nem discutir de... sexualidade, nada disso. Mas, é o que... se passa na 

cabeça. Agora, no caso, do meu filho, ele nunca culpou o pai... nunca! Nunca, jamais! 

Meu marido só tirava foto com os filhos se alguém se propusesse a bater uma foto. Eu 
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tenho, pouquíssimas, fotos dos meus filhos crianças. Que ele era um egocêntrico... Ele 

era um narcisista. Foi para os meus filhos, pra mim não, um déspota. E o meu filho se 

tem rancores, não mostra. Ele é muito espiritualizado, o meu filho. Ele nunca se 

queixou de ter AIDS. Ele fala da AIDS com uma morbidez que me assusta. Não é só 

ele. Eu conheço dois, dois. Meu filho e mais outro.  

 

DN - Como? Como é falar da AIDS com morbidez?  

 

MM - Com morbidez? Diz assim... “Olha, hoje em dia, a gente tá assim, tá bem. Olha as 

minhas pernas como tão fina! Amanhã, olha começa a aparecer umas perebas, assim, na 

minha cara. Vou ficar todo perebento. Daqui a pouco, pego uma meningite.” Eles falam 

com um deboche, que demonstra, simplesmente, medo de que aquele deboche seja uma 

realidade futura. No hospital, quando o meu filho estava internado, eu ficava 

horrorizada. Eu digo: “Pára! Porque tá me fazendo mal.” Me fazia mal. O Otávio Júnior 

fala da morte, como você fala da vida. É como se a vida não tivesse mais sentido. E, ao 

mesmo tempo, ele tem um objetivo de vida. Esse grupo PELA VIDDA pra ele é a vida! É 

a vida. Ele se sente envaidecido com o trabalho que ele faz. E ele tem... uma... um troco 

fantástico. E eu vou lhe citar dois exemplos, não sei se anteriormente lhe falei: de um 

rapaz que morava aqui e a mãe morava nos Estados Unidos. Depois ela veio, porque ele 

já estava em fase terminal. Então, houve um problema com plano de saúde, que não 

queria permitir que ele ficasse o tempo necessário no, no CTI do hospital Santa Maria, 

da Beneficência Portuguesa. E o meu filho foi à luta. Entrou com um mandato de 

segurança, tudo com a Margarete, porque ele não é advogado. Mas Margarete...  ele 

agora é assessor jurídico do grupo PELA VIDDA. Então, ele foi à luta. E essa senhora 

quis conhecê-lo, pessoalmente. E várias vezes ligou pra minha casa eu atendia e ela 

pedia mil desculpas. Mas, dizia que o meu filho era tão delicado no atendimento que 

dava. E conseguia tudo pra ela, né? Ele ia pedindo liminar, ia acabando o prazo de 15 

dias, já entrava com outra. E o rapaz morreu lá no CTI, onde tinha que ficar. Ela voltou 

pros Estados Unidos, depois veio pra resolver assunto dos filhos e trouxe um presente 

lindíssimo, tanto pra ele quanto pra Margarete. Bom, o filho já estava morto, né? Então, 

não tinha porquê. (barulho) 

 Outro exemplo, esse é bem recente. Essa senhora foi procurá-lo no grupo, 

primeiro pelo telefone, depois quis conhecê-lo e foi dizendo que o filho é soropositivo e 

mora nos Estados Unidos. Tem, parece que 23 anos. Mas, lá eles facilitam até a parte de 

moradia. Parece que o rapaz tem um desconto de aluguel. E ela estava dizendo que o 

filho queria vir pra cá, porque estava sentindo muita falta dela. E que queria que... 

queria voltar pro Brasil. E ela queria a opinião do Otávio Júnior. Aí, o meu filho disse: 

“Olha, eu acho que time que tá dando certo não se mexe. É uma frase feita, mas é 

válida. Ele lá, ele está bem. Tá com a carga viral boa, ele tem todo atendimento médico, 

tem plano de saúde bom. Não falta medicamento. A saudade, quando apertar, a senhora 

toma um avião e vai até ele. É melhor do que ele sair do certo e vir pro duvidoso. 

Porque, a Secretaria de Saúde, se, de repente, disser que não tem dinheiro, no Brasil, pra 

fornecer medicamento, não tem e acabou!” Você viu aquela... moça... chilena, né?  

 

AP - Hum, hum. 

 

MM - Outro dia falando sobre isso. Então, o governo diz que não tem sala, pronto, 

então, você não pode fazer uma ONG ali, porque não tem espaço. Tiram o seu espaço. 

Quer uma geladeira, não tem. E é pra servir outras pessoas necessitadas. Então, essa 

senhora, quando foi um dia, o Otávio... isso eu acho que foi semana passada, o rapaz 
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ligou dos Estados Unidos, ela fez o filho ligar pra ouvir do meu filho, o que o Otávio 

Júnior tinha dito a ela. (bater palmas) Aí, o rapaz achou por bem continuar lá. Quer 

dizer, eu acho que o trabalho que ele faz, lá, ele tem o retorno.  

 

DN - Então, vamos aproveitar esse gancho. Eh... e ir lá pro começo do grupo PELA 

VIDDA, pra vocês. Quer dizer, claro que tem a experiência do Otávio Júnior... 

 

MM - Ele começou antes, inclusive.  

 

DN - ...em relação ao grupo PELA VIDDA , mas o, o... a entrevista é com você. (risos) 

Então é assim: é a sua experiência com o grupo PELA VIDDA. Eh... por que que você 

foi? Como é que foi quando chegou lá? Entendeu? Essa, essa, esse envolvimento com o 

grupo PELA VIDDA, que você não falou pra gente ainda.  

 

MM - Bom, eu fui indicada, também, pela médica dele.  

 

DN - Você acha que foi a Cídia que falou pra ele?  

 

MM - Não, não, não. Foi por conta dela comigo, porque, logo, houve muita afinidade 

entre nós duas.  

 

DN - Não eu digo: “Qual foi a médica que falou pra ele do grupo PELA VIDDA?  

 

MM - Essa, a última, a Cídia.  

 

DN - A Cídia? 

 

MM - É. Então, ela me ligou, ela disse: “Magdalena, eu tenho certeza...” - porque a 

senhora que... direciona o grupo de mulheres é paciente da Cídia... a Dayse. Não tem 

nada a ver... por isso que eu disse, lá, não é só infectologia. Ela é paciente dela, paciente 

esporádica, creio eu. Mas, a Cidia me disse: “Magdalena, olha você não vai ser ajudada. 

Você vai ajudar, pelo o que eu lhe conheço. Então, a Dayse é uma pessoa ótima, ela 

perdeu um filho há dez anos. Então, ela ergueu essa bandeira, faz esse trabalho. E ali vai 

mulheres de todas as idades, de todo tipo de classe social. E eu tenho impressão de que 

você vai gostar.”  

 

DN - Não foi o Otávio Júnior que pediu pra você... 

 

MM - Não, não, não, não, não, não. 

 

DN - ...ir no grupo PELA VIDDA? Ele já estava indo?  

 

MM - Já.  

 

AP - Mas, há muito tempo?  

 

MM - Ele começou bem uns seis meses antes de mim.  

 

DN - Ele contava pra você sobre o grupo PELA VIDDA?  
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MM - Contava. Contava, mas não contava com muito entusiasmo, porque ele era só 

espectador, né? Depois, ele fez amizade com a Lídia. E a Lídia já pertencia o grupo há 

mais tempo, aí, apresentou a um a outro. E, aí, já fizeram grupinhos, acabavam as 

reuniões de sexta-feira, iam pro o Amarelinho, iam tomar choppinho ou iam pra boite 

dançar. Mas, não tinha nada a ver com o meu. O meu era só as segundas-feiras. Eu nem 

esperava por ele, nem no... nem nos cruzávamos lá. Agora, eu conhecia muita menina 

que saía do Grupo de Mulheres e ficava pro que eles chamam de Café Positivo, que é as 

segundas-feiras, também. Então, no princípio, nas primeiras vezes, eu fiquei 

deslumbrada. Achei o trabalho maravilhoso.  

 

DN - Magdalena, você acha que a Doutora Cídia, eh... em suma aconselhou ir pro grupo 

PELA VIDDA pra você, eh... refletir sobre como lidar com a doença do Otávio Júnior?  

 

MM - Exatamente. Pra eu ver o convívio, pra ver que havia casos muito piores que o 

dele. Que o que eu achava, por exemplo, uma tuberculose, uma coisa gravíssima, 

tinham outras pessoas lá muito bem com problemas muito piores do que o dele. A 

finalidade dela era essa. Agora, ela achou, porque ela numa ocasião, ela disse: “Eu 

queria que você fosse a minha mãe.” Então, ela, também, tem problemas de pai e mãe. 

Então, ela não se... cruza muito com a mãe dela. Então, ela achou que seria super 

interessante pra mim, que eu teria muito a dizer às moças. Porque, eu sempre muito 

falastrona e tal. E eu tenho vários exemplos. A Simone foi uma que tava sentada longe 

de mim, daí há pouco ela veio sentou junto de mim, daqui a pouco ela começou a me 

alisar, botou a cabeça no meu ombro, falou pouco. Mas, é uma menina que não tem 

mãe, super carente, estava indo, lá, pela primeira vez. Não, ela tinha ido ao atendimento, 

primeiro. Mas, depois, a nossa... intimidade começou, assim, sem palavras. 

 Já uma outra... foi uma questão de botar os olhos, a Lívia. Foi uma menina que 

eu já conheci num estado avançadíssimo da doença. Mas, aquela menina, eu acho que 

ela... e eu tenho a pretensão de dizer, que eu acho, que ela via em mim a mãe que ela 

queria ter tido. Porque, ela perdeu a mãe, ela tinha três anos. Então, foi adotada, ela e 

um irmão por uma moça solteira, mas de poder aquisitivo alto, mas que muito rígida, 

muito cobradora das coisas. Ela era uma menina rebelde. Era. Não era naquele período, 

que você conheceu. Mas, era pelo o que eu soube. Era uma menina dona do nariz dela. 

Ninguém continha quando ela queria fazer alguma coisa. Então, pra, pra certas... eu 

conheci meninas que estavam indo, lá, assim, em princípio, como a Cátia, que 

conversou comigo, Maria Luiza que já é uma senhora e me falou dos problemas dela, 

que ela tem duas filhas casadas, mas... tem uma que... ninguém sabe que ela tem 

problema. Mas, uma delas, os filhos, se pegarem num brinquedo, o brinquedo primeiro 

tem que passar álcool. Você ouviu Maria Luiza dizer isso. Todo mundo tem medo de 

doença. Então, o medo dela não é nem da doença, é das filhas descobrirem e não 

deixarem mais ela ter acesso às netas. Você viu o problema da Teresinha, que até o 

genro deixar ela entrar numa piscina onde as filhas tomavam banho foi ... 

 

DN - As netas.  

 

MM - As netas. Não, as filhas, eu digo o genro. Até ele aceitar isso foi uma coisa. 

Então, passou a ser pra mim prazerosa a segunda-feira. Eu saía de lá louca que chegasse 

a outra segunda-feira. E eu me entrosei muito bem com essa senhora que direciona o 

grupo, que é a Dayse. Agora, com o correr do tempo, eu vi muitas falhas. Porque eu... 

fui educadora, nasci... 
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DN - No grupo?  

 

MM - No grupo... 

 

DN - No Grupo de Mulheres? Não no grupo PELA VIDDA?  

 

MM - Não, não, não. Não deixava de ser do grupo PELA VIDDA de um modo geral, 

porque a Dayse não é responsável pelo que ela tem que fazer acontecer naquela sala.  

 

DN - Não, não. O que eu pergunto é o seguinte: se essa observação sua era de dentro do 

Grupo de Mulheres ou você já estaria participando... 

 

MM - Não, não, não. Abrangente.  

 

DN - ...de outras atividades do grupo PELA VIDDA? 

 

MM - Eu não participava de nenhuma outra atividade. Mas, com a continuação, eu fui 

vendo que davam acesso a crianças de participarem de reuniões de Grupo de Mulheres, 

que não tinham nada a ver com crianças. E a Dayse, por sua vez, não tinha autonomia 

pra botar uma placa na porta dizer que era proibida a entrada de crianças. A Dayse não 

tem poder pra isso. Talvez, ela até quisesse , mas não pode. Porque, ela, eu acho que é 

uma espécie de... não subordinada, não é a palavra certa. Mas, ela tem que fazer as 

coisas de acordo com o que o Alexandre determina. E você viu isso pelo trabalho de 

pesquisa. A última palavra é a do Alexandre. Não é verdade? Não foi, assim, mais ou 

menos? 

 

AP - É, existe uma reunião de terça-feira em que as coisas são discutidas, né? 

 

MM - É, é. Então, eu comecei a ver que... ... que eu comecei a sentir, assim, nas 

entrelinhas... Esse fator das crianças pra mim foi primordial. Um dia, a Ana Paula 

estava presente, eu saí do sério, aí, todo mundo... assinou embaixo o que eu estava 

dizendo, a ponto da mãe da criança, que estava lá ficar injuriada, sair batendo a porta. E 

ela, depois me confessou, porque, no mesmo dia, ela mandou pelo meu filho, uma carta 

me pedindo perdão, eu tenho essa carta, me pedindo perdão, me dizendo que a raiva 

dela maior foi porque sempre ela levou a filha lá e nunca ninguém fez a menor objeção. 

E, no momento, que eu abordei a minha revolta, todas foram solidárias comigo. Ela 

ficou revoltada. É uma menina que não tem escolaridade nenhuma. Tem uma vida quase 

promíscua, ela, se não é promíscua, porque ela não nega. Ela diz. Agora, eu soube que 

ela tá levando, de vez em quando, o menino, também, né?  

 

AP - Hum, hum. 

 

MM - Um menino que tinha fugido de casa, porque com vergonha dela. Eu não conheço 

o menino. Eu não vi. Mas, essa pessoa recebe... porque as crianças recebem uma cesta 

básica. As pessoas de poder aquisitivo muito baixo, o grupo dá. Diz onde pegar, tudo 

direitinho. Essa pessoa vinha com uma conversa comigo e chegou a me pedir dinheiro 

várias vezes, inclusive lá no Hotel Glória. E eu dizia que... lá no Hotel Glória eu disse: 

“Olha, você me desculpe, mas eu não vou dar.” Ela me pediu dois reais. Eu digo: “Eu 

não vou dar. Você mora em Niterói. Você não viria até o Hotel Glória se você não 

tivesse dinheiro pra voltar. Você quer dinheiro pra comprar cigarro e eu não dou. Se 
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fosse pra comprar uma lata de Nescau® pra Tainara, eu daria. Mas pra alimentar seu 

vício, eu não dou.” Ela ficou aborrecida comigo uma porção de tempo. Depois, 

começou... assim, eu fiz uma festinha de aniversário pra essa menina, que tava em fase 

terminal, e pra uma outra que... é muito boa menina, é lésbica. Eu acho que é a única 

lésbica, que eu conheço. Mas, que tem muito chamego, é muito boazinha, a Rosana, né? 

E era o meu aniversário, também. Então, eu festejei das três. Ela no mesmo dia, veio me 

cobrar, que no dela e no da filha, ela queria também. E a Dayse já tinha me avisado: 

“Magdalena, aqui não pode correr dinheiro.” A Dayse mesmo já entrou pelo cano e com 

uma quantia considerável, naquele grupo. E não foi pra... ninguém assim particular não, 

foi pra gente da cúpula. E ela entrou bem. Então, não dá certo. A Dayse disse: “Nada, 

aqui não corre dinheiro, todos têm cesta básica, têm vale-transporte, não tem nada que 

dá.” Lá, leva-se biscoitinho, salgadinho, café, um quilo de açúcar pra fazer o cafezinho, 

tudo bem. 

 Então, depois... contra o Grupo de Mulheres, Dilene, eu não tenho, 

absolutamente, nada a dizer contra, a não ser a permanência de criança. Quem que mais 

ia era essa, tem oito anos e aquele meninozinho, filho da gordinha, que ia, uma vez ou 

outra. E, às vezes, o garotinho ficava até dormindo, nem ouvia, nem tinha entendimento 

pra isso. Isso me causou um horror. Tanto que eu me propus a fazer uma recreação, num 

cantinho que me dessem, só enquanto havia a reunião. Eu abria mão da reunião e ficava 

incentivando a leitura, fazendo dramatização com as crianças. Chegou a se falar nisso. 

A Margarete chegou a abordar com o Alexandre, ia ver livros pra mim e tudo. Depois, o 

Otávio Júnior: “Mamãe, não se meta nisso. Vão dizer que a senhora quer ser uma 

Lucinha Araújo ou que a senhora quer tomar o lugar da Dayse. E, realmente, ia ficar 

mesmo. Eu era muito novata, ia parecer meio assim . Aí, eu atendi ao que... ele me 

aconselhou a fazer. 

 Agora, problemas pessoais eu tive dentro do grupo, mas que não tinham nada a 

ver com o Grupo de Mulheres. Mas, que afetaram sobremaneira o meu ambiente 

familiar. Então, eu achei por bem abdicar do que era prazer pra mim fazer, que era um 

horário ótimo, de duas às cinco. Eu ainda tinha uma menina que, muitas vezes, nós 

saíamos até juntas, né? Depois você seguia. Ia, me levava, esperava eu subir no ônibus, 

pra eu não cair, porque eu tive que botar gesso na perna, tive problema no joelho e tudo. 

Mas, eu acho que pra eu criar um clima de fulano dizer: “Já viu que a mãe do Otávio 

não fala com fulano.” E esse fulano tem amizades antigas no grupo. Então, não seria eu, 

a criar um clima de antipatia, de jeito nenhum.  

 

DN - Quer dizer, isso foi porque houve um conflito pessoal com alguém do grupo... 

 

MM - Conflito, não. Não chegou a ser conflito. 

 

DN - ...que não tem nada a ver com o grupo PELA VIDDA, enquanto uma instituição.  

 

MM - Nada, absolutamente. Quanto a instituição, absolutamente. Mas, nenhuma, 

nenhuma, nenhuma, nenhuma. Foi uma coisa mesmo pessoal, pessoal mesmo. E da 

minha parte. Porque, a pessoa não fez nada que denegrisse a imagem dela, na minha 

frente. Houve assim conversas que ninguém teve acesso... Uma ocasião foi até um 

incidente que eu fiquei meio, assim meio... 

 
Fita 7 – Lado A 

 

DN - ...você tava falando... 
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MM - Não. Eu disse que, numa oportunidade em que ofereci um almoço, foi justo no 

dia que eu conheci essa pessoa, essa... pessoa, no dia seguinte, me mandou uma braçada 

das rosas mais lindas que eu já vi. Não era um buquê, era uma braçada maravilhosa. Às 

dez horas da manhã tocaram o interfone, o Otávio Júnior desceu e ainda vinha com uma 

carta dizendo que tinha sido o dia mais maravilhoso da vida dele, mais não sei quê, pe, 

pe, pé, pe, pe, pé... Bom, eu telefonei, agradeci, achei muito gentil e me deu livros e me 

deu lembranças, me deu anjinhos e tal. Sempre assim, sempre delicado e tal. Quando foi 

uma ocasião lá no grupo, foi depois que eu tirei o gesso da perna, eu precisei ir com 

uma amiga, porque eu fiquei com medo de subir na condução... e cair. Então, nós 

saímos pra ir ao banheiro e a pessoa vinha saindo de uma sala, aí, eu disse: “Amélia, 

olha, esse foi o rapaz que me deu aquelas flores tão lindas que eu disse a você. Ele, aí, 

me olhou com uma cara de demônio. Falou com ela, cumprimentou secamente e comigo 

não trocou uma palavra. Quando fo... eu cheguei, logo depois, eu recebo um telefone, 

ele, do grupo dizendo: “A senhora, hoje, invadiu minha privacidade.” Aí, eu disse: 

“Como é?” Eu acho que tudo começou aí. Eu disse: “Como é? Eu invadi sua 

privacidade?” Aí, ele disse: “É. A senhora não tinha nada que me apresentar a sua 

amiga.” Eu disse: “Escuta, eu disse alguma coisa que denegrisse a sua imagem ou eu lhe 

fiz um elogio?” “Não, mas a senhora não tinha nada que dizer. Eu me senti invadido, 

não sei o quê...” Eu disse: “Me desculpe.” Desliguei o telefone. Numa outra 

oportunidade, essa pessoa ofereceu um churrasco... pra várias pessoas do grupo, foi 

filmado, meu filho estava, inclusive. Eu, na véspera, recebi um telefonema dessa 

pessoa... por isso é que eu digo, a coisa foi pessoal, mas não foi criada por mim. Houve 

todo um encaminhamento, uma coisa meio traçada pra chegar ao clímax que chegou, de 

antipatia da minha parte. E havia esse churrasco, tava tudo programado, iam todos a 

rodoviária se encontrar em determinado lugar e tal. Na véspera, eu recebo um 

telefonema e ele diz: “Eu estou ligando pra senhora pra dizer que eu não conv... não a 

convidei...” - não a convidei, não. Ele jamais diria assim. “...não convidei a senhora, 

porque a senhora não ia se sentir bem na minha casa.” Era na casa dos pais. Ele mora 

sozinho, mora com outros rapazes. Então, eu disse: “Olha, você me desculpe, mas eu 

não vejo sentido no seu telefonema. Porque, eu não pedi pra ser convidada. Nem me 

passou pela cabeça isso. Não achei indelicadeza nenhuma você ter convidado meu filho 

e não ter passado... falado no meu nome...”, porque não ia mãe de mais ninguém. Não ia 

familiar de ninguém. Iam só as pessoas do grupo. “Eu não vejo sentido no seu 

telefonema.” Aí, ele disse: “Não, eu só tô ligando pra me desculpar com a senhora, da 

senhora não ter sido convidada.” 

  No fim desse ano, aliás, tinha havido uma manifestação no Largo do Machado e 

eu já tinha conhecido ligeiramente, de passagem, os pais dessa pessoa. Então, a mãe 

dele se dirigiu a mim. Eu falei: “Eu sou...”, primo pela educação. Eu sou uma pessoa 

educada. Não me gabo, nem vou pedir a opinião da Ana Paula, porque eu sei que sou. 

Sei me portar em qualquer ambiente. E fui criada em ambientes muito bons a minha 

vida toda. Então, ela se dirigiu a mim com uma familiaridade que eu até estranhei. 

Começou até a fazer comentários de roupa. Em como iria para o Revéillon, porque iam 

fazer as comidas pra depois... você se lembra disso na ocasião, que até você iria com o 

noivo, lembra? 

E que depois iriam romper o ano na praia e ta, ta, tá. E ela disse: “Ah, porque eu 

vou usar uma determinada roupa, de uma cor, depois da meia-noite de outra...” Aí, eu 

disse: “Olha, eu não estou preocupada com isso não. Eu vou com a roupa que eu vou e... 

já peguei um pra cristo...” - que era o Vanderlei, que eu tinha dito: “Olha, você vai 

passar a noite inteirinha sentado conversando comigo.” Porque, ele uma ocasião ligou 
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pra mim às, às oito horas da noite e nós falamos até duas e meia da manhã. Então, teria 

papo à beça. Eu não precisava incomodar ninguém, nem pensar em roupa pra trocar. Eu 

sei que ficou um clima meio assim, e parecendo competição de mãe com mãe. E, aí, a 

antipatia já estava bem acentuada. Meu filho disse: “Não tem nada a ver a senhora ir.” 

Aí, eu disse: “Por quê? Ele ostenta os pais dele pra quem quiser ver em qualquer 

ocasião, com a maior vaidade. Você por acaso tem vergonha de apresentar a sua mãe?” 

... Aí, ele disse: “Não, não é isso. Mas, a família dele é muito simples. Não tem nada a 

ver.” Eu digo: “E eu sou o quê? Eu por acaso sou alguma rica, morando naquele 

apartamento porcaria ali, que eu estava. Eu sou pensionista, não tenho nada. Por que que 

eu sou diferente?” Mas, eu tinha comprado já... aí, já foi picuinha com a mãe dele. Eu 

digo: “Não, essa... coroa tá pensando que vai me esnobar? Aí, eu comprei uma roupa 

linda aqui nesse shopping do Tijuca... todas duas brancas, pra eu escolher na hora. Não 

era pra trocar, não. E outra eu comprei no Barrashopping™, lindíssima, que eu nunca 

usei. Aí, eu digo: “Ela, também, não vai me fazer de boba, não.” Pois você sabe, 

Dilene? Ele não me deixou ir. Aí, eu disse: “Escuta, você está pensando que eu vou 

ficar em casa rezando, se você pode passar o Revéillon sem mim?” Porque ele disse: 

“Revéillon é um dia igual a todos os outros.” Eu digo: “É. Então você vai ficar aqui, vai 

pra Copacabana, e eu já estou indo pra Itaipava.” E fui. Fui romper com a Clarisse. 

Clarisse é minha filha. Então, ele não ia passar comigo, eu ia ficar aqui vendo o quê? Os 

foguetes e os outros se abraçando? 

 

DN - Agora, antes desse Revéillon já tinha acontecido o Natal, né? 

 

MM - No Natal... ele mandou um presente pra mim, até depois eu mostro porque tá ali, 

(risos) porque é muito bonitinho.  

 

DN - Mas, não foi no Natal que você falou que preparou uma, uma festa? 

 

MM - Não. Mas, ninguém foi. Ninguém foi. E ele já tinha dito que não ia, porque ele 

passava com os pais.  

 

DN - Ah! 

 

MM - Aí, não houve incidente nenhum, porque ele já tinha dito, que ele iria mesmo 

passar com os pais dele...  

 

AP - Mas aí o Ano Novo... 

 

MM - Aí, o Ano Novo eu fui pra Itaipava. E... não fui a casa dele, porque eu não iria 

gostar, em princípio. Eu ia... eu admito, pra fazer picuinha mesmo. E o que disse ao meu 

filho, do motivo que eu queria ir, não pode sair na gravação. (risos) É impróprio. Mas, 

eu disse a ele o motivo pelo qual eu queria ir.  

 

DN - No, no Revéillon? 

 

MM - No Revéillon. 

 

AP - E você não ia gostar por quê? 

 

MM - Porque eu já ia predisposta a não gostar. 
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AP - Entendi. 

 

MM - E eu... o meu receio é que era meia-noite, se era uma pessoa que bebia muito, o 

meu filho só estava bebendo... suco, por causa da hepatite. Mas a Cídia liberou pro 

Natal e Ano Bom tomar uma cervejinha ou um vinhozinho, só nesses dias. De repente, 

no embalo da bebida, à meia-noite, pode um gesto impulsivo acontecer e eu não quero 

que aconteça. E eu sei que se eu estiver presente não vai acontecer. Aí, o Otávio Júnior 

quase me mata. Foi uma coisa, um quebra pau homérico. Homérico. Então, ele teria 

todos os motivos pra não querer mesmo que eu fosse. Ele ficou com medo até que eu 

fizesse algum tipo de grosseria ao rapaz. Eu jamais faria isso. Eu na casa dele, inclusive. 

Eu não faria na minha, iria fazer na dele? De jeito nenhum. Agora, a hora do vamos ver, 

foi na Petrobrás, porque ele, aí, abriu o jogo e eu abri, também.  

 

DN - Mas, Magdalena essa dificuldade, ou essa antipatia que acabou se instalando eh... 

entre vocês, que você tá falando foi ... 

 

MM - E ele foi um rapaz ótimo, viu? Até eu descobrir as intenções, puxa! Ele... eu dizia 

que ele era o pai de todo mundo. Porque, ele é super solícito, ganhou até um prêmio de, 

de... lá no Barrashopping™ da mão, das mãos do Prefeito...  

 

DN - Quer dizer, você sentiu que as intenções dele seria separar o Otávio Júnior de 

você? 

 

MM - É. Eu senti... (tosses) ele me deu a entender, de todas as formas e maneiras, que 

teria um lugarzinho no quarto dele pro meu filho sair de onde estava e ir pra lá. Tanto 

que, quando o inquilino daqui disse que ia entregar o apartamento por escrito, eu disse a 

ele, eu digo: “Olha, pensa bem. Porque, eu não vou alugar... um pequenininho e esperar 

alugar o meu, pra ter uma rendazinha... não vou vender... Então, o senhor me diga se o 

senhor pretende morar na Avenida Atrântica [sic]...” - porque é assim que chamam: 

Avenida Atrântica [sic]. Eu dou muito valor a escolaridade, a nível social, sou 

preconceituosa, sim. Confessa. Não uso de subterfúgio. Sou. Então, eu disse: “Eu quero 

saber a sua decisão porque conforme for, eu não te...” Eu tenho apego as coisas 

materiais aqui. Agora, eu tenho tudo bonitinho, a casa tá toda bonitinha, se eu tiver que 

me desfazer de tudo pra ajudar um filho, eu me desfaço sem nem piscar! Eu curto, mas 

não tenho apego as coisas materiais. Graças a Deus, eu não tenho. Eu me despojo de 

tudo se for necessário. Então, eu disse pra ele: “Eu não vou me sacrificar em alugar um 

apartamento. Eu me desfaço de tudo o que eu tenho e vou...” O que mais tem no jornal. 

A minha cunhada chegou a procurar! Senhoras na zona sul que tem quartos, moram 

sozinhas e tem quartos... não é, não é vaga, não. Quartos, que eu poderia ter televisão, 

geladeira, tudo e não teria despesa de condomínio, tudo. Eu cheguei... o clima chegou a 

tal ponto que eu digo: “Olha, não pense...”, porque ele disse a mim, esse rapaz: “A 

senhora não pense que ele está com a senhora pela senhora. Ele está porque é 

conveniente pra ele.” O que nós dois nos dissemos, Otávio Júnior nunca vai saber. Mas, 

a repercussão eu sei. Então, não foi uma antipatia gratuita. Foi uma medição de força. 

Foi um cabo de guerra. E foi real, não foi ficção de mãe, não. Porque, o meu filho dizia: 

“A senhora está delirando.” Eu digo: “Olha, você vai descobrir por você mesmo.” 

 

DN - E você acha que ele... 
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MM - “Eu não vou mais falar.”  

 

DN - Você acha que ele descobriu? 

 

MM - Ele descobriu... Com certeza! Com certeza. 

 

DN - Agor...  

 

MM - De que forma eu não sei. Pode ter sido uma abordagem muito direta, que antes 

parecia ser só amigo, porque ele havia me dito que jamais confessaria o que ele sentia, 

porque ele tinha medo de perder a amizade... do meu filho. Pode ele não ter conseguido 

e ter... feito uma abordagem mais direta e o Otávio Júnior: “Êpa! Aí não é mais 

comigo.” Mas, eu tinha dito pra ele, na ocasião eu digo: “Olha, nada impede que você 

vá a praia, que saiam juntos, que vão tomar chopp juntos, que vão a boite...” Agora, no 

apartamento dele já tinha uma parte no armário separada só para o meu filho. Ele fazia 

café da manhã primeiro para o Otávio Júnior, depois pra ele. Ia o Vanderlei, ia o Carlos, 

tinha sempre uma toalha limpinha lavada pela mãe dele pro meu filho. O Otávio Júnior 

já se sentia como parte da casa. (Palmas) Só burro não percebe! Só burro não percebe. 

Ele tinha o quarto dele, individual, numa cama de casal, propiciando todas as 

facilidades, ele só queria que o Otávio Júnior caísse no jogo dele. E eu isso não aceitava 

e vou dizer... aí, toda a... talvez... a palavra certa não seja essa, a falsa corajosa mãe, mas 

eu já usei de uma chantagem com ele mais de uma vez. E não é chantagem só não. Eu 

faço. Eu faço... 

 

DN - Com ele quem? Com o seu filho? 

 

MM - Já disse ao meu filho eu já tenho as armas em casa, não é arma, revólver. 

 

DN - Sim. 

 

MM - Se eu souber que houve ou venha haver qualquer tipo de envolvimento afetivo 

entre ele e esse rapaz, quando ele chegar, ele já vai chamar o Instituto Médico Legal. Eu 

já disse pra ele: “Eu não vou deixar bilhetinho, não. Você já sabe o endereço certo. Se 

houver vai ser uma escolha, você pode ficar com ele, mas vai perder a mãe e, 

literalmente, vai perder a mãe.” 

 

DN - Agora, Magdalena... (pigarro) 

 

MM - Eu não aceito. Sou radical, sou. Com essa pessoa sou. Porque, eu por natureza, 

não sou radical, muito pelo contrário. Eu sempre toda noite antes de dormir, eu faço a 

minha auto análise, eu faço um retrospecto do que eu fiz de bom, do que eu não fiz, 

mas, aí, não é radicalismo. Eu acho que é muito além de radicalismo. Eu não aceito. 

 

DN - Você, você acha que essa... em suma, essa dificuldade em, em aceitar é, é... 

 

MM - Só com ele. 

 

DN - ... especificamente, em relação a essa pessoa.  

 

MM - Só com ele. Claro! claro! 
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DN - Uma outra pessoa... 

 

MM - Ah, não. 

 

DN - ...ou melhor, um outro homem... 

 

MM - Ah, não. 

 

DN - ...que se aproximasse do Otávio Júnior... 

 

MM - Ah, não. Não teria problema nenhum. (Tsc, tsc, tsc) Problema nenhum. 

 

DN - ...você acha que conseguiria lidar com isso? 

 

MM - Claro! Tranqüilamente! Tranqüilamente. Eu estou cansada de dizer isso a ele. Eu 

disse a ele... tô cansada de dizer, inclusive, na presença de outros rapazes. Eu digo: 

“Olha, pra você é até econômico. Porque o dia em que você arranjar um parceiro, um 

companheiro, um namorado, uma coisinha certa... se for uma coisa assim fugaz, 

efêmera vai pra uma sauna, paga e tchau belo. Mas se for um namorico, uma coisa que 

tenha futuro, o dia que você quiser se encontrar, eu saio. Eu tenho um irmão que mora 

no Leblon, tem uma casa na praia, vocês passam o fim de semana aqui à vontade, não 

precisa nem gastar dinheiro em motel.” Eu tenho esse tipo de conversa com ele. Por 

isso, é que eu disse a você que eu sou homossexualizada. Sou. Me considero a super 

mãe, se você quer dizer. E eu não considero esse meu radicalismo, se é que é só isso, 

como falha de mãe, não. Ninguém quer pra um filho uma coisa que você já sabe de 

antemão que é ruim. 

 Você acha válido uma mãe dizer: “Ah, eu quero mais é que ele quebre a cabeça 

pra aprender.”?  Eu acho que a verdadeira mãe se pode poupar o filho de quebrar a 

cabeça, de levar paulada pra aprender, eu acho que a obrigação da mãe é mostrar. 

Porque se fala agora das drogas que o principal deve ser o diálogo? Então, você vai 

esperar dar liberdade ao seu filho, sem mostrar os perigos pra ele, ele começar a fumar 

maconha e cocaína, cheirar cocaína, crack, o que seja, pra depois você botá-lo numa 

casa pra se recuperar? Ou você mostra ele logo a periculosidade dessas coisas? Eu acho, 

não acho normal que uma mãe ache que o filho tenha que aprender por ele mesmo. No 

meu conceito de mãe, no momento, que você concebe a criança você tem 

responsabilidade até você ou ele morrer. É assim que eu me considero. Eu me considero 

por ele e pela Clarisse. Mas, não influencio em nada a vida dela. Mas, me considero 

responsável. Se ela sentir uma dor de dente, eu pego um ônibus, vou daqui a Petrópolis. 

Vou.  

 Quando a Juliana estava pra nascer, ela ia fazer cesariana, mas já estava 

morando em Petrópolis. Marquinhos esteve aqui com o meu ginecologista, ele nasceu. E 

a mulher dele era obstetra, também, e na ocasião era minha ginecologista. Então, 

Clarisse já estava... faltavam dez dias já pra cesária e era aniversário do meu genro ela 

disse assim: “Mamãe, vem aqui vai ter uma festa no clube.” Ela com um barrigão 

fazendo karaoquê, dançou, cantou e tudo. Mas, de tarde ela tinha dito: “Eu vou levar a 

senhora no hospital onde Juliana vai na...” - nem era Juliana, porque ela não sabia o 

sexo - “...onde o neném vai nascer e eu quero apresentar a senhora ao médico.” Eu digo: 

“Tá, vamos.” Aí, o Renato foi comigo, nós fomos lá. O hospital nada contra. Eu olhei 

pro médico, você dizia que ele parecia muito mais um açougueiro do que um médico, 
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em todos os sentidos: no aspecto, na higiene... Sabe? Aquele jaleco sujo, suado, barba 

por fazer, muito cordão... Um aspecto!!! Eu não disse nada. Quando o Marquinhos 

nasceu, eu banquei tudo sozinha. Tudo sozinha, sozinha. E ele teve o enxoval mais 

lindo que você possa imaginar. Então, eu vim no ônibus muda. Aí, o Renato: “O que 

que você tem, Madá?” Eu disse: “Nada.” “O que você tem?” Eu digo: “Ah, Renato! Tô 

aperreada de Clarisse ter o neném com aquele médico. Não fui com a cara dele. Se de 

repente, der uma zebra, não é nem por falta de recurso do hospital, pode ser... algo me 

diz sobre a incompetência dele.” Aí, o Renato disse: “Quando a gente chegar você liga 

pra Clarisse e diz a ela que venha pro Rio, porque nós vamos a Maria Rita, e Maria Rita 

vai escolher a Casa de Saúde pra fazer o parto dela.” Aí, eu criei alma nova, né? Aí, eu 

liguei pra médica. Maria Rita já conhecia ela... e, aí... nós fomos e a Maria Rita disse: 

“Olha, eu não quero mais o Panamericano, não. Eu tô operando...” - porque sempre 

quando um fazia o parto o outro ajudava, o marido e mulher. Então, ela disse: “Eu quero 

na Casa de Portugal.” Aí, Clarisse veio, com o Marcos, nós fomos... Renato fez ela 

escolher o apartamento que queria ficar. Aí, a Maria Rita fez a, a cesária da, da Clarisse 

e nasceu a Juliana. Então, eu podia dizer: “Não, ela já tá casada, já tem um filho, a 

responsabilidade é dela. Ela tá morando em Petrópolis, porque ela quer, foi ela que 

escolheu o médico, eu não tenho nada com isso. Quando nascer...” Não... mas... (tsc, 

tsc, tsc) eu não sou assim. 

 Eu acho que a responsabilidade a gente tem que ter, no momento que gerou... 

aquilo é sagrado. Não é que eu ache que o filho seja propriedade minha, não. Muito pelo 

contrário, eu acho que a gente cria filho pro mundo, cada um tem o livre arbítrio. Daí, 

eu nunca ter questionado o Otávio Júnior dizer: “Meu filho, por que... você resolveu ser 

assim?” No momento que ele me disse, a única coisa que eu disse a ele foi isso: “Meu 

filho, eu só acho por bem que você escolha um parceiro certo. Porque, é mais seguro.” E 

há sete anos atrás não se falava em AIDS como se fala agora. E eu lhe juro que eu falei 

neste tom de voz. 

 Quando ele fez aniversário no dia 19 de agosto, ele estava fazendo a barba... eu 

achei que era o momento propício. Eu cheguei perto dele e disse: “Olha, eu já dei o seu 

presente de aniversário, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Não quero que você 

tenha o menor constrangimento de trazer o rapaz por quem você se interessar pra vir 

aqui em casa, almoçar. Se você quiser dormir lá em cima com ele...”, que era totalmente 

independente. Eu botei duas camas no quarto pra que? Eu tenho o meu quarto. Somos 

só eu e ele. Então, mais aberta do que isso, não é possível! Eu não... eu tô louca que ele 

arranje um namorado certo. A minha ressalva é exclusivamente com esse rapaz, 

exclusivamente. E eu o aconselhei de coisas que ele, depois, chegou a perceber que 

eram corretas. Mas, ele estava desvairado, deslumbrado. Eu disse: “Pensa bem. Você 

vai pra uma boate, numa mesa com 12 pessoas, se tiver um rapaz interessado em lhe 

tirar pra dançar, ele não vai sair de onde ele está e vai até a mesa pra tirar.” Vai, Ana 

Paula? Rapaz? Não vai. Se fosse uma mocinha e um rapaz tirar pra dançar, até acontece. 

Mas, um rapaz se chegar a um grupo, que ele não conhece e abordar um rapaz e chamar 

pra dançar. Duvido. Eu tô mais por dentro dessa vida do que você possa imaginar. Pelo 

que eu escuto dos rapazes.   

 

DN - Quer dizer, e aí o Otávio Júnior perde a chance de conhecer pessoas... 

 

MM - Exatamente. 

 

DN - ...que ele possa se relacionar afetivamente. 
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MM - Exatamente, exatamente, exatamente. Eu não estou errada! Eu estou dizendo... eu 

nunca vivenciei, nunca freqüentei esses lugares. Porque, se não vai parecer que eu sou 

uma mãe promíscua. Não é nada disso. Mas, eu estou vivenciando pelo o que eu escuto 

de quem tem muito mais estrada do que ele. Porque, ele custou muito a se assumir, 

Dilene. Ele tinha tanta vergonha de ser assim que ele tentou contra a vida dele, meu 

Deus! (palmas) Qual é a prova maior? (palmas) Ele dizia que não se aceitava ser como 

era. Então, pra ele é difícil! É preciso... outro dia um rapaz me confessou, disse: 

“Magdalena, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu insinuei de todas as maneiras...” E realmente. 

E era um rapaz que, olha! Mas eu ia ficar maravilhada, porque eu adoro o rapaz e tem 

tudo a ver com ele. A mesma postura, porque pra ele... ele anteontem tava dizendo aqui 

comigo, pra ele tem que ser uma pessoa que tenha a postura dele: que fale como 

homem, que não tenha trejeitos, que não se vista como... sei lá! 

 Ele resolveu furar a orelha. Eu tenho sofrido muito, Dilene. Foi neste período... 

de desavenças. Ele estava sem falar comigo. Ele chegou em casa, eu vi que ele estava 

com um brinco, imediatamente. A orelha tava vermelha. Aí, ele virou pra mim e disse 

assim: “Eu comprei esse brinco, mas eu furei na farmácia...” - assim: pa, pa, pa, pá. 

Direto. (Toca o telefone) Deixa tocar. “Mas, eu estou com medo....” - não, ele disse 

assim: “Esse é muito ordinário? Eu comprei um outro de zircone e eu queria que a 

senhora pusesse, trocasse.” Aí, eu disse: “Olha quando a pessoa...” - porque eu sou 

fogo, Dilene. Eu sou fogo. Eu disse: “Olha, quando a pessoa fura em farmácia, eles 

dizem que a pessoa deve esperar uns sete dias ir rodando, pra não criar casquinha...” - 

não falaram - “...pra não criar casquinha, porque se não, vai doer quando puser o outro.” 

“Não, mas eu quero agora.” “Então, eu boto.” Peguei uma bisnaguinha do ONCILON®, 

molhei o pininho, o coração só faltava sair pela boca, né? Aí eu troquei o brinquinho. 

Ele aí disse assim: “O que a senhora achou? Eu disse: - bom, eu vou responder a você 

com uma pergunta que Marquinhos me fez há dois anos atrás, meu neto. Ele me ligou 

de Itaipava disse: “Vovó...”, ele tava com quatorze anos. Ele disse: “Vovó, na minha 

turma todo mundo tá furando a orelha, você se incomoda que eu fure? Eu disse: “Meu 

filho, quem tem que dar essa opinião é sua mãe e seu pai. Mas, você tá ligando...” 

 

Fita 7 – Lado B 

 

DN - Pronto. 

 

MM - “Você perguntou a opinião da vovó? Se você furar a orelha, a vovó vai ficar 

muito decepcionada.” Aí, ele disse: “Vovó, então eu não vou furar.” Foi assim que eu 

respondi a ele. Ele aí, ficou calado. Muito bem. Quando foi de uma outra vez, ele 

chegou e ficou deitado no assim sofá, fazia assim... era na mão esquerda. Eu vi que ele 

estava com uma aliança, daquele tipo Cartier® três, de prata. Fazia assim, assim... e eu 

nada (sussurrando). 

 

DN - Doido que você desse opinião? 

 

MM - Louco que eu perguntasse. Aí, lá pelas tantas ele disse: “Gostou?” Aí, eu disse: 

“Foi dada ou comprada?” Eu também sei ser enigmática. Aí, ele disse: “Eu comprei.” 

Isso foi pouco antes do Natal. Aí, eu disse: “É. Tá bonitinha.” Quando foi no Natal o 

Renato me deu uma Cartier®, de ouro, daquelas três tonalidades de ouro. Eu botei numa 

caixinha, porque eu nem uso, não usava com medo de ladrão, né? Aí, eu cheguei pra ele 

e disse: “Olha, já que você vai usar, usa essa que é verdadeira.” (ruído) Aí, dei a ele. Tá 

na mão dele. A de prata, ele botou numa gaveta e nunca mais usou. Eu não sou fácil, 
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viu? Eu não sou fácil. 

 Esse filme que eu disse ele botou pra me testar. Quando terminou esse filme, “A 

Última Festa”, eu fiquei dez minutos imóvel. Eu uso óculos pra assistir televisão. Então, 

quando pude me levantar, eu me levantei de óculos fui ao banheiro, entrei de baixo do 

chuveiro, chorei tudo o que eu podia chorar. Porque eu sentada vendo, eu chorei, mas 

nem funguei, né? Pra não dar o prazer, porque ele quis me testar. E eu podia ter tido 

uma congestão, porque foi logo depois do almoço. E eu não esperava. Ele poderia ter 

dito: “Eu vou passar um filme forte.” Ele não me disse nada. Muito bem. Chorei, chorei, 

porque meu momento de reflexão é em baixo do chuveiro. Toda vida foi. Aí, eu saí, de 

óculos, e me sentei pra ver televisão. Ele, aí, virou pra mim... e ele é um menino 

maravilhoso, viu Dilene? É preciso que se diga. Ele estava vivendo um momento 

terrível de conflito na vida dele. Ou eu fico nessa vida só mundana ou eu volto a ser o 

filho normal. Porque, ele não estava sendo um filho normal. Não era que eu quisesse ele 

no rabo da minha saia, não. Porque eu quero a minha liberdade também. Eu vou pra 

cama com Renato, eu não quero que ele esteja aqui. Claro! Eu dou valor a minha 

liberdade, também. Então, quando eu voltei, (tosses) passei por ele, ele deitado assim no 

sofá, ele disse: “Como é? Gostou do filme?” Eu disse: “Adorei. Gostei tanto, que antes 

de você subir, você bota no vídeo que eu vou ver de novo.” Ele não deu um pio. 

Quando, ele costumava a subir assim dez, dez e meia... ele, aí, quando ele ia subindo ele 

disse: “A senhora quer ver mesmo esse filme?” Eu disse: “Claro que quero!” Ele disse: 

“Prepare o lenço porque é preciso ter coragem.” Eu disse: “É o que não me falta.” Aí, 

ele botou e eu vi todinho. Ele subiu e eu vi todinho... 

 

DN - Filhos! (gargalhadas) É sempre como você falou mesmo, a responsabilidade até... 

 

MM - Eu acho.  

 

DN - ...um dos dois morra, né?  

 

MM - Esse negócio de crescer eu quebro a cabeça, faz, a vida é sua. Comigo não 

funciona, assim. 

 

DN - Magdalena, eu queria... terminar. Agradecer a você... 

 

MM - Eu que agradeço.   

 

DN - ... a contribuição (risos) que você deu pra pesquisa da gente. Eu acho que foi 

fantástico. E, em suma, boa sorte!  

 

MM - Posso fazer uma pergunta pra finalizar? 

 

DN - Pode. 

 

MM - Aí, é curiosidade, não de mãe. Feminina. (risos) 

 

DN - Pergunta pra gente? 

 

MM - Quantas entrevistas você fez, ao todo, sobre esse assunto?  

 

DN - Ai, assim de cabeça... 



   

95 

 

 

MM - Mais ou menos. 

 

DN - É, não. Eu sempre esqueço de registrar o número total. Mas, tem umas dez. 

 

MM - Sim. Entre essas dez... ... alguém, você notou que tentou camuflar, omitir ou 

todas as pessoas foram abertas e... se desnudaram, como eu acho que eu me desnudei, 

perante vocês duas? Foram todas de um modo geral iguais? 

 

DN - É, eu acho que de um modo geral as pessoas tentam ser... mais verdadeiras 

possíveis, possível. Mas, também, a gente sabe que, quando a gente... é... puxa pela 

memória, f... presta... tá fazendo algum depoimento, a gente, também, de certa forma, 

arruma um pouco a história, né?  

 

MM - Hum, hum. 

 

DN - Quer dizer, arruma um pouco no sentido de, de tornar mais... coerente a vida da 

gente, mas... até pra facilitar pra gente mesmo. 

 

M.M.- Como se fosse um ensaio, assim? 

 

DN - É... não é, não é uma coisa que, que torne irreal ou sem verdade, a vida... 

 

MM - Eu sei. Eu sei.  

 

DN - ...que tá sendo relatada, entendeu? Mas ela é relatada de uma forma... 

 

MM - De uma maneira mais amena. 

 

DN - É. De uma forma... não sei se, exatamente, amena, de uma forma mais coerente... 

 

AP - Mais arrumada, né? 

 

DN - É, pelo menos mais coerente. Quer dizer, a gente sabe... 

 

AP - Mais inteligível pro outro, também, né? 

 

MM - Agora, então, eu vou me botar ... 

 

DN - A gente sabe que tem coisas que a gente tem como recordação, mas que não 

quer... 

 

MM - Eu sei.  

 

DN - ... rememorar, digamos assim.  

 

MM - Hum, hum. 

 

DN - Né? Quer dizer, aí, também, não é... quando a gente... é... quando a gente propõe 

vocês, né? A fazer a entrevista, quer dizer, não é a nossa intenção ficar futucando, 
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futucando... 

 

MM - Claro. 

 

DN - Entendeu? 

 

MM - Então, vamos fazer uma coisa matemática agora. De um a dez que nota você me 

daria?  

 

DN - Ah, Magdalena. (risos) Você não presta. (gargalhadas) 

 

MM - Eu sou professora. 

 

DN - Aí, fica difícil. Eu acho essa entrevista... 

 

MM - Eu não tô comparando com ninguém, não. 

 

AP - Acho que não cabe nota, né, Dilene? 

 

DN - Pois é isso que eu tô dizendo. 

 

MM - Não, eu falei por mim. Isso não tem nada a ver com o trabalho que ela já fez. Eu 

estou perguntando sobre a Dilene e sobre a Magdalena.  

 

DN - É, mas eu acho, Magdalena que quando a gente tem coisa pra dizer, uma das, eh... 

das provas, né? Digamos assim, de que o que a gente tem pra dizer... é... importa, é que 

a sua voz fica... na memória da gente, entendeu? Isso com certeza. É... é muito fácil ler 

um pedacinho de nada da sua entrevista e lembrar todo o seu jeito de falar, entendeu? 

Toda a construção do seu discurso, eh... eu acho que não é só por uma questão de você 

tá sempre bonita pra gente... pra fazer a entrevista. 

 

MM - Não, você sabe também um pouco... 

 

DN - É uma questão do que você tem pra falar é importante.  

 

MM - Nem você precisa gravar disso. O pouco da curiosidade, também, é porque, às 

vezes, a gente diz assim, ouve-se demais dizer, assim: “Ah, você quando ouve outras 

histórias, você vê que a sua não é tão dramática. Há outras tão piores.” Eu não estou 

falando assim, em termos comparativos, não. Acho que não. Mas, acho que falei com 

você coisas que eu, talvez, não falasse a um psicólogo, se eu fosse recorrer a ele. Coisas 

da minha... da historinha do joelho. Será que eu diria isso a um médico? Acho que não, 

não diria. Então, tem, tem... certas coisas que... sei lá! Vocês duas, pela maneira como 

vocês... levaram a coisa, encaminharam a coisa me deixaram à vontade e, talvez, eu ter 

me aberto como eu não me abriria se fosse pagar uma consulta pra uma pessoa 

simplesmente me ouvir. Porque, no caso é esse. Porque, se eu perguntar a um psiquiatra 

que nota ele me daria de um a dez, ele daria a mesma resposta que você deu e eu ia estar 

pagando. (risos) É ou não é? E eu ia pagar pra isso.  

 

AP - Você ia ficar indignada, né? (risos) 
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MM - Hein? 

 

AP - Ia ficar indignada? 

 

MM - É lógico. Ainda ia ficar danada da vida. Eu digo: “Pô! Que diabo! Que que eu 

vim fazer aqui com esse cara?” Não é? Agora uma coisa que eu acho interessante é que 

a Cídia sempre insiste demais pra que Otávio Júnior procure uma ajuda e ele se recusa 

terminantemente. Eu não sei a que atribuir isso. Já houve tentativas... inclusive, eu não 

sei se eu comentei com você, até com a sobrinha do Chico Anísio. 

 

DN - Hum, hum.  

 

MM - Ana Alice. E eu, ao mesmo tempo, fiz com uma colega dela, porque ela não 

podia fazer com mãe e filho. Mas, ele não aceita. Não há quem faça ele aceitar. Eu não 

sei se seria pretensão minha eu dizer: “Ele vai dizer a um estranho que não tem nada a 

ver com a vida dele, e pagando, o que ele diz a mãe dele, que é a pessoa mais 

interessada em saber, e ele não paga.” Pra que ele vai chegar pra um estranho? Eu digo 

eu acho que seja isso na cabeça dele. Porque, que tipo de ajuda alguém poderia dar ao 

caso do meu filho, em especial? Você deve tentar transar com uma mulher pra ver se 

você gosta. Claro que ninguém diria isso. Você deve... ser mais receptivo, eh... aceitar 

ser mais assediado. Isso não é querer. A pessoa não pode querer ser assediada e quando 

for assediada aceitar isso com normalidade. Não é por aí. Eu sei que ele não aceita.  

 

DN - É, mas eu acho, também, que, não acho que a terapia funcione assim, Magdalena. 

A terapia funciona mais no sentido de ajudar ele a se ver, mais profundamente, né?  

 

MM - Pra mim, a minha não ajudou nada. Eu só dei dinheiro a ela.  

 

AP - Mas você fez quanto tempo, Magdalena? 

 

MM - Ah, eu fiz umas oito sessões com ela (riso) e chegou um ponto que eu virei pra 

ela... não me lembro o nome dela, mas eu tenho anotado, lá no finalzinho do Leblon, 

particular, era uma baba, era até Renato que pagava pra mim. Aí, eu disse pra ela, eu 

digo: “Escuta! Eu quero saber se nós vamos chegar a um ponto de podermos conversar 

as duas? Pra você poder tirar algo de mim e eu ouvir alguma coisa de você. Porque, 

você só está me ouvindo.” Sabe o que ela me respondeu? “Mas, eu não tenho nada pra 

te dizer Magdalena. Porque tudo o que você tá me dizendo, eu acho que você está 

coberta de razões. E agora, dois anos depois, eu ouvi a mesma coisa desse Psiquiatra 

Espírita. ... Pessoas completamente diferentes, não se conheciam ocasiões distintas, 

nada a ver... 

 

DN - Desse do, do Banco de Horas?  

 

MM - É. Eu a... a outra não. Mas, eu acho, Dilene se eu tivesse algum tipo de 

sentimento de culpa, eu mesma nem procuraria que ninguém me indicasse, não. Eu 

mesma ia procurar ajuda no Banco de Horas, que não ia pagar. A mãe da Lívia arranjou 

uma pra mim e quer por força que eu vá. Eu digo: “Eu não preciso, se eu achar que tô 

precisando, eu vou.” Mas, no momento, eu estou conseguindo digerir muito bem as 

coisas. Eu tenho os maus momentos, aí, mostro que tô aborrecida, pra mim é até melhor 

do que falar. Porque, falar eu me aborreço mais. Se eu ficar mudinha, ih! Funciona que 



   

98 

 

é uma maravilha! No dia seguinte, vem sempre com uma novidade: “Sabe quem estava 

lá no grupo hoje? Não sei o quê, pa ra pa ra...” Então, eu acho que se eu tivesse alguma 

coisa que denotasse que eu era responsável por algum ato dele, alguma atitude, alguma 

rejeição à sexualidade ou alguma coisa, eu precisaria de uma ajuda. Mas, por mais que 

eu já tenha me perguntado, Dilene, não acho resposta. Que, que eu tenha tipo qualquer 

culpa, nem que eu tenha uma espécie de sentimento de culpa, não. Que eu pudesse fazer 

algo mais do que eu tenho feito. 

 Eu sou pretensiosa sim, mas eu acho que eu tô cumprindo com louvor a minha 

tarefa. Porque, eu acho que não é todo filho pelo que eu escuto dizer, pelo livro do 

Cazuza que eu li, por essa menina Virgínia depois daquela viagem, pelos filmes que eu 

tenho visto. Outro dia eu vi um... “Sentimentos Selvagem”, até o nome não tem nada a 

ver com o filme, mas era um menino que era o preferido da mãe, que não era o meu 

caso. Ela vivia botando o menino no colo, é até aquela Glenn Close que faz o filme, o 

filme é até curto, mas interessante. E a menina era neta do Henry Fonda e ela sempre 

ficava afastada, era notória a preferência da mãe pelo rapaz. Então, depois já aparecem 

adultos, ele chegando em casa, só dele subir a escada você já nota que ele está doente e 

que é disso. Então, o pai abre a porta e diz a ele: “Ah, você chegou. Ah, que bom! Fez 

boa viagem?” Não dá nem um aperto de mão. A mãe desce, aí, abraça ele e diz: “Oh, 

fulano o avião chegou mais cedo, nós íamos buscar você, não sei o que.” Num outro 

lance, aparece a irmã dizendo... ela tinha um bebê, era casada, não aparece nem o 

marido nem o bebê. Então, ela se desculpando de não ter ido visitá-lo, não sei se era na 

Califórnia que ele morava, porque o trabalho não permitia e o marido, também tava 

assoberbado de trabalho, porque não sei que não podia ir... ponto! O pai não podia ser 

mais gentil do que era. “Você está bem, aí, você quer que eu coloque a poltrona ali, olha 

esse troféu aqui de quando você jogava tênis, você quer que eu deixe aqui.” Aí, o rapaz: 

“Não pode deixar lá mesmo. E esse retrato do fulano você não quer ir rever a turma que 

você jogava e tal.” Aí, o rapaz: “Não.” Mas, fazia longos passeios com a mãe. Depois já 

aparece ele até em cadeira de rodas e já com enfermeira, com... como é meu Deus do 

céu? Com respiração artificial, depois melhorava, usava só oxigênio. Assim, a mãe 

levava quando ele ficava com falta de ar, ela botava. Mas, tinham longas conversas os 

dois. Então, ele pedia que ele tinha um namorado... um marido. Mas, o marido se 

afastou dele quando viu que ele estava assim tão ruim e foi uma decepção muito grande 

pra ele. Então, ele disse a mãe que tinha ido pra lá também com o intuito de fazer um 

testamento. Mas, o que ele chamava de testamento eram as últimas vontades. Então, ele 

disse as pessoas que ele queria que fossem convidadas pro enterro, as músicas que ele 

queria que fossem tocadas, o padre que queria que ele fosse. Então, ele pedia: “Escute, 

cante pra mim aquelas músicas que você cantava quando eu era criança.” Aí, ela 

cantava e você só vê o marido na janela espantado de ouvi-la cantar. E ela canta mesmo, 

né? Porque na Broodway, ela foi um sucesso numa peça que ela fez. Então, quando ela 

chega no quarto o marido diz: “Ih, eu ouvi você cantando. E você está diferente. Nós 

devíamos passear.” Ela disse: “Você é que precisa se conscientizar e agir de melhor 

forma com fulano, com o filho.” Mas, ele achava que tava certíssimo, porque ele era 

muito gentil, perguntava o que o filho queria comer, fazia churrasco, e achava que 

aquilo era o principal. Muito bem, o rapaz disse as últimas vontades que queria, a mãe o 

tempo todo junto e abraçava e cantava, fazia tudo o que ele queria, muito bem! Aparece 

já o enterro do rapaz. Quando os dois estão sozinhos em casa... bom, a filha uma vez 

teve o desplante de dizer a mãe: “Ele é gay porque você sempre paparicou ele.” Isso é 

um crime, uma filha dizer um negócio desse. Porque, é errado a mãe mostrar a 

predileção. Outro dia, até houve eu não sei se foi no Fantástico um caso, como é, um 

questionamento sobre isso. Mas, acontece que se o filho é mais delicado, é mais meigo 
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e a filha mais arredia, você vai botar no colo aquele que é mais meigo. Isso não é nem 

necessariamente preferência. É o temperamento de cada um. Então, quando eles voltam 

do enterro, ele vira pra mulher e diz assim: “Você sabe das coisas de que ele gostava.” 

Aí, ela disse: “Sei.” Ele disse: “Todas?” E eu não gosto dela, da atriz. Mas, ela tava 

magnífica. Ela disse: “Sei, todas.” Aí, ele disse: “Então, me conte um pouco, porque eu 

não sei nada.” Aí, abraçou ela chorando. O que adiantou depois que o filho morreu? Por 

que não fez isso em vida, gente?  

 Você tá vendo. Essa doença é tão ruim, Dilene, que até isso, ela mexe com a 

cabeça das pessoas envolvidas também. Eu outro dia estava conversando com o Felipe 

eu tava dizendo porque ele disse: “Magdalena, eu acho que Deus quer levar a minha 

mãe antes de mim, pra ela não sofrer me vendo doente.” Porque, ela nem desconfia. 

Então, eu tava dizendo: “Olha, Felipe todos vocês deviam por um momentinho de 

reflexão pensar em quem sofre mais. Se são vocês, que são os portadores, ou se são as 

pessoas que cercam vocês.” Bem entendido determinadas pessoas, porque tem outras, a 

mãe do Carlos não é exemplo. Mas, vamos dizer aquelas mães que vibram, que cuidam, 

que sofrem, que querem saber de tudo. Você já pensou... se coloca no meu lugar, 

Dilene? Você acha que é fácil pra mim botar um batom, botar uma maquiagem, acordar 

botando um brinco. Não é não. É horrível! Eu prefiria mil vezes que eu tivesse com uma 

metástase e ele tivesse bom. Você sabe o que eu peço a Deus toda noite? Pra não me 

levar antes dele. É inverossímil, né? Mas, é o que eu peço. 

 

DN - Pra você poder cuidar dele? 

 

MM - Pra eu poder cuidar dele. Parece uma monstruosidade, uma mãe querer que o 

filho morra antes dela, mas é o que eu peço. Porque, eu tô zangada com Papai do Céu, 

então, eu não quero muito papo com Ele. Eu só peço isso. Porque, eu acho que nessa 

vida eu sou espírita, mas nessas horas eu esqueço, eu acho que o meu filho não merecia 

isso. Ele deu tanta assistência ao pai quando o pai tava pra morrer. Fazia aquelas 

aspirações nele, desentupia sonda, fazia o diabo. E meu filho pegar essa doença! Eu 

acho horrível, horrível. 

 Agora, tem horas... por exemplo, naquele dia, lá na segunda-feira. Aquela 

menina que tava lá naquele papo com a Valéria a alegria daquela garota. Eu não digo 

que você vá ficar pensando o tempo todo que você tá doente, porque, isso é terrível. A 

gente tem mais é que esquecer e contar piada, conversar e tudo. Mas, pra certas 

pessoas...eu vou lhe dizer, eu conheço uma moça, agora ela não tá mais no grupo, que 

você notava, você sentia abertamente que a maior frustração dela era não ser 

soropositivo... Ela só faltava gritar pra mim isso... E ela só queria andar com eles e todo 

tipo de transa ela aceitava. Eu acho que ela tá louca pra ser contaminada. ... Então, eu 

escuto e eu não sou dessas de ouvir e... daqui há cinco minutos eu não lembrar mais. Eu 

curto, eu fico pensando. Eu fico pensando. Esse Felipe, com uma outra menina lá do 

grupo, essa menina fez uma com esse rapaz, que eu passei bem uma semana sem dormir 

com o que essa garota fez pelo rapaz. Pô, se eu gosto dele e fazem mal a ele, ah, eu 

sinto. Vovó dizia: “Não falem mal dos meus amigos. Não digam nem que são feios, 

porque eu não aceito.” E eu sou assim, também. E eu sou assim, também. Por exemplo, 

dias que eu recebo os amigos do... 

 

DN - Vou desligar, interromper. 

 

ESTA FITA NÃO FOI INTEGRALMENTE GRAVADA 


