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Data: 22/01/1998  

 

Fita 1 – Lado A 

 

DN - Vamos dar início a entrevista com Simone Bor... Maria Borges Lira Bezerra, para 

o projeto: A Fala dos Comprometidos - ONGS e Aids no Brasil. Hoje é dia 22 de 

janeiro de 1998, e estamos no Rio de Janeiro. Os entrevistadores são Dilene Raimundo 

do Nascimento e Ana Paula Zaquieu. 

      Simone, é... conforme a gente tava conversando ontem, oh antes... ah, a gente 

gostaria que você começasse a contar pra gente como é que foi, onde você nasceu? Que 

dia? Falar sobre seus pais, irmãos, se você tem.... se... 

 

SB - Eu nasci em quinze de setembro de sessenta e nove. Nós somos quatro irmãos, é... 

três mulheres e um homem. É... meus pais são nordestinos, sendo que ele é do Ceará, 

minha mãe é pernambucana. É... mas se encontraram aqui no Rio, então todos os filhos 

são cariocas.  

  

DN - E aí, vocês moravam aonde? 

 

SB - Aqui no Rio mesmo. Eles já moravam aqui no Rio... 

 

DN - Hum... 

 

SB - É, depois que minha mãe faleceu, é... não, antes. Quando ela se aposentou, é... ela 

decidiu voltar pra Recife. Meus pais são separados, desde quando eu era pequena. Então 

nós moramos cinco anos em Recife ... 

 

DN - Então, só aí já tem uma porção de coisas, olha só: eles casaram... 

 

SB - É... 

 

DN - Tiveram quatro filhos... Você é a mais nova? Mais velha? A do meio?   

 

SB - É, eu sou a caçula. 

 

DN - Você é a mais nova? 

 

SB - Sou a mais nova. 

 

DN - Você agora está com quantos anos? 

 

SB - Vinte e oito. 

 

DN - Vinte e oito... aí logo depois eles separaram? 

 

SB - Quando eu era pequenininha, não me lembro ao certo quando, mas eu não lembro 

dos meus pais juntos. 

                                                           
 LEGENDA: 

Palavra sublinhada – demonstra ênfase na fala. 

Ininteligível  – palavras incompreensíveis devidos a problemas de gravação ou fala. 
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DN - E eles trabalhavam em quê?  

 

SB - Funcionários públicos. Os dois, né? São funcionários... 

 

DN - De que.. de que órgão? 

 

SB - TRE. É Tribunal Regional Eleitoral. Os dois. 

 

DN - Aí, ele separaram quando você era pequenininha... 

 

SB - É, eu não me lembro ao certo o quando...  

 

DN - Aí você... vocês ficaram com sua mãe? 

 

SB - Nós ficamos com minha mãe. Ela casou de n... A, a presença assim, que eu me 

lembro mais, de infância, já é o que eu chamaria de... eu nem chamo meu padrasto... ... 

existe uma associação às vezes de... 

 

DN - Padrasto é uma coisa ruim, né ? 

 

SB - É... e era uma pessoa tão maravilhosa, eu gostava demais dele... o Ivan. Ele foi o 

primeiro namorado de minha mãe, eu acho a história dela linda! Eles se reencontraram 

depois de anos, ela já tinha quatro filhos e eles namoraram quando ela morou em 

Recife. E se reencontraram aqui no Rio. Ele também já tinha três filhos, quer dizer, já 

tava separado também. Eles se reencotraram... namoraram novamente (risos), deu certo! 

Eu acho que foi o grande  amor da minha vi... da minha vida, não. Da vida da minha 

mãe! E, até ela falecer eles viveram juntos... 

 

DN - E o seu pai, vocês viam sempre não ? 

 

SB - Víamos sempre. É... nós sempre tínhamos contato. Até nós irmos morar em 

Recife... não me lembro... eu fiz quinze anos lá... eu não me lembro exatamente que 

ano, assim. Tinha que calcular. Aí nós moramos cerca de cinco anos, quando minha mãe 

faleceu em oitenta e sete, nós ficamos um pouco mais, aí voltamos pro... 

 

DN - Ela faleceu em Recife? 

 

SB - No Recife. 

 

DN - O que é que ela tinha? Qual foi o motivo? 

 

SB - Ela... foi enfarto. Minha mãe era diabética, tinha umas complicações e acaba 

afetando o coração, né? Então ela teve um enfarte. Aí... até mesmo, de certa forma, por 

pressão de meu pai... Porque nós somos quatro filhos, mas deixa eu explicar: é... o 

Sérgio, ele era casado. Agora tá separado. Então ele já tinha a casa dele e tal. A Isis, ela 

morava, na época, nos Estados Unidos, ela foi muito nova pra lá, então convivíamos eu 

e a Cláudia, com a minha mãe. Então, por pressão do meu pai: “Ah, vocês duas. Duas 

mulheres sozinhas. Duas... minhas meninas! Sua mãe já não está mais aí...” E tinha uma 

série de circunstâncias de dinheiro, também, pra gente resolver, pensão da minha mãe. 
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Que era tudo aqui no Rio. Aí, a gente acabou voltando, pra ajeitar as coisas também pra 

não sobrecarregá-lo, e até mesmo por que ele nos queria próximo... já não tava, na 

cabeça dele sem a mamãe a  gente recorreria a quem? Mesmo é, sendo a família da 

minha mãe inteira lá, né? Nós tínhamos o respaldo familiar, mas não era ele, né? Então 

a gente acabou voltando. 

 

AP - Aí, você vai morar com ele aqui no Rio? 

 

SB - É... meu pai tinha... a princípio não, Ana Paula. Porque ele tinha um apartamento, 

mas meu irmão... justamente, meu irmão tava morando no apartamento. E meu irmão 

fez uma bagunça no apartamento danada! Aí, meu pai aproveitou a situação pra pedir, 

tipo assim: “É... Sérgio, as meninas não vão ter onde ficar, né?” E... aí  tipo assim, 

morar com minha tia, que meu pai na época morava com minha tia. Era muito... não 

dava certo. 

 

DN - Tia, irmã dele? 

 

SB - Tia, irmã dele. 

 

DN - Hum... 

 

SB - Aí, nós cabamos... 

 

DN - Por que ele não casou de novo? 

 

SB - Casou, mas anos depois. Atualmente ele é casado. Mas, na época ainda não. 

 

DN - Vocês foram pra Recife, voltaram de Recife e ele não tinha casado de novo? 

 

SB - Não.  

 

DN - Hum... 

 

SB - Acho que ele teve umas namoradas... Mas nada realmente sério, isso... Aí, ele... 

tipo assim. A gente acabou ficando na casa de uma senhora que nos viu crescer e 

praticamente era da família, porque o filho dela casou com a nossa prima. E ela não 

gostava de morar sozinha. E ela queria... aí ela, tipo assim: “Não. Vocês ficam aqui até 

resolver a situação.” Aí, acabou que... é porque o meu irmão é militar e tem direito a 

casa. Então, ele acabou conseguindo a casa, se mudando... Mas, aí acabou havendo uma 

revolução danada, porque a gente acabou indo pra... um apartamento que meu pai tem, 

que ele ajeitou... 

 

DN - Que não era esse que seu irmão estava? 

 

SB - Que não era esse que meu irmão estava. Ele, nesse meio tempo todo que essa 

estória demorou, ele resolveu se casar... Aí, ele ajeitou o apartamento, que era esse do 

Roussel que era dele e da minha mãe, né? Quando mamãe faleceu, ficou dividido pra 

gente. Aí, ele resolveu ajeitar o apartamento, que meu irmão tinha esculhambado. 

Acabou... claro, com a nossa permissão, mas aí eu acho que a gente não ia grilar de 

forma alguma. Ele tá morando atualmente nesse apartamento, e a gente ficou no 
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apartamento que era dele, mas que precisava se ajeitado, por isso que a gente ficou esse 

tempo na casa de minha tia. E, também, porque a gente queria, de certa forma, fazer 

uma pressão pro Sérgio sair, pras coisas se ajeitarem. A princípio a gente ficaria lá, mas 

aí enrolou tudo, a gente acabou ficando no apartamento do papai, e ele se ajeitou, né? 

Ficou com a esposa, atual esposa... e também porque todos nós já éramos crescidos, né? 

Não tinha... também... não é que nós não... nós nos damos superbem com a esposa, é... 

de ambos. A gente nunca teve problemas com o Ivan, é que era marido de minha mãe, 

nem com a Berenice que é a atual do meu pai. Mas, realmente, até por uma questão de 

espaço físico, não ia dar todo mundo no mesmo apartamento. E, eu acho que até por nós 

já sermos crescidos e ter uma vida independente, e também a Nina voltou dos Estados 

Unidos, então mais uma pra morar com a gente. Então, ficou os filhos num apartamento 

e meu pai, casado com a esposa ... 

 

DN - Era nesse, da Rua do Roussel, que vocês moravam quando eram pequenos? 

 

SB - Quando éramos pequenos. Até nós irmos pra Recife. 

 

AP - Você passou sua adolescência em Recife, não? A infância aqui, no Rio? 

 

SB - É, não... é, adolescência, porque eu fiz quinze anos lá. É, de quinze a uns vinte, 

vinte e poucos anos  eu creio. Eu não me lembro ao certo que ano nós saímos de Recife. 

 

AP - Foi imediatamente após a separação de seus pais? 

 

SB - Não. Meus pais separaram quando eu era pequenininha, eu não me lembro Ana 

Paula. Sinceramente, eu não me lembro dos dois casados. A Cláudia anda se lembra da 

época da separação, mas eu realmente, eu não me lembro. A memória que eu tenho é de 

minha mãe com o Ivan. 

 

AP - Aqui no Rio mesmo? 

 

SB - Aqui no Rio. Nós moramos no Roussel é... durante... até os meus quinze anos, 

quando foi a época que a minha mãe se separou e nós fomos pra Recife. Aí... porque era 

o sonho dela. Era realmente voltar pra terra, pra família, aos irmãos dela, eram todos de 

lá. Então era um sonho mesmo morar numa casa, em Olinda. Aí, eu acho que ela 

realizou o sonho dela antes de falecer, foi super legal. É, de certa forma me fez muito 

bem, eu gostei muito de ter morado lá. Eu acho que os nordestinos, assim, são mais... é, 

como eu posso falar? É por que o carioca é festeiro, né? As amizades que eu tenho, aqui 

no Rio, a maioria, são de infância e eu acho que eu... é até raro, né? A gente conseguir 

manter contato. Mas, as amizades que eu tenho são de infância. Tenho algumas... é... 

poucas, que foram feitas, nesse... comparando da minha infância até agora, foram 

poucas. Eu diria que que aumentou agora, pelas circunstâncias, através do grupo. Mas, 

antes do grupo, as amizades que eu fiz foram poucas, comparados em Recife, que eu 

cheguei lá e não conhecia ninguém e eu acho que realmente fiz muitos amigos lá... 

verdadeiros. É isso que eu quero dizer a diferença. Eu acho que aqui no Rio existe 

aquela festa assim: “Oi, tudo bem? Como você tá? Ah, tô bem...” Pronto, cabou, né? 

Não se preocupa muito, tipo assim: “Ah, você esta bem mesmo?” E eu acho que o 

nordestino, ele é meio desconfiado assim no inicio, mas quando ele toma carinho por 

você, amizade, ele vai na tua casa, ele procura saber como você está mesmo. É aquela 

coisa, num se tornam muito superficial, né? Não é... é quase como se as circunstâncias 
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do dia-a-dia não interferisse em que as pessoas se encontrassem, que convivessem. Aí, 

agora não. Eu tenho, claro! Que, voltei pro Rio, tenho... continuo com as minhas 

amizades que o grande número de amigos que eu tenho é de infância. Fiz alguns 

amigos... de trabalho e agora aumentou mais ainda, mais eu acho que mas essa ligação 

forte, né? Que é um vínculo muito forte que criou em virtude da doença. 

 

DN - E fora esse período de Recife, você, praticamente, sempre morou por ali... 

 

SB - Ah, sim. 

 

DN - Rua do Roussel, Bento Lisboa é tudo muito pertinho, né? 

 

SB - É. Acabou que a gente sempre ficou nessa área mesmo. É, durante um tempo eu 

tive uma necessidade também... Porque foi assim: moramos eu e a Cláudia, aí... não sei 

se a Nina ainda já havia voltado dos Estados Unidos, mas a Cláudia quis voltar pra 

Recife, porque mantivemos esse... indo, né? Nas férias. E, ela conheceu um rapaz, e 

ficou apaixonada por ele, que é o atual marido dela. Nessa época, nós decidimos... eu 

decidi ficar e ela ir embora. É... eu acho que foi também que se deu um grande 

crescimento em mim porque eu sempre fui muito infantil, tipo assim, né? É... eu acho 

que é, talvez nem seja infantilidade, é... talvez um certo comodismo. A Cláudia sempre 

tomou a frente das coisas e quando minha mãe morreu, mais ainda. Porque éramos só 

nós duas, então, nós temos uma ligação muito mais forte, é eu acho que o meu carinho... 

acho não, eu tenho certeza; meu carinho é muito maior por ela do que até pelos meus 

outros irmãos que eu não convivi na adolescência, que já tinham se casa... já tinha 

casado, já tinha constituído família, já moravam longe. Quer dizer, a minha vida se 

passou com a Cláudia, que eu me lembre é a Cláudia sempre presente. E, quando minha 

mãe faleceu, mais ainda. A gente se uniu mais ainda. Mas havia essa certa... é uma certa 

dependência exagerada da minha parte e, de certa forma, eu acho que dela comigo 

também, por que eu tinha uma certa preocupação, tipo assim: quando ela saía, é... voltar 

tarde. Será que ela vai voltar bem? Tinha uma certa simbiose. Mas quando eu decidi 

ficar eu acho que foi o primeiro passo que eu dei meu crescimento mesmo. 

 

DN - Pra sua independência. 

 

SB - Minha independência. Na época... e eu não sei porque, eu não fiquei no 

apartamento. Eu não... eu realmente não me lembro. Eu decidi alugar um quarto, na casa 

de uma senhora, que nós já conhecemos, por isso que a Cláudia até concordou, porque 

eu acho que ele ia ficar muito preocupada. Eu acho que eu decidi fazer isso até mesmo 

pra não cair na superproteção do papai, porque como ele não nos acompanhou, ele até 

hoje é... ele não têm muita noção, assim... 

 

DN - Que vocês cresceram... 

 

SB - Que nós crescemos, exato! Porque ele não conviveu, esssa, essa é... até hoje 

quando às vezes: “Minha filha, num saia tarde! Não chega tarde!” Ele não tem muito 

essa noção, que nós já somos independentes. É... eu acho que eu não quis recorrer, 

também, a ele. Eu quis realmente o meu espaço, pagar com o meu dinheiro, na época eu 

já trabalhava, e tinha também a pensão da mamãe, que sempre nos ajudou. É... essa 

senhora ela... a filha dela tinha estudado com a Cláudia, e minha mãe... ela conhecia, 

mal ou bem ela conhecia minha mãe. Quer dizer, tinha uma ligação. Então, a Cláudia se 
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sentiu segura por eu tá num lugar em que era uma família que nós conhecíamos, ela ia... 

sabia que eu estaria bem. Porque também  para alugar um apartamento não teria 

condições. E ela decidiu voltar pra Recife. Eu não tenho muita noção de tempo não, não 

sei quanto tempo ao certo ela ficou lá e eu morei no apartamento. Até que ela decidiu 

voltar e aí eu sai do quarto e voltei também. Nós voltamos a morar no apartamento 

juntas. Foi nessa época, sim, que a Nina voltou. A gente ficou... nesse meio tempo 

ficamos nós duas morando no apartamento, até que nós nos separamos e a Nina voltou. 

Que foi também um pouco choque pra gente, porque eu e a Cláudia, a gente não precisa 

falar pra se entender. E a Nina têm hábitos, tinha hábitos... diferentes, então a gente teve 

que se adaptar a ela, né? Meio estranha, mas... 

 

DN - Ela ficou quanto tempo fora? 

 

SB - Nina? Mais de quinze anos. Ela só voltou uma vez pro Brasil, quando minha mãe 

operou. Foi a primeira operação que minha mãe fez de ponte de safena. Ela veio e 

depois voltou. Eu sei que ela veio ao Brasil... ela fez quinze anos aqui no Brasil e, mas 

com dezesseis ela voltou pros Estados Unidos e voltou, é... voltou com praticamente 

trinta e poucos anos. 

 

AP - Ela é bem mais velha que você? 

 

SB - É... existe uma diferença de idade grande entre eu e o meu irmão. Agora, se você 

é... me perguntar a idade deles, eu não sei dizer (risos)... 

 

DN - Falou em tempo... não é com você? 

 

SB - Não, não é! Eu não tenho noção nenhuma de tempo! Eu sou, nesse ponto eu sou 

terrível. Posso até depois, se vocês precisarem, eu pergunto a idade de cada um (risos), 

anoto... Mas é, tem uma diferença bem grande, quer dizer, eu acho que atualmente não. 

Que depois que a gente cresce, parece que as idades diminuem, né? Por que a 

mentalidade, vai... alcança, né? Mas, há dez anos atrás, tanto que eu não me lembro de 

conviver com o Sérgio. É... 

 

AP - Sérgio é o mais velho de todos? 

 

SB - O mais velho de todos. Nem me lembro da época que a Nina morava com a gente. 

Não são lembranças, assim, que eu tenho vivas. Eu me lembro mais ou menos que eu 

olhava assim, eu achava bonito o Sérgio vestindo a farda. Mas ele também casou muito 

novo. Ele casou com 21 anos. Eu fui dama de honra dele, tenho umas fotos, eu era 

garotinha, quer dizer, então, lembrança de convívios mesmo eu não tenho. 

 

AP - A Nina foi pra lá estudar? Nos Estados Unidos? 

 

SB - É que a Nina, ela sempre foi muito assim, quieta, muito fechada... muito assim. E 

aí nós tínhamos umas primas que moravam lá. Na época não tinha tanto problema com 

visto, não era tão rigoroso. E elas falaram pra minha mãe: “Vamos, vai ser bom pra ela. 

Ela vai se desenvolver, vai conhecer outras pessoas, outra língua, outro país...” Aí, ela 

foi. Mamãe concordou. Por um ano ela morou lá. Aí, minha mãe deu um ataque de 

desespero e saudade, não sei o quê... Foi até lá e buscou. Mas aí minhas primas vieram 

de férias e a Nina quis voltar. Aí mamãe não prendeu. Falou: “Já que você quer, você 
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vá.” Mas ela não... por exemplo não consegui fazer isso comigo. Quando as minhas 

primas também... que de vez em quando elas vinham ao Brasil, elas até perguntaram 

não se que, sugeriram, eu acho que mamãe ficou tão assim, não sei se ressentida, porque 

a Nina passou muito tempo. Nunca proc... porque ela, a Nina, sempre foi ,assim, 

superdesligada,  nunca foi muito de escrever, então acho que a mamãe ficou com medo 

de que , de repente, eu tivesse a mesma reação. “Ai! Outra filha longe. Não, não 

aguento! Basta uma experiência.” Mas ela era uma mulher assim, muito... muito forte. 

Minha mãe sempre foi muito forte e, de certa forma, é... eu acho que ela... não, ela 

acreditou que ia fazer bem, então: “Não vou impedir que minha filha tenha uma 

chance.” Mas ela sempre... comigo ela sempre falava: “Ah, minha filhinha! Ano que 

vem...” Aí, a coisa foi rolando, rolando... aí eu acabei... eu acho que eu nunca, também, 

alimentei, eu acho que talvez... 

 

DN - Nunca teve muita vontade, talvez, de ir? 

 

SB - É, de ir. Eu acho que talvez se eu tivesse falado: “Não, mamãe. Eu quero mesmo!”, 

ela teria permitido. Mas, como eu nunca demonstrei muito assim... curiosidade. Acho 

que até mesmo pela fase, né? Nunca liguei muito, talvez se eu já fosse... já tivesse uns 

quinze anos, na época em que minha irmã foi... quer dizer, não na época, mas com 

quinze anos, se houvesse a proposta, até falaria: “Não, eu vou!” Mas eu acho que era 

bem mais nova e acho que até por isso mesmo que ela (risos)... “Não, mais um 

pouquinho aqui debaixo da minha... dos meus olhos...”, né? 

 

DN - E a escola, Simone? Você cursou ali perto, também de casa? 

 

SB - Eu estudei no... estudei no Deodoro, sempre por ali, Glória. Depois eu estudei no 

Maria Leopoldina, ali, se não me engano, na Santo Amaro. Aí, eu cismei que tinha que 

pegar ônibus pra ir pra escola. (risos). Aí, eu insisti, insisti... tadinho do meu pai! Não 

tinha vaga na escola, mas meu pai têm uma lábia... aquele convence qualquer criatura! 

Ele conseguiu que eu fosse estudar ali em Laranjeiras, eu esqueci o nome da escola... 

 

DN - Escola pública ? 

 

SB - É. Eu estudei até... a sétima série na... lá nessa escola. 

 

DN - Só pra pegar ônibus pra ir pra escola? 

 

SB - Ah, é! Era a minha independência, né?! A onda: pegar ônibus pra ir pra escola! Eu 

ia sozinha! Nossa, que evolução! Mamãe não me levava mais! 

 

AP - Isso é o máximo! 

 

SB - Ah, é o máximo!(risos) Não, eu juro eu insisti. Agora era na época a... educação 

pública, era muito melhor, era uma escola... era uma das consideradas escolas melhores, 

em termos de pública. 

 

AP - Na rua das Laranjeiras mesmo? 

 

SB - É, na rua das Laranjeiras, me deu um branco... 
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AP - Sei qual é a escola... 

 

SB - É perto das es... não é muito longe daquela escola de surdos e mudos. 

 

AP - É... José de Alencar! 

 

SB - José de Alencar, exatamente. 

 

AP - Eu trabalhei lá. 

 

SB - Aí, foi quando eu fui pra Recife.  Eu cursei a oitava série, mas lá, eu... já cursei a 

escola particular. Porque a nossa educação foi basicamente: é... primeiro grau e segundo 

grau, escola pública e, todos os filhos, no segundo grau mamãe colocava na particular 

que achava que preparava mais pro vestibular... e tal. De qualquer forma, eu acho que 

até mesmo, pelo Nordeste em si, eu não cursei a oitava, na pública. Como nós fomos 

morar lá, eu acho que ela optou por uma particular, porque o ensino no nordeste é... 

complicado. E foi a escola que ela estudou, minha tia estudou, então foi... foi a Santa 

Gertrudes, né? Uma escola de freiras, mas na época que ela estudou era só pra mulheres 

né? Na época que eu estudei já era mista.  Mas um ensino fabuloso, e fiz ótimos amigos 

lá, realmente foi uma fase assim, que eu acho, que eu também cresci muito em termos 

de politicamente falando. Porque eu tenho a impressão, também, que o nordestino é 

muito mais consciente política... pensamentos políticos do que o carioca. Porque eu 

acho que o carioca acaba levando, tudo vira piada, né?  É porque o Nordeste é extremos: 

ou você encontra pessoas pobres ou ricas mesmos! Eu estudei, tipo assim, com filhas de 

prefeito ou pessoas que não tinham grana pra pagar a escola, que estudavam com bolsa. 

Eu acho que eu... eu considero que a gente tava na faixa classe média, legal, né? Não 

chegávamos a ser ricos, mas uma classe média, legal, que não é muito comum no 

Nordeste! Realmente, é muito extremo. Mas, as pessoas lá, quando tem a oportunidade 

de estudar, de se informar, são muito mais conscientes de lutar pelos direitos, de 

batalhar, de ir atrás, do que eu acho que jamais eu encontrei num carioca, mesmo os 

adultos. É... quer dizer, não dá pra generalizar, né? Mas... é, eu acho que as pessoas 

acabam, sabe? Termina tudo em samba, mesmo! Tudo bem que lá têm frevo! (risos)...  

 

DN - Cerveja e samba.  

 

SB - É...  cerveja e samba. Porque eu não sei, também, se foi a fase, né? Eu acho que a 

fase adolescente, talvez você, também, esteja mais atenta a essas... a essas informações 

políticas, religiosas, e também pode ser influência da escola, que o ensino era muito 

bom,  e eles promoviam é... incentivavam...  

 

DN - E o momento político mesmo, né? A conjuntura política ajuda muito. Você fez a 

oitava série a quase ... a 20 anos atrás? Não chega...  

 

SB - Não...  

 

DN - A uns 15 anos? 

 

AP - É menos, né? 

 

SB - Eu não sei calcular... 
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DN - Oitava série se faz com... 

 

AP - 14. 14 e 15... 

 

DN - Oito anos fez a segunda... 

 

AP - A oitava série é 14 e 15. Imagine... 84. 84 foi no auge... na época das diretas... 

Você não fez 85... 83, 84, a oitava série? 

 

DN - Praticamente 15 anos atrás... 

 

SB - É, porque eu to com 28... É, uns 13 anos pelo menos. 

 

AP - Foi no auge mesmo, naquela época da redemocratização do país...   

 

SB - E também, não porque é... nós tínhamos incentivo também, a escola era muito 

interessante nesse sentido. Porque nós tínhamos assim... eu nunca... num sei, eu acho 

que não posso dizer, por ser ensino público, que eu acho que eu tive uma boa educação 

no ensino público, aqui no Rio.  Mas lá nós tínhamos é... eventualmente, palestras; é... 

eles promoviam feiras de ciência. Então a gente tava sempre envolvido com alguma 

atividade que tinha um fundamento além. É... puxa, apesar de ser uma escola de freiras 

nós tivemos no primeiro grau... teve uma feira de ciências que o nosso tema... escolhido, 

do meu grupo, foi aborto. Nós entramos lá com camisinhas, DIU, conseguimos alguns 

fetos em faculdades, placenta, é... órgãos genitais. Quer dizer, era uma escola que tinha 

uma abertura. Ela permitia que a gente falasse, né? Sobre tudo. Discutisse sobre tudo. 

Foi a primeira vez que eu ouvi falar, também, sobre... Nós fomos a uma palestra 

excepcional sobre doação de sangue, o que poderia ser feito com o sangue doado, tipo 

plaqueta, n, n coisas então a gente trabalhava muito, elas nos incentivavam muito. Tinha 

retiro espiritual, mas um retiro espiritual que eu participei tinha uma base política, assim 

tremenda. Na época o padre... nunca mais eu vou me esquecer, o padre Hilário ele fez 

uma coisa que a Irmã falou assim: “Ah! Eu acho que ele é louco!” Porque ele reuniu é... 

grupos, representantes de grupos de todas as escolas, Olinda e Recife.  Imagina, que 

loucura, né? Adolescentes (risos)...  Eu acho que eu não pegava o número de pessoas 

que iam de cada escola. Tipo assim: pra um final de semana, e reuniu-se...  essa loucura 

toda, né? 

 

AP - Eram alunos de igreja... de colégios católicos? 

 

SB - Eu creio que era... creio que era. Ele era, ele era... sei que ele trabalhava na 

Católica, na faculdade.  E, não sei se nós éramos, eu não sei se na época eu era 

representante de turma, e por isso que eu fui...  

 

AP - Era isso que eu ia te perguntar: você foi de grêmio?  Foi representante de turma? 

 

SB - Eu fui representante de turma e fui... representante de turma, tanto de religioso 

quanto da classe. Da classe eu fui por dois anos e representante de turma do religioso eu 

acho que eu fui por... não... por dois anos. É porque o religioso, a gente é... tipo assim: 

organizava as atividades, que nós tínhamos, é... 
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DN - Aula de religião.  

 

SB - É, aula de religião. Então se tinha alguma atividade relacionada à religião, nós que 

tomávamos a frente, discutíamos a pauta, o que seria tratado. E, representante de classe, 

era todo o interesse da turma, tipo assim: nota, falar com algum professor, algum 

professor que tivesse agido mal, qualquer coisa assim. Não! Na realidade eu não fui. Eu 

ia me eleger para o religioso, porque eu sempre debatia muito e... mas o pessoal da 

turma sugeriu: “Não. Seja representante de classe.” Eu acabei mudando, aí eu fiquei 

dois anos como o de classe. Porque eu sempre, tipo assim, levantava as questões, eu 

discutia muito, e era legal isso. Tinha um... eu acho que isso é... foi despertado lá. 

Quando eram lançadas as questões... deixa eu dar um exemplo:  uma vez eu dis... 

conversando... porque foi contratado... ele não era... não era um padre, eu acho que ele 

era seminarista, não tenho certeza, do rapaz que ia dar... foi muito bom as aulas de 

religião. Normalmente, antes a gente tinha com a irmã Cáritas, mas depois veio este 

rapaz. E, ele era aberto à discussões. Tendo uma vez que a gente tava falando sobre 

rezar, aí me lembro que eu falei assim: “Mas tá muito automatizado eu dizer: “Pai 

nosso, que estais no céu... não sei o quê...”” Aí ele falou: “Então vamos fazer algo 

diferente...” Então, a gente falava “Pai nosso!”, aí ele dizia alguma coisa: “Senhor, que 

estás por perto...” Então, a gente tinha uma consciência, uma abertura, pra expressar as 

nossas idéias, muito grande. Nós não éramos tolidos, quer dizer, tinha as regras, tinha 

uma moça que ficava fiscalizando, que a gente fora da aula não podia, tipo assim, 

matando aula pelos corredores, qualquer coisa assim. Mas, tínhamos liberdade pra fazer 

as coisas, tinha... tinha campeonato de... esportes entre os colégios, no próprio colégio. 

Então a gente acabava até se tornando meio que popular, porque cada representante ... 

também tinha representante da turma de esportes que, na época dos campeonatos, ia... 

falar com as turmas menores, organizar... Era muito interessante. Então foi uma época, 

assim, muito boa, curti demais! 

 

DN - E aí você terminou a escola toda lá? 

 

SB - A escola toda lá. Aí, foi... minha mãe morreu pouco antes de eu terminar o 

segundo grau. E aí eu prestei... nós decidimos ficar, eu prestei o vestibular para 

veterinária, na Rural de Pernambuco, aí eu passei. Mas, não cheguei a terminar nem o 

primeiro semestre, que foi exatamente, nesse meio tempo... mamãe morreu em junho, 

quer dizer, o vestibular foi janeiro e fevereiro... 

 

Fita 1 – Lado B 

 

SB - Minha mãe morreu em junho de 87, então eu ainda fiquei... não cheguei, acho que, 

a completar os seis me... não completei os seis meses do curso de veterinária, foi 

justamente, quase mais ou menos, um ano, o papai insistindo pra gente voltar e a gente 

decidiu vir. Então, ficou um lance muito confuso e até mesmo porque a transferência era 

quase impossível, por ser faculdade rural. Aí nós voltamos, então meados de 88... meio 

de 88, mais ou menos. 

 

AP - Aí você não retornou a universidade aqui no Rio? 

 

SB - Não. Aí até cheguei a fazer... em 89, então... é, foi isso mesmo, eu cheguei a fazer 

faculdade pra fono, na Estácio. Aí eu cursei... um ano, mas aí a faculdade ficou muito 

cara e não deu pra mim continuar. Foi nessa época que eu decidi alugar... não eu ainda... 
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acho que ainda tava no... já tinha alugado o quarto? Mas, de qualquer forma... hum... 

não, é... eu já tinha fechado a faculdade, que a grana  tava muito pesada. A Estácio tava 

muito cara, não tava dando pra pagar. Eu não consegui crédito, apesar de ter tentado, 

mas era... o que eu achei que na época era um absurdo o que eles prescreviam, assim, 

pra você ser considerado, pra ter bolsa, você teria que estar morrendo de fome, 

entendeu? Você não tava vestindo, não tava vivendo... pra você conseguir a bolsa!  

Então, eu acho que era um valor tão ridículo (risos)... É, é... impraticável, acho que se 

eu olhasse, não sei um documento daqueles... 

 

DN - Pessoal naquela situação nem chega na faculdade. 

 

SB - Exatamente! Não. Morre no meio do caminho, porque não têm dinheiro nem pra 

pegar um ônibus! É... e no entanto, como recebia pensão, porque é assim... a pensão não 

é grande coisa, mas ajuda. Tipo assim: se eu ficar desempregada hoje em dia, dá pra 

mim ir levando. Talvez até pelas circunstâncias, porque atualmente eu moro no 

apartamento do papai, não pago aluguel. As contas a gente divide, já que eu moro com 

os outros... dois irmãos, porque a Cláudia casou (risos) ficou em Recife mesmo, acabou 

voltando novamente pra lá, e eu fiquei com a Nina e o Sérgio se divorciou, tá à um ano 

morando com a gente. 

 

AP - Então, agora moram você, o Sérgio e a Nina? 

 

SB - É. O Sérgio tá com a gente há um ano, mas já tá pra voltar, porque como ele 

separou é... a casa era da Aeronáutica e ele conseguiu assim... porque não era muito 

certo, né? Porque ele que é o militar, não a esposa. Mas ele conseguiu ir levando, mas 

de qualquer forma ela casou novamente e foi construir, a vida dela, ele não quer perder 

o apartamento. E ele, também, até por uma questão de privacidade, né? Ele é um 

homem já, tem a vida dele... 

 

DN - Aí ele voltou pra essa casa que é dos militares? 

 

SB - Ele tá pra voltar pra casa dos militares, então vai voltar o morar eu e a Nina. A 

Cláudia, realmente, nesse meio tempo em que eu morei... na vaga com, é... ela voltou, 

nos ficamos juntos ainda, eu acho que um ou dois anos. Quando ela, realmente se 

afirmou com o Léo, o marido dela atual e... eles realmente decidiram se casar eu acho 

que ele, tipo assim: “Ela é a mulher da minha vida, não posso perder!” Aí, ele ficou um 

tempo assim, se organizando, ela vou... ele falou:  “Agora venha.” Ela foi. (risos) E, 

eles estão juntos até hoje, já têm um filhinho... Ah, é o meu Xodó!  Falaram que tem 

dois dentinhos, já! Tô louca pra conhecer, ainda não conheço... 

 

AP - Ah, não conhece? 

 

SB - É, porque eu vou todo ano nas férias. Mas nas férias do meu trabalho, então 

quando eu fui, ela tava grávida ainda, e... eu ainda, não pude retornar justamente pelas 

férias e até pelas circunstâncias... É como eu falei, a pensão ajuda, mas não é o ideal. 

Então, e também por que eu tenho que pensar agora, principalmente por causa do lance 

da doença... a gente nunca sabe quando eu vou precisar... de repente, o governo vai 

cortar a remessa de remédio, né? Tenho mais ou menos que pensar nisso. Então, 

enquanto eu puder trabalhar, não só pensando nisso, mas é porque eu acho que nada me 

impede de trabalhar. É... é legal você ter o seu dinheiro, manter uma atividade... 
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DN - Aí, você foi trabalhar em que? Você já trabalhava, quando fez a faculdade pra 

Estácio? 

 

SB - Não. Na época não. Aí eu tranquei, mas eu consegui... nessa casa que eu fui morar. 

A... a tia da Teresa, é... ela abriu uma lojinha de surfwear. E, acabou abrindo uma filial 

no Norteshopping. E, justamente, por eles me conhecerem... eles não queriam contratar 

muitas pessoas estranhas, que era um negócio quase familiar. Então, eu já morava com a 

dona Judith, eles já me conheciam, tinham uma referência. Mesmo contratando depois 

outras pessoas, era quase como se eu fosse uma... vendedora de segurança, digamos 

assim. Eles sabiam que podiam confiar em mim. Então, eu trabalhei na loja quase dois 

anos... um ano e meio. Aí, foi justamente devido a uma férias pra Recife (risos), que eu 

resolvi fugir no carnaval... fugir mais ou menos. Eu fui, mas fiquei com um problema de 

passagem...  

 

DN - E não voltou a tempo? 

 

SB - Não voltei a tempo.  Não sei se isso criou um certo mau estar ou talvez até... não 

sei. É uma faca de dois gumes, que ao mesmo tempo era uma pessoa de confiança, eles 

consideravam isso demais. Mas, por outro lado,  talvez eles achassem que, por isso, eu 

tivesse me considerando ter regalias... Não que eu me comportasse, acho que eu sempre 

trabalhei como... como todos. Mas, talvez eles achassem que não tava sendo legal; era 

melhor uma pessoa que, sei lá, que talvez não tivesse tanto apego... porque eu acho que 

de certa forma, a dona Judith gostava muito de mim.  E, o irmão dela que era o dono da 

loja. Talvez eles tivessem, tipo assim: “Se eu tiver que brigar com a Simone, talvez crie 

um mau estar com a dona Judith...” Então eu acho que eles, mais ou menos, 

aproveitaram a circunstância.  Aí eu voltei, fui demitida, aí a gente entrou num acordo, 

e... mas logo depois eu consegui emprego, esse que eu tô até hoje. Já tô lá... até me 

espantei, eu vi no contra-cheque, eu tô lá a cinco anos! Como o tempo passa rápido! E 

foi muito rápido eu ter conseguido esse emprego. Mesmo hoje... trabalhando, eu até 

pensei em voltar pra faculdade. Mas mesmo assim ia ficar pesado. E de qualquer forma, 

talvez até, por um certo, também comodismo meu, cansada também, porque ficou 

puxado, porque eu teria que fazer a faculdade à noite e eu não conseguia acompanhar o 

pique de trabalhar e estudar eu... e tipo assim, acompanhar mesmo. Mas o que pesou 

mais foi a grana, realmente isso, com certeza. Às vezes eu penso... hoje em dia às vezes 

eu penso: será que se eu tivesse insistido mais, não sei o que... Mas, é que o meu pai ele 

tem uma mentalidade assim, ele é... uma pessoa maravilhosa, mas ele é prático. Eu acho 

que ele pensava assim: “Ser costureira, manicure é mais prático do que Fono. Aonde 

que você vai trabalhar com Fono?”, entendeu? Ele não tem essa visão. Tipo assim: 

“Minha filha, mas Fono?” - ele não me deu meus parabéns, tipo assim: “Ah, que feliz!” 

Todo pai faz isso. Meu pai falou: “Minha filha, mas Fono... você vai trabalhar aonde 

com Fono? Sabe? É quase como se fosse (risos) uma decepção,... 

 

DN - “Que besteira que você fez...” 

 

SB - “Que besteira, vai tá jogando dinheiro fora!”, sabe? Porque meu pai teve uma 

infância muito pobre. Ele conta que estudava com cotoquinhos de lápis... Então, a vinda 

dele do Ceará pro Rio, foi através de um dos irmãos que veio e acabou buscando a 

família. Só que ele batalhou muito, os irmãos também, eles estudaram... é uma família 

super unida. E todos eles conseguiram vencer e ter uma situação legal hoje em dia. 
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Então, eu até entendo essa mentalidade dele de que vai ser costureira ou manicure 

porque na cabeça dele, realmente, são... práticos é uma coisa prática! E, eu acho que ele 

de certa forma, não por mau, mas ele também não incentivou, porque ele achava que 

não ia dar futuro. Então ele ficou meio que na dele, apesar dele sempre ter ajudado.  O 

apartamento é dele, nunca cobra aluguel nem nada assim. Plano de saúde ele sempre 

pagou pra gente, que ele era mui... o papai sempre foi muito prático nesse sentido, tipo 

assim: Plano de saúde? É, preciso! Dentista? Precisa! Entendeu?  Mas se eu pedisse 

assim: “Papai eu quero comprar uma calça jeans.” “Que é isso minha filha?! Supérfluo.” 

Ele não tem essa mentalidade assim: “Ah, uma mocinha quer usar um jeans novo.” E, 

até mesmo... também acho que pela pensão da mamãe, etc. ele falou assim: “Eu tenho 

dinheiro, tenho que aprender a administrar o dinheiro.”, também não acho errado, não. E 

eu comecei a trabalhar mas, depois que eu parei é... perdi o prazo de revalidar a 

matrícula na Fono. Também confesso que, de certa forma, eu até hoje não sei 

exatamente o que eu quero, em termos de estudo. Eu acho que, se eu estivesse mais 

determinada, tipo assim: eu quero ser uma fonoaudióloga, eu teria dado um jeito, levado 

à frente. Mas, eu nunca me defini, realmente, sobre o que exatamente eu queria seguir. 

 

DN - E você trabalha com o quê?  

 

SB - É uma clínica de densitometria óssea. Ele faz exame de... pra desgaste ósseo. Pode 

ocasionar osteoporose. Eu entrei lá como recepcionista, aí houve uma oportunidade pra 

vaga pra técnica. Aí eu pedi, fui aprovada... Nesse ponto a firma é muito legal, porque 

ela até me deu apoio, me incentivou. Não existe treinamento específico deste tipo 

assim... 

 

DN - Você realiza o exame? 

 

SB - É, realizo o exame. Aí o rapaz que fazia a análise, ele se mudou e, atualmente, 

também analiso. Eu faço a parte técnica e a análise do exame, atualmente. Porque, 

realmente, é... sem análise, nenhum técnico, de qualquer firma de densitometria que 

você encontrar, se não souber analisar, não consegue emprego em nenhuma outra 

clínica, não têm validade. Todos os técnicos têm que saber a parte de análise. Eles 

consideram, também, primordial para você... é quase como se fosse, assim, pra você 

entender o que se passa... Até mesmo... porque nenhum médico, hoje em dia, realmente 

senta lá e fica analisando tudo, né? (risos) Então, a coisa funciona da seguinte forma: 

nós analisamos e você passa pela supervisão médica. Porque ele olhando sabe se têm 

alguma coisa errada ou não. Aí... 

 

DN - Aí ele vê o exame... 

 

SB - Ele vê o exame. 

 

DN - Lê o laudo que vocês fizeram... 

 

SB - Lê o laudo... Porque é tudo computadorizado, então não tem como você também 

fugir do programa. É uma programa específico. Você têm que ter a base, né? Pra poder 

saber. E isso a gente é treinado lá, passa por uma espécie de prova, com ele... Ele... eu 

confio nele plenamente, porque ele, realmente, olha todo os exames. Eu já vi casos dele 

mandar... “Essa coluna tem que ser refeita com... com especificações, e tal.” Quer dizer, 

ele realmente olha, até mesmo, porque é o nome dele, né? Que tá em jogo. Mas, em 
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nenhuma clínica funciona, realmente, um médico fazendo. Mesmo que a maioria das 

clínicas, nós já estamos pra abrir a 4ª filial. Acho que não teria nem condição, ele ia 

passar mais do que um dia analisando, seria... na que eu trabalho atualmente, a gente faz 

a média de trinta exames por dia. É um volume, digamos, muito grande pra uma pessoa. 

Quer dizer... 

 

DN - É um médico só? 

 

SB - Sim. É... não. São um conjunto de médicos, são sócios que têm essas clínicas. Mas, 

ele, no caso, é resp... é o médico responsável pela área técnica e a especialidade dele é 

em osteoporose. Então, realmente, ele olha laudo por laudo de todas as clínicas. Agora, 

olhar é diferente: você olha.. ele já sabe logo se tá tudo legal ou não. Porque realmente 

tá analisado. Eu digo trinta por dia, não é. Vamos colocar aí sessenta, setenta, oitenta... 

ele ia passar o dia todo lá analisando E têm... a maioria dos médicos têm outras 

atividades. No caso, eu sei que ele também opera e dá consultas. Mas, com ele também 

têm o programa na casa dele; então, quando há dúvidas, ele pede os disquetes... a coisa 

é organizada, né? Não fica, tipo assim, na mão muito técnica, não. Ele supervisiona 

legal. 

 

DN - E você gosta do trabalho, Simone? 

 

SB - Gosto, porque... gosto do ambiente, principalmente pelas pessoas, que a gente têm 

uma certa autonomia, tipo assim, aí pode ser até pela personalidade do meu gerente: se 

eu quero trocar de horário, desde que tenha uma pessoa lá, ele não se importa muito. Eu 

tenho que entrar em acordo com outro técnico, mas se eu precisar trocar eu só comunico 

a ele: “Oh, Rogério. Eu tô trocando...” Ele não se mete muito nisso. Desde que o serviço 

teja pronto, com propriedade, tudo bem! Até mesmo porque ele tem outras coisas que 

ele administra. Então, ele deixa a gente com uma certa autonomia, e isso é legal. Claro 

que a gente não abusa: chega na hora, faz o serviço... mas o horário é flexível porque... e 

como eu falei pra Ana Paula, tipo assim: meu horário oficial é sair às cinco, mas se eu 

termino às três, eu pego a minha bolsa e ó... tchau, até amanhã! Porque depende muito 

do movimento do dia anterior, também... e o que me atrasa, às vezes, é o técnico que vai 

me substituir, porque ele é um terror! Ele nunca chega na hora que é pra chegar. Porque 

o certo, quando eu passei a fazer a parte técnica, seria ele chegar em torno de meio-dia, 

me liberar, eu ir almoçar e voltar pra fazer... a análise. Só que ele chega, assim, tipo uma 

hora. Aí eu até penso assim: “Realmente almoçar meio-dia é um terror, né? 

Principalmente no horário de verão.” Então, até que a gente entrou num acordo quanto a 

isso, mas aí o que eu faço? Pra mim mesmo poder ganhar tempo, eu almoço em vinte, 

meia hora, ao invés de tirar a hora toda, porque aí eu faço à parte de análise, termino e 

sempre acabo saindo um pouco mais cedo.  Ou como... como agora eu também faço 

trabalho voluntário no Disk, eu adianto o serviço aos sábados. Então, toda a segunda-

feira, ele chega e eu vou embora. Não tenho atrito na firma, porque o serviço tá pronto. 

Mal ou bem eu fiz o meu serviço, não naquele dia, e também cumpri as horas, não 

naquele dia, mas... né?... Compensa. E eu nunca tive problemas, tipo assim, de repente , 

num outro trabalho ele iria questionar “Pô, por quê você está saindo a essa hora? Fica 

aí!” Mesmo que não tivesse nada pra fazer, quer dizer, ele não questiona serviço. 

Serviço tá pronto, então tá bem. Aí, tem essa flexibilidade que, com certeza é... 

principalmente depois eu descobri do HIV, fez tanta diferença. Antes não, antes era 

farra! “E.. tem nego ali que foi a praia!” (risos), apesar de não parecer, né? Atualmente, 

eu tô transparente! Mas... é legal, eu gosto. Me relaciono muito bem com as pessoas no 
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meu ambiente de trabalho. E... é... no segundo andar.. é uma espécie assim de... quase 

como uma galeria. Só tem a nossa firma clínica médica e a Amil no final do corredor, as 

outras são lojinhas... E tem um clima muito gostoso no segundo andar, porque a gente... 

 

DN - Se visita... 

 

SB - É, a gente conhece todo mundo. A menina do lado tem uma filhinha... sabe? 

Convida a gente pra festa de aniversário é... criou um clima muito gostoso, porque a 

gente decidiu fazer festa no final de ano, então aproximou as pessoas do corredor. Então 

a gente passa pelo corredor assim: “Oi, tudo bem? Ei, como você tá?” Quando falta luz 

é uma festa! Todo mundo se encontra ali no meio do corredor... “A quanto tempo que 

eu não te vejo!” (risos) “Vamos colocar os assuntos em dia...” Por que a gente se fala, 

mas com um certo limite, porque tá todo mundo trabalhando, né? Quando falta luz, 

todos vão pra fora e... ficam lá comemorando... Então, eu acho que o que me prende, 

também, muito mais ao emprego, são as pessoas.Eu fui muito ligada sempre ao 

ambiente. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar num lugar em que eu não me 

sentisse bem... ou que eu já... uma vez, até conversando com... com a Branca, é... a 

menina que trabalha na recepção. É porque, às vezes, eu falo: “Poxa gente, tô tão 

irritada!” Aí ela fala: “Simone, você não demonstra...”, aí eu falo assim “É porque eu 

acho que não tenho que jogar isso pra ninguém. A irritação é minha. Eu acho que as 

pessoas não têm obrigação com isso. É um lance, sei lá, meu.” Ela: “Foi engraçado. Se 

você não falasse, eu não saberia.”Aí eu falei: “É...” Aí eu até coloquei: “Branca, eu acho 

que se algum dia eu for, conscientemente, por que eu acho que inconscientemente até 

pode acontecer mas, conscientemente, grossa com alguém, eu peço demissão. Já chegou 

pra mim! Já tá na hora de procurar outro trabalho, outro serviço... saturei e tá na hora de 

procurar outra coisa.” Porque eu acho, que a gente têm que fazer aquilo que gosta. Se 

você faz o que gosta, ou num ambiente que gosta, tudo bem. Você rende, você não se 

estressa, mas também pra trabalhar assim: tensa, nervosa ou odiando o mundo e as 

pessoas... eu não acho legal. E.. é bom porque é um serviço tranquilo também, eu tenho 

tempo pra ler, eu ouço música... 

 

DN - Mas, essa postura é só em relação ao trabalho ou em relação à vida como um todo, 

Simone? Que você... 

 

SB - Eu acho que eu procuro pensar assim. Antes, eu num... talvez eu não tivesse tanto 

essa consciência. É... de que eu pensava dessa forma, de que eu agia dessa forma. 

Agora, mais do que nunca, eu não tenho muita paciência pras coisas que não acho legal 

não, tipo assim: se eu não quero fazer, eu não faço mesmo, e tudo bem (risos)! Não vão 

me estressar. É... não quero ir a algum lugar, não vou ser grossa com ninguém, mas 

também não vou forçar a minha barra pra criar uma situação, digamos, social, ou pra 

agradar. Eu vou dizer numa boa, sem te ofender. Mas, também não vou... eu acho que 

é... de repente, eu que não ligo que... antes até do HIV, mas eu acho que me ajudou 

muito, querer dizer assim, que ele despertou pra que eu... as pessoas não têm 

consciência em relação à morte, né? Que ele falava assim, que a morte, ela não deve ser 

encarada como uma inimiga: é um fato! E que, na realidade, a consciência da morte é 

pra lembrar a gente... 

 

DN - Que a gente tá viva. 

 

SB - Que a gente tá viva! Que a vida tem que ser curtida. Que a gente não deve deixar 



   

21 

 

os momentos passarem. Que a gente têm que aproveitar e tirar provei... é... vantagens 

das coisas boas, apreciar as coisas boas, seriam, seria a palavra. E eu falei: “Nossa! 

Como que as coisas são tão simples!” Na realidade, eu acho que a vida nos ensina isso, 

e a gente não tem consciência, a gente se irrita, às vezes, com coisas tão pequenas, tão 

bobas, quando na realidade tem tanta coisa boa e mais importante... Eu, sinceramente 

é... eu me amarro quando vai uma velhinha lá toda arrumada... eu adorei quando foi 

uma senhora e falou: “Aí, o médico mandou eu usar aquelas meias grossas, horrorosas! 

Ah, mais eu não gostei não! Aí eu comprei essas...” - que ela tava preocupada que a 

meia atrapalhasse o exame (risos). Aí ela me mostrou que tinha uma renda assim, tipo 

uma liga... Aí eu falei: “Não, tá linda! A senhora tá certíssima (risos)”  Vaidosérrima, 

linda, maquiada, assim toda enfeitada, cheirosa... Viu,  gente, a gente tem que chegar na 

velhice assim. Tudo bem que eu acho que tem circunstâncias, tem momentos que você 

é... sente fragilizada, tem dor, mas... Acho que você... a gente têm que se gostar, né? 

Têm que se valorizar, não é porque ficou velho que morreu! Então, eu acho que curto 

demais! Ao mesmo tempo é... eu fico mais na minha quando vem aquelas pessoas que 

vão... que até compreendo que é carência, mas que parece que reclamam de tudo... ou 

até que envelheceu antes do tempo... Por que eu penso assim: “Meu Deus, que 

desperdício, né? De vida, de potencial, de energia” Ao mesmo tempo, tem umas trocas 

muito legais, tem pessoas maravilhosas, tem outras que são meio down, menos assim... 

meio fechadas... Mas, com certeza, eu acho que... 

 

DN - A clientela desse tipo de trabalho seu, é basicamente pessoas mais idosas, né? 

 

SB - É, até já foi mais. Mas, hoje em dia, como a consciência médica tá muito voltada, 

é... n profissionais... 

 

DN - Eles realizam os exames mais cedo. 

 

SB - Mais cedo, tipo em caráter de prevenção. Muitas vezes, eu gosto mais das minhas 

velhinhas do que as mais novas. As mais novas já são meio estressadas. E, mas é 

engraçado. Eu acho que certas coisas chegam na nossa vida, no momento certo. É... eu 

acho que li o livro no momento certo ou, às vezes, eu vejo algum filme que acho: 

“Poxa, era isso que eu tava precisando ouvir...” E, eu acho incrível como esse momento, 

às vezes, a gente se toca assim: “Gente, era que eu tava precisando! Nunca tinha 

pensado nisso...” E as coisas são tão óbvias, né? Mas a gente nem... num enxerga, não 

vê. E, é... o livro em si, eu adorei, porque me deu n toques, tipo assim; de você dizer 

pras pessoas aquilo que você tá sentindo naquele momento, que de repente você não 

têm outra oportunidade. 

 

DN - Que livro é? 

 

SB - É... do  Léo Buscaglia: ‘Vivendo, amando e Aprendendo.’ Eu achei, assim, 

fabuloso e ali tem partes e trechos de outros livros, de outras pessoas, pra ilustrar aquilo 

que ele tá falando. Ele dá toques maravilhosos, que é.. ele diz assim: é tem um poema 

que mais ou menos fala, é... “se lembra naquele dia, que você foi é... que me disse que 

ia chover e não choveu, nós fomos à praia, choveu e você falou, não disse... é mais ou 

menos assim como uma namorada e um rapaz: eu esqueci de te avisar que a festa era 

black-tie, você  foi esporte; você não brigou comigo... aí ela falou tantas coisas eu tinha 

pra te dizer, e eu não falei, eu esperei quando você voltasse do Vietnã, mais você não 

voltou.” Então, tem uns lances assim, eu adoro ler, e realmente que marcam e de repente 
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eu fiquei assim: “Gente, por quê não dizer que alguém tá bonito, ou que alguém tá 

legal?” Então, às vezes, se vai assim... Não... tão senhora ou senhor, ou se eu acho a 

pessoa legal e falo: “Puxa, você tem uma energia tão boa...” E é incrível com muda a 

cara das pessoas, às vezes eles parecem mais leves, e ele coloca issso. Mas é porque, de 

repente, ele me despertou pra esse lado. que ele fala assim: “Ah, teve um dia que eu 

passei por um menino e falei: ‘você tem um sorriso lindo...’ e que continua passando, 

porque parece que a pessoa não tá acostumada a receber elogios, parece que, de repente, 

ele olhou assim, meio de lado e ela tava metros depois, sorrindo!” Mas é porque, 

realmente, as pessoas não estão acostumadas a receber um elogio, né? Elas se retraem, 

assim... Aí, ele falou:  “Ela podia passar o resto da vida dela, sem saber que ela tinha um 

sorriso lindo...”. Aí, ele me despertou para certas coisas e, eu procuro assimilar as coisas 

que eu acho legal pro meu cotidiano... e têm muitas coisas que realmente valem à pena, 

né? Parar... aí, isso eu sempre gostei de fazer, principalmente que eu estudei em Olinda 

e... a ladeira - minha escola fica lá no alto - então tinha um visual, assim, fabuloso! 

Adorava, às vezes, ficar vendo o entardecer, aquele segundo que você pára assim... 

Incrível como, às vezes, a gente passa dias, e dias, e dias... por cenas lindas e não vê, 

não enxerga... Uma das coisas que mais gosto de fazer é andar na praia, me faz um bem 

danado. Tô estressado, saio, e começo a andar, andar, andar... aí, a princípio, parece até 

que meio, assim, descarregando energia, né? Aos poucos aquilo vai me acalmando, e eu 

vou percebendo às vezes, sei lá, tem uma gaivota, tem um lance assim, que... falo: “Pô, 

gente, aqui na Paia do Flamengo! Quem diria (risos) Que legal! Que energia boa! Que 

coisa gostosa...” E às vezes você passa a perceber mais as pessoas também. De repente 

você vê alguém dando a mão, ou percebe mais a expressão das pessoas. Porque 

normalmente às vezes gente passa e não olha, né? É... a gente tá tão apressado, tão 

automatizado, que gente realmente não olha as pessoas, é uma coisa assim: “Tá bem?! 

Tá bem?! Tá!! Tchau!!” (risos) E, de repente, quando você entra nesse clima, é às vezes 

eu me sinto assim, quase que entrando, né? Mais é incrível como você parece que entra 

em sintonia. É como você tivesse uma percepção muito maior de tudo que tá ao seu 

redor. Eu acho delicioso... Ao mesmo tempo é estranho, e até meio contraditório, 

porque desde que eu descobri o HIV, eu me afastei um pouco da praia e das coisas que, 

de certa forma, me fazem bem. Mas... 

 

DN - Esse livro que você se referiu foi antes de você... 

 

SB - De eu descobrir... 

 

DN - ...ter o diagnóstico do HIV, isso ? 

 

SB - É... 

 

DN -  Essa prática você tinha antes de ler o livro, ou foi a partir de ler o livro? Eu não 

entendi bem?  

 

SB - Eu acho que até tinha. Mas não tinha muito essa consciência como algo que... que 

deveria, assim, realmente... por exemplo: às vezes eu pensava “Pô, que pessoa legal!”, 

mas não dizia. E, de repente, ele despertou isso. Algumas vezes eu dizia, outras não. 

Talvez até por uma certa timidez, como eu vou falar pra uma pessoa estranha que ela tá 

legal, né? Num sei, não sei... não sei como ela vai reagir? Mas, de repente, ele até 

desinibiu neste sentido, falou assim: “Não, eu acho que você têm que dizer mesmo, e 

daí ? Eu acho que vai fazer bem. Você não tá agredindo ninguém? Pelo contrário, eu 



   

23 

 

acho que você tá dizendo uma coisa legal.” Então, é... o que acho é que certas coisas 

que acontecem na nossa vida parece que vão te preparando pra uma circunstância que 

vai te dar base pra uma situação. É... dizem “Deus dá o frio, conforme o cobertor”, eu 

acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que essas pequenas coisas que eu fui 

vivenciando, pessoas que eu encontrei, livros que eu li, ou filmes que eu assisti. Um 

filme que eu achei ótimo também foi tipo ‘Shirley Valentine’ ou aquele lindo, um filme 

com a Bárbara Streisand, eu não me lembro... foi até recente, que era uma professora na 

faculdade, que ela dá uma transformação na vida dela assim, acho que todo... todo 

mundo devia ver o filme, porque eu acho que é uma valorização, assim, da mulher, é 

uma transformação. Ela passou a se gostar, se valorizar de uma forma assim... 

 

DN - Têm um romance nesse filme? 

 

SB - Lindo! Têm um romance eu esq... eu esqueci o nome... 

 

DN - Como é o nome do ator? 

 

SB - É com Nick Nolt, se eu não me engano... não  

 

DN - Não, não, com Nick Nolt, ela é psiquiatra... 

 

SB - É ‘O Pescador de Ilusões’. Não, é. Esse aí é outro. (...) 

 

DN - Eu ví, é porque eu esqueci o nome do ator principal... 

 

SB - Sabe qual é? Eu acho que é fabuloso... Numa mesma linha, mas mais tranqüilo eu 

acho que é  ‘Shirley Valentine’, que ela fala com as paredes da cozinha. Aí, um dia 

chega vizinha dela lá em casa, ela tá irritada, ela fala assim: “Ah, eu vou viajar com meu 

amante...” Aí a vizinha volta com uma camisola linda! Aí entrega pra ela: “Oh, pra você 

usar...” Aí ela pensa assim: “Gente! Ela pensou que eu tivesse um amante!” Quer dizer, 

não era na verdade, mas ela falou assim: “Por quê não poderia ter?” É tipo a idéia que 

você tem de você mesmo... 

 

DN - Se ela acreditasse...   

 

SB - É, a idéia que você tem de você mesmo e a idéia que os outros fazem de você, né? 

Eu acredito muito numa questão de postura mesmo. Como você se coloca perante uma 

situação vai fazer toda a diferença. E... eu não me sinto vítima do HIV, eu também não 

vou dizer que procurei conscientemente isso... 

 

Fita 2 – Lado A 

 

DN - É... retomando então Simone, é eu ia perguntar assim: quando você soube que 

estava com HIV positivo, como é que foi pra você isso?  

 

SB - É.. é...  essa é uma situação é até engraçada e contraditória: porque eu tinha o 

hábito, como eu sou diabética também, eu faço regularmente exame de sangue. Pra mim 

é rotina, não é... 

 

DN - Você é diabética desde... desde adolescente? 
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SB - Há nove anos. É... eu descobri logo depois, pouco meses depois que mamãe havia 

falecido. E, então, pra mim não é nada assim assombroso, quer dizer, e como boa 

diabética, rebelde (?) (risos), troco de médico como quem troca de roupa. Eu acho que 

eu já conheci todos os endocrinologistas, quase, do Rio de Janeiro. E eu havia ido na 

minha ginecologista e estava com o endócrino marcado nove, então eu já queria chegar 

à ela com alguma coisa, alguns exames recentes. Eu pedi que ela fizesse os exames de 

praxe tipo tiróide, glicose, entre outras coisas que eu poderia de alguma forma ajudá-la a 

ter uma noção do meu estado geral. E pedi, como já pedi outras vezes, tipo assim: “Ah! 

Pede o HIV também.” Mas, é... engraçado, tem uma filosofia que eu achava assim: 

“Não, no dia que eu souber, eu acho que eu tenho que sa... no dia que eu tiver, eu tenho 

que saber até mesmo pra eu não passar isso adiante. Pra não passar pra outras pessoas.” 

Ao mesmo tempo, eu pedi o exame, com a consciência de que eu não tinha nada, 

absolutamente nada. Então, é uma atitude contraditória, né? É quase como... esse meu 

pensamento é quase como um pensamento ideológico. Eu nunca pensei que se eu 

tivesse... e depois? Ou, será... existia realmente a real possibilidade de eu ter? 

Engraçado, porque, é... Por que que é engraçado? Por que eu já havia transado sem 

preservativo. Então, a partir do momento que você já fez sexo sem preservativo, existe a 

possibilidade. Mas ao mesmo tempo, na minha cabeça era um lance assim que não 

existia. Eu fazia só, sei lá, como brincadeira. 

 

DN - Não existia possibilidade? 

 

SB - Não. É... eu nem cogitava a possibilidade do exame dar positivo. Como se eu 

sempre tivesse me prevenido ou .... Mas, eu acho, é... a gente debate muito isso no 

grupo. Porque eu sou uma das pessoas que no grupo, que por tempo de HIV, acho que 

eu sou uma das mais recentes. A maioria das pessoas que freqüentam um grupo já tem 

alguns anos ou muitos anos. 

 

AP - Se está falando daquele grupo seu, e não o de Mulheres, né? 

 

SB - É. Não o de Mulheres. É um grupo que realmente eu acho que... 

 

AP-  Com as referências... 

 

SB - É... que freqüentam mesmo, ativamente... É porque eu, uh, uh... É, tem razão! É, o 

Grupo de Mulheres é um trânsito maior.  

 

AP - Maior.  

 

SB - Mas, é... eu me tomo como referência em comparação ao pessoal do grupo. Que 

depois que você se envolve com o grupo, é... principalmente essas pessoas que têm há 

muito tempo, e passou por muitos preconceitos, acham que hoje em dia as pessoas têm 

uma consciência maior, quando na realidade não têm. 

 

DN - Quem acompanhou... 

 

SB - É. Por que realmente houve uma evolução, né? Mas, a idéia que eles têm é que as 

pessoas previnem mais, que são mais conscientes, porque vivem num ambiente em que 

se preservar é natural. Não é... 
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DN - Não entendi seu raciocínio, Simone. 

 

SB - É... é... deixa eu explicar... 

 

DN - As pessoas que têm, que são soropositivas a mais tempo... 

 

SB -  Há mais tempo.. 

 

DN - ...vivenciaram uma carga maior de preconceito, e hoje acham que isso diminuiu, 

que as pessoas estão se protegendo mais, mais conscientes... 

 

SB - Mais conscientes, exatamente. 

 

DN - ...diminuiu, inclusive, o preconceito. É isso? 

 

SB - Em alguns aspectos eles julgam que sim, né? Tipo assim: as pessoas até falam, 

podem não comentar, mas já tem livros, já... né? A coisa, de certa  forma, já... O 

governo já tem algumas propagandas super-negativas, mas já tem outras que estimulam: 

‘Tente ser profissional no trabalho’ “Mantém...’, o que não tinha. Antes a propaganda 

era assim: ‘AIDS mata!’... 

 

AP - E só! 

 

SB - Mas a minha, a minha consciência é de uma pessoa relativamente recém-

contaminada, e que convive com pessoas que, eu converso a respeito, que não têm... que 

eu vejo que é a mesma consciência que eu tinha. “Não, eu conheço com quem eu transo, 

então isso não vai acontecer comigo” E a maioria das pessoas pensam  assim, como eu 

pensava. Quando eu fiz o exame eu falei: “Ah! (risos) É, estou fazendo hemograma, 

porque não vou fazer esse exame?” Mas, jamais... eu tenho plena consciência que eu 

jamais imaginei que daria positivo. Por... é quase como se eu falasse assim: “Eu sei que 

existe. A AIDS está aí. Mas eu também sei com quem eu transo.” Como se isso fosse 

uma garantia, já que você não sabe com quem essas pessoas se relacionaram também e 

que elas confiaram em outras pessoas, que confiaram em outras pessoas. Eu achei 

fabulosa, fabuloso aquele anúncio que fizeram com, é... eu acho que quem canta é o 

Chico Buarque, que fala: “Maria, que amava João, que amava José, que amava Andréa, 

que amava não sei o que”, mas no final foi um tanto forte, que ele falou que morreu de 

AIDS. Ainda era aquela propaganda com uma visão muito negativa em relação a  

doença, mas que é a realidade. Porque você confia naquela pessoa, mas não é que você 

desconfie dela, mas, é que ela... pessoas normais, normais que eu digo... 

 

DN - Se relacionam a outras pessoas. 

 

SB - É. A maioria das pessoas não tem um relacionamento... não é, monogâmico, nem 

tem um único relacionamento a vida toda. Ela conhece, principalmente hoje em dia, 

com a liberação sexual, conhece... Pode ser fiel.  Eu acho que até rola isso, por que não? 

Durante uma relação ser fiel mas aquele relacionamento acaba e você não vai entrar 

num monastério, né? Num... se fechar e não vai transar com mais ninguém? Não é 

assim que as coisas ocorrem. 
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DN - Simone, só voltando em relação aquilo que você tava falando em relação ao que 

outras pessoas acham que estariam é... soropositivas a mais tempo.... é porque hoje elas 

estariam convivendo com pessoas, é... em suma... 

 

SB - Conscientes... 

 

DN - ...mais próximas, é... ao nível de grupo... 

 

SB - Exatamente.... 

 

DN - São pessoas que usam preservativo... 

 

SB - Preservativo... que freqüentam o grupo... que convivem. Porque... 

 

Dn - Quer dizer, que, de repente, elas se aproximaram mais de pessoas que também tem 

uma, uma relação mais direta com o HIV. 

 

SB - Exatamente... 

 

DN - E que portanto, se protegem. 

 

AP - Mas aí você colocou duas coisas. Uma é a questão da consciência, a questão da 

prevenção e outra é a questão do preconceito com quem já tem HIV. Você diz que 

discorda, você acha que com relação ao preconceito, a coisa se atenuou, em relação ao 

doente de HIV. Que são duas coisas diferentes: uma coisa é a pessoa não se prevenir, 

continuar com aquela idéia de que a AIDS é para algumas pessoas especiais... 

 

SB - Uma vez, a Val... é porque a gente discute muito sobre n temas. E a Valéria, uma 

vez.... 

 

DN - Aonde? 

 

SB - No grupo. A Valéria uma vez colocou uma coisa que eu achei super interessante. 

Ela falou assim: “As pessoas tem vergonha de assumir o próprio preconceito.” Então é 

tudo muito dissimulado. A coisa é dissimulada, mas ela existe. As pessoas não falam de 

AIDS assim abertamente. Não se discute sobre AIDS. A não ser que seja uma palestra, 

que é imposta, por exemplo, por uma empresa, que ela tem obrigação de fazer uma 

palestra sobre essa... que eu descobri esse ano, que pelo menos uma vez no ano, parece 

que ela tem obrigação de fazer uma palestra em termos de saúde que foi incluído o tema 

AIDS. Quer dizer, não é uma opção, é uma obrigação. 

 

DN - A empresa? Obrigação da empresa? 

 

SB - É, empresa, empresas em geral. Parece que é a ‘Semana de Prevenção’... 

 

AP - É. A Petrobrás tem isso, né? 

 

SB - É. Eu não sei ao certo determinar qual é... se é por lei, se é um decreto, mas, parece 

que existe uma certa obrigação. Ela tem que apresentar um documento dizendo que 

houve uma palestra, nesse sentido, e que foi incluído na maioria dos temas, sobre AIDS. 
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Ou algumas escolas, que até hoje em dia, também, abriram um pouquinho suas mentes, 

pra receber palestras porque, de repente, tem a consciência que os jovens também tem 

relações sexuais, não dá pra fingir que isso não existe. Mas, tem aquele preconceito dos 

pais: “Meu filho, não! Que isso? Ele ainda é muito novinho!” Né? Então, é...é... tá 

havendo uma quebra de barreiras a ponto que chega na escola, mas até que ponto isso 

também é bem aceito pelos pais? A gente ainda não sabe muito. De repente, até, ele caiu 

naquela situação cômoda de que tipo: “Ah! Tem alguém falando sobre isso com os 

meus filhos e não preciso me envolver.” Porque eu acho que o sexo... as pessoas fazem 

sexo, mas não falam sobre sexo. Não com tanta abertura ou naturalidade. Tem essa 

ilusão, porque o sexo é uma coisa que rola como nunca rolou antigamente, né? Com 

tanto tabu. Mas eu acho que falar sobre o assunto, ainda existe um certo... né? 

 

AP - Constrangimento. 

 

SB - Constrangimento, exatamente. Então, é... outra pessoa que fez uma colocação que 

eu achei interessante foi... também se chama Valéria Polise, a que escreveu... a menina 

que escreveu o livro. Eu vi uma entrevista dela a qual ela fez uma colocação: que 

quando foi colocado o tema na novela, das sete, ela achou que as pessoas fossem 

discutir o assunto. Porque novela, marido trai  mulher, todo mundo: “Ih!! Fulaninho...”, 

sabe? Desperta certos, certos... 

 

(interrupção da fita)  

 

SB - É porque, geralmente, qualquer tema lançado, polêmico, em novela como 

hermafrodita, relações homossexuais, disperta discussões. E, ela mesmo chamou 

atenção. As pessoas não discutiram o tema. A gente não houve as pessoas discutirem, 

mesmo tendo sido lançado em novela. Eu não ouvi, sinceramente, nenhum comentário 

tipo assim, num bar ou: “Ah! Você viu aquele capítulo daquela novela...”, ou...  

  

AP - Mas a personagem era secundária, né? A coisa é colocado de uma forma muito 

sutil...  

 

SB - Suave, mas é um tema polêmico.  

 

AP - Sim. Mas que colocado dentro daquela discussão, ele foi secundarizado, dentro 

daquela... 

 

DN - Mas não foi por um acaso, é isso que ela tá falando. E você tá falando isso, e eu 

estou aqui dando tratos a bola, pra me lembrar que novela que colocou essa questão. 

 

AP - Zazá. 

 

DN - E, agora que eu me lembrei.  

 

AP: A coisa foi colocada ali, muito... 

 

DN - Foi de uma forma... 

 

AP - Pra não despertar discussões. 
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DN - Exatamente.  

 

AP - Foi politicamente correta, nada mais. 

 

SB - Exatamente. Mas de certa forma é um tema polêmico. Então podia ter despertado 

um pouco as pessoas... talvez pra pensarem um pouco ou até discutirem o fato dele não 

ser positivo e ela ser.  

 

AP - Não da forma que foi colocada, né? Eu acho que tem isso também, na novela... 

 

SB - Eles romancearam um pouco. 

 

AP: Num programa de televisão há coisas estrategicamente colocadas de forma a 

despertar ou não despertar a discussão, né? Eu acho que por mais polêmica que possa 

ser a AIDS, ela não polemiza em si mesmo, né? A trama é muito pequenininha, aquilo 

era dito, às vezes, em alguns capítulos, uma personagem extremamente secundária, uma 

atriz, que não era conhecida, não é? Que ocupava o lugar na trama muito pequena... 

 

SB - Mas de certa forma, eu até gostei da imagem que escolheram. Uma menina jovem, 

bonita...  cheia de vida, saudável,  que, que  teve... 

 

AP - Mas inexpressiva na trama.  

 

SB - Pode até ser, mas geralmente, desperta certos comentários. Houve uma novela, da 

questão do hermafrodita, aquela menina não era conhecida na época... 

 

AP - Mas, ela era uma ótima atriz! 

 

DN - Totalmente desconhecida... 

 

AP - Mas ela é uma ótima atriz. 

 

DN - Totalmente desconhecida do público. Ela era atriz de teatro, em São Paulo. 

 

AP - Mas ela é uma ótima atriz e é isso que eu estou falando também. Também tem a 

coisa do carisma do ator, não é? Maria Luiza Mendonça. 

 

DN - É uma ótima atriz. 

 

SB - Eu não sei. Eu acho que, realmente, as pessoas ainda não despertaram muito, tem 

um certo constrangimento em falar sobre a AIDS. 

 

AP - Ah! Com certeza! Eu acho que juntou tudo! 

 

SB - As pessoas... eu observo muito as reações das pessoas e... pessoas com quem eu 

falei, tipo assim, a principio você não fala assim abertamente, né? É até porque você  

passa por um processo, até você, realmente, assumir a AIDS na sua vida. Primeiro você 

nega, se desespera, porque? Eu acho que o desespero vem da falta de informação. A 

consciência que eu tinha em relação a AIDS... 

 



   

29 

 

DN - Isso você está falando de você? 

 

SB - É exato. 

 

DN - Quando você recebeu o resultado do exame? 

 

SB - É .. é. Porque a visão que eu acho que as pessoas tem de AIDS. ‘AIDS mata!’ É a 

propaganda da televisão. “Ah! surgiu um remédio...”  “Ih! Legal, né? Que bom! Mas 

não tem a ver muito com o meu mundo.” Veja bem, é a visão das pessoas. “Que bom 

que descobriu uma droga. Mas, ai, que horror ter essa doença, né?” Então, o pavor é tão 

grande, que você nem procura se informar. E você ao procurar não se informar, você 

também não se previne. É uma forma de você negar que a coisa existe, ou de que você 

possa ter, ou alguém próximo possa ter. Então a coisa funciona assim como uma 

negação. Você não pensa a respeito você não discute, você não fala, você nega, tá? Pode 

acontecer com os outros, com um artista na televisão, não com você. Então, ao você não 

se informar, você se desestrutura, principalmente com aquele tipo de propaganda 

altamente negativa. Porque o coquetel não é a cura, mas é uma qualidade de vida, 

ninguém pode negar isso. E, eu acho o seguinte: ainda não é a cura. Porque há alguns 

anos atras, nós só tínhamos o AZT. Hoje em dia nós temos o coquetel, eu não sei o que 

me aguarda. Sinceramente pode ser a cura! Ou como no caso, como você mesmo 

levantou, a tuberculose, e há algum tempo, era uma doença desesperadora, e no entanto 

não foi descoberta a cura? Mas, atualmente é a AIDS e ela é... sexualmente 

transmissível, o que já é um tabu. Outra coisa, outro motivo, seriam as drogas que já é 

também socialmente: “Que isso? Meu filho não usa drogas”, entendeu? É, existe uma 

negação muito grande por trás de tudo o que representa a AIDS. Uma associação a vida 

promíscua: “Ah! Que é isso? Quem tem AIDS é homossexual que vai transar em 

saunas...”, ou então, é... mulheres que tem vida, é... digamos assim, irregular, livre, 

irregular moderninha, entendeu? Tem muito preconceito... 

 

DN - Até porque foi assim como a doença foi descrita... 

 

SB - Foi apresentada... foi discutida. Então foi assimilado muito, é... essa, essa, essa 

consciência, né? Da AIDS. Então, quando você descobre, né? Então é o quê? Você se 

desestrutura, porque você não sabe nada. Você só sabe que mata. A impressão que eu 

tive depois de discutir com outras pessoas, é que você diz: “Ai, meu Deus! Eu tenho que 

engordar mais alguns quilinhos, porque eu vou ficar com a cara do Cazuza. Melhor eu ir 

me preservando, entendeu? (risos). Porque com certeza, quando eu começar a 

emagrecer, né? Vai ter uns quilinhos aí a mais...” (risos) Mas, é! É uma coisa, assim, tão 

louca... e outras pessoas com quem eu conversei tiveram a mesma visão.  

 

DN - Agora essas pessoas com quem você conversou, Simone, foi logo no começo? 

 

SB - Não. É tipo assim, no início, é... como eu ia... eu fiz um... é... eu peguei o 

resultado... O problema, que eu acho que também não foi legal, que eu peguei o meu 

resultado. O laboratório, ele não me preservou nesse sentido, houve uma falha, que eu 

até absolvo. Parece que atualmente, eles seguram o exame ou mandam pro médico. O 

meu, eu peguei no laboratório. E eu peguei, assim como eu faço com todos os exames, 

principalmente que a minha ginecologista não tinha interesse naqueles exames, 

especificamente, eu ia levar pra uma outra profissional, eu abri para ver a como estava a 

minha taxa de glicose, como eu sempre faço. Pra ver quão alta ela está, (risos) porque 
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ela está sempre alta. E quando eu vi, eu falei assim: “Que isso? Não entendi.” Ao 

mesmo tempo, é uma negação, né? Você não entende, você entende, mas não que 

aceitar. Eu procurei... voltei a minha ginecologista e aí ela falou: “Olha, Simone, esse 

resultado é um resultado sério, é uma doença que a gente tem que averiguar. Vamos 

repetir esses exames... pra ver se houve algum erro, se... a gente sempre confirma... 

Vamos ver isso direitinho.” E ela pediu o Elisa, que é o que normalmente se faz, e ela 

falou: “Vou pedir um que ainda é mais complexo...” - ela falou - “...você tem plano de 

saúde?” Eu falei: “Tenho.” Ela falou: “Olha, porque é mais caro... mas qualquer um dos 

dois que der positivo, quer o ELISA, quer o ESTERBLOID (?) eu vou lhe indicar pra um 

profissional que eu conheço, que é uma pessoa que realmente está mais ligada nessa 

área, porque eu realmente não saberia te orientar nesse sentido.” Eu devo dizer que eu 

tive muita sorte, porque eu peguei uma médica, que por mais que não tivesse 

conhecimento sobre o HIV, era uma pessoa humana. Ela me passou: “Olha,  tem, 

mas...” - tipo assim - “...Calma. Vamos ver.” Mais ao menos me deu uma base, né? 

Uma referência. Mais estrutura, né? Não sabia de nada. Aí, como no dia seguinte eu ia 

precisar novamente chegar tarde, e eu trabalho com uma menina na recepção, aí eu falei 

pra ela: “Verônica, dá uma segurada pra mim, porque eu vou ter que fazer um exame de 

sangue...” A gente estava almoçando, que de vez em quando a gente almoça junto, ela 

falou: “Poxa Simone! Você não fez um há pouco tempo?” Eu explodi, eu comecei a 

chorar (risos), eu chorava tanto, eu tremia tanto que ela falou: “Pelo amor de Deus! O 

que houve? Você está grávida?” (risos) Engraçado que ela nem cogitou a ... 

 

DN - A possibilidade do HIV. 

 

SB - A possibilidade... Aí... pra ela, eu acho que foi assim, é... tadinha! Eu despejei, eu 

não falei, eu acho que nem pensei. Eu não sei se conscientemente, eu teria... é... 

escolhido ela, tipo assim, uma pessoa pra fazer uma confissão. Apesar de que é minha 

amiga, eu gosto muito dela. Mas ela é tão delicada que eu acho que você, tendo mais 

calma, eu talvez até com receio da reação das pessoas, talvez você escolha mais, né? 

Pense mais. Mas, foi um lance assim muito de momento, então... e foi legal. Porque 

apesar de tudo, a reação dela foi boa. Talvez por ser uma pessoa, é... que... tipo assim, 

como eu posso explicar? De origem mais simples? Não é uma pessoa que viva 

simples... é uma pessoa ótima, tem uma cabeça excelente. Mas eu acho que esta de 

repente mais acostumada com essas adversidades da vida mesmo. 

          Vou abrir um parêntese: eu assisti uma palestra no PELA VIDDA, que me chamou 

muito atenção. Que era uma médica que fazia trabalhos com mulheres de baixa renda 

mesmo. Então, quando era colocado... porque passou a ser prescrito o exame de HIV,  

na gestação porque hoje em dia  tem como se fazer um trabalho e é possível até que haja  

uma soroconversão se for descoberto a tempo e o tratamento adequado no feto. Não 

digo que a mãe vai se converter, mas a criança pode não... tipo assim, não vir a ter... não 

ser um portador se seguir... E como isso é apresentado pra mãe de uma forma a natural, 

explicado tudo direitinho pra que ela entenda. Mas, quando essas mães descobrem-se 

positivas a reação delas é diferente, porque pra elas é mais um problema. Não é o 

epicentro. É incrível como a gente... isso me abalou. Porque é incrível como você, de 

repente, coloca certas prioridades em sua vida que... 

 

DN - Que não são as mesmas pra outras pessoas.  

 

SB - ...pra outras pessoas. Aí eu falei: “Meu Deus? Não é verdade? Talvez até... será 

que eu que estou sendo mais consciente e ela não? Ou ela tem uma visão de vida... será 
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que não é isso? Por que na verdade quem é que não tem problema? Será que ela tem 

essa consciência do quão grave é o HIV, ou não?” Eu não sei o que faz com que esse 

contexto seja tão diferente. Mas essa palestra me chocou, assim, me despertou pra um 

outro lado, que eu não tinha consciência, por não ser exatamente a minha realidade. 

Então, acho que a Branca, de certa forma, ela tá acostumada... e já deve ter ouvido 

problemas, é que não nega tanto... Ela já conheceu um rapaz que tem, tanto que ela 

falou:  “Pôxa, Simone. Eu conheci uma pessoa que estava muito mal, mas outro dia  eu 

o vi, ele estava ótimo, gordinho, não sei que, você precisava ter visto.” Então, eu acho 

que essa naturalidade com que ela encarou... talvez nem tenha sido tão natural pra ela, 

mas essa tranqüilidade que ela, de certa forma, me passou e também o fato de ela não 

ter me rejeitado... talvez até isso, a forma como ela colocou com uma certa 

tranqüilidade. Eu sei que cada um vai ter uma reação, você não controla isso, você não 

pensa isso. E eu não vou dizer que ela também não tenha ficado chocada. Mas a reação 

dela fez diferença pra mim, e se tornou uma pessoa a quem eu tinha a recorrer. Eu podia 

falar com ela que eu tava fazendo os meus exames. Porque a princípio eu não tinha 

ninguém e eu me fechei em relação a isso. E realmente fiquei desestruturada muito 

tempo. Eu coloquei pra ela, repeti os exames e... e... o resultado deu positivo... eu falei 

pra ela, mas a coisa ficou assim no ar, né? Ela continuou do meu lado, falando: 

“Simone, eu sei que tem remédio, mas também eu não estou muito por dentro. Não sei 

como a coisa funciona, mas...”, sabe? Mais ou menos assim. Mas, até então, eu ainda 

tinha aquela visão do Cazuza, me perseguindo, assim, terrivelmente. Tinha uma 

questão, é... também. Eu acho que eu tive muita sorte com a reação das pessoas a quem 

eu contei. Eu pensei: “Branca, eu estou mal, porque eu vou ter que contar pro meu 

namorado...”, na época. Falei: “Eu não sei como eu vou chegar até ele. Como eu vou 

dizer isso?” A gente já não tava muito bem, assim, eu não posso dizer que a gente... é... 

tipo assim, a gente interrompeu nossa relação devido ao HIV. Mesmo porque, eu acho 

que eu estaria me diminuído como pessoa. Eu acho que o HIV não diminui ninguém, eu 

continuo a mesma pessoa. Mas, de repente, essa consciência eu tenho mais agora. Mas 

mesmo na época, eu acho que eu não me senti diminuída, por... até mesmo também pela 

reação dele. Porque eu cheguei na casa dele eu comecei a chorar, “Eu tenho que falar 

com você...” 

 

DN - Era um namorado de muito tempo, Simone?   

 

SB - A gente tava... já juntos há uns sete meses, seis, sete meses. Aí, eu cheguei: “Eu 

tenho que falar com você.” Aí ele falou:  “Que foi?” Eu comecei a chorar, não 

conseguia me controlar. Ele falou: “Simone, eu estou ficando apavorado! Que foi que 

foi?” Aí ele me abraçou e eu falei: “O meu teste de HIV deu positivo.” Aí, ele falou 

assim: “Você não tem culpa de estar doente...” Isso pra mim, eu acho, era tudo o que eu 

precisava ouvir naquele momento. Depois ele, com calma, ele falou: “Você repetiu o 

exame? Qual exame que você fez? Eu já fiz também... Você fez o ELISA? O ELISA  pode 

dar errado...” Era na época que eu ainda ia repetir os exames, mas eu me senti na 

obrigação de falar com ele. Um já dando positivo já era um risco. Aí ele conversou 

comigo: “Já foi ao médico? Já procurou médico? Já viu...” Eu falei: “Não. Estou 

esperado o resultado dos outros exames, confirmar...” Só que eu tava com viagem 

marcada pra Recife e eu não queria que a minha irmã descobrisse. Ela tava grávida e eu 

todo ano vou. Então, não queria que ela... porque que eu iria desmarcar em cima da 

hora? Então eu acho que eu meio que fugi. Eu realmente, eu fui pra Recife assim, sem, 

sem procurar médico, sem... tinha repetido os exames. Mas, é... na realidade eu não 

voltei pra... 
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DN - Já tinha colhido o sangue? Não tinha pego o resultado? 

 

SB - Não, não peguei a confirmação.  

 

AP - Ele deu... o exame dele deu negativo? 

 

SB - É... ele não fez o exame.  

 

DN - Não. Você disse, agorinha a pouco...   

 

SB - Não, no meu. Ele falou: “Você não tem culpa de estar...” Ele falou: “Já tinha 

feito..”, como uma pessoa que faz assim, uma vez na vida: já fiz esse exame. 

 

DN - Ele já tinha feito alguma vez na vida? 

 

SB - É, por isso que ele falou: “Você fez qual, o ELISA? Eu sei que o ELISA  é 

duvidoso...” Ele até sabia um pouquinho mais sobre o assunto do que eu, porque eu não 

sabia essa diferença de exames. Mas ele mesmo falou: “Ah, eu conheci uma pessoa que 

trabalhou com o Betinho...” Então eu acho que, talvez, por ele ter essa aproximação 

com alguém ou já ter conhecido alguém... porque é engraçado, na nossa relação a gente 

não tinha discutido sobre AIDS... então, nunca soube esse lado dele ter conhecido 

alguém que trabalhou com Betinho, quer dizer tinha uma ligação ou informações a 

respeito. Aí eu fugi mesmo, e passei mais de um mês como eu sempre faço, procurei 

não pensar a respeito, neguei mesmo, apaguei da minha mente (risos... 

 

DN - Esqueceu que tinha HIV. 

 

SB - Exatamente. Minha irmã, só por me conhecer muito, ela... engraçado, ela virou um 

dia pra mim e falou: “Você está triste.” Ela falou: “Engraçado,  você está bem...”, 

porque eu sempre fui muito gordinha, mas eu não acho que foi pelo HIV, não. Eu tinha 

feito um regime brabérrimo, assim, tava me sentido... Uau! Uma gracinha, uma gata!! 

Até descobrir o resultado do exame, resolvi voltar a engordar (risos). Mas... 

 

DN - Com medo de ficar igual ao Cazuza. 

 

SB - Pois é! Um pavor horrível! Até então eu tava me sentindo, assim, ótima com um 

peso excelente, maravilhosa, ela falou: “Você tá bem...” - que eu tava magrinha, que eu 

tava bem, tava me curtindo (?) - “...mas, você tá triste.” Porque nos outros anos eu tava 

mais gordinha, mas tava feliz, tava...  e ela me conhece muito. Eu falei: “Não, Cacá. Eu 

tô legal! Não é nada não. Estou com saudade... estou com saudade do namorado, não sei 

o que.” Porque ela tava grávida e eu ainda não tinha confirmado os exames e ela já 

havia perdido um neném a relativamente pouco tempo. Eu achei que não era nem o 

momento, nem a circunstância pra falar e eu acho que eu mesma não tava preparada, 

nem pra assumir pra mim mesma, quanto mais pra ela. Quando eu voltei, eu me 

obriguei a tomar uma atitude, eu falei: “Não. Não posso negar que isto não está 

acontecendo.” Nesse meio tempo, eu chorava em ônibus, chorava no trabalho, chorava 

(risos) às escondidas... Eu tinha a sensação de que eu tava chorando o tempo todo, 

andava na praia chorando (risos)... 
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AP - E em casa, Simone? Com seus irmãos? 

 

SB - É... porque quando nós, assim, como eu falei, já nos juntamos adultos, né? Então a 

gente não tem uma relação, assim, de dar muita satisfação um pro outro. Então, antes de 

entrar em casa enxugava as lágrimas, e eu tenho o meu quarto, então eu passava pela 

sala entrava no meu quarto e ficava lá, entendeu? Ninguém via que... não dormia, ou... 

assim, não tinha como fiscalizar, né? Um comportamento anormal, digamos assim 

anormal, tipo ficar acordada de noite, que aconteceu várias vezes... 

 

DN - Nenhum sentiu o outro, porque não conviveram muito, né? 

 

SB - Exatamente. Não notavam muito. A Cláudia, por pouco, só por me ver assim, 

percebeu. E eu não tava lá, não fiquei chorando o tempo todo, porque eu apaguei 

mesmo. Então, o convívio entre a gente, até hoje eles não sabem. E sinceramente,  não 

pretendo contar. 

 

AP - Por que? 

 

SB - Porque eu não sinto que isto vá alterar nada. Não vai me acrescentar nada e não vai 

me modificar em nada. É como você fosse contar... é quase como se a gente convivesse 

por uma circunstância, porque somos filhos dos mesmos pais... (risos)  

 

Fita 2 – Lado B 

 

SB - Pode parecer, pra algumas pessoas, frio, essa, essa afirmação. Mas não é. Não é 

que a gente não se importe um com o outro, é mais uma questão de afinidade. Claro se 

tem alguém doente: “Quer um remédio pra uma dor de cabeça? Não sei que...” Até 

conversa  sobre algumas coisas e tal. Mas, é uma questão, que eu acho que mais do que 

nascer do mesmo pai e da mesma mãe, é o convívio, é realmente estar juntos. É passar 

por muitas coisas juntos. Eu não posso dizer, jamais, por mais que eu goste dos meus 

irmãos... eu gosto deles, mas comparar o carinho que eu tenho pela Cláudia e o amor 

que eu tenho pela Cláudia, com qualquer um dos dois. Que realmente a gente, não 

viveu, não brigou, não brigou pela roupa: “Ah! Me empresta essa blusa...” Essa coisa de 

adolescente, de... sabe? Essas pequenas coisas, que fazem realmente a diferença, eu 

acho que cresce o amor, né? Então com eles... tudo bem, ficou assim, né? Aí eu fui na 

médica, o resultado deu positivo, marquei o médico. Nesse meio, demorou, porque eu 

tive que repetir os exames, eu fui no médico, ele pediu mais exames ainda, pra ver se eu 

teria que começar ou não tomar os remédios. Então eu fiquei, muito tempo, assim, 

também meio perdida... 

 

DN - Isso o quê? Levou alguns meses? Só um, você ficou em Recife? 

 

AP - Isso foi ano passado, em noventa e sete? 

 

SB - Eu fui pra Recife... eu sempre passo cerca de 40 dias em Recife. Eu não sei quando 

foi o carnaval. Mas eu acho que eu voltei, era meio de março quase abril. Aí eu fui...  

 

DN - Do ano passado? 

 

SB - Não, quando que foi o carnaval do ano passado, você sabe? 
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AP - Mas foi em fevereiro, não foi não? 

 

SB - Foi em fevereiro? Então, eu voltei, mais ou menos meados de março... e eu devo 

ter ido pro grupo em torno de abril, final de abril ou maio. Porque foi quando eu 

procurei o médico novamente com os meus exames, porque os exames demoravam 

quase que um mês... eu também tava fugindo um pouco da realidade. Porque ir ao 

médico me lembrava que eu tinha o HIV, então era uma coisa que eu queria negar. 

Então é uma contradição, você quer se cuidar, mas ao mesmo tempo você não assume 

que tem. Então, o fato de você procurar um profissional... então você tem que (risos) 

“Não. Eu tenho.” Aí é uma coisa meio maluca. Mas, quando eu fui até ele, eu falei 

assim “Ó!!  Não, eu preciso falar com alguém. Preciso falar com alguém, que eu não 

precise falar (risos)...” 

 

DN - Até aí, é isso que eu tô pensando, o tempo que levou isso aí, você falou só com a 

Branca, né? 

 

S: Somente com ela, e com... 

 

D: E com o seu namorado? 

 

S: E com o meu namorado, que a gente já não estava muito legal e mesmo assim eu 

fiquei quase um mês longe dele, né? Que eu tava em Recife. Quando eu voltei ai eu 

procurei o médico eu falei: “Eu quero alguém que me entenda sem eu precisar falar 

nada.” Porque com Branca eu falava, mas eu acho que, ao mesmo tempo, você não 

tem... não é que não tenha capacidade, eu acho que ela  não podia sentir como eu. É 

diferente, quando você  vivência a coisa. Aí ele falou: “Existe o PELA VIDDA. Existe um 

grupo de pessoas que se reúnem...” 

 

DN - Que médico é, Simone? 

 

SB - Doutor Evaldo Custódio. Ele é... depois eu vim a descobrir, que ele é um dos 

profissionais, realmente, que são considerado, um dos melhores... 

 

DN - Você foi no consultório dele? 

 

SB - Fui no consultório dele... até mesmo por uma questão de circunstância devido ao 

trabalho, eu não tinha como... “Ah! Eu vou no médico.” Não posso perder um dia todo, 

sem criar uma polêmica, tipo assim: “Como que você pede um dia...” - porque quando 

você vai a um hospital publico você tem que chegar e pegar a hora... né? 

 

DN - Hum, hum... 

 

SB - Aí, eu optei até, por ir mesmo ao consultório dele. Eu falei: “Não. Eu trabalho, dá 

pra pagar uma consulta...”   

 

DN - Ele não era do seu convênio? 

 

SB - Não, ele nem tem convênio. De qualquer forma, a principio, também era a única 

referência que eu tinha. Não conhecia ninguém, não sabia nada, não sabia nem a quem 
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recorrer.  

 

AP - Quem  te indicou? A ginecologista? 

 

SB - A ginecologista. Depois que eu vim a saber que ele era considerado, realmente, um 

médico muito bom, mas até então pra mim era o único. Mas, o que aconteceu? Eu me 

senti segura com ele. E poderia até, de repente, procurar um outro médico, que... talvez, 

que tivesse convênio, eu nem sei, eu acho que pela Golden, não tem nenhum que 

tenha... 

 

AP - Tem. 

 

SB - Tem? Mas eu.... 

 

AP -  A Sidney (?), né? 

 

SB - Eu acho que a Sidney é só da Amil... 

 

AP - Não, da Golden. Eu conheço uma pessoa que é da Golden... 

 

SB - Mas eu senti tanta firmeza nele, ele me passou tanta confiança, que eu não 

consegui me desligar dele até hoje. Eu achei assim... ele me passou uma firmeza 

mesmo, de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Eu me senti segura e eu acho que 

essa relação de segurança com o seu médico é muito importante. Aí... nisso,  pra 

procurar o PELA VIDDA,  tome enrolar (risos)... até que eu tomei coragem, liguei e soube 

do dia da... da recepção e fui... Só que na recepção, eu entrei e... 

 

DN - Agora Simone, deixa  eu só voltar um pouquinho atrás. Quer dizer, você... até pra 

saber se você já pensou sobre isso, você disse o seguinte: que ao mesmo tempo que 

você, é... não considerava a possibilidade de ter o HIV, você pediu pra ginecologista 

pedir o exame, né? O teste de HIV. E ao  mesmo tempo  que você pede pra 

ginecologista fazer o pedido de exame, você tem um namorado que você tá se 

relacionando há sete meses e vocês nunca... 

 

SB - Discutiram a respeito... 

 

DN - ...nunca falaram a respeito da AIDS. E ao mesmo tempo, quer dizer, pelo que você 

falou também, vocês se relacionavam, transavam, sem preservativo. 

 

SB - Não... na maioria das vezes, a gente usava o preservativo. Mas rolou uma ou duas 

vezes, que a gente não usou. 

 

DN - E aí é aquela história: basta uma vez!!! 

 

SB - Basta uma vez!!! 

 

DN - Quer dizer, não é nem que a contaminação tenha sido através dele, mas, em 

suma... (risos) 

 

SB - Não, é que a gente...  
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DN - ...o que eu digo é o seguinte: uma prática de relação, né? Em que não você não usa 

o preservativo sempre...  

 

SB - Exatamente. 

 

DN - ...mas, também não fala sobre... sobre a AIDS, você já pensou nisso???  

 

SB - É... Não, mas a coisa é meia louca! 

 

DN - É uma contradição! 

 

SB - Porque, veja bem, a maioria das pessoas, é... como que funciona a coisa?  No 

início... primeira, segunda  transa ou terceira... usa  preservativo, se muito! Depois da 

terceira, a gente já tá namorando, então vamos jogar o preservativo pra fora! Porque... 

 

DN - O namoro  já tá estável... 

 

SB - ... porque eu não vou te trair, você não vai me trair, eu te conheço, você me 

conhece... pra que a gente vai usar isso, né? (risos) A coisa, mais ou menos, funciona 

assim. Eu acho que a gente até usou preservativo muito tempo até, assim, relativamente. 

Mesmo quando rolou uma transa sem a gente usar, eu acho que depois, em outras 

ocasiões, a gente até usou... É estranho como as pessoas, são contraditórias, né? É... 

mas, talvez até, por eu ser diabética, eu não posso tomar pílula. Talvez até a gente 

usasse mais com a  preocupação de uma gravidez, do que por um possível HIV. 

 

DN - Mas, também, nunca falaram sobre isto? 

 

SB - Sobre o HIV? 

 

DN - É.  

 

SB - Não. Engraçado, não. E ele foi a pessoa, com quem eu tive assim, digamos, um 

relacionamento em que nós conversávamos muito. Muito  mesmo, e absolutamente 

sobre tudo! 

 

AP - Nem quando vocês opta... por usar a camisinha, vocês não falavam o porquê da 

camisinha? Vocês poderiam transar sem camisinha... 

 

SB - Não, porque ele aceitou tão numa boa, como se aquilo fosse natural. 

 

AP - Porque que você propôs a camisinha? Só por causa da diabete? Por causa do 

anticoncepcional... 

 

SB - Eu acho porque nós dois também tínhamos é... é engraçado... 

 

DN - Foi automático o uso da camisinha? 

 

SB - Foi. Foi um lance super natural. Como se fosse .... é natural! 
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AP - Fizesse parte. 

 

SB - É. Fazia parte... Não foi nada ostensivo, assim, né? Foi um lance, assim, que rolou 

com a maior naturalidade... eu acho que até difícil hoje em dia. Porque normalmente a 

mulher tem que impor, né? 

 

DN - Ele tomou a atitude de usar a camisinha, é isso? 

 

SB - Também. Não, eu acho que eu falei assim: “Tem camisinha?” Ele falou “Tenho.” 

Mas ele já até tinha [sic], quer dizer era... um lance que, de repente, ele já tinha essa 

consciência também de ter. A gente não precisou... “Ah, não, então hoje não vai dar. 

Deixa pra depois.” (risos) Ele tinha, e até hoje quando eu vou na casa dele, ele tem, quer 

dizer, eu acho que ele assimilou uma consciência, né? Em relação a isso. Talvez, hoje 

em dia, ainda maior, porque quando a gente começou a conversar, a princípio, eu não 

consegui, depois que eu contei a ele, eu questionei se ele havia feito o exame, ele falou 

que ia fazer. E, até eu conhecer o grupo e, realmente, me sentir mais forte, mais 

consciente, eu tinha certa reserva em falar com ele sobre isso. Engraçado, eu falava... a 

gente continua se encontrando, mais como amigos do que como amantes. Porque eu 

acho que, de certa forma, a nossa relação, ela já tava mais como amigos do que como 

amantes, quando eu descobri o resultado. Então, eu tive o apoio dele, nesse sentido, tipo 

assim: eu ia, ele mora sozinho, eu ia e a gente conversava como sempre. Dormíamos 

juntos abraçadinhos, mas sem rolar sexo, e eu acho que até naquele momento era muito 

mais importante, pra mim, aquele carinho do que o sexo em si. E o fato dele não ter 

rejeitado. A princípio, eu não conseguia falar com ele sobre as coisas que tavam 

rolando, que tinha acontecido no grupo, as pessoas que eu tinha conhecido. Depois eu 

comecei a questionar, eu falei: “Você já fez?” Aí ele, realmente, abriu pra mim: 

“Simone, eu não tive coragem de fazer. Mas a partir de hoje eu vou me comportar como 

se eu fosse. Em qualquer relação que eu venha ter, eu vou usar o preservativo...” Nesse 

sentido eu fiquei tranqüila, porque eu sei que ele e uma pessoa consciente que é... caso 

ele seja, ele não vai passar pra outras pessoas... 

 

AP - Mas, também não vai se tratar... 

 

SB - É uma coisa que me preocupa, eu confesso que me preocupa. Mas, ao mesmo 

tempo eu acho que eu não posso impor isso a ele, Ana Paula. É uma coisa muito 

delicada, eu acho... 

 

DN - Ele tem que ter o momento dele também, né? 

 

SB - ...dele, de fazer o exame, estar preparado pra isso. Porque eu não sei... se eu 

realmente imaginasse que eu era, será que teria feito o exame? Ou será que eu teria tido 

a atitude dele? Vou me prevenir mas... vou me prevenir com mais rigor, tipo assim, não 

vou aceitar uma transa sem camisinha... porque a hipótese de passar isso adiante é 

aterrorizante, é pelo menos pra mim; pode ser que existam pessoas que sejam 

portadores, sejam conscientes e transem por aí sem camisinha, numa boa. Mas eu acho 

que não é uma pessoa normal. Porque você até passar pra alguém, inconscientemente, 

eu acho que é uma coisa, você não é culpado, você não sabia... Mas, a partir do 

momento que você sabe que você é, aí acho que é uma irresponsabilidade total, não só 

com você mesmo, mas com a pessoa que você ama. Se você vai pra cama com alguém, 

não que você teje [sic], necessariamente, você tá apaixonado por essa pessoa, mas eu 
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acho que é um momento muito íntimo. Você sentiu alguma coisa por aquela pessoa, eu 

acho que seria muita frieza você, conscientemente,  transar sem camisinha, sabendo que 

basta uma vez. Pode ser que ele não pegasse daquela, mas podia ser que pegasse... 

 

AP - Em cima disso que você tá falando, Simone, como é que ficou a sua vida afetiva, 

né? Os medos, né? De poder contaminar outra pessoa? 

 

SB - Nossa, ficou uma loucura !(risos)  

 

DN - (ininteligível) (risos) 

 

SB - Não. Foi um desespero assim, né? (risos) Foi um... porque foi um lance meio 

maluco, porque ao mesmo tempo eu não sabia se nós estávamos juntos ou não. É... eu 

entrei em um certo conflito, porque eu tinha desejo, mas a coisa não rolava. Eu ainda 

não... sentia muito carinho por ele. Ao mesmo tempo eu achava que... não ia ser 

possível continuar tendo uma relação, mesmo usando a camisinha... Porque eu devo até 

que confessar que teve uma vez (?) depois ele soubesse, quase que rolou uma transa. 

Mas, ao mesmo tempo, eu tive a impressão, é... alguém uma vez alguém me questionou, 

me falou assim: “Você não viu coisas...”, eu acho que não, eu acho que eu vi medo nos 

olhos dele, assim. Eu acho que a expressão das pessoas é uma coisa tão forte que, por 

mais que você não queira exteriorizar, por mais que ele não quisesse passar esse receio 

pra mim... tanto que a coisa quase que rolou... 

 

DN -  Na hora de quase rolar, você acha que ele teve medo? 

 

SB - É... 

 

DN - É isso que você está falando? 

 

SB - É.. teve um momento que eu olhei pra ele, não sei... não sei se foi o meu medo que 

eu vi refletido nos olhos dele... até hoje eu não sei se foi isso. Se, de repente, foi a minha 

consciência que falou mais alto... Porque até então... eu não tinha... ainda tava meio no 

início, ainda não tinha muito engajamento no grupo, não tinha muito... porque eu estava 

indo assim numa reunião de mulheres, porque pegava remédio no... 

 

DN - Simone, nesse momento que você tá falando, se rolasse seria com camisinha? 

 

SB - É. 

 

DN - Mesmo assim você acha o que rolou foi medo? 

 

SB - É. Eu... eu não sei se foi o meu medo ou o dele... 

 

DN - Sim, mas foi medo? 

 

SB - Mas, aí não rolou... Mas de qualquer forma, eu acho que foi uma coisa assim, eu 

não sei se ele percebeu a minha reação, que a gente acabou se abraçando e tipo assim: 

tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente tinha... a gente tem até hoje um carinho muito 

grande um pelo outro. A gente tem uma afinidade muito grande, a gente conversa 

muito. Só que hoje em dia eu já falo pra ele assim: “Ó, fui no grupo, não sei o que. 
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Soube disso, soube daquilo...”, Levei uns folhetos, um material informativo falei: “Ah, 

eu acho legal você ler...” Até mesmo porque eu me questionei assim: “Pô!! Será que eu 

não devia ser mais incisiva com ele pra fazer o teste...” Aí, eu cheguei a conclusão que 

não. Eu tenho que deixar ele ter o tempo dele. Eu acho que eu tive o meu tempo, eu 

acho que ele merece o dele... Aí eu falei pra ele: “Na hora que você quiser e no 

momento que você quiser, se você quiser que eu vá com você, eu vou...” A gente tem 

essa liberdade muito grande. Ao mesmo tempo eu não cobro, quando a gente se 

encontra hoje em dia eu não fico perguntando: “Você fez? Você tá fazendo? Não sei o 

que... Tá se cuidando?” Eu acho que não é por aí. Eu acho que ele vai ter o momento 

dele de chegar pra mim e falar quando chegar essa hora. Basta, por enquanto, eu saber 

que ele, de certa forma, tá se resguardando ou  qualquer pessoa que ele venha se 

relacionar. Não vou dizer que eu não tenha guardado nenhuma preocupação sobre isso, 

porque a consciência que eu tenho hoje em dia é que você adiando o tratamento, você  

também pode estar adiando a sua saúde também, quer dizer, pode ser  que no caso dele 

nem seja um caso de ter que se tratar... esse lance de tomar o remédio depende muito de 

um quadro clinico. 

 

DN - Agora, você tá partindo do principio que ele é HIV positivo? 

 

SB - É. Se ele for... Pode ser ele não seja, também. 

 

DN - É mas... da maneira que você tá falando até agora, você tá partindo do principio 

que ele é... 

 

SB - É... não. Mas aí seria uma hipótese, porque, quando a gente conversou, ele falou: 

“Você já pensou que...” - porque eu falei: “Me desculpa...”, na hora. Aí ele falou: “Você 

não tem culpa de estar doente.” E aí ele falou assim: “Você já pensou que pode ter sido 

eu?” É engraçado como, de repente, você também... você, de certa forma... não que eu 

achasse que eu tenha tido uma vida promíscua, mas como se, de repente, num estigma 

de culpa, não pela doença, mas por ter transmitido pra outra pessoa, e talvez, o fato de 

eu gostar tanto dele, e me conceber essa hipótese, eu não levantei também, não cogitei, 

que ele poderia ter passado pra mim. Então, eu acho que mais ou menos a gente se 

perdoou. A coisa rolou eu acho que nesse sentido, houve uma cumplicidade. Eu acho 

isso foi legal, porque a maioria dos casais, acho que se acusam: “Ah, a culpa foi sua!  A 

culpa foi...” Então não gerou  culpa. Isso foi muito legal, entre a gente foi muito legal, 

eu acho  que é o que preservou, é... porque até hoje a gente se encontra mesmo “Vamos 

jantar, vamos no cinema...” A gente sai, a gente saí de mão dada, a gente conversa, eu 

até falo: “Você já tá namorando?” (risos) É legal, a gente tem um relacionamento muito 

legal,  eu acho que isso... 

 

DN - Vocês não transaram mais? 

 

SB - Não. Eu acho que isso só foi possível, porque a gente se respeitou muito. A gente.. 

em todo momento a gente se respeitou muito, teve muito carinho, muito amor. O que 

me ajudou também, é..., através do Grupo PELA VIDDA eu conheci um psicólogo, 

porque é... um rapaz que freqüentava o grupo, que foi no psicólogo e falou com a 

namorada dele, que também freqüenta o grupo (risos), que me falou que ele era ótimo, 

olha só! E eu acabei indo... e foi um profissional, assim, maravilhoso. Porque ele 

levantou essa questão, justamente que a Ana Paula falou, de: “E a vida sexual, como é 

que tá?” Aí eu falei assim... é  incrível! Porque foi uma empatia, assim, automática. 
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Adorei ele logo de cara e eu que sempre tive uma certa reserva: “Como é que eu vou 

desabafar com uma pessoa que eu nunca vi,” né? Uma coisa meio estranha. Mas ao 

mesmo tempo havia a necessidade de um apoio psicológico, eu sabia que eu precisava 

disso e mesmo porque pintou um bloqueio sexual aí, super brabo e eu tinha essa 

consciência. Aí eu falei assim: “Não existe... porque eu não pretendo me relacionar com 

uma pessoa que não seja positiva.” Aí eu falei: “Dentre o grupo...” 

 

DN - Por que, Simone? 

 

SB - Aí... pera aí. Eu...(risos) eu vou chegar lá. Aí eu falei: “De uma pessoa que não 

seja positiva.” Aí eu falei: “No grupo, é... tem muitos homossexuais. São pessoas lindas, 

maravilhosas, mas que não estão interessadas, digamos assim, numa companhia que 

seja feminina (risos). Aí eu falei: “Também tem outra hipótese: mesmo que eu conheça 

heterossexuais positivos, não necessariamente, eu posso vir a gostar de alguém, sentir 

empatia ou atração por alguém e esse alguém sentir por mim. Porque também tem que 

ser de ambos os lados. (risos) Não pode ser uma relação unilateral. Aí ele plantou a 

sementinha, ele falou assim”: “Simone, você já pensou que você está limitando as suas 

possibilidades?” Porque, como ele falou: “É, imagina, eu sou diabético também...” - ele 

falou - “...se eu só fosse transar com pessoas que fossem diabéticas.” - aí ele falou - 

“Você não escolhe a pessoa por uma condição de saúde. (risos) Você escolhe a pessoa 

pela pessoa!” E ele me despertou, pela primeira vez, nesse sentido. Porque eu coloquei 

assim, que eu só transaria com positivo. É... talvez seja por medo de rejeição. É... talvez 

por medo ou um reflexo do que eu tinha visto no meu namorado. Tipo assim, talvez de 

ver no outro o medo e num conseguir suportar esse clima ou talvez até mesmo de 

revelar: eu sou positiva. Existe um, um fantasma de certa forma, voando, né? Mas é 

incrível, conforme você vai se relacionando com as pessoas e pessoas que são mais 

conscientes ou mais vividas, ou que já passaram por n fases que você passou, como elas 

encaram as coisas de uma forma tão diferente, que é impressionante, é incrível que, 

também, como abrange, você passa a enxergar as coisas de outra forma. Essa é a visão 

que eu tinha, antes de conversar com ele, antes de conhecer outras pessoas, antes de 

trocar experiências... Aí eu cresci sim. Aí é quando eu  comecei a me assumir, aí eu 

falei: “Eu sou uma pessoa. Ninguém vai... Eu não escolhi ninguém por ser branco, preto 

amarelo ou classe social... Encontro porque eu gosto, senti atração, porque me 

acrescenta  alguma coisa, porque existe uma troca...” Então eu acho que eu tenho direito 

de ter uma relação, sim! Mas, é... mesmo eu tendo essa consciência, a coisa não rolou 

(risos). 

  

DN - Ainda? 

 

SB - Até aconteceu. Finalmente, né? Uma hora desbloqueia! (risos) Mas é legal, é 

incrível... como você... porque a consciência ela vai despertando aos poucos. Quando eu 

cheguei no PELA VIDDA, que eu cheguei chorando lá, não sei o que... 

 

DN - Você disse que foi pra reunião de recepção? 

 

SB - É. É porque tem uma reunião que eles apresentam o grupo: como o grupo 

funciona, as atividades, é com um psicólogo. 

 

DN - Geralmente com o pessoal que tá chegando novo? 
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SB - É, e conforme as pessoas vão chegando. Se tem uma ou duas, se tiver só uma é 

feito com uma, mas tinha até um grupinho relativo... Aí eu me desestruturei, por que eu 

até tava bem segura, mas chegou lá uma menina e começou a chorar e eu não agüentei, 

comecei a chorar, aí eu sai eu falei: “Me desculpa, eu preciso sair...” Eu realmente 

pretendia nunca mais voltar, eu achei que eu não tinha condição de... de, tipo assim, 

afirmar: “Eu sou soropositiva.”(risos) Como uma coisa assim que num... num tava 

conseguindo, ainda, dizer, assumir mesmo. Mas aí eu tive sorte, porque eu sai, e como 

eu estava chorando muito, eu parei na escada pra me controlar um pouco, um rapaz saiu 

e... o Vinícius até, aí ele falou: “Você quer um copo d’água? Espera um pouquinho, se 

acalma, não sei que...” Aí ele foi buscar a água e voltou com... justamente com a 

Valéria, que é uma pessoa excepcional. Aí ela falou, a Val falou: “Não, não vai embora 

não. Se acalma um pouquinho, vamos conversar...” Aí ficou eu e ela numa sala. Ela pra 

mim, é... até hoje eu tenho uma admiração tremenda por ela, porque é um exemplo 

concreto de luta, de força de vontade, de alegria de viver, de batalhar... Porque eu acho 

que ela quase que funcionou como um tapa de luva de pelica, porque eu tava ali 

chorando: “Ah! Não sei o que. Eu sou positiva! E tal...” e ela virou: “Simone, eu sou 

positiva não sei quantos anos... acho que quase dez anos. Eu vim de uma época que não 

tinha médico, não tinha remédio, ninguém sabia o que era isso, que que tava 

acontecendo e, de repente, eu  tenho...” Eu tenho, eu absorvo, como eu falei, muitas 

coisas que eu acho positiva, assim, legal eu vou absorvendo, mais ainda as pessoas, 

exemplo de pessoas; eu presto muito atenção assim, eu sou super desligada, mas se, de 

repente você fala alguma coisa, eu vou processando aquilo e assimilando pra 

acrescentar na minha vida. Aí eu falei: “Que que eu estou dizendo pra essa mulher... 

Meu Deus do Céu! Eu estou chegando agora! Dizendo o que pra ela? Que que eu tenho 

pra dizer pra ela? Agora eu tenho médico, tenho remédio...” - quer dizer, eu ainda não 

conhecia os remédios, eu não conhecia... mas eu sabia que tinha - “ E a Valéria tá lá. Tá 

sorrindo pra mim!? E o que que eu estou dizendo pra ela!?” E, eu espero... e eu acho 

que já até falei mas não sei se ela tem a consciência do quanto ela me fez bem. Aí, eu 

me acalmei e teve o café, ai ela falou: “Fica pro café, não sei o quê..” aí ela me 

apresentou pra algumas pessoas que continuaram conversando comigo e a gente sempre 

levando. Com quem que eu vou me relacionar agora? (risos) Aí tiveram pessoas, 

algumas meninas que falaram: “Ah! Eu estou no meu segundo casamento. Eu já casei 

três vezes...” A própria Valéria: “Ah! Eu já namorei num sei quantas vezes, agora eu 

ainda namoro um rapaz daqui, e tal...” Eu falei: “É. Existe um (ininteligível) eu não 

acredito muito nisso, mas tudo bem.”(risos) 

 

AP - A Dayse fez uma lista, assim, pra mostrar pras meninas novas, quantas no grupo 

conseguiram casar... (risos) 

 

SB - Porque é incrível como... 

 

DN - Pra estimular... 

 

AP - Pra estimular... (risos) Pra convencer! Porque as pessoas chegam como ela: não 

acreditam... 

 

SB - Exato! 

 

AP - É possível casar depois do HIV. 
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SB - É! Como que vai ter uma relação, entendeu? 

 

AP - Alguém vai me querer? 

 

SB - É... vão me querer assim!? Quer dizer, isso tudo foi antes de eu encontrar o Paulo 

Longo, que foi meu psicólogo, antes de conhecer e vivenciar mais o PELA VIDDA. 

Porque é incrível como existe uma transformação total, essa... essa consciência ela 

muda, assim, de uma forma radical. Como a gente chega tão desesperançada e, de 

repente, as coisas passam a fazer sentido. Aí... e aconteceu um lance, que eu também 

nunca mais me esqueci, né? Porque chegou um rapaz, abraçou a Valéria, tava rolando 

uma música, e falou assim: “Nós somos aidéticos felizes!” Aí, eu falei assim: “Gente! 

Isso é possível!” Quase que eu desmaio, quase que eu tenho uma síncope! (risos) Olha 

eu não sei como... como... eu devo ter ficado, sabe? De cara no chão!! (risos) Porque eu 

tava lá debulhada em lágrimas e alguém me diz isso sorrindo e dançando (risos)!? 

Gordinho... Eu falei: “Gente! Não é incrível uma coisa dessas?” Olha, sinceramente eu 

não pensei o que eu ... 

 

DN - E foi logo no primeiro dia? 

 

SB - No primeiro dia. Eu não sei o que eu pensei que eu fosse encontrar no grupo. 

Algumas pessoas falam, e a própria Dayse me disse que pensou, quando chegou ao 

grupo, que tinha medo dos homossexuais e dos travestis. Algumas pessoas tem fantasias 

(risos) de encontrar pessoas com soro pendurado e morrendo, cadavéricas... Eu não 

tinha fantasias em relação ao grupo. Eu não tinha idéia do que eu ia encontrar, 

sinceramente. Mas aidéticos felizes, jamais, né? Mesmo porque, depois até vim a saber 

que esse termo: aidético, as pessoas não gostam de usar. Aí, a princípio até pensei: “Pra 

mim é politicamente correto, né? Porque eu sou positiva, mas um dia eu vou chegar lá.” 

Eu acho... não sei se acho muito legal essa distinção de quem já teve, é.. alguma doença 

que se caracterize em AIDS e uma pessoa que é soropositiva, apesar das condições em 

questões de saúde, serem diferentes, mas eu acho que a gente tá mais ou menos, numa 

mesma... mais ou menos não. Na mesma situação. Mas até compreendi. O termo é 

diferente. É... a gente fala assim: “Porta... portadores pessoas positivas, pra distinguir 

pessoas que ainda não desenvolveram a doença, e pessoas que tem AIDS, e não 

aidéticos, mesmo porque é uma sigla então essa palavra aidéticos, não existe; foi criada. 

E vem com o estigma muito forte do início da doença. A pessoa perdia a identidade. 

Falava: o aidético, é... qualquer outro termo, por exemplo: ‘Maria Castro Magalhães, 

arquiteta. Não, aí ela perdia o nome pra ser: a aidética... Então... 

 

DN - Arquiteta? 

 

SB - É. (risos) Arquiteta eu acho que ficava meio escondido, ela perdia até a profissão, 

entendeu? Era totalmente descaracterizada pra ser... Então, depois até assimilei legal 

essa distinção... A princípio, isso me confundia um pouco. E teve 7º Encontro um que 

achei fabuloso! Que aí eu vi o quan... tantas pessoas convivem com AIDS de uma forma 

tão natural... temas como... 

 

DN - E aí, depois desse primeiro dia, você continuou indo lá sempre? 

 

SB - Ah! Esporadicamente, tipo assim: como... o meu horário do trabalho é flexível, 

mas nem tanto, eu procurava ir quando dava, quando eu conseguia sair mais cedo, pro 
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Grupo de Mulheres. Na época, eu creio... eu já tava analisando? Não tanho certeza, 

mas... 

 

Fita 3 - Lado A 

 

DN - Deixa ela ... 

 

AP - ...ela terminar, é.  

 

DN - É. Fechar. 

 

SB - Eu me perdi um pouco.  

 

AP - Você tava falando dessas idas ao grupo, né? Esporádicas... 

  

DN - Porque aí no começo, você ainda não sabia, quer dizer, não tinha sacado esse 

esquema de adiantar o serviço e poder sair mais cedo... 

 

SB - Eu acho que até tinha... 

 

DN - ...a não ser esporadicamente.  

 

SB - Mas eu também tinha que me cadastrar no posto. Foi na época que eu tinha que... 

 

DN - Ah, sim! Você aproveitava pra outras coisas, também, com relação ... 

 

SB - Exatamente, eu tinha que ir no médico sem criar... de repente, esse esquema assim: 

“Poxa! Tá saindo mais cedo!!”, ou, “Tá indo muito ao médico...”, levantando ... 

 

AP - Sem chamar muito a atenção. 

 

SB - Exatamente. Porque as pessoas sabem que eu sou diabética. Isso é notório. Mas, 

até aí... eu também, não gosto muito de dar muita satisfação assim. Eu cumpro o meu 

serviço e... falo, converso, falo sobre tudo. Mas, eu acho que tem certas coisas que a 

gente não levanta questão. Aí, até por uma outra... atualmente, por outra questão, que eu 

passei a ter consciência que eu acho que a gente... deve falar apropriadamente e, não 

jogar as palavras assim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não utilizar o 

HIV como uma agressão. Quando a gente vai em certas reuniões na Tribuna é levantada 

propostas, n temas: sexuais, de trabalho, o convívio com a família e etc. E, às vezes, já 

foi levantado reações de pessoas que utilizaram quase: “Eu tenho AIDS e por quê?”, 

entendeu? Mas, depois tomaram a consciência que era quase como jogando, e não 

conscientizando. Eu acho que, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente 

fala. Até mesmo porque, ninguém pretende agredir ninguém. A gente pretende orientar 

as pessoas pra que elas se previnam. Eu acho que o sentido é muito diferente. No início 

quando você, realmente, se assume, você tem a necessidade de, tipo assim, quase vestir 

uma bandeira, né? (risos) “Eu sou positiva!” É quase como se você tivesse que 

exteriorizar uma coisa que já tá legal, quer dizer, que ainda tá amadurecendo. Quando 

você amadurece você vê que você não tem necessidade de se apresentar assim: “Oi, 

tudo bem? Eu sou um portador.” Porque isso é mais alguma coisa, não é a única, não é a 

primordial, não é a principal, não é o centro da sua vida, não é a única coisa que você... 
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mas, é... e, depois mais ainda, depois que eu resolvi dar a entrevista e, realmente, 

assumi. Engraçado, porque ... 

 

DN - A entrevista foi pra onde? Essa revista que você tava falando? 

 

SB - Foi a ‘Mulher de Hoje’. Houve uma palestra, uma palestra não. Uma manifestação 

quando o Ministro da Saúde teve aqui, no Rio de Janeiro. Nós descobrimos que ele 

viria, da noite pro dia. Então, tinham poucas pessoas no grupo e eles tinham que chamar 

a atenção pra essas pessoas o mais rápido possível, pra fazer número na manifestação. 

E, eu tava lá. E, eu ia trabalhar no dia seguinte e a manifestação era de manhã, nem 

dormi essa noite. Eu pensava: “Eu preciso do trabalho, mas, eu preciso do remédio!”  

(risos) “Eu preciso do trabalho, mas, eu preciso do remédio.” (risos) “Sem o remédio eu 

não vou trabalhar.” (risos) Aí, o que eu fiz? Acordei de madrugada, adiantei o serviço 

da parte da análise, liguei pra outra ... 

 

DN - Você passou lá na clínica?  

 

SB - Fui na clínica. Acordei... a manifestação era às nove da manhã, eu acho que eu 

cheguei na clínica às cinco e meia, adiantei o serviço, liguei pra uma outra funcionária, 

falei: “Surgiu um imprevisto, você precisa me substituir (risos). Por favor, venha.” Aí, 

ela veio. Deixei um bilhetinho pro meu chefe. (risos). Eu nunca falto... nesse ponto, eu 

acabei nem tendo problema. Eu fiz a loucura, depois, eu até fiquei preocupada. Porque 

sem trabalho ... (risos) se eu depois precisasse comprar o remédio? Ia ficar meio difícil. 

Mas, essa paranóia assim que rolou eu decidi ir... eu organizei tudo e decidi ir. Como eu 

nunca faltei não tive conseqüências na firma e também, tomei todos os cuidados pra que 

não houvesse falhas. Se ela, realmente, não pudesse me substituir, eu teria que ficar. Eu 

tinha essa consciência. Mas como ela pôde vir, não ia haver buraco, então, eu fui mais 

tranqüila. Foi a primeira vez que eu acho, que eu, realmente, exteriorizei uma... um 

lance que eu ainda não havia percebido, que eu, realmente, tinha me assumido como 

portadora e tava tudo bem. Porque eu vesti um cartaz ‘Tenho AIDS, tenho pressa’ é... 

‘Seu Ministro, o remédio’ ‘Sem remédio não tem saúde’, com esses dizeres. Tinham 

poucas pessoas no grupo, que a gente não conseguiu levantar... conectar muitas pessoas. 

E, segurei a faixa, também, com um amigo nosso, até o Otávio. Eu acho que, pela 

primeira vez, ao segurar a facha eu não tava só segurando a faxa. Eu tava dizendo pra 

mim: “Eu tenho AIDS, mas tá tudo bem.” Eu acho que eu mais ou menos fiz pela 

primeira vez, eu acho que eu fiz as pazes comigo mesma. 

        Depois, eu não tava pensando... eu não calculei, exatamente, um começar a dar 

entrevistas. Mas, como eu me inscrevi no programa de Disk-AIDS, é... a gente passou 

por n reuniõeszinhas pra aprender um pouco sobre como se contamina, como se 

prevenir, parte jurídica, experiência de outros monitores. Teve ... nossa! Foi fabuloso! 

E, eu comecei... tinha começado, recentemente, no Disk. E, comecei, também, a 

adiantar o serviço no sábado pra ficar liberado na segunda, porque os horários de duas 

às quatro tava difícil de ser preenchido. Os horários mais procurados eram o de quatro 

às seis, justamente, por pessoas que trabalhavam e até conseguiam fugir do trabalho 

nesse horário. Até, eu falei: “Se for às segundas, eu posso segurar esse de duas às 

quatro, sem conseqüências pra mim.” Eu, consequentemente, acabei ficando nesse 

horário mesmo. Só que era o horário do Grupo de Mulheres. E, eu sempre chego um 

pouquinho mais cedo. E, passo lá pra cumprimentar e falar mais ou menos com as 

meninas. E, nesse dia é... especialmente, eu acho que eu cheguei ainda mais cedo, eu 

cheguei tipo uma e meia. Aí, eu bati na porta e vi a Dayse, a coordenadora. Aí, eu: “Oi, 
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Dayse, tudo bom?” Aí, eu olhei, assim, tinha um monte de menininha, novinha assim, 

bonitinha, e tal. “Ih, meninas novas! Sejam bem-vindas!” (risos) Aí a Daise virou: “Tá 

vendo como a reação das pessoas muda? Elas entram aqui chorando (risos) e já saem, 

de repente, rindo, brincando.” Ela falou: “Não, Simone. Essas são repórteres. Elas tão 

querendo saber quem estaria disposta, das meninas, nós estamos esperando elas chegar, 

pra ver quem estaria disposta a dar uma entrevista, sobre AIDS e tal.” Eu falei: “Ah, 

Dayse, tudo bem. Se você quiser eu dou uma força.” “Uma força? Que força?” Eu falei: 

“Sei lá! Eu posso ajudar.” Aí, eu saí. Ela falou... Eu falei: “Tchau!!” Ela falou: “Tá 

vendo? Ela tá indo, porque ela tá trabalhando. As pessoas, de repente, chegam aqui e se 

engajam, no grupo, de alguma forma.” Aí, eu tava no Disk e chegou um... eu acho que é 

assessora de imprensa do PELA VIDDA. É porque eles orientam, eles tem um cuidado 

com a gente, né? Aí, ela chegou: “Simone, as meninas gostaram de você. Porque você 

chegou tão sorridente, tão simpática, não sei quê. Você se importaria de falar?” Eu falei: 

“Não, tudo bem.” Ela falou: “Mas, elas queriam bater uma foto.” Aí, eu falei: “Bom, a 

foto a gente vê depois, quando vai rolar.” Aí, ela falou assim: “Não, porque elas 

queriam bater aqui no Disk.” Eu confesso que na hora eu não pensei. Eu associei a foto 

ao Disk, e não a foto, a entrevista. E, eu pensei assim: “Ah! Legal pra repercussão do 

Disk.” É incrível como a coisa, às vezes, escapa. Ou, de repente, seja o subconsciente. 

Aí, eu falei: “Ah, tá! Legal!” Tanto que, a foto a gente bateu num dia. Mas como ficou 

tardio e eu ainda tava no Disk, elas ficaram... falaram se podia marcar a entrevista pra 

depois. Eu: “Ah, tá! Tudo bem.” Depois quem disse que eu dormia? “O que que eu fiz? 

(risos) Eu bati uma foto!” (risos)Aí, eu falei assim: “Caramba! E agora?” Aí, eu falei: 

“Agora já foi, né?” Aí, eu comecei... eu acho que eu passei... a gente marcou a 

entrevista pra uns dois dias depois. Eu acho que, eu passei duas noites sem dormir. Mas, 

ao mesmo tempo, sem dormir e despertou um lance legal em mim. Porque eu sempre 

gostei muito de escrever. E, modéstia totalmente à parte, eu acho que eu escrevo muito 

bem. E, só que antes eu... às vezes, escrevo mais poeticamente falando e poucas vezes, 

talvez, matérias como eu tenho escrivido [sic] sobre a AIDS. Que até pode ter um certo 

toque de romantismo, mas é mais direto. Mas é incrível! Eu acho que é uma questão, 

também, de maturidade e momento, né? Despertou em mim a necessidade de ‘O que é a 

AIDS pra mim?’ ‘O que aconteceu comigo?’ Mas, aí, não foi nem... eh... foi uma 

questão que foi levantada pela possibilidade da entrevista. Mas, aí, eu comecei a 

escrever ‘O que que aconteceu comigo?’, deixa eu entender tudo isso, pra eu poder falar 

a respeito. Aí, eu comecei a escrever. E, toda vez que lia, eu escrevia mais um 

pouquinho (risos). Eu escrevia de noite, eu escrevia no trabalho, eu escrevia à tarde, 

escrevia no ônibus (risos). Foi ficando um texto, assim, enorme. Até mostrei pra Branca 

porque eu tava super insegura e era a pessoa, assim, que eu tinha como referência. Eu 

falei... escrevi... li pra Branca. E, a Branca: “Poxa, Simone! Tá tão legal!” Aí, eu falei: 

“Ficou legal, né? Tá legal mesmo?” (risos) Ela falou: “Tá!” Aí quando chegou o dia da 

entrevista eu fui, eu levei o texto. Aí, a assessora de imprensa, mais ou menos, 

conversou comigo e falou assim: “Ó! Porque o Ronaldo, o presidente já tá acostumado, 

mas como você nunca deu entrevista é a primeira vez, você não precisa entrar em 

detalhes, etc. Às vezes, a imprensa ... não creio que essa revista leve pra um lado 

sensacionalista. Mas, é... a gente procura cuidar disso.” 

       Eu vou abrir outro parênteses. Teve uma discussão, numa tribuna, que tavam 

falando sobre a imprensa. De algumas pessoas que deram entrevistas e se deram muito 

mal. A entrevista usou um lado muito sensacionalista da história, deturpando mesmo 

certas frases, pra chamar atenção, como um lado escandaloso da coisa. E, eu levantei a 

questão que eu acho o seguinte: a gente tem que usar a imprensa a nosso favor. E, não 

deixar que a imprensa nos use. A gente tem que, também, tirar o lado bom da coisa. Eu 
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vou, então, procurar fiscalizar pra que saia de uma forma positiva, benéfica e 

despreconceituosa, né? A gente não tem que ... quer dizer, eu não tô condenando essas 

pessoas que foram usadas. Porque é até por uma questão de falta de experiência. Mas, 

eu acho que a gente, também, não deve negar a imprensa. A gente tem que saber usar a 

imprensa, né? Pra poder quebrar o preconceito, porque ela atinge a massa. Então, eu 

tinha essa, essa... de certa forma despertado essa consciência em relação à imprensa. 

        Aí, quando eu cheguei pra menina, quase no mesmo momento que eu tava 

conversando com a assessora de imprensa, que ia mostrar o texto pra ela, chegou a 

repórter. Aí, ela falou assim: “Você vai gravar?” Ela falou: “Vou.” Aí, eu virei: “Olha, 

desculpa. Eu acho que eu tô até interferindo no seu trabalho. Mas, eu escrevi um texto. 

Eu queria ler pra você porque eu nunca dei entrevista. Então, de repente, você pode 

aproveitar ou alguma colocação ou, então, me fazer alguma pergunta sobre o que eu 

escrevi, porque é como eu me sinto.” Aí, eu comecei a ler. Eu nem levantei. (risos) Foi 

direto. Mesmo porque, eu achei até que... assim, você escrevendo eu achei que o texto 

tinha ficado grande. Porque eu, também, nem revisei, depois, muito do que eu achava 

que tava pronto senão eu imaginei: “Eu vou acrescentar mais alguma coisa e não dá, 

né?” Aí, quando eu terminei de ler, ela falou: “Tá ótimo! Posso publicar assim mesmo?” 

“Poxa! Eu vou ficar super orgulhosa!” Eu falei: “Jura? Tá legal mesmo?” Ela falou: 

“Simone, porque uma coisa é eu te perguntar como você sente. Outra coisa, é você... 

colocar os seus sentimentos.” Ela falou: “Tá excelente!” Aí, ela me alertou pra outras 

colocações. Ela falou: “Você já pensou que... você bateu foto, a repercussão pode ser 

grande... As pessoas vão ler, vão te reconhecer. Você já pensou nisso tudo?” Aí, ela 

levantou questões interessantes. Aí, eu falei: “Olha, sinceramente? Não conheço muitas 

pessoas que lêem revistas. Que, hoje em dia, nem dá pra sair comprando assim. Não 

julgo que essa revista seja muito conhecida, também.” Aí eu falei: “Eu tenho a 

pretensão de que algumas pessoas ... eu tenho a consciência que algumas pessoas vão 

ler, vão falar “Ih, que legal!”, vão fechar. Outras, talvez, diga alguma coisa. E, a essas 

pessoas que eu acho que valem a pena serem atingidas. Ou então, quem sabe a 

portadores como eu. Talvez, eu tenha algo a dizer a essas pessoas, que tá tudo bem, que 

eu tô bem. Você, também, pode ficar bem. Quer dizer, não é o fim. É um outro modo de 

vida. É só você encarar diferente.” Ela falou: “Poxa, super-legal isso!”Aí eu falei: 

“Vamos ver, né? Isso foi em novembro. Aí, terminou ...  

 

DN - Ela não estava se referindo as pessoas conhecidas suas? Que pudessem, quer dizer, 

a sua foto com a matéria publicaria eh... a sua condição de soropositivo, HIV positivo 

para pessoas que você não tinha dito ainda? 

 

SB - É, também. 

 

AP - Não era isso que ela tava se referindo? 

 

SB - É eu acho que, também, quis alertar pra esse ponto. Ela falou: “O trabalho?” Eu 

falei: “Bom ... eu quero ver como é que vai ficar. Porque eu acho que, essa é uma 

questão que tem que ser discutida.” Eu falei: “O trabalho, eu não creio que eu tenha 

muito preconceito... vá sofrer preconceitos, no trabalho. Mas, eu estou disposta a pagar 

pra ver.” Eu falei: “Quanto aos meus amigos...” - aí eu já tinha uma consciência 

diferente. Eu acho que quem é meu amigo vai se preocupar comigo. E, não com o fato 

de eu ser um portador. Isso não vai fazer diferença. É uma preocupação diferente. Vai 

atingir essas pessoas de uma forma diferente. A família... aí eu falei... eu levantei aquela 

questão dos meus irmãos que, de repente, não queria realmente que soubessem. Mas, 
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também, se soubessem, eu acho que... a não ser a Cláudia, que eu me preocupava. Aí, eu 

entrei um pouquinho, fiquei numa insegurança danada. Porque eu fiquei assim: “Eu 

tenho que falar pra ela antes da entrevista. Como que eu vou contar?” Fiquei meio 

preocupada, nesse sentido, mal ou bem, o meu pai, eu acho que ele... e , até hoje, eu 

acho que ele aceitaria com a maior naturalidade. É uma coisa estranha, né? Mas eu acho 

que é porque o meu pai vive, sempre viveu uma vida sexual ativa. E... ele teve, quando 

terminou com a mamãe, teve as namoradas dele, nenhuma que eu, realmente, tenha 

conhecido como fixa. Mas, eu sei que ele teve. O fato dele ter casado com a Berenice. 

E, eu sei que ele manteve, assim, pelo jeito dele. Ele sempre falou: “Minha filha...”, às 

vezes, né? Ele falava: “Minha filha, cuidado, a AIDS.” Eu acho até engraçado, hoje em 

dia. Porque até penso: “Papai o perigo não são mais os outros, sou eu.” (risos) Mas, 

ainda não consegui, sinceramente, colocar isso pra ele. Mas ainda tinha assim uma 

idéia, talvez fantasiosa de que ele não tem o hábito de comprar revista mesmo. Ela 

falou: “É. Mas basta uma pessoa conhecida ver, pra coisa se repercutir.” Eu pensei 

muito no assunto e isso me preocupou muito. Como isso ia atingir o meu pai? Como eu 

falaria com ele, ou não. Eu acabei, talvez, não sei, se de uma forma irresponsável, 

arriscando. Tem 50% de chance dele saber e 50% dele não saber. 

 

DN - A revista já saiu? Não? 

 

SB - Saiu. Foi publicada em dezembro. Na edição de dezembro.  

 

DN - Simone, tem mais coisa pra falar (risos). Eu sugeriria que a gente deixasse pra 

uma outra vez ... 

 

SB - Não. Claro. 

 

DN - Pode ser?  

 

SB - Claro. Pode sim.  

 

DN - Em vez de encerrar aqui hoje, pra não ficar muito cansada, tá?  

 

SB - É que senão... (risos) 

 

Não tem gravação no lado 
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Data: 27/01/1998 

 

Fita 4 - Lado A 

 

DN - Vamos dar início a segunda etapa da entrevista com Simone Maria Borges Lira 

Bezerra, para o projeto ‘A Fala dos Comprometidos - ONGS e AIDS no Brasil.’ Hoje, 

dia 27 de janeiro de 1998 e estamos no Rio de Janeiro. Os entrevistadores são Dilene 

Raimundo do Nascimento e Ana Paula Zaquieu. 

       Simone, na outra entrevista você tava falando pra gente, é... em suma, já tava 

começando a falar sobre o grupo PELA VIDDA, a sua experiência com o grupo. Aí, eu 

queria que a gente retomasse isso, hoje.  

  

SB - Não sei exatamente ... 

 

DN - A sua chegada ao grupo... quer dizer, você começou a ir na reunião de recepção. 

Aí, acabou ficando pra mais uma reunião. E, aí, foi... em suma, desenvolvendo o seu 

trabalho, lá. Foi esse ano que você começou a ir no grupo PELA VIDDA, não foi? 

 

SB - Foi, foi esse ano. Aí, eu comecei a participar de algumas reuniões... (risos) 

reuniões da Tribuna, que é Tribuna Livre. São debates, né? São temas propostos por nós 

mesmos, e a gente discute diversos assuntos. Sobre contar ou não para família, 

preconceito. Eu mesma propus temas que foram votados como ‘Auto-Preconceito’. À 

princípio, foi muito interessante, porque as pessoas questionavam: “Mas, como assim? 

Auto-preconceito? Preconceito, geralmente, você espera que venha do outro, né?” Eu 

falei: “Não.” Eu acho que, muitas vezes, nós nos colocamos em posição, pelo menos, no 

início, de um preconceito maior do que o dos outros. A gente pressupõe que o outro vai 

ter preconceito. Então, você se nega, você se esconde. Conforme foi evoluindo... 

 

DN - E, nesse momento, você tinha certeza disso? 

 

SB - Tinha. Porque, quando você nega a contar, nega a falar sobre o assunto, você está 

se auto-preconceituando, né? Você já está pressupondo que as pessoas vão se afastar de 

você por você ser um portador, né? Devido aquele estigma da doença: “O que que vão 

pensar de mim?” Talvez não... o coletivo. Mas aquelas pessoas que, realmente, 

importam, que você gosta. Talvez... eu acho que quem gosta da gente não vai importar 

tanto como você se contaminou, mas, talvez, até o medo... como a pessoa vai reagir 

perante a doença... aquele fantasma da morte. Aquilo que eu falei que a gente sempre 

acha que ‘vou morrer amanhã’, quer dizer, eu vou ter quanto tempo tem de vida? Que 

você vai passar todos os seus medos pra outra pessoa. Porque esses fantasmas, eles vão 

sendo eliminados, conforme o tempo vai passando, a sua maturidade, o seu nível de 

informação. Mas, à princípio, a idéia que você tem é que você vai morrer logo. E, como 

que você vai dizer isso pro seu pai, pra sua irmã? Ou... Você vai magoar, vai doer. Ou 

então... ou seus amigos, por exemplo, as pessoas que, supostamente, iriam se afastar de 

você por medo da doença. E, também, porque... apesar de você saber: “A AIDS se pega 

como? É por sangue... por, por, por transa, por sexo...” Você tem ainda ... algumas 

pessoas tem aquele fantasma de que, se você, realmente, toma água no mesmo copo vai 

pegar. Eu mesma presenciei ... 

 

DN - Mas, nessa época, Simone, quando você propôs esse tema na tribuna. Quais eram 

os seus fantasmas? Você lembra, não? Isso foi bem no início do grupo. Isso foi o quê? 
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Março, abril do ano passado? 

 

SB - Junho, talvez. Porque, eu freqüentava, esporadicamente, ainda. Não tinha um 

grande envolvimento. Por sinal, o envolvimento até se deu pela reunião da Tribuna. 

Porque na Tribuna, você discute os temas. Então você se coloca, você se expõe. E, você 

passa a se tornar conhecida. Porque as pessoas que acham que você tem uma idéia 

interessante se aproximam de você. Puxam um papo, querem te conhecer: “Porque que 

você falou isso?”, ou então, te questionam. Não tô dizendo que não, necessariamente, 

elas vão concordar com você. Até o fato de te questionar é uma forma de aproximação. 

E, depois dessas reuniões sempre rolava assim: “Ah! Vamos prum choppinho.” E, esse 

choppinho, entre aspas, era aberto a todos. Era uma forma, informal, da gente, 

realmente, se conhecer, não somente a sua opinião, que você expôs sobre um assunto, 

mas conhecer a pessoa. Aí, a gente vai, vai... digamos assim, se ligando às pessoas que 

tem afinidade, né? Aí, vai surgindo carinho, você vai se sentindo aceita, você vai se 

sentindo à vontade. Aquelas pessoas se tornam amigas, né? E não conhecidos. Não, tipo 

assim, jogados ali por, por uma... por uma circunstância. Mas, passam a ter uma 

identidade, né? Passam a representar alguma coisa pra você. Porque, à princípio, é como 

se fosse uma salada sem sentido. N pessoas de, de, de, de expectativas de vida 

diferentes, de experiências de vida diferentes que se encontram num lugar neutro devido 

a uma circunstância comum, que é a doença. Fora isso, o que nos diz, né? Todos, à 

princípio, eu acho que quando chegam ao grupo não se identificam, exatamente. Aí, de 

repente, você passa a conhecer. Daí, é que gera a identidade, a identificação, até mesmo, 

o carinho e a admiração. A consciência que eu tenho hoje, eu devo a n pessoas que eu 

conheci no grupo e que me deram a força... Eu acho que nada... vem do nada, digamos 

assim. Não que eu não tivesse assimilado ou tivesse as minhas idéias próprias. Mas, 

você vai aprendendo, você vai juntando a informação técnica a respeito da doença, tipo 

assim, eu não vou morrer porque tem esses remédios, esses recursos, mas você vai 

ganhando em experiência de vida. A experiência das outras pessoas você vai se 

identificando. Provavelmente, são coisas que elas já passaram... e você tá iniciando. 

Mas, se elas já passaram por isso elas, elas te entende... elas te entendem, então tem uma 

identificação. Você se sente bem. “Não, tudo bem. Elas sabem do que eu tô falando.” 

Não é algo vago. Não é a mesma coisa que você discutir... d’eu estar falando com você. 

Por mais que você entenda, tecnicamente ou possa supor as minhas dificuldades, você 

não vai sentir da mesma forma que eu virar para uma pessoa que é soropositivo também 

e falar assim: “Poxa! Eu tive dificuldade em contar pro meu amigo ou pro meu 

namorado que eu tinha AIDS” ou “Eu tenho problemas de, de repente, como que eu vou 

contar para um novo namorado: qual vai ser a reação dele?” Eu não preciso, 

exatamente, entrar em detalhes ou colocar em palavras o que eu tô sentindo, porque ele 

já passou, ou ela já passou, por essa circunstância. Então, a coisa flui, mais 

naturalmente. E, as idéias e as posturas, claro que eu posso aceitar ou não, mas fluem 

também de uma forma, assim, mais livre. Me dá um leque de opções, né? Das quais eu 

posso me identificar com alguma atitude que eu possa vir a ter futuramente. Aplicando 

ou não, porque, afinal, eu vou me relacionar com uma outra pessoa, que tem uma outra 

personalidade... Mas, passa a ter sentido. Você pode... no 7º Encontro houve alguns 

depoimentos de pessoas que disseram assim: “Ah! Eu conto logo. Porque se for ficar 

comigo, vai ficar mesmo, senão for, cai fora.” Outros disseram assim: “Não. Quando eu 

tenho relacionamentos esporádicos, é só uma transa mesmo, eu não conto nada. Eu vou 

me prevenir, vou usar camisinha... Se eu quero um relacionamento, eu exponho.” Então, 

as opiniões variam muito de acordo, também, com a personalidade de cada um ou com 

as vivências e experiências de cada um. Tem pessoas, que eu creio, que não procuram 
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nem um relacionamento. Não procuram, exatamente, se envolver. Elas têm a 

necessidade do sexo e pronto. Coloca a coisa nesse padrão, se previne, mas não 

procuram se relacionar. Já outras, realmente, procuram se relacionar. Já houve pessoas 

experientes... experientes que eu digo, assim, que convivem com a AIDS durante muitos 

anos e dizem que, até hoje, tem dificuldade em se relacionar com pessoas que não sejam 

positivas. Elas nem buscam, de repente, se relacionar com alguém que não seja. Então, 

vai muito do que... da maturidade ou do seus envolvimentos. Já ouvi outras, outros 

depoimentos de pessoas que, por exemplo, disseram: “Não. Eu não tive problema, 

porque eu já transava com uma pessoa, sem preservativo, há muito tempo, quando eu 

descobri. E, após isso que eu contei pro meu parceiro, ele falou: “A gente já tá tanto 

tempo juntos que se eu tiver, eu já tenho. Então eu não vou mudar a minha condição.” 

Quer dizer, não é nem certo porque você tem que procurar tomar os remédios. Existe 

uma diferença de medicamento, de troca, que a gente chama de cepas, que você pode 

desenvolver... mutações do vírus que o outro não tenha. Então, mesmo entre positivos é 

recomendado o uso da camisinha. Mas, talvez, naquele momento que a pessoa viveu 

aquele relacionamento, tenha feito toda a diferença, porque o outro não manifestou um 

preconceito. Então, de repente, ela assimilou que poderia vir a conhecer outras pessoas 

que não fossem portadoras e, que essas pessoas, claro, iam procurar se prevenir, mas 

que não iam apresentar uma atitude de rejeição. Então, o que você vivencia, você traz 

pra você pra sempre, né? Você pode, também procurar trabalhar pra vencer essas 

barreiras. Que como eu falei, você é mais do que um portador, né? Você é uma pessoa e 

tem direito a se relacionar. Mas, é uma consciência que eu tenho agora. Eu acho, que 

isso é comum em n pessoas do grupo. Muitas pessoas até hoje não se relacionariam com 

pessoas não positivas. Eu não sei se eu me relacionaria ou não.  

 

DN - É. Na outra... no outro dia você falou que só se relacionaria com pessoa... positiva. 

 

SB - Porque... é. Eu tenho a idéia teórica de que eu me relacionaria com uma pessoa 

(risos) que não fosse positiva. É contraditório. Mas, por que a idéia teórica? Porque, 

ainda, não surgiu na minha vida alguém que não fosse um portador, e que eu chegasse e 

apresentasse: “Ó, não sou...” e, a gente tivesse um relacionamento. Como ele iria 

encarar ou como eu iria me sentir nessa relação? Fugindo um pouco do assunto. Cai 

naquela história assim: “Ah! Eu não tenho preconceito.” Como que você pode afirmar 

que não tem preconceito, vamos supor de cor, até que sua filha se relacione com um 

negro. Vai depender da sua atitude, né? Da sua postura. Porque aí, sim, você vai ter uma 

reação de preconceito ou não. Até, então, é tudo muito teórico, né? Eu não posso 

afirmar que eu não teria medo, não teria receio, e claro que, também, eu acho que a 

minha postura ia variar muito em decorrência da atitude da outra pessoa. Se ele tivesse 

afim de enfrentar: “Não. Eu gosto de você, vamos ficar juntos. É só a gente se previnir.” 

Porque, realmente, eu tenho essa consciência. Nós podemos ter uma relação, desde que 

se prevenindo. Mas, é porque a idéia do positivo... de outro positivo num 

relacionamento, ele já assimila o fato de se prevenir com naturalidade. Não existe um 

questionamento, tipo assim: “Por que que a gente tem que se prevenir? Ou a gente vai 

ficar se prevenindo pro resto da vida?” Também, tem esse fantasma, né? A maioria das 

pessoas que não são portadores, eles não pensam assim: “Eu vou...” - por isso que a 

doença tá se propagando. Porque, as pessoas usam camisinha, até usam, três vezes, 

quatro, tá saindo, tá namorando: “Parei. Não vou usar mais.” “Por que?” “Eu sou fiel! 

Só tô com você!” Não pensam nas relações que elas tiveram posteriormente. E, não 

pensam, não tem uma consciência, também, de tipo assim: “Não. A gente usou 

camisinha, vamos continuar usando. Nós vamos fazer o teste os dois. Caso dê negativo 
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a gente vai pensar na hipótese de cortar a camisinha.” Porque, na realidade, as pessoas 

não reagem dessa forma. E, tem aquele preconceito... 

 

DN - Por que que você acha que as pessoas não reagem dessa forma?  

 

SB - Porque elas tem a idéia de que, também preconceituosa, de que o uso do 

preservativo impede o prazer... ou diminui, diminui o prazer. Eu, às vezes, 

conversando... 

 

DN - E, aí elas estariam arriscando... 

 

SB - Elas preferem se arriscar.  

 

DN - ...se contaminarem, ou não estariam acreditando que se contaminariam?  

 

SB - Algumas, algumas, elas dizem assim: “Eu nunca me contaminei até hoje, não vou 

me contaminar.” Outras, é... acha assim: “Não. Você é tão bonitinha, tão gordinha, que 

isso? Você não tem nada...”, entendeu? Porque associam AIDS aquela imagem do 

Cazuza mesmo (risos), igual eu já tinha falado antes. Então, se você tá gordinha, tá bem, 

tá rindo... porque todo mundo imagina que a pessoa vai ter AIDS, vai se trancar dentro 

de casa e a vida acabou. Você vai chorar o resto da vida. E, pelo contrário, as pessoas 

que, realmente, desenvolveram a doença tão no hospital, né? Que tão doentes. Às vezes, 

você não tá doente sempre. Você convivi com a hipótese de estar doente. Aí, é uma 

questão muito mais psicológica, né? Mas, você continua vivendo. Então, você aprende a 

viver com a AIDS, né? Eu não posso dizer, que eu esqueço que eu tenho AIDS, mas eu 

não penso nisso o tempo todo. É uma atitude diferente do início da doença, que você 

associa AIDS a morte e, de repente , você tem que rever os seus valores e acha que, 

realmente, amanhã você pode tá morta, amanhã você pode tá no hospital. Então, tudo 

isso assusta muito. Depois que você vê que tudo bem, que você continua vivendo, você 

tem perspectiva de vida, você tem qualidade de vida... porque, eu acho que se você não 

pensa assim, você chega em casa, deita na cama, cruza os braços, fecha os olhos e 

encomenda o seu caixão, né? (risos) Porque você morre em vida. Eu acho que, se você 

não procura reagir, é melhor... sabe? Você, realmente, você se enterra antes do tempo. 

E, não é assim que a coisa deva ser. Eu converso muito com pessoas que não são... 

positivas, teoricamente. Porque eu acho que só quem pode afirmar... 

 

DN - Por que teoricamente?  

 

SB - Porque eu acho que só quem pode afirmar hoje em dia, é quem fez o teste e não 

transou sem camisinha nos últimos seis meses. E, eu não conheço pessoas que tenham 

feito isso. Mesmo pessoas, as quais eu revelei que era uma portadora e, que se 

chocaram, porque eram muito próximas a mim, então, abala. Algumas até me falaram 

que tiveram... tipo assim, brigou com o namorado, tava em fim de namoro e conheceu 

uma outra... uma terceira pessoa e na hora não usaram a camisinha. Eu juro que nesse 

dia eu fiquei tão triste quando me falaram, que eu falei: “Meu Deus do Céu! Que mais 

precisa acontecer pra que as pessoas se conscientizem?” Quer dizer, não basta ter 

alguém próximo que... antes havia aquela idéia que acontecia na televisão, que 

acontecia com os outros. Mas, aconteceu comigo que sou próximo de você. Você é 

ligado a mim, você se sentiu abalado e, mesmo assim, na hora, você não foi capaz de 

falar: “Não. Eu quero preservativo.” Mesmo numa primeira relação. Por quê? Por que o 
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cara era gordinho? Por que era bonitinho? Por que ele disse que já tinha feito o exame 

algum dia? Isso não é garantia pra ninguém!! Mas, as pessoas ainda continuam se 

agarrando a essa hipótese. É quase como o fato de usar a camisinha... fosse... eu acho 

que, na realidade, as pessoas encaram a camisinha como barreira do amor, entendeu? 

Como se fosse afastar o outro. Eu acho que, também, tá ligado a uma baixa auto-

estima... ou, então, a uma valorização excessiva ao sexo. As pessoas não procuram se 

conhecer, elas vão pra cama. Então, se o sexo não é bom, eu não vou vê-la mais.  

 

DN - E, a camisinha atrapalharia... 

 

SB - Atrapalharia esse prazer, entendeu? Então, se a coisa não rola, não vou procurar 

mais. Então, as pessoas... parece que desaprenderam a se conhecer. Ou como se o sexo 

tivesse ligado apenas a penetração. Parece que, também, houve uma... uma, uma falta 

assim do toque, da carícia, de você curtir a outra pessoa. Isso rola, muitas vezes, num 

outro tipo de relacionamento. Você conhece alguém, já conhece alguém e, pinta um 

clima. Aí, sim, é um envolvimento diferente. Pinta o carinho, pinta o conhecer. Mas 

você já tá interessado no ser humano, digamos. O que acontece, muitas vezes, é que, 

hoje em dia, as pessoas se conhecem e... não tô condenando não. Mas vão pra cama no 

mesmo dia. E, não é uma condenação. A condenação, no caso... não é nem condenação, 

preocupação seria, no fato, que eles não procuram se prevenir... dessa 

irresponsabilidade. Ou, como eu havia dito, é como um fato de negar a doença, né? As 

pessoas não se previnem por negar a hipótese. Elas negam que você possa ter, elas 

negam que elas possam a vir ter. Então, elas não tem que se preocupar.  

 

AP - Mas, ainda é mais comum, Simone, é... as pessoas usarem camisinha nesse tipo de 

relação mais esporádica do que numa relação mais estável, né? Porque parece que a 

camisinha estabelece a desconfiança na relação. Você não acha? 

 

SB - Também, tem um outro lado. Tem um outro lado.  

 

AP - Aí, nesse sentido, quer dizer, usar a camisinha numa transa de uma noite só é até 

mais fácil do que você usar camisinha com um cara que você transou mais vezes.  

 

SB - Mas, geralmente, fica só numa transa. Sim, até pode ser se for transa por transa, 

geralmente, fica só numa transa. 

 

AP - E, aí usa camisinha, né? 

 

SB - Usa camisinha. Raramente, esse envolvimento vai gerar uma relação. Tá 

entendendo o que eu tô querendo dizer? 

 

AP - Tô.  

 

SB - É quase como: “Você tá desconfiando de mim por quê? Eu já fiz o exame, quê 

isso? Você acha que eu tenho AIDS?” Eu já ouvi depoimentos de n pessoas nesse 

sentido.  

 

AP - Então você acha... 

 

DN - Mas você ouviu aonde? Na Tribuna?  
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SB - Não. Entre pessoas conhecidas minhas. Porque a consciência das pessoas que tão 

na Tribuna é completamente diferente da consciência das pessoas, que eu digo, que são 

de fora, que não vivenciam a AIDS. Muitas vezes eu entro em choque com as pessoas 

do grupo, devido elas acharem que a consciência das pessoas tá melhor. Tá! Mas, não 

tanto quanto elas imaginam. Porque, a gente vivencia o uso do preservativo. A gente 

tem a consciência da importância disso, mesmo que tardia. Porque nós somos 

portadores. Mas, algum dia nós já pensamos como as pessoas de fora. Só que como o 

envolvimento do grupo é tão intenso a gente julga que esse nosso avanço ... 

 

DN - Que todo mundo pensa como vocês.  

 

SB - ...é a atitude que as outras pessoas tem...  

 

AP - Que tá sendo acompanhado por todo mundo. 

 

SB - ...principalmente, porque a AIDS, agora, pelo menos, as pessoas não discutem, 

mas, tem maior informação. Mesmo que as pessoas... é jogada a informação, mas as 

pessoas não assimilam. Veja bem, as pessoas tem acesso a informação, mas como eu 

falei elas se negam a assumir que possam ser portadoras. Então, elas até lêem, ouvem 

falar, mas não registram. Elas não vivenciam a hipótese da AIDS em suas vidas. Então, 

elas não se previnem. Eu tenho uma teoria de que, realmente, o fato de não se usar a 

camisinha, também, como eu acho que já havia falado, tá muito ligado a baixa auto-

estima. Você não pensa que o fato de você tá usando o preservativo você tá se 

prevenindo e ao seu parceiro. É sempre, a interpretação é outra: “Você tá desconfiando 

de mim. Então, como que eu vou iniciar uma relação com alguém que desconfia de 

mim?”, entendeu? Tem um estigma. Já entre os casais que, supostamente, seriam 

monogâmicos se você apresenta a camisinha, também, gera essa desconfiança: “Poxa! 

Você acha que eu tô fazendo o que por aí?”   

 

AP - Mais até do que nessas outras.  

 

SB - Mais até do que nessas outras. Mas, também não pensam que muitos desses que 

dizem: “Ah! O que que você acha que eu tô fazendo por aí?”, realmente fazem. E, não 

se preocupam em usar o preservativo nessas relações... termos extra-conjugais é um 

pouco forte, né? Porque você pode ter um relacionamento e não ser casado. Mas, eu vou 

dar como exemplo, relações extra-conjugais. Muitas vezes, homens e mulheres casadas 

tem relações extra conjugais e não se preocupam com esses parceiros usarem 

preservativos. Mesmo que, em casa não usem. Então, é um conflito cultural muito 

grande. E, cai também naquela situação (barulho)... eu tô associando as experiências 

vividas até por mim em n situações, as quais eu passei através do PELA VIDDA. No Dia 

Mundial da AIDS, houve uma manifestação, no Largo do Machado ... 

 

DN - Esse ano agora de 97? 

 

SB - Esse ano agora. Foi o qual... o primeiro ano que eu participei. A gente distribuiu 

uns, uns folhetos com, com camisinha. E, eu distribui... ajudei a distribuir e não fazia 

distinção. Era velhinho, eu tava entregando. O velhinho: “Minha filha! Eu não uso mais 

isso!” (risos) 
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DN - Quem me dera! (risos) 

 

SB - Quem me dera! Outros brincavam, falavam assim: “Ah! Só se for pra dormir. Já 

foi o meu tempo.” E riam. Alguns aceitavam, outros não. Outros falavam assim: “Ah! 

Vou dar pro meu filho. Ele bem que precisa tomar juízo.” Era super legal, super válido. 

Teve uma senhora que eu achei um máximo, ela falou: “Vou dar de presente de 

aniversário pro meu netinho. (risos) Ele tá fazendo quinze anos e, já tá na hora de 

começar, né?” Ela falou: “Ih! Eu não quero nem saber a reação da mãe dele.” A avó, 

provavelmente, tinha uma cabeça muito mais aberta do que a mãe. Porque, na realidade, 

alguns ... Teve uma hora que eu fui entregar pra uma mãe e eu dei, ela tava do lado de 

uma menina devia ter uns quinze, dezesseis anos. Ela riu: “Não, que isso? Ela é muito 

nova.” É incrível esse tipo de reação, porque os filhos até falam depois de algum tempo: 

“Mamãe, transei.” Mas não falam: “mamãe eu vou transar.”  

 

DN - Só falam depois. (Risos) 

 

SB - Quando você vai supor que vai acontecer. Não é muito melhor você ter uma 

relação aberta com seu filho e dizer: “Quando acontecer, usa camisinha. Vamos sentar 

aqui? Vamos bater um papo sobre sexo?” E, eu acho que os grandes traumas que as 

pessoas tem em relação a sexo, ao seu corpo, tá  devido a essa falta de diálogo. Como 

não se fala em sexo, que quê cria? “Sexo? Ai, é algo errado? Não devo? Tem que ser 

escondido?” Então, às vezes, a pessoa passa anos e anos e anos, alimentando fantasias, 

tabus, medos, fantasmas... 

 

DN - Qual foi a sua experiência pessoal com isso, Simone? Com relação a sexo?  

  

SB - Eu confesso que não... não foi muito legal, não. Eu, também, passei por essa fase 

de esconder, de não transar isso muito bem, de... Eu acho, que há um conflito muito 

grande entre o desejo e você realizar. Ou aquela idéia, de repente, romântica que os 

adolescentes tem de que “Ah, eu vou... não sei. Os sinos vão tocar.” (risos) ou que “Eu 

vou fazer amor com... fazer amor, não é sexo, com o homem, assim, que eu amar.” Aí a 

coisa, às vezes, não rola dessa maneira. Quando você lida com outra pessoa, com outro 

ser humano nem sempre as expectativas do outro são as mesmas que a sua, né? Uma 

vez, eu discutindo... eu trabalhei com um rapaz e, a gente... tudo bem. Quando a gente 

tava no mesmo ponto de vista ninguém nos derrubava. Mas quando era um contra o 

outro era uma discussão maravilhosa. Não era briga, era discussão. Tenho certeza que 

nos acrescentava muito. E, eu achei super bonito uma vez que ele disse que saiu com 

uma menina, tava rolando o maior clima, aí, ela falou pra ele que era virgem, aí, ele 

falou: “Não. Peraí.” Ela falou: “Não. Por quê?” Aí, ele disse que abraçou ela e falou: 

“Não. Vamos conversar. Eu não moro aqui, eu tô de passagem, eu acho que é um lance 

lindo, maravilhoso! Você vai encontrar alguém. Apesar...” Veja bem, ele se colocou de 

uma forma que ele não a rejeitou. Ele só falou que achava que pra ela era um momento 

muito bonito pra, de repente, ele gostava dela, mas daqui um mês ele não ia tá do lado 

dela. E, talvez, ela precisasse que ele tivesse ainda ali. Eu achei legal, porque ele era um 

cara novinho, sabe? Ele mesmo falava: “Transam pra caramba! É isso aí, não sei o quê.” 

Era muito antes, né? Uma experiência, assim, antes do grupo, antes, deu pressupor que a 

AIDS ia pintar na minha vida. Então, são coisas assim, reações de pessoas que me 

espantam... Engraçado, que as mulheres, mais do que os homens, nesse ato de entregar 

o preservativo, rejeitavam muito mais. As mulheres, então mais maduras, assim, até 

olhavam, assim, com um certo desprezo: “Que isso?” Tinha hora que eu ria. Olha, 
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sinceramente, (risos) toda coisa que eu acho muito extremista eu acabo rindo. 

 

AP - Você saiu do assunto. (risos) 

 

SB - É. Saí. (risos) É. Saí. É por isso que eu tava rindo. 

 

AP - É. Eu fiquei pensando. Devo ou não devo falar isso? (risos) 

 

SB - Não, eu saí. 

 

DN - Faz parte, faz parte. Mas você tava falando do mês de dezembro. Além dessa coisa 

de entregar as camisinhas e ver a reação das pessoas... você começou a falar até, assim, 

depoimentos de pessoas, né? Quer dizer, você vê o depoimento das pessoas. Eu 

perguntei: “Foi no grupo PELA VIDDA? Que pessoas, do grupo PELA VIDDA? Você 

pensou... 

 

SB - Ah, sim. É porque eu, também, acabei misturando...  

 

DN - Um dos exemplos, foi pro mês de dezembro. Mas, eu acho que teria outros 

exemplos que você daria. 

 

SB - Teria. É porque ... 

 

DN - Que você teria vivenciado isso assim ...    

 

SB - É porque eu procuro conversar... experiências de n pessoas, assim. Algumas sabem 

que eu sou portadora, outras não. Pra ver como as pessoas encaram e vivenciam os seus 

relacionamentos. Ou se tão procurando se cuidar ou não. Eu vejo que essas pessoas não 

tem essa consciência. E, algumas vezes quando eu falo sobre o assunto, às vezes, eu 

penso assim quanto à minha responsabilidade em não esconder, em não alimentar esse, 

esse estigma da AIDS. Como eu havia comentado, a gente deve falar com propriedade. 

Não adianta você jogar ao vento ou encarar isso como uma agressão. Mas, às vezes, eu 

me questiono até que ponto o fato deu não falar, eu não tô despertando quanto a 

possibilidade dela vir a se tronar uma portadora? E, o quanto ela deve refletir mais a 

fundo a esse respeito? O quanto elas devem procurar se cuidar, se preservar, preservar a 

elas e o parceiro? Uma amiga minha, ela também...ela justamente tava nessa situação 

Ela tinha brigado com o namorado, tava saindo de um relacionamento, conheceu um 

cara, pintou o maior clima, aí, eles marcaram de se encontrar... ela contando pra mim, 

não sei o que. Aí eu falei: “Puxa, usa a camisinha. Olha lá, não sei o que.” Aí ela virou 

depois pra mim contando: “Ah! Foi, foi não sei que, rolou. Foi legal!” Eu falei: “Usou a 

camisinha?” Ela falou: “Não.” Quando ela falou não, eu falei: “Talvez eu devesse ter 

falado antes.” Eu falei pra ela usar, mas, de repente, o impacto... d’eu ter, talvez, tivesse 

feito a diferença. De certa forma, eu não posso assumir a culpa porque cada um tem que 

ser responsável pelos seus atos. Mas, eu fiquei me questionando até que ponto a minha 

omissão não fez diferença naquele momento. Aí, foi quando eu resolvi contar pra ela. 

Eu falei pra ela: “Olha, eu não quero te assustar. Não quero que você use isso... que 

você interprete o que eu tô lhe dizendo, pra te assustar ou te condenar. Só quero que 

você tenha uma visão diferente. Uma visão que eu não tinha. Que o lance tá próximo. 

Tá muito mais próximo do que você supõe...  
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Fita 4 – Lado B 

 

SB - A primeira reação dela foi falar assim: “Sabe que dá vontade de casar amanhã e ter 

um filho?” É quase como se isso também fosse uma garantia. Mas, ao mesmo tempo, 

passa... dá um exemplo, assim de... esse seria uma visão de segurança. Supostamente, 

de segurança, né? É você poder gerar um filho saudável e ter um homem, que seria o 

seu homem, né? O lance até idealista de fidelidade. 

 

DN - Ela, imediatamente, respondeu isso quando você disse ... 

 

SB - Não. À princípio, ela me abraçou, a gente chorou. Ela chorou comigo e tal. Porque 

ainda pra mim, ainda não conseguia falar sobre o tema assim com tanta naturalidade, 

não tava tão bem resolvida. Foi um pouquinho difícil pra mim, colocar isso pra ela, 

porque ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Nós crescemos juntas. Pra mim 

ela representa a minha irmã, mais do que uma irmã, né? Porque como eu falei, os meus 

irmãos eu não tenho tanta proximidade com eles, mas com ela eu tenho. Por sinal, com 

toda família dela, a gente tem uma relação, assim, muito bonita. Nós crescemos juntos. 

E, eles, sempre, foram muito importantes pra mim. Então, a opinião dela, sempre, teve 

muito peso, muita importância. Tanto que, depois disso... também, foi uma das pessoas 

que me fez questionar o que a gente fala e pra quem, porque ela ficou muito abalada, ela 

ficou muito preocupada. Então, dias depois ela me procurou, quis saber se eu tava 

tomando remédio, se eu tava indo no médico. E, eu não queria passar esse lado triste ou 

preocupante pra ela, né? Eu quis passar que eu tava bem, que tava tudo bem. Mas, eu 

queria passar a prevenção e não a preocupação. E, eu senti que ela ficou preocupada em 

demasia. Eu acho que, hoje em dia, que ela tá vendo que eu ainda continuo bem 

(risos)... 

 

DN - Gordinha e tal. 

 

SB - Gordinha e tal. (risos) Então, eu acho que tá mais light, tá mais leve. A gente fala 

sobre o assunto, numa boa, sem... Já a reação de uma outra amiga já foi muito 

engraçada. Porque já era assim... já tinham passado meses. Porque, no início, eu 

confesso que eu me afastei, um pouco, das pessoas. Eu acho que... dos meus amigos. 

Veja bem, não que a gente se encontrasse, exatamente, com hora e dia marcado, porque 

cada um tem a sua vida. O ritmo de vida, às vezes, pelas circunstâncias. Mas eu, 

realmente, acho que eu procurei um afastamento. Não porque eu achei que eles fossem, 

como eu falei, me julgar, nada. Mas, eu acho que eu precisava me aceitar. Me resolver, 

pra depois chegar pras pessoas com quem eu gosto, com quem eu me relaciono e, poder, 

até, conversar sobre o assunto numa boa. Mas, eu ainda tava muito confusa. Eu passei 

um período assim que eu dormia horas e horas assim (risos). Os meus finais de semana 

eram assim, hibernando (risos). Ou então, não dormia. Passava as noites, assim, 

acordada. Quer dizer, são fases mesmos. Até que, de repente, você desperta. Não, tá 

tudo bem, eu tô bem, eu tenho o direito a continuar vivendo, por que não agir, 

naturalmente, ou manter as minhas atividades?  

 

DN - Você procurou alguma terapia? Ou algum apoio psicológico? 

 

SB- Foi, justamente, o que fez toda a minha ... a diferença pra mim. Eu acho que, eu até 

cheguei a comentar na outra fita, que um amigo do amigo tal (risos), lá do grupo, 

freqüentava um psicólogo e eu fui parar nele. E, foi, assim, uma empatia imediata, uma 
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pessoa linda!  

 

DN - Mas aí foi depois que você foi pro grupo PELA VIDDA? Não foi imediatamente?  

 

SB - ...pro grupo. A minha... 

 

AP - Foram próximos, não foi? Você se contaminou e logo depois, você foi pro grupo, 

não foi?  

 

SB- É. Eu viajei. Passei aquele tempo, foi uma questão de três meses, eu acho, até eu 

procurar o grupo. Março, abril ... 

 

DN - De ter o diagnóstico até procurar o grupo?  

 

SB - Eu descobri em março, em março não. Eu acho que, foi em fevereiro. Porque foi 

antes do carnaval. Foi janeiro ou fevereiro. Março, mais ou menos, eu voltei de viagem. 

Março, abril eu tava indo no médico. Logo depois, mais ou menos, nesse meio de abril 

eu já tava indo no grupo. Aí do grupo, à princípio, eu peguei só aquelas informações 

tipo assim: posto, era mais lance de saúde e o que fazer, né? 

 

AZ - Você foi procurar isso no Grupo de Mulheres? Não, né?  

 

SB - Ah, o meu primeiro contato foi no Grupo de Mulheres. Não, o primeiro foi a 

reunião de Recepção que eu não fiquei, conversei com a Valéria e acabei no café. A 

próxima reunião que eu procurei foi o Grupo de Mulheres. Aí eu cheguei a freqüentar 

umas duas ou três até chegar ir a Tribuna. Houve um período e foi assim meio 

esporádico. Aí, foi quando eu comecei a fazer amizade, a me relacionar com o pessoal e 

comecei a saber, também, dos meus direitos. Poderia ter acesso a um psicólogo, esse 

tipo de troca de informação, também, técnico.  

 

AZ - Mas, esse psicólogo que você procurou não é do Banco de Horas, não pode? 

 

SB - Ele faz parte de um programa, eh, do hospital São Francisco Xavier. Que oferece, 

também, para os soropositivos... 

 

DN - São Francisco de Assis... 

 

SB - De Assis. Desculpe. (risos) 

 

DN - Ali na Presidente Vargas. 

 

SB - Tô confundindo o endereço daqui. Exatamente. O PROJETO HOSPITAL que passou a 

ter apoio psicológico, também. E, fez com certeza toda a diferença. E, mais ou menos, 

no final desse ano, em dezembro, antes de dezembro. Em novembro, eu me encontrei 

com essa minha amiga que a gente tava sempre marcando e nunca se encontrava, né? 

Aí, a gente resolveu marcar, a gente foi pra um restaurante que a gente tá acostumada a 

freqüentar. E, deu a hora de tomar o remédio, né? Então, eu abri a minha caixinha. Pá, 

fui... porque, é incrível como você passa a agir com naturalidade. No início, você toma 

até meio escondendo... (risos) 
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AP - Pra ninguém perceber... 

 

SB - Aí, eu abri a caixinha, não sei que... tava meio preocupada, porque tava passando 

da hora, o garçom não vinha, eu acho que ela notou que eu tava meio assim estressada 

como o garçom (risos). Não é nem estressada assim, querendo que ele viesse pra pedir a 

água. Aí, ela falou... aí eu tirei os remédios e coloquei assim na mão e até tirei, 

discretamente, né? Mas, como ela é muito minha amiga e muito íntima, ela falou: 

“Simone, que tanto remédio é esse? É homeopatia?” Eu falei: “Não, é o meu coquetel.” 

Ela falou: “Coquetel? Que coquetel? (risos) Que que você tá falando?” Aí, eu falei: 

“Marta, eu sou soro... o meu teste deu positivo.” Aí, ela virou pro garçom: “Uma 

caipirinha.” (risos) É incrível a reação das pessoas. Ela falou: “Você tá falando sério?” 

Eu falei: “Tô.” Ela virou e falou assim: “Uma caipirinha.” (risos) Mas, a gente acabou 

rindo. Porque, como eu tava já com outra cabeça, ela virou pra mim e falou: “É 

engraçado, mas você tá bem.” Eu falei: “É, eu tô bem. Tô sem problema, não sei o quê. 

Tô trabalhando e tal.” Ela falou: “Não, você tá bem.” Aí, é que eu entendi a conotação. 

Eu falei: “Não. Agora, eu tô bem.” Aí, ela, até hoje em dia, a gente conversa e tal. E, a 

influência sobre essa informação na vida das pessoas, né. É impressionante como elas 

vivenciam isso. Ela virou e falou: “Simone, você mudou a minha vida mais do que você 

imagina.” Porque, ela, também, é uma outra amiga que a gente cresceu juntas. Eu tenho 

muitos amigos... de infância, de um período que a gente viveu e continua até hoje. Por 

sinal, ela era até mais amiga da minha irmã. Mas, como eu fui crescendo, a diferença de 

idade diminui e a gente se aproxima. Aí, ela falou assim: “Eu encaro a vida de uma 

forma diferente, hoje em dia. Às vezes, eu me questionava ou me aborrecia com certas 

coisas ou deixava pra depois certas coisas. E, hoje em dia, não. Eu me permito muito 

mais. Eu não concebo... é quase como a minha atitude, hoje em dia, de não, de não 

conceber certas coisas desagradáveis ou não ficar alimentando esses sentimentos de 

coisas que não me fazem bem.” É engraçado. Ela ... é engraçado. Não é engraçado. Ela 

assimilou essa atitude, né? De enfrentar certas circunstâncias ou batalhar. Porque ela 

falou assim... 

 

DN - Para evitar as situações desagradáveis?   

 

SB - É, não perpetuar esses momentos. Porque ela falou: “Todos podem ser, né? Quem 

pode garantir que não seja?” Ela falou: “Eu mesma posso ser um portador.” Mas, o fato 

de repente... é incrível como a sua postura, em relação a sua vivência, como você se 

coloca, influencia as pessoas. De repente, se ela tivesse me visto deprimida, mal, se ela 

tivesse me encontrado numa época que eu ainda não estava preparada, ela ia associar a 

AIDS à uma coisa deprimente, doente, como as pessoas associam. Mas, como eu tava 

bem ela... veja bem, eu não imagino que o fato, vamos supor, que ela venha descobrir 

que ela esteja com AIDS, não vá abalá-la. Eu acho que, abala a vida de qualquer pessoa. 

Não é exatamente, fácil você conviver com a AIDS. É possível você conviver. Mas, 

essa transição é um processo difícil. E, você passa por circunstâncias difíceis. Mas, hoje 

em dia, eu encaro essas circunstâncias difíceis como vicissitudes que você passa pela 

vida de n circunstâncias difíceis, também, né? Só que, quando é pessoal você tende a 

intensificar. É difícil você ir num hospital e vê um amigo seu numa cama de hospital 

com uma doença que você pode vir a ter. Você... é quase como um espelho. Não, 

necessariamente. Você pode passar anos e anos e anos sem desenvolver (barulho) 

doença nenhuma. Mas, quando você vê alguém tão próximo, tão querido naquela 

circunstância, você tem essa dor por ele e, de certa forma, por você. Porque amanhã 

você pode tá lá. E, esses momentos são difíceis.  
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AP - Mas, aí você tá falando pra você que tem HIV sobre alguém que tem HIV, não é 

isso? Não de uma amiga... 

 

SB - Exatamente. Não, é isso o que eu tô dizendo. O fato dela ter me encontrado num 

momento em que, apesar de tudo, eu demonstrei pra ela: “Eu tomo os meus remédios, 

mas eu não deixei de vir pra um restaurante. Eu tô rindo (risos), tô brincando, a gente tá 

rindo (risos) sobre o assunto. E, com certeza deu a ela uma imagem, que eu creio, que 

se amanhã ela souber que ela é uma portadora... 

 

DN - Ela vai lhe lidar com isso de uma forma diferente do que ela lidaria se não tivesse 

essa informação.  

 

SB - Exatamente.  

 

DN - Quer dizer, ela tem uma coisa a mais com ela que é a informação de que você tem 

HIV. Aí, já muda.  

 

AP - E, já vê de outra forma.  

 

SB - E que já veja de outra forma. É diferente a vivência pessoal da AIDS, é muito 

diferente da vivência que você tem se ouve falar. Ou de pessoas que não fazem parte do 

seu círculo social ou ... 

 

AP - É, mas, mesmo assim a reação pode ser diferente. Você citou uma outra amiga que 

transou sem camisinha, não foi?  

 

DN - Antes de saber.  

 

AP - É... não uma outra.  

 

SB - Não. Sim, também.  

 

AP - Aí, você falou: “Nossa! Tão próxima a mim?”  

 

SB - É. Eu fiquei super triste com essa reação dela.  

 

AP - Então, quer dizer, as pessoas lidam diferente... 

 

SB - Diferente. 

 

AP - ...mesmo de forma próxima?  

 

SB - Diferente. Claro! As expectativas das pessoas são diferentes. Mas, com essa 

mesma amiga que sofreu... que sofreu não. Que passou por esse momento, a gente 

conversou a respeito, sobre... aí, vai muito da característica pessoal e da vivência da 

cada um.  

 

AP - Pois é ... 
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SB - A gente chegou ..., eh... eu toquei no assunto com ela sobre problemas de auto 

estima que ela tem e é muito forte. Ela tem uma necessidade de ter um relacionamento 

pra se sentir bem muito intensa. Então, ela chegaria ao ponto e chegou, ao ponto, de na 

hora, o cara tava tendo problemas com a camisinha, porque isso, também, surge muito: 

“Ah, não sobe.” (risos) É uma coisa impressionante como não sobe, entendeu? Eu não 

acredito nessa história. Mas, não sobe, porque usou o preservativo. Que ela, de certa 

forma, por se sentir envolvida pelo cara... 

 

AP - Com medo de perdê-lo. 

 

SB - Com medo de perdê-lo. Ela... eu acho que, ela caiu... jogou com a sorte. Porque 

tem 50% de chance de ser e 50% de não ser, entendeu? Ao mesmo tempo, foi a única 

pessoa das três amigas íntimas, as quais eu revelei que não falou assim: “Eu vou fazer o 

teste.”  

 

AP - Você falando isso, me faz pensar o seguinte: “Como elaborar uma campanha de 

prevenção?” É complicado, né? Quer dizer, como as pessoas lidam com a percepção do 

risco de forma tão particular. Foi legal você ter falado da sua doença com as suas três 

amigas, né? E, como foram reações muito diferentes. Você falou da outra... da Branca, 

também, anteriormente. Como é interessante você ouvir isso, pra pensar como tem tanta 

coisa envolvida nessa coisa de você passar uma informação e, a forma como o outro vai 

receber. E, aí, não passa só pelo afetivo. Porque, às vezes, a gente achava que se a 

pessoa tiver um envolvimento pessoal com a alguém com HIV, isso vai surtir um efeito. 

E, não necessariamente. Você tá citando aí o caso da sua outra amiga que tem problema 

de auto-estima. É interessante pensar nisso quando a gente discute as campanhas de 

prevenção. Como elas não estão atingindo os seus objetivos, como elas não estão sendo 

eficazes. É interessante pensar nisso.  

 

SB - Até mesmo, que se você for vê as pessoas, até... eu acho que, usariam ou usam 

mais pra evitar uma gravidez do que, realmente, pra se prevenir a AIDS.  

 

AP - É engraçado você falar isso, porque eu conheço uma pessoa que tava me dizendo 

que usa a camisinha. Eu achei legal (risos) porque, ela usa sempre. Mas porque ela tem 

problema no útero e não pode usar anticoncepcional. Então virou... é muito mais fácil 

incorporar a camisinha por conta como uma anticoncepcional, do que pra prevenir o 

HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.  

 

SB - E, ao mesmo tempo, é... no caso, vai ser uma confissão. Não sei nem se vai ser um 

bom exemplo pra se ter (risos). Mas é um pouco difícil... por mais que eu tenha toda 

essa (barulho) informação técnica do uso da camisinha... o fato de você ter passado por 

certas experiências, às vezes, faz com você deixe de usar a camisinha pra superar certos 

traumas, digamos. Se lembra, quando eu conversei com o meu namorado eu vi aquele 

lance do reflexo do medo... 

 (interrupção da fita) 

 SB - ...é... que eu vi refletido nele ou seria o meu medo ou o dele. É... eu praticamente, 

depois de um ano, (risos) eu conheci uma pessoa que era soropositiva, também. E a 

gente, apesar deu saber da troca de cepas, das diferenças de remédio, a gente acabou 

transando sem camisinha. E, eu devo confessar que apesar de tudo eu não teria uma 

outra relação sem usar a camisinha porque eu tenho toda essa consciência. Mas, naquele 

momento, fez diferença pra mim.  
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DN - Você não tinha essa consciência ainda? 

 

SB - Não. Eu tinha. Mas, é porque de certa forma, é... por ter havido aquele lance do 

medo eu associei, também a AIDS à camisinha alguma coisa assim como uma rejeição 

ao sexo. Então, quando eu encontrei uma pessoa em iguais condições a mim, que eu sei 

que eu não poderia, exatamente, prejudicá-lo... 

 

DN - Ambos sabiam disso?  

 

SB - Nós dois éramos positivos.  

 

DN - Sim, ambos sabiam?  

 

SB - Um sabia da condição do outro. É... a gente transou sem camisinha, mas 

psicologicamente, eu acho que eu precisava daquilo, pra superar uma dificuldade minha, 

que eu sei que eu criei uma certa rejeição em relação ao sexo. E, coloquei o fato, 

também, da camisinha, entendeu? Que a coisa tava rolando até a hora de colocar a 

camisinha que me lembrou a doença que me assustou e foi um lance, pra mim, 

traumático. É... caso ou com ele ou com outras pessoas se rolarem, eu sei que eu vou 

usar a camisinha. Mas, nessa primeira transa, psicologicamente, pra mim, me fez bem 

não ter usado preservativo. Então, esse lance de se usar o preservativo ou não é... você 

levantou uma questão interessante das campanhas. Que a campanha não pode impor 

uma condição a ninguém, ela tem que te alertar sobre a importância, a decisão é sua. E, 

se você impõe e se torna proibitivo as pessoas, naturalmente, tem um quê de quebrar o 

que é proibido, o que é taxado. Já se você informa, se você coloca num nível em que 

elas vão assimilar porquê de se usar, já é diferente. É como ... eu já mencionei essa 

palestra sobre a mulher que falou sobre mulheres grávidas, de nível social mais baixo e, 

quando elas eram informadas sobre a necessidade de fazer o teste HIV, porque, hoje em 

dia, os médicos solicitam. Era colocado de uma forma simples e que elas entendessem 

que a possibilidade, caso elas fossem positivas, da criança não ser, era colocado de uma 

forma tão simples e direta e demonstrava a importância do exame, que elas não se 

negavam a fazê-lo. Em vez de bater “Você tem que fazer o exame” e levantar supostas 

reações tipo assim: “O que que você tá achando de mim?” - ou - “O que que você acha 

que o meu marido anda fazendo por aí?” Porque poderia levantar essas suposições, né? 

 

AP - Simone, mas eu tô ouvindo você falar, eu tô pensando umas coisas que eu ouvi lá 

no grupo PELA VIDDA... Porque a discussão, nos anos 80 era justamente essa que você 

diz que as campanhas eram muito pesadas, muito negativas e tal. E que assustavam 

mais do que ... 

 

DN - Assustavam mais do quê? 

 

AP - ...do que informavam. E, aí, depois você passou a ter uma parceria entre o 

Ministério da Saúde, entre o programa e as ONGS que mudaram um pouco o perfil 

dessas campanhas, né? Tem muita campanha feita por ONGS, assim, e até pelo grupo 

PELA VIDDA mesmo. E, o que você vê lá é, assim, um desânimo generalizado. Eu 

conversei com várias pessoas lá da direção, pessoas que vem até ... 

 

DN - Lá aonde?  
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AP - Do grupo PELA VIDDA. Sobre o sucesso das campanhas. E, não tá funcionando. 

Elas já perderam esse perfil... pesado, de disseminar o medo e a culpa, mas elas 

continuam não funcionando. E, segundo algumas pessoas, mais pessimistas, não 

funcionando mesmo.  

 

SB - Mas, você há de convir ... 

 

DN - Não funcionando no sentido de... 

 

AP - De que as pessoas não estão mudando o comportamento.  

 

DN - Não incorporaram o uso da camisinha.  

 

AP - Discutem a AIDS, mas não incorporaram o uso da camisinha, não se sentem 

ameaçadas pelo HIV, não se sentem em situação de risco.  

 

SB - Às vezes, me surpreende, é... Ana porque, às vezes, eu tenho a impressão que 

certas pessoas se comportam da seguinte forma: “Eu fiz o teste. Não deu negativo. 

Então, eu continuo transando sem preservativo.” “Eu faço o teste não deu negativo, 

continuo transando sem preservativo.” Elas querem o quê? Quer dizer, que dê positivo 

para elas começarem a usar o preservativo? É uma contradição assim muito grande.  

 

DN - Pois é, não é só isso. Porque, veja só, você falou que tem consciência, é...  

 

SB - Não, tem todo o... você não pode encarar um indivíduo... 

 

DN - É como você falou, quer dizer ... 

 

SB - ...sem um contexto, sem a sua história... como psicológico... 

 

DN - É muito particular, na verdade. Quer dizer, agora, tá me ocorrendo, enquanto, ela 

tava ali falando que transou sem camisinha, mesmo com nível de consciência, por... em 

suma, por uma necessidade emocional... 

 

SB - Exato.  

 

DN - ...que você tava e tal. É... quer dizer, como é que as pessoas fumam um cigarro? 

Como é que as pessoas usam um determinado shampoo, determinado... entendeu? De 

repente, é fazer a propaganda da camisinha como um bem de consumo.  

 

SB - Exato.  

 

DN - Pra aí então as pessoas incorporarem o consumo daquela... entendeu?  

 

SB - E não campanhas como ‘Bota a camisinha’, entendeu? ‘O peru’...  

 

DN - Porque é como você falou. A campanha mudou. Não, antes era .... 

 

SB - ...aquele glu, glu, glu do carnaval, quê isso?! Que propaganda! Aquilo é 
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propaganda? 

 

DN - Antes a campanha era pesada. ‘AIDS mata’, ‘AIDS não sei o quê’, ‘se afasta’ e 

etc. Mudou. Quer dizer, mudou o tom. Mudou o visual. De repente, são campanhas 

belíssimas, cartazes lindíssimos do ponto de vista gráfico. E, continuam não tendo 

eficácia.  

 

AP - Não funcionando.  

 

SB - É porque não eram a nível pessoal. Eu acho que, seria muito interessante... Sabe 

porque que eu acho que a questão, por exemplo, da novela não pegou tanto? Porque 

apesar de tudo, é um tema polêmico e as pessoas não gostam de discutir sobre a AIDS e 

isso é verdade. E, era uma menininha tão bonitinha que as pessoas deviam associar 

assim: “Ih! Tá vendo? Tá vendo que aquela menina ia ter AIDS? Jamais.” Agora, vamos 

supor que... eu não sou atriz, mas colocassem uma atriz como... vamos supor que eu 

fosse atriz. E, no final da novela eu falasse: “Eu tenho AIDS.” Eu acho que o impacto 

seria maior, porque eu sou uma pessoa jovem, saudável, que as pessoas não diriam que 

eu tenho. De repente, aí sim, levantaria polêmica. E, não uma suposta atriz que taria 

representando um papel. Eu acho que, talvez, se as campanhas fossem mais pessoais: 

“Eu tenho AIDS, eu tô vivendo. Mas vocês tem que tomar cuidado. Eu posso conviver 

com a AIDS, você pode? Você tá preparado pra isso?” 

 

AP - Mas, já teve campanha assim. 

 

SB - “Você tá preparado pra assumir a responsabilidade? Sobre você e sobre o outro? 

Sobre o seu parceiro?” Fazer com que as pessoas pensem. Porque, Ana, eu acho que as 

pessoas, sinceramente, não é depreciando não, mas as pessoas tem preguiça de pensar. 

Elas querem que as coisas venham em pacote, uma coisa assim... 

 

AP - Ou elas pensam de uma determinada forma que a gente ainda não conseguiu 

captar. Eu acho que, também, pode ser isso. A gente ainda não encontrou a linguagem 

exata pra atingir as pessoas e, eu não sei se vai ser uma só. Porque eu fiquei pensando 

aqui: “Ah ... 

 

SB - Não.  

 

AP - ...vamos fazer campanhas por grupos.” Aí, uma campanha pra homossexual, outra 

pra profissionais de sexo, outra pra usuários de drogas. Aí, você vai e lembra do Michel 

Polack, né? Um pesquisador francês que trabalhou com homossexuais, na França. 

Quantos homossexuais diferentes você tem? Então, você não pode fazer uma campanha 

só pra homossexuais.  

 

SB - Mesmo porque as pessoas são diferentes... 

 

AP - Homossexual pobre, da cidade, de área rural, rico, de uma classe média 

intelectualizada, de uma classe média de origem, sei lá, de comerciante. Que variedade 

de homossexuais você tem, numa cidade, pra você poder fazer uma campanha só 

voltada pra todos os homossexuais e fazendo com que todos se identificassem com ela. 

Complicado, né? Eu fico pensando assim... não critico mais as campanhas (risos). 

Porque eu acho que, eu, ainda, não encontrei uma saída, nem hipotética, se me pedissem 
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uma sugestão, de como contornar isso. A pluralidade é muito grande, né?  

 

DN - Nem as campanhas, nem as ONGS por terem feito parceria. (risos) 

 

SB - A questão é muito difícil. Mas talvez até fosse uma saída se fosse melhor dirigida, 

Ana. Pra ter um alcance maior. Talvez, algumas pessoas, talvez, se sentissem atingidas 

um pouco. 

 

AP - Eu imagino que uma ou outra pessoa sinta.  

 

SB - Do que uma coisa muito generalizada.  

 

AP - Eu conversava uma vez com uma médica de prevenção contra a AIDS lá da 

Petrobrás, e, ela dizia que, lá, em Santa Cruz, na Zona Oeste, ela conseguiu bons 

resultados, né? Era o SESI, o SESC, junto com um posto, lá. E, tiveram um trabalho que 

funcionava com mulheres pobres. Coisa que parece... 

 

SB - Mais pessoal... 

 

AP - ...impossível.  

 

SB - Não é um lance, corpo a corpo.  

 

AP - Corpo a corpo. 

 

SB - Eu acho que o pessoal faz muita diferença. O contato, o visual, você diretamente... 

 

AP - O afetivo, né? Que você mexe... 

 

SB - Diretamente você envolvido com a pessoa você o atinge, a sua emoção passa, 

entendeu? Eu acho que a campanha tinha que ser mais ... 

 

AP - Mais corpo a corpo. 

 

SB - ...pessoal. Um trabalho assim super direcionado. 

 

AP - Mas, aí, só pra eu complicar, eu volto ao exemplo do grupo PELA VIDDA, que as 

pessoas continuam não querendo sair em campanhas que eles faziam, eles tinham uns 

projetos, até eu não me recordo o nome de nenhum. Mas, que, também não tão 

funcionando. Eu imagino que as campanhas tinham que ser mais sistemáticas, pode ser. 

De repente, você fazer uma palestra não vai funcionar... (barulho) 

 

(interrupção da fita) 

 

SB - Eu tenho uma opinião a respeito, Ana. Eu acho que quanto a essa questão de 

campanha, como eu falei o pessoal atinge muito mais, as experiências atingem muito 

mais. Quando eu dei a entrevista, a menina perguntou: “Como você acha que vai rolar a 

AIDS, por aí?” Eu falei assim: “Consciência as pessoas vão passar a ter, até por uma 

certa imposição, porque, hoje em dia, ninguém pode garantir que não tenha em sua 

família alguém que seja um portador.” Ninguém pode, realmente, afirmar que não tenha 
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ou que não possa vir a ter. E, eu acho que a base... a mudança social se dá na família. 

Quando passa alguém da sua família a ter, infelizmente, as pessoas não pensam no 

outro, pensam no seu, né? Passa a ter um portador ou alguém com uma condição que, 

socialmente não é aceita, é quando mudam os valores da sociedade. Cada vez que esse 

número se torna maior, né? A sociedade vai ter que aceitar aquilo. A forma dela aceitar 

é tornar aquilo uma regra e não uma exceção. Então, eu acho que a consciência... a... 

não é nem a consciência, o preconceito vai diminuir nesse sentido. Porque, as pessoas 

vão passar a não conseguir ignorar, já, que vai ser na sua casa. Mas, quanto a não 

correrem o risco e continuar se contaminando, eu acho que tá muito longe. 

 

AP - É, isso que eu ia falar. Há uma distinção nisso...  

 

SB - Muito grande.  

 

AP - As pessoas não ignoram mais a AIDS, a questão é como elas percebem o risco. Eu 

acho que, não é mais a coisa da AIDS estar ou não incorporada no cotidiano das 

pessoas. Eu acho que a AIDS de alguma forma está incorporada no cotidiano das 

pessoas.  

 

SB - Não há assimilação, Ana. É diferente. Uma coisa é você saber e outra coisa é você 

vivenciar.  

 

AP - Com certeza. 

 

SB - Quer dizer, você assimilar. Veja bem, eh, informação você tem muitas. Se você for 

em qualquer lugar ou perguntar pra qualquer pessoa todos sabem o que é a AIDS e 

como se transmite. Mas, se você perguntar: “Você se cuida? Você usa o preservativo?” 

Quem for sincero, muitos poucos, vão dizer que se previnem.  

 

AP - Pois é, mas é, exatamente, isso que eu tô dizendo. Quer dizer, são duas coisa 

diferentes. 

 

SB - Completamente distintas. 

 

AP - Uma coisa é incorporar a AIDS no seu cotidiano. E, outra coisa é mudar a 

percepção do risco. São duas coisas que, pra mim pelo menos, são bastante diferentes. 

Porque eu conheço pessoas que tem HIV na família e que não usam camisinha. Isso é 

comum quando é pessoa do grupo que tem HIV há muitos anos já e, ele tá dizendo que 

as irmãs dele não usam camisinha. Nenhuma delas.  

 

SB - Eu conheço uma pessoa que, sinceramente, me preocupa muito. Eh, que, eu creio, 

que no fundo, no fundo, ela gostaria de ser uma portadora. É uma afirmação fortíssima...  

 

AP - Eu, também, conheço um caso assim. 

 

SB - Mas, eu acho que a relação que ela tinha com um parente portador era tão forte que 

eu acho que pra ela é uma questão de transferência, entendeu? Vivenciar aquilo tudo ou 

a experiência ou ela talvez, tenha uma visão romântica em relação à AIDS tão grande, 

que eu acho que ela tem atitudes que se ela, realmente, não acontecer alguma coisa... um 

susto, ela vai acabar conseguindo.  
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AP - É engraçado você falar isso, né. Eu fico pensando num outro caso que eu conheço 

de uma pessoa, que falando da experiência do grupo. O grupo, ele acaba criando uma 

identidade pras pessoas, né? E, o caso de pessoas que vivem à margem sem identidade 

de grupo, ter HIV é a possibilidade. Eu conheço um caso assim, de fazer parte a um 

grupo. 

 

DN - De pertencer a um grupo.  

 

AP - E, é mais complicado, ainda. A possibilidade que ela encontrou de pertencer a 

algum grupo é se contaminando. E, eu acho que é um grande risco dessa pessoa, 

também, se contaminar. Eu já vi falar várias vezes sobre isso. “Eu gostaria de ter HIV 

pra fazer parte, realmente...”  

 

SB - E, de certa forma, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, também, porque 

algumas pessoas se prevaleceram de ter HIV e isso é muito perigoso, porque pode 

banalizar. Nós conquistamos certos direitos que ainda são muito instáveis. Vamos 

supor, a medicação. Mas, tem algumas pessoas que se prevaleceram dessa condição pra 

uma ascensão social ou questão econômica. E, a gente tem que ter cuidado pra isso, pra 

não se tornar banal, entendeu? Todo mundo vai querer ter HIV, pra ter uma condição, 

ajuda financeira, pra ter uma casa melhor, digamos, assim, em nível, popularmente, 

falando da doença.  

 

DN - Mas, por outro lado, também, você não acha que o estigma diminui com a 

banalização da questão?  

 

SB - ...O estigma? ...É. Mas, aí, até que ponto, também, não vai nos prejudicar a nível 

de quê? O acesso a medicação que ainda, continua muito cara. Pode banalizar a ponto 

do governo, por exemplo, dizer: “Não.”, entendeu? “Compre você.” 

 

DN - Já que todo mundo tem, cada um que se vire pra comprar o medicamento. 

 

SB - Que se vire. Ninguém tem responsabilidade, entendeu? Ninguém... 

 

AP - Eu acho que mais que isso, também, é que a coisa, assim, da banalização. Quer 

dizer, o cotidiano de uma pessoa com HIV não é tão simples assim, né? Você banaliza 

no ponto. A AIDS é uma doença que inspira cuidados, exige disciplina, muda o 

cotidiano das pessoas, né? E, eu vejo umas pessoas romantizar muito, o mesmo que se 

fazia com a tuberculose, sem levar em conta o que é que é no dia-a-dia. O que que é o 

dia-a-dia de uma pessoa que tem HIV, entendeu? Que quer tomar remédio, que quer, 

entendeu? Fazer um tratamento longo, essa coisa dos intervalos de alimentação, não se 

fala disso.  

 

SB - E, também, os efeitos colaterais dos remédios. 

 

AP - Dos remédios, exatamente. 

 

SB - Que a adaptação é muito difícil.  

 

AP - Não é tão simples. 
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SB - E, não é todo... 

 

Fita 5 – Lado A 

 

DN - Pronto. Pode falar. 

 

AP - Por outro lado a banalização da... do HIV, é... uma outra coisa que eu acho 

complicada é a coisa das mulheres, né? Eu conheço pessoas... eu vi pessoas dizerem pra 

mim que com os remédios, elas se empolgaram a engravidar, né? Tudo bem! É uma 

criança que não vai nascer com o HIV, com gran... tem grandes chances de não nascer 

com o HIV. Mas, ela tem HIV, né? Então, quer dizer, a banalização da doença, ela tem 

essas conseqüências que acho que tem que ser levada em conta, né? O remédio trouxe 

um surto de esperança, que se por um lado foi legal, né? Pra qualidade de vida das 

pessoas, pra levantar a auto-estima, pras pessoas recuperarem o ânimo a esperança, por 

outro acabou trazendo é... acabou trazendo esperanças falsas, né? Principalmente, no 

que se referem as mulheres que desejam engravidar.  

 

SB - É. Porque, na realidade, Ana, o coquetel foi um boom, né? E, algumas pessoas, de 

novo, a imprensa, sem querer, apresentou o coquetel como a cura. E, não é a cura. É 

uma possibilidade de prolongar a vida e uma qualidade de vida aos portadores. A cura, a 

gente ainda tá longe. Então, é preocupante essa assimilação coquetel-cura. Porque não é 

a cura. É a possiblidade de você ter uma qualidade de vida é... melhor, né? Levantou 

pessoas. Os hospitais estavam cheios. O que me preocupa também, é... sinceramente, 

essa política do governo em não liberar verbas pros medicamentos. Porque, pra mim é 

como se eles estivessem taxando um valor à vida. Porque, na hora que eu digo: “Você 

não vai ter acesso a essa medicação.”, que me dá condições de viver saudavelmente, ele 

tá impondo um preço a minha vida. E, dizem que vida não tem preço, né? Mas, eu acho 

que o governo taxa sim e diz quanto é. (risos) 

 

AP - Pra ele tem! 

 

SB - Ele calcula. E, quando todos sabem que o custo de uma internação é muito maior 

do que o custo do medicamento que previne a doença. Claro que o ideal é que as 

pessoas não se contaminem. É também, investir numa campanha de prevenção eficaz, 

né?  

      Engraçado, me ocorreu agora um outro assunto. É que a gente tava discutindo e, eu 

vou voltar um pouco a questão do auto-preconceito, que, de repente, eu achei 

importante levantar, é que essa questão do auto-preonceito é tão forte, que algumas 

pessoas deixam de batalhar pelos seus direitos, de ir buscar o remédio no posto de saúde 

com medo de serem taxadas de: “Você tem AIDS”, entendeu? De aidéticas, porque no 

caso o preconceito... 

 

AP - É aidética. (risos) 

 

SB - ...não é nem você tem AIDS. É aidética. É então incrível a reação das pessoas de 

deixarem de batalhar pelos seus direitos em função desse preconceito próprio, né? 

Delas, né? Dessa dificuldade em...  

 

AP- De serem reconhecidas.  
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SB - Exatamente. Como se... você pudesse escolher a doença que você vai ter. Eu acho 

que, se você pudesse escolher não ia ficar doente nunca. E qual é a doença que é bonita, 

né? E qual é a doença que é legal? Eu acho que a pessoa... Houve uma campanha há 

muitos anos atrás... que tem certas coisas que marcam, né? Que eu acho que era o 

Chico, o Chico Buarque, se eu não me engano era com a voz dele, que falava que o 

ideal seríamos nós morrermos de infância. E era super bonito. Eu acho que, seria por aí, 

né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar debilitado. É quase como, de 

repente, mal comparando, o preconceito com os velhos. Quando anulam a vida deles 

antes do tempo, achando que eles são incapazes. Você ser rotulada como incapaz é uma 

coisa muito forte, né?  

 

AP - Dolorosa. 

 

SB - Dolorosa e... 

 

DN - Agora, Simone, já que você voltou a esse dia da Tribuna em que você propôs é... 

discutirem sobre o auto-preconceito. Antes, é... eu perguntei pra você da sua experiência 

pessoal, inclusive em relação a isso, né? Você saiu um pouco pela... (risos) 

 

SB - É (risos). Pela tangente.  

 

DN - Saiu um pouco (risos) pela tangente. Mas enfim, o que eu pude entender é que 

nesse momento que você propôs discutir sobre o auto-preconceito, é... você ainda não... 

não tinha essa preparação toda, essa consciência toda de você mesmo, né?  

 

SB - Na realidade... 

 

DN - Você ainda não estava lidando com o HIV, com a AIDS do jeito que você hoje 

lida. Não é isso?  

 

SB - Eu acho que, na realidade, eu levantei um tema porque eu tinha dificuldade. Eu 

tava me auto-preconceituando. E eu, provavelmente, levantei o tema porque eu queria 

ouvir a experiência das pessoas que estariam enfrentando ou enfrentaram isso e, como 

elas superaram essas questões, né? Então, é uma forma de você, também, solucionar as 

suas próprias dificuldades, assimilando como as outras pessoas encararam, né? E, de 

repente, você juntar todas essas informações pro seu dia-a-dia, pra você se auto resolver, 

né? A gente... também houve um que era tipo assim ‘A Nova Cara da AIDS’. Esse 

também, fui eu que... não sei se foi exatamente, (barulho) esse o termo, né? Em que a 

gente, no caso, fui eu que propus, também, de que, justamente, pra debater a questão de 

que as pessoas associavam AIDS à morte e não AIDS à vida. De você continuar 

vivendo. Mas eu acho que, os temas propostos assim são muito interessantes e tem 

muito a ver com a gente. Em ter relacionamento, em contar pro parceiro ou não. Tem 

uns temas que eu acho... teve uma Tribuna que eu faltei, mas eu achei muito engraçado 

‘Sexo Oral: Riscos e Benefícios’. (risos) Porque são levantadas questões que, 

realmente, você tem que interpretar como o que é viável, o que, realmente, as pessoas 

vão fazer e o que não vão fazer. Porque... sabe? É ilusão. Porque na prática, na prática 

não. Teoricamente a gente informa que a pessoa vai fazer sexo oral com o parceiro 

usando camisinha ou a mulher... no caso, de um homem fazendo sexo oral na mulher 

usando filtro de PVC. Aí, a menina... você me desculpa eu nem sei se isso deve ser 
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gravado... (risos) falou: “É como comer bife com papel. Ninguém vai (risos)comer. É 

melhor não fazer.” Então, as pessoas acabam se revelando, também. É incrível como 

por mais... cai naquela questão, por mais que você tenha informações, certas coisas na 

teoria, tudo bem, é lindo, pode ser engraçado. Mas, na prática não é... não se realizam.  

      Nós tivemos uma... no preparo, assim, pra trabalhar no Disk, nós passamos por 

diversas etapas e foi muito interessante porque eu acabei aprendendo muito. A gente 

teve palestras com médicos, palestra com advogado, pra gente ter uma noção, é... o 

mínimo pra gente informar, pra orientar que a pessoa procurasse ou o advogado ou o 

departamento jurídico lá no grupo, de forma a seguir os trâmites legais pra... por 

exemplo, a ação com a medicação e etc.. E, tivemos, por exemplo, uma que era a 

experiência de outros monitores. Porque, tem gente muito maluca, que liga lá e cada 

coisa assim que você.... tem pessoas que, realmente, ligam querendo se informar. É 

engraçado que a gente diz que os maiores movimentos são na sexta, quer dizer, antes... 

 

DN - Do final de semana. 

 

SB - E, depois pra dizer o que aconteceu, né? (risos) Tipo assim: “Será que eu me 

(risos) contaminei?” Antes, eles fazem tudo pra que você afirme que pode fazer, né? 

“Só uma lambidinha e tal.” (risos) “Se eu colocar só a pontinha?” “Mas e se...” Eles 

fazem de tudo pra que você diga faça, entendeu? Eles só querem um pé pra... 

 

AP - A permissão. Só estão pedindo a permissão. 

 

SB - Uma permissão. Eles fazem... interpretam, de qualquer forma, pra você... pra eles 

terem a sua aprovação, né? E, numa dessas palestras a gente teve uma sorte tremenda 

porque... agora, eu não me lembro a nacionalidade dela. Eu acho que ela era americana. 

É a Lisa, Lisa. Ela fala um pouco de espanhol, também, de qualquer forma houve 

pessoas no grupo que traduziram. Ela havia implantado o Disk, um sistema como o 

Disk, eu acho que foi nos Estados Unidos, agora, eu não me lembro... eu não sei se foi 

na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E, ela tinha muito experiência, ela foi pioneira. 

Então, ela despertou, é... pra mim pelo menos, porque ela falou você tem que 

apresentar... você não pode negar... porque sexo faz parte da vida. Você tem que 

apresentar opções. Ao mesmo tempo, a decisão de se fazer ou não é da pessoa. Só ela 

pode assumir a responsabilidade pelos atos dela. Porque, por mais que você informa: 

“Faça!”, na hora, se ela não quiser, ela não vai fazer. E não é você vai julgá-la. Então, 

eu achei essa visão e essa interpretação dela fundamental. Porque, até então, a gente 

tinha informações assim: “Não faça! Não faça! (risos) Não faça! Isso não deve ser feito. 

Isso não deve ser feito. Isso não deve ser feito.” Enquanto, na prática, a gente sabe que a 

coisa não funciona bem assim, né? Como o caso do sexo oral. Eu acho meio estranho 

que alguém faça... (risos) quer dizer, pode ser até que haja quem faça. Mas... 

 

AP - É difícil, né? (risos) 

 

SB - É difícil. E, de qualquer forma é uma das práticas de menor risco de contaminação, 

né? Então ela falou: “Apresente opções.” E, também... aí ela questionou isso, sexo não é 

só penetração. Sexo é carícia, é contato. Eu achei demais a palestra dela porque ela, 

realmente, despertou pro lado humano, né?  

 

AP - Ela é médica?  
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SB - Eu não sei, exatamente, a formação dela. Eu não sei se ela tinha base psicológica, 

assim, psicóloga. Eu sei que ela, realmente, foi uma das pioneiras. Ela despertou, 

também, pra que a gente não trouxesse o problema do outro pro nosso lado pessoal.  

 

DN - A demanda do Disk AIDS é muito alta? É muito grande?  

 

SB - Eu acho que, é um problema. Eu acho que, devia ser melhor divulgado. Porque, é... 

eu acho que se houvesse, por exemplo, em ônibus... em lugares em que as pessoas 

tivessem acesso sem, exatamente, se comprometerem... porque as pessoas tem muita 

vergonha de procurarem se informar. Eu... com esse meu ex-namorado, a gente... o 

Paulo, a gente conversa muito, como eu falei. E, ele uma vez levantou a questão: “Ah! 

Se tivesse no jornal, em banca de jornal, uns folhetos...” Porque, eu falei que a gente 

tinha umas encadernações, cadernos, umas publicações tanto aqui, no Rio como a de 

São Paulo. Por sinal, a de São Paulo é a melhor que tem, em termos de encadernação, 

não tô falando nem de reportagens, porque eu acho que o Rio até bate. Mas, tem muita 

informação sobre novos medicamentos, sobre tratamentos, sobre diferença de vida e 

etc.. Ele falou: “Poxa! Eu ia adorar ler e ter acesso a essa informação.” Eu falei: “Paulo, 

tá! Você que tem uma consciência. Você acha que uma pessoa vai chegar numa banca 

de jornal e comprar, especificamente, uma revista que o assunto é único e 

exclusivamente direcionado a pessoas soropositivas?” Ela não vai. Ela não vai se 

expor... ela vai ter vergonha do, do... que o jornalista, jornalista não. O banqueiro...  

 

DN - O jornaleiro. 

 

AP- O jornaleiro. (risos) 

 

SB - O jornaleiro. Gente empacou. O que o jornaleiro ia pensar dele. Mesmo que ele 

comprasse isso num lugar que ele nunca freqüentasse. Então, ele ia... morando na Zona 

Sul e ia comprar a revista, sei lá, em... num lugar como... 

 

DN - Bonsucesso.  

 

SB - Bonsucesso. (risos) 

 

AP - Era isso que ia falar.  

 

SB - Entendeu? Ia ser muito complicado. Porque, realmente, as pessoas ainda não 

assumiram isso com tanta naturalidade. Elas podem ler alguma coisa se saiu no jornal. 

Porque O GLOBO tem n, por exemplo, tem n reportagens dentro e pode ter algum assunto 

relativo à AIDS. Mas, uma publicação específica? Ele falou: “É. Você tá certa.” Não ia, 

né? Então, isso é complicado. Eu acho que, se houvesse um meio de se divulgar o 

número do Disk e a que ele se propõe de uma forma, assim, mais ampla, de forma que a 

pessoa olhasse, fingisse, assim, que não tá lendo, e tal, desse uma olhadinha e gravasse 

o número, e quando houvesse oportunidasse... oportunidade dava uma ligadinha, se 

informava, ia ser... o número de ligações ia ser muito maior. A procura ia ser muito 

maior, porque a curiosidade as pessoas tem; preocupação algumas pessoas tem ou em 

algum momento. Ou até, de repente, aquele aviso ia despertar. “Ih! Eu tinha uma 

dúvida.”, sabe? “É, de repente, eu ligo.” 

 

AP - Você acha que tipo de pessoa procura, liga pro Disk AIDS? Deu pra perceber?  
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SB - A gente costuma fazer algumas vezes algum... quer dizer, a gente tenta. Porque 

algumas pessoas... apesar da pessoa não se identificar, é... elas tem certo receio ou, às 

vezes, tão ligando do trabalho, aí, tem que falar baixinho ou tá perto de alguém ou tá 

ligando de orelhão. Quer dizer, existem certas dificuldades, também, que você... às 

vezes, a pessoa não tem tempo a dispor pra responder um questionário. E o questionário 

é anônimo. Ou então, não tá afim ou diz assim: “Ah! O amigo do vizinho, do cachorro 

que tem AIDS.” (risos) - ou - “Ouvi um caso...”, entendeu? E a gente tenta, mais ou 

menos, traçar um perfil. Eu não sei... é... eu sei que o interesse desse questionário é 

traçar um perfil. Mas, eu ainda não sei, exatamente, o resultado...  

 

AP - E você não tem assim idéia, pela sua experiência no disque AIDS, de que tipo de 

pessoa... procura esse serviço?  

 

SB - É muito, muito heterogêneo, Ana Paula. É muito misturado. Tem muito maluco. 

Teve... eu posso dar certos exemplos assim?  

 

DN - Pode, claro! Faz parte da sua vivência, é o seu trabalho.  

 

SB - Como a gente não tá dando nome de ninguém, não vai comprometer ninguém. 

Teve um cara que ligou dizendo que um namorado ou uma transa dele tinha se 

masturbado num lenço, pra dar pra ele de recordação e, que três dias depois ele usou o 

lenço pra se masturbar. Se ele tinha risco de pegar AIDS? Quer dizer, é uma coisa assim 

meia, meia louca. E, por sinal, eu até comentei: “Eu conheço a voz desse cara.” Ele não 

liga exatamente pra falar comigo, porque até brincaram: “Ih! Ele gostou da sua voz.” Eu 

falei: “Não. Não é isso, porque esse não era o horário do meu plantão.” O rapaz havia 

chegado atrasado, então, ele, supostamente, taria ligando no horário de outra pessoa. Se 

fosse pra falar comigo, ele teria descoberto e tava ligando só naquele horário. Mas, ele 

tem um tipo de voz muito peculiar e pelo menos toda segunda-feira que é o dia do meu 

plantão ele liga. Porque eu já atendi n ligações de, como ele faz, assim, perguntas muito 

loucas... (risos) a gente acaba gravando, né? Assim, assimilando. 

 

AZ - Você acha que é brincadeira dele ou ele é louco mesmo? Ele faz essas coisas?  

 

SB - Não, eu acho que ele fica elaborando as coisas (risos)... 

 

DN - Nem é brincadeira e nem é louco, de repente. Ele faz essas coisas mesmos e tem 

dúvidas.  

 

SB - É. Pode ser. Mas, eu acho que ele até fica elaborando essas questões, sabe? Assim, 

fetiche, sei lá. E, como tem outras pessoas que... tipo assim, já ligou um adolescente que 

falou que o tamanho da camisinha não dava. Eu falei (risos) aí, eu tive até que pedir 

informação pra alguém. Porque eu acho que mais importante você trabalhar no disque é 

você ter a humildade suficiente pra falar eu não sei ao certo o tamanho de uma 

camisinha, então, eu vou me informar. Mesmo porque pra você não divulgar uma 

informação errada, né? A gente chegou a conclusão que o rapaz não tava sabendo usar a 

camisinha.  

 

AP - Mas a camisinha era grande ou era pequena?  
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SB - Não. Ele disse que era pequena. (risos) 

 

DN - Era um adolescente que a camisinha era pequena pra ele?  

 

SB - Pra ele. Aí ele até falou os centímetros. Ele falou: “Eu tô envergonhado. Mas sabe 

o que que é? É que eu li que tem tantos centímetros e eu tenho tantos centímetros... 

 

DN - A mais.  

 

SB - ...a mais.” Quer dizer, é uma preocupação assim, né? 

 

AP - Bem adolescente... 

 

SB - Bem adolescente mesmo. E, agora, então o público varia muito, né? E, 

principalmente, assim como eu falei, aquela, aquela questão assim... 

 

DN - A maioria é homem... que liga? É voz masculina?  

 

SB - Muitos homens, principalmente homossexuais. Que eu tenha atendido a maior 

dúvida, né? Seria sobre o sexo oral. Ou, então, é pergunta sobre centro de testagem 

anônimo, endereços. Poucas vezes... eu vi algum quetionamento em relação à droga ou 

sexo em si, né? Sexo anal também não levantam muitas questões. Porque, eu acho que 

foram assim coisas muito debatidas. 

 

DN - É que, de repente, não deixa muita dúvida. Ou foi muito falado. 

 

SB - E, por sinal, essa questão do adolescente até levantou outra questão, também. Que 

a gente fala muito: “Use a camisinha”, mas não se ensina como se usa a camisinha. Tem 

muita gente que nunca usou a camisinha e nem sabe como usar. E, tem dificuldade 

nessa questão, né? Então... além do estigma de não querer, que é chupar bala com papel, 

ainda tem essa... 

 

AP - Dificuldade.  

 

SB - ...dificuldade psicológica e, de repente, fisiológica de se usar a camisinha. Como a 

minha amiga falou: “Não subiu.” (risos) Quando a gente sabe... a Dayse mesmo em 

palestras afirma e diz que pelo contrário, até o fato da camisinha exercer uma certa 

pressão a durabilidade da ereção é maior. Quer dizer, até que ponto o psicológico não tá 

aí influenciando? Ou até mesmo, até que ponto não é a dificuldade das mulheres em 

ajudar ou participar. Ajudar o parceiro a usar a camisinha e dismistificar, né? De 

repente, se ela ajudasse ele a colocar a camisinha, seria muito mais excitante do que ele 

colocando a camisinha sozinho. É quase... também eu acho que o homem tende a jogar 

um pouco, de certa forma, a responsabilidade pra mulher e a mulher, também, tem o 

problema de assumir essa... ela busca assumir essa responsabilidade, né. Antes da AIDS 

era a gravidez. Então, quando surgiu a pílula: “Não. Você é que toma.” - o homem não 

podia se prevenir - “Ah, você é que se preocupe com isso.” Agora, com a camisinha 

feminina, provavelmente, eles vão falar: “Você é que use”, entendeu? (risos) Mas, 

quando a gente sabe que a responsabilidade é dos dois. Ninguém faz sexo sozinho, 

ninguém faz um filho sozinho, e ninguém pega AIDS sozinho. Precisa de um parceiro. 

É uma relação, é uma troca. Aí... E no entanto, por exemplo, em palestras pra empresas, 
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a Dayse mostra como coloca a camisinha. Como tem essa, essa... esse nível de 

aceitação. Mas, muitas vezes, em escola a gente mostra, também. Mas, existe, talvez, eu 

imagino um certo receio de como os pais vão encarar isso. Devido a, por exemplo, 

reação que eu falei, que eu presenciei, de só o ato de dar a camisinha, a mãe já rejeitou.  

 

DN - O trabalho do grupo PELA VIDDA nas escolas é quando a escola solicita?  

 

SB - É. Tem que haver uma solicitação. Porque, eles arquivam, né? Eles... eu imagino 

que eles tenham... não sei, exatamente, como funciona. Eu imagino que eles tem que 

prestar conta de serviços prestados, também, né? Eu não sei, ao certo, como funciona a 

parte financeira ou a parte administrativa do PELA VIDDA. Eu não sei quem financia. 

Provavelmente, talvez, tenha uma verba do Estado, não sei, exatamente... 

 

DN - Do próprio Ministério também. 

 

AP - Do próprio Ministério também. 

 

SB - Do Ministério. Mas, outra... 

 

AP - Tem instituições estrangeiras, também.  

 

SB - Também que financiam, mas aí, eu acho que são projetos específicos. É eu sei que 

tem que haver, realmente, uma solicitação da escola. E nós mostramos, realmente, como 

coloca. Mas é incrível, né? Dependendo do interesse ou do nível do adolescente, como 

ele percebe isso, como ele registra isso. E, numa palestra que eu fui de adultos, quando a 

Dayse tava presente mas havia uma outra pessoa e foi essa pessoa que levantou essa 

questão de como se colocar a camisinha, quando ela solicitou que alguém da platéia 

levantasse e viesse participar, todo mundo ficou quieto, parado, (risos) estatelado, como 

se, de novo, aquela questão ‘faz sexo, não se fala de sexo.’ Como que eu vou 

demonstrar aqui na frente dos meus amigos e colegas como se coloca uma camisinha? 

 

DN - Ninguém foi? 

 

SB - Foi uma pessoa, mas ela freqüenta o grupo. Só que, como ela estava no ambiente 

de trabalho ela fingiu... é... houve assim... pessoas da seção dela que sabem que ela é 

portadora, mas é uma grande empresa. Então, ela mais ou menos se comportou como se 

estivesse assistindo a palestra. Ela até se levantou e foi participar. Mas, foi a única! Mas 

até que ponto ela foi... será que se ela não tivesse o convívio que ela tem conosco ela 

teria ido? Né? Ela teria agido, supostamente, com naturalidade. Porque, houve, sabe 

aquele segundo silêncio? “E, agora quem vai?” (risos) Entendeu? Até que, de repente, 

eu acho que até por uma questão de não se conhecer, ela se manifestou pra colaborar e 

tal, né? 

 

DN - Agora, Simone, trocando um pouquinho. Na outra entrevista... na outra etapa, 

também, você tava falando sobre a revista pra qual você deu uma entrevista... Eu tenho 

a impressão que ficou faltando, ainda, um pedacinho desse assunto. É, tipo, quando 

você fez... quando concedeu a entrevista pra revista, pra matéria, né? Você foi 

questionada, assim, tipo, que ia sair o seu nome no jornal, a sua foto. E, as pessoas não 

sabiam ainda que você tinha o HIV, né? Aí, você começou a contar como é que foi isso. 

Porque você concordou com a jornalista da revista, mas ao mesmo tempo, ficou 
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pensando. Foi assim que você nos contou se não me falha a memória.  

 

S.B. - É. Foi.  

 

DN - Ficou pensando. E, aí? Bom, se meu pai, minha irmã, meus amigos, entendeu? 

Quer dizer, um a um você foi pensando qual seria a reação, qual seria o problema, se 

soubesse através da revista, né? Como é que foi? Eu acho que a gente não terminou isso 

não.  

 

AP - Você não falou da repercussão, também. 

 

DN - É a gente parou aí.  

 

SB - É. De qualquer forma, eu fiquei... confusa. E, eu acho que talvez eu tenha agido de 

uma maneira um tanto quanto irresponsável. E, ainda eu me questiono a esse nível mais 

familiar do que, exatamente, pela repercussão do que os outros iriam pensar. 

 

DN - Quer dizer, no momento da revista, você já tinha essas três amigas suas você já 

tinha contado?  

 

SB - Isso eu não tenho... engraçado... 

 

DN - A revista foi agora, recente?  

 

SB - Foi agora, foi, mais ou menos, na mesma época pelo menos duas amigas. A única 

que, realmente, soube praticamente no início foi a Branca porque eu trabalho com ela. 

As outras duas pessoas coincidiram, mais ou menos, com a época da revista, porque, foi 

uma época que eu tava muito resolvida e eu falei vai sair a revista. Então, deve ter sido, 

é... foi em novembro, mais ou menos, a reportagem e a revista tava prevista pra sair em 

edição de dezembro. Coincidiu, mais ou menos, a época. E, eu quando comentei, por 

exemplo, com a Marta, essa da caipirinha. Eu falei: “Dei uma entrevista e vai sair na 

reportagem.” Então, (risos) já foi, já peguei assim: “Tenho. Já assumi, já dei 

entrevista...” 

 

DN - Já publiquei.  

 

SB - “...já publiquei. Já vai sair.” E, a minha consciência em relação ao que as outras 

pessoas, o modo como as outras pessoas vão agir é como eu coloquei: Eu tenho a 

pretensão, de repente, ter despertado em algumas pessoas uma consciência e, fazerem 

com que elas pensem e reflitam em relação à AIDS. Porque na minha reportagem eu 

coloquei: “Eu sou uma pessoa como você.” Eu acho que essa identificação é muito 

importante. Por mais que, você não me conheça eu sou uma pessoa. Eu tenho hábitos 

como os seus, eu... nós podemos vir de situações ou vivências diferentes. Mas, eu não 

sou um ET, entendeu? Não aconteceu em outro planeta. Eu, também tenho uma vida 

comum, eu tive namorados... nem por isso, eu posso ligar a minha vida a um 

comportamento promíscuo, né? Então, é uma pessoa que tem, que tive mais de um 

namorado, como outras pessoas, né? Então, eu acho que tem que haver essa 

identificação. Então, eu tinha a pretensão de fazer com que as pessoas pensem. Sei que 

algumas delas não vão refletir sobre o assunto. Sei que vão fechar e vão esquecer o 

assunto, como a maioria das pessoas fazem até. Justamente, o que incomoda a gente 
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abafa, tipo assim, não pensa. E, talvez, até, de repente, para outros soropositivos é... se 

sentirem bem... resolvidos, se assumirem. Porque, eu acho que quanto mais você 

esconde, mais você alimenta o estigma da doença. E, você não tem que se comportar 

nem... de modo inferior nem superior a ninguém por ter... não é mérito de ninguém ser 

um portador do HIV. Eu não acho que, eu posso, é... julgar que por ser um portador eu 

deva ter certos privilégios, ou, de repente, participar de alguma atividade a qual eu não 

esteja preparada. Não que eu não possa vir a me preparar, mas que eu não esteja 

preparada ainda somente por eu ser um portador. Eu acho, também, que isso tem que ser 

muito frisado. Algumas pessoas até, de certa forma: “Ah! Eu tenho mais direitos porque 

eu sou...” Não é assim. É uma questão de propriedade. Se a outra pessoa tá mais 

preparada, eu acho que você... o interesse deve ser coletivo não individual. A gente tem 

que atingir as pessoas, né? Conscientizar. E, não colocar o seu orgulho em primeiro 

lugar. Então, a esse nível eu tava super bem resolvida... cheguei a conclusão, super bem 

resolvida. Agora, a minha família eu fiquei preocupada. Eu devo dizer que eu fiquei 

preocupada. Porque, eu imaginei assim qual seria a reação do meu pai? É como eu 

comentei ele é uma pessoa que é preocupada com doenças. E, eu não sei se ele teria 

uma... como ele assimilaria a AIDS, entendeu? Com essa visão, que eu suponho que ele 

tenha da AIDS. E, com isso eu me preocupei. Ao mesmo tempo é um conflito. Porque, 

eu acho que ele conseguiria aceitar, porque ele tem uma vida sexual ativa. Porque, ele se 

casou, novamente. Ele é um homem saudável. Então, eu acho que ele entenderia a 

questão da AIDS como uma... vida... 

 

DN - Como conseqüência de uma vida sexual ativa. 

 

SB - Uma vida sexual ativa, normal, entendeu? Nada de mais. Mas, eu não sei como ele 

assimilaria a AIDS em termos da doença, em si. Eu acho que, ele já ia me imaginar ia... 

não sei, providenciar o meu enterro (risos). Quer dizer, não, friamente, falando. Mas, na 

cabeça dele, eu acho que, era quase como se ele tivesse enterrando uma filha. É uma 

questão complicada pra mim ainda. Eu ainda não sei... eu, às vezes, penso em falar com 

ele. É engraçado que, às vezes... teve um dia... deixa eu contar um episódio. Eu tava, 

justamente, na casa da Madalena no almoço. E eu liguei pra... eu não moro com o meu 

pai, então, eu liguei pra ele... eu não me lembro nem exatamente, porque que eu liguei 

da casa da Mada. E, eu falei: “Papai, eu tenho que desligar porque eu tô na casa de um 

amigo.” Aí, ele falou: “Amigo? Que amigo é esse?  (risos) Já tá freqüentando a casa de 

amigo.” “Papai, é um amigo. A mãe dele é uma gracinha. Você precisa conhecer, é uma 

excelente pessoa.” “Já conhece a mãe dele?” (risos) Falei: “Papai, eu não posso ter 

amigos?” “Minha filha, cuidado com esses amigos. Olha a AIDS!” Aí, eu pensei assim: 

“Ai, meu Deus!” - eu quase que falei - “Papai, o problema não são os outros. Sou eu.” 

(risos) Mas a visão que ele tem é muito distante, entendeu? Ele olha a AIDS como... e o 

meu pai é um homem religioso. Então, ele assimila a AIDS com uma... fala assim: 

“Olha, tá vendo? O mundo como está violento, a AIDS...”, entendeu? Ele assimila a 

AIDS como um mundo paralelo, como um comportamento violento do mundo, como 

uma desestrutura mesmo familiar, etc. Eu creio que, seja essa a visão que ele tem. Por 

outro lado, eu imaginei assim, é... eu tenho que falar, eu tenho que quebrar o estigma. 

Isso, eu acho que, de repente, ficou muito mais forte. Não dá pra você continuar 

escondendo isso e alimentando esse fantasma da AIDS. E, chegou o meu momento. Eu 

acho que pra mim foi o meu momento de falar, de me revelar. De repente, eu não tava 

revelando pra uma revista, eu tava revelando pra mim. Eu tenho AIDS e tá tudo bem! 

Eu acho que, foi mais uma aceitação... do que... expor pro mundo. Foi quase como umas 

pazes comigo mesmo. Hoje em dia, eu posso falar. Hoje em dia, eu posso comentar a 
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respeito, sem grandes fantasmas. Eu sei que, eu tenho um comportamento contraditório. 

Porque, eu creio que se o meu pai virasse pra mim: “Minha filha, você...” - se ele 

suspeitasse ou alguma coisa, e sei lá, desse uma luz e ele me perguntasse, eu não iria 

negar. Mas ainda não sei como colocar a questão pra ele. E, ele não é uma pessoa...  

 

Fita 5 – Lado B 

 

DN - Pronto. 

 

SB - Basta uma pessoa saber pra história se espalhar, né? E, tem pessoas que usam isso 

de uma forma pejorativa ou fofoquinha mesmo, né? E, eu não sei... eu acho que, a 

questão não, nem, exatamente, é... a informação em si. Claro que, abala, mas como você 

recebe essa informação, também, faz toda a diferença. Eu não sei se a pessoa que iria se 

dirigir a ele como iria colocar a questão, né? Eu já soube de casos de pessoas em que, 

por exemplo, num casal a esposa quando descobriu, ela, por incrível que pareça não era, 

e ela foi pegar o teste do marido e eles tinham uma relação, assim, super aberta, ela viu 

e constatou que o marido era. Partiu dela de falar com os pais... Muitas vezes, ocorre 

essa revelação. Não é o próprio portador, é uma terceira pessoa que tá muito ligada que 

informa e conversa com a família, então, mais ou menos, prepara as pessoas, né? No 

meu caso, não. Teria que ser eu mesma... É uma essoa que eu, realmente devo 

confessar, que me preocupa por essas características do meu pai. Às vezes, eu acho que 

ele ia aceitar, ia falar: “Minha filha, tá tomando remedinho?” Ia ligar pra mim todo dia, 

pra me mandar tomar o remédio, tudo bem. E às vezes, não. Então... mas essa 

insegurança eu ainda, não consegui resolver. 

 

AP - Mas você tá sentindo necessidade de contar pra ele?  

 

SB - Não, porque meu pai tá pra se aposentar. Ele... 

 

AP - Ele é meio distante de você ou não? 

 

SB - É a gente tem uma relação... o meu pai é um homem carinhoso. Mas, a gente não 

vivencia exatamente, o dia-a-dia, entendeu? Ele... minha mãe, eu não teria como eu 

esconder dela. Talvez até, justamente como eu falei, ela... a gente conviveu, ela me 

conhecia muito, né? É a questão do dia-a-dia mesmo. Fica difícil de você esconder e... 

também, porque eu acho que ela tinha uma personalidade muito diferente do meu pai. 

Minha mãe era uma mulher muito forte. Ela... ela se separou numa época que uma 

mulher separada era o caos, entendeu? Ela criou os quatro filhos. Ela trabalhou fora. Ela 

também... é... parou os estudos muito nova. Voltou a estudar e fez faculdade. Eu já tinha 

nascido, quer dizer já tinha filhos adolescentes. Ela era uma mulher que quebrou tabus e 

estigmas e eu não vou dizer que ela não se sentiria afetada. Provavelmente, eu acho que, 

à princípio, ela iria arrancar os cabelos. (risos) Ela era, mais ou menos, assim, ela se 

desesperava, depois ela dava aquela... ela falava: “O que que a gente pode fazer?”, 

entendeu? É uma visão mais prática mas... e, também, mais sentimental. Eu acho que, 

eu teria o apoio, que eu teria da minha mãe seria diferente do apoio que eu teria do meu 

pai. O meu pai iria ligar todo dia pra saber se eu tomei o remédio. Minha mãe, ela iria se 

preocupar com o remédio, mas não seria esse questionamento que talvez, fosse até 

lembrando todo dia que você tem AIDS, entendeu? É uma experiência diferente. A 

gente tava até conversando com... um dos meninos do grupo e ele falou isso: “Essa 

presença constante: você tem AIDS, você tem AIDS, você tem AIDS, também, é 
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maçante.” Porque, o fato de nós convivermos no grupo e esse nosso... e um grupinho 

particular, (risos) um subgrupo, esse nosso subgrupo, nós convivemos fora do PELA 

VIDDA, também. A gente vai pra barzinho, a gente vai pra boate, a gente vai pra praia. A 

gente tem... conseguiu criar um vínculo social fora do PELA VIDDA. E, a gente não 

vivencia, é... a gente não só fala sobre AIDS, entendeu? Claro, toca o relógio, não sei o 

que, “Ah, hora do remédio, a turma das oito.” (risos) Mas, a gente trabalha isso de uma 

forma natural, e não com aquela presença de doença, entendeu? Com essa carga 

negativa. Então, eu acho que, sem querer o meu pai iria lembrar um lado cruel, doente 

da coisa, né? E, sem querer. Porque é um lado cuidadoso mas que acaba te levando pra 

uma circunstância que te lembra a doença em si. E, não você viver, naturalmente, né? 

Aprender a conviver com a dificuldade. Os dois irmãos que eu convivo, sinceramente, 

eu nem penso, porque se eles souberem, não sei, exatamente, qual vai ser a reação de 

nem de um nem de outro. Se bem que a minha irmã é meio hipocondríaca, eu acho que 

ela ia ficar desinfetando a casa. (risos) É uma coisa assim que eu não, não, não imagino, 

realmente, entendeu? Eu acho que, ela ia jogar água fervendo... (risos) ia comprar litros 

e litros de água sanitária... (risos) Mas, sinceramente, também não tô muito preocupada. 

(risos) 

 

DN - E cada um tem um quarto, Simone?   

 

SB - É porque... o meu irmão tá, tá vivendo, temporariamente, com a gente. Porque ele 

tá pra... 

 

DN - Assim, eu pergunto isso, Simone, no sentido de não ver os remédios, não ver...  

 

SB - Ah não! Porque eu tenho o meu quarto. E, realmente, não vêem porque o remédio 

eu carrego numa caixinha particular, né? Ou quando eu tô no quarto, realmente, os meus 

remédios ficam no quarto. Eu não, necessariamente, escondo mas é o meu lugar mesmo, 

então, é lá que eu guardo. E, a gente tem assim certa privacidade. Não costumo... e até 

mesmo porque, é... não se divulga muito o nome dos remédios, fora o AZT que é o 

popular...  

 

DN - É verdade.  

 

SB - ...a maioria das pessoas não sabe nem o nome científico do AZT e nem as outras 

medicações. Mesmo que eles vissem, podiam imaginar que é vitamina ou... e realmente, 

a gente não se questiona muito, sabe assim? “Tá tomando o quê?” Às vezes, a Nina 

comenta: “Ah! Eu tô com um probleminha de gastrite.” - eu me preocupo - “Você fez o 

exame? Não sei o quê?” Mas, como eu não comento nada e sempre... por exemplo, eu 

sou diabética, eu tomo a minha insulina mas ninguém pergunta: “Você tem insulina? Tá 

comprando insulina?” Porque todos são adultos, então, mais ou menos, cada um cuida 

da sua medicação normal. Então, não levantaria nem questionamento porque... até 

mesmo se vissem eu tomando todo dia uma medicação, assim, ininterrupta, por dias e 

dias e dias de forma que, eles percebessem, podiam até levantar um questionamento. 

Mas, como fica no meu quarto... não é nem por esconder, é natural e até prático. Porque, 

eu tenho um remédio que eu tomo uma hora da manhã. Então, eu acordo e tomo o 

remédio... Meu irmão, sinceramente, eu não sei. É o tipo... eu não sei explicar. (risos) 

Não sei o que esperar da reação nem de um nem de outro. Eu suponho que, talvez, a 

Nina tivesse esse lado meio... surtado porque ela, realmente, segue a linha 

hipocondríaca da família, sabe? (risos) Mas, de repente, não. Eu acho que, as pessoas 
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me surpreendem. Mas, eu acho que qualquer uma das duas reações não iria, exatamente, 

me afetar, né? E, já a Cláudia, a de Recife, essa sim me preocupa. Que como a gente 

teve aquela relação assim de simbiose e depois a gente se separou, nos descobrindo com 

identidades assim, vendo que a gente pode viver numa boa as duas separadas, mas bem, 

é... eu tenho medo devido a época que eu descobri que eu era diabética. Mesmo... 

 

DN - Como assim?  

 

SB - Porque a minha mãe havia falecido há pouco tempo... é, tinha... Mamãe faleceu em 

julho de 87, mais ou menos, início de 88, março, por aí, eu descobri que era diabética. 

Eu acho que a minha irmã assimilou muita responsabilidade em relação a mim... E, 

principalmente, que quando eu descobri mais ainda no início eu era irresponsável, eu 

me revoltava, eu não queria tomar insulina, eu tinha dificuldade com a agulha. Certos...  

 

DN - Você começou tomando insulina, logo?  

 

SB - É porque quanto mais nova... 

 

DN - Ah, porque você era nova quando a sua mãe faleceu? 

 

SB - É. Insulina dependente. Eu não produzo, né?  

 

DN - Sim.  

 

SB - Aí, eu tive problemas de adaptação com a insulina, seringa e etc. E, tive, assim, 

certos probleminhas, né? Pra me adaptar. Não queria tomar a insulina. E, eu acho que, 

ela se sentiu responsável porque... ela... ela queria... cuidar de mim e como eu me 

rebelava... são coisas... infelizmente, você tem que fazer por você, o outro não pode. 

Como ela, mais ou menos, se comportou, assim, como minha mãe, protetora, então, eu 

acho que ela assumiu uma responsabilidade em termos de cuidado, de... até que a gente 

conseguiu superar tudo isso e eu também, claro, com maturidade... Hoje em dia, ela não 

precisa me ligar de Recife pra lembrar que eu tenho que tomar insulina, né? Tudo uma 

questão de adaptação, também. E, também, porque ela tem a visão... que a gente já 

discutiu das pessoas que sabem que a AIDS existe, que tem remédio, mas que não 

conhece, que não vivenciam a AIDS. É uma visão fora do grupo, fora de pessoas que 

convivem. E, ela não conhece, tenho certeza que ela não conhece outro portador. 

Mesmo porque as próprias pessoas, os próprios portadores, a maioria, tendem... ou a 

esconder... ou, então, realmente, eu até entendo, ninguém vai se apresentar: “Oi! Tudo 

bem? Eu sou Simone, tenho vinte e oito anos, sou diabética (risos) tenho HIV...”, 

entendeu? É uma coisa que até que acontece. Ou você conta pros familiares ou pras 

pessoas mais íntimas. Mas não exatamente, a coisa rola assim, né? Você não anda com 

um cartaz. E nem é pra isso. Porque eu acho que não é nem essa a forma de quebrar 

estigmas. Você quebrar estigmas é você lutar por seus direitos, é você se assumir, em 

primeiro lugar você se assumir. E conviver com isso de uma forma mais natural 

possível, né? É o tipo de coisa que você não deixa de ser, porque você não esquece, 

porque, se eu esquecer, eu vou esquecer de tomar a minha medicação, então, eu não 

posso ser irresponsável comigo mesmo. Mas, que, ao mesmo tempo, não é um martírio, 

não é uma pedra que você tá... sabe? Você não tem que... carregar isso como o fim da 

sua vida. Mas, pra mim chegar a esse ponto, eu passei por um processo. E, as pessoas 

que te amam e tão muito ligadas a você e que não tiveram a oportunidade de ter... 
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DN - Acompanhar esse processo.  

 

SB - ...e acompanhar esse processo é um choque, né? É um lance assim muito forte. 

Eu... eis a minha questão. Pra ela eu pretendo contar. Eu fiquei em dúvida na época, 

porque a reportagem tava pra sair. Eu falei: “Como eu vou colocar isso pra ela?” Eu 

cheguei a escrever uma carta... mas, novamente, aí eu recorri ao Paulo, né? (risos) 

Minha vítima número um. Bichinha (?)  “Paulo, o que que eu faço? Escrevi pra minha 

irmã.” Aí ele falou: “Tá!” Aí, ele falou: “Posso ler?” Eu falei: “Pode.” Aí, ele falou: “Ó, 

Simone, parará, parará, parará... você tá bem, tá tudo bem, tá trabalhando, tá 

freqüentando um grupo, até aqui... quando ela ler essa frase, assim ‘eu sou 

soropositiva’, ela vai se desesperar, pegar um avião e vir pro Rio de Janeiro (risos), 

porque ela vai pensar que você tá internada no hospital.”(risos) Aí eu tive que concordar 

com ele. Porque, mesmo que eu dissesse “eu estou bem. Tá tudo bem.”, quando ela 

lesse aqui, ela... eu acho que, ela ia se desestruturar. Porque, ia chegar um ponto que ela 

“Ah!!! Meu Deus!”, né? Aí, eu falei realmente tá certo. Por carta, ela não tá me vendo, 

não tá vendo que eu bem, né? Não é uma saída. Por telefone? Aí, eu imaginei: “Oi, 

Cacá! Tudo bem?” “Tudo bem.” “O que você tá fazendo?” Ah, pois é, né? Eu tô 

amamentando o neném, tô trocando fralda, tá tudo bem. E você?” “Ah, eu tô 

freqüentando o PELA VIDDA porque eu (risos) tô... Não dá. São, são, são fantasias que 

você... situações que você cria que parece COMÉDIA DA VIDA PRIVADA. Você imagina a 

pessoa, assim, desligando o telefone e caindo dura (risos) sei lá. Mesmo porque... 

 

DN - Ou indo pro aeroporto e pegar um avião. 

 

SB - Pegar um avião. Aí, eu imagino ela desestruturando toda uma vida em prol de... 

casamento, o filho, de uma circunstância que ela iria imaginar que não é a realidade. Aí 

eu, também, mais uma vez joguei com a sorte. E... supondo que ela... não tem o hábito... 

até tem o hábito de ler revista, mas essa revista... não sei se, infelizmente ou felizmente, 

que eu queria que tivesse tido uma repercussão maior. Num sentido ia ser muito bom. 

Não sei se aí tem uma dose de vaidade minha. Mas, eu não sei. Eu gostei do que eu 

escrevi. Eu achei que foi legal, foi apropriado. E, eu gostaria que, realmente, as pessoas 

discutissem o assunto e vissem de uma outra perspectiva... É... mas por outro lado, 

também , me protegeu. Porque como é uma revista nova, eu acho que ela não teria 

acesso. Não imagino que outras pessoas da minha família lá, que eu conheça não 

costumam ler, também...  

 

AP - Mas essa revista tem tiragem nacional? 

 

SB - É. Nacional. Porque a minha irmã, eu tenho certeza que ela assina a VEJA, ela 

assina o jornal. Ela não assina, por exemplo, NOVA... essas outras revistas, que essa 

revista MULHER DE HOJE segue essa linha, né? Então, eu imaginei assim: “Eu creio que 

ela não vai ter acesso a revista.” E... eu falei: “Eu não tenho como revelar pra ela, senão, 

pessoalmente.” Aí, eu joguei com essa hipótese de que ela não leria, e ainda tô me 

questionando como eu vou colocar isso pra ela. Eu coloquei pra... eu conversei... Porque 

é diferente você conversar com pessoas do grupo que já são pessoas super bem 

resolvidas, algumas, porque, eu acho que cada um vive uma circunstância diferente. Eu 

não posso julgar uma pessoa por se afirmar soropositivo, da outra que não se afirmou. 

Porque, eu acho que depende muito de uma circunstância e de responsabilidade. Uma 

pessoa que... tem um rapaz, aquele que é cabeleireiro. Ele se coloca numa posição que 



   

80 

 

ele trabalha com outras pessoas. Mesmo não havendo risco algum dele vir a contaminar 

alguém, pode gerar e as pessoas são preconceituosas e são mal informadas. E o 

preconceito é gerado pela falta de informação e as pessoas não querem se informar 

também porque não querem saber do assunto (risos) É... ele não vai correr o risco, 

compreendo perfeitamente, de perder o emprego que ele precisa, em função de se 

assumir soropositivo. Ao mesmo tempo, eu acho que, existem maneiras e maneiras de 

você se assumir... se comprometer, sem se expor, necessariamente. Eu acho que o fato 

de havendo uma manifestação ele estar presente, ele não tá assinando em baixo que é 

um soropositivo. Ele está numa manifestação. Ele tá lutando pelo direito, mesmo porque 

a liberação dos remédios... a liberação da verba para os remédios não é única e, 

exclusivamente, pra AIDS. É liberação de dinheiro para remédio nacional, tuberculose, 

n outros, vacina. Falta esparadrapo no hospital. Eu acho que, o fato de você tá lá 

gritando “Eu quero remédio. Tem que haver verba.”, você não tá assinando em baixo 

que é um soropositivo. Você tá lutando por seus direitos. É uma forma de você se 

envolver, sem se comprometer (barulho), digamos assim... E eu acho que é importante 

que existam pessoas que se comprometam sim. Pra quebrar o estigma. Eu acho que... 

legal e não acho que... por exemplo, pessoas como o Cazuza que se assumiram... é... 

publicamente, e lutou até o fim pela vida, é um simbolismo, é uma representação legal. 

Porque ele, infelizmente, não conseguiu chegar a esse nosso estágio em que a 

medicação evoluiu tanto que nos permite continuar bem. Provavelmente, se ele tivesse 

conseguido sobreviver um pouco mais com a evolução da tecnolo... de se conhecer 

sobre o vírus, sobre a história da doença ele taria aí, até hoje. E, eu acho importante que 

existam essas pessoas que digam: “Tenho. Tô continuando a viver e tô bem.”, pra 

dismistificar mesmo. E, pra você não se tornar um pária social. Porque, eu acho que, a 

morte social é muito mais dolorosa pra um soropositivo do que... do que a morte física, 

mesmo. A falta de contato, a falta de... e eu acho que nesse ponto eu fui muito feliz, 

porque todos as pessoas com quem eu contei reagiram de uma forma muito legal. 

Assim, de manterem contato, de não se afastarem. E, até entendo que as pessoas que, 

supostamente, poderiam se afastar eu também, não condeno porque assusta, né? Eu 

acho que, é um baque, eu acho que, as pessoas tem, também, o direito de refletirem 

sobre o assunto, de se darem um tempo.... e, sabe? E eu acho que se é seu amigo 

mesmo, ele vai acabar voltando te procurando numa boa. Mas, de repente, ele precisou 

de um tempo, também, pra aceitar.  

 

DN - Mas, isso você não experimentou, né? 

 

SB - Não. Não posso dizer que eu tenha passado por isso. Mas, eu acho que a gente não 

pode, também, condenar ou falar que aquela pessoa que se afastou não é meu amigo, 

né? Eu acho que, o sentido não deve ser esse. Principalmente, porque o brasileiro não 

tem uma cultura de assimilar a morte ou assumir a morte com naturalidade. E, a gente 

não pode dizer, e não pode fugir ao fato de que ainda tem pessoas que morrem de AIDS, 

né? Como a gente levantou antes, o coquetel é uma possibilidade de qualidade de vida, 

mas não é a cura. E, tem pessoas que a gente convive e conhece e que faleceram, 

inclusive, recentemente. Porque, a forma como a pessoa reage aos medicamentos, a 

rejeição, a adesão ao tratamento... tudo isso influencia muito na sua qualidade. E, às 

vezes, por mais que você tenha uma adesão, tome os remédios direitinho, o seu 

organismo não corresponde da forma como deveria. Então, eu acho que as pessoas... 

assim como você precisa de um tempo, as pessoas também, precisam. E, às vezes, o 

fato... delas imaginarem que alguém tão próxima possa a vir a ficar doente tão cedo... 

né? Porque a gente até assimila, talvez, doença ou morte com idade. E isso, talvez, até 
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seja errado porque a gente não sabe, exatamente, quando a gente vai falecer. Eu posso, 

de repente, não morrer da AIDS, morrer atropelada. (risos) E, de repente, até se as 

pessoas, mesmo não sendo portadoras, tivessem essa consciência iam viver e dar valor e 

procurar intensificar certos momentos, e observar e curtir certos momentos com muito 

maior carinho, com muito maior... amor... do que se imaginassem que tem uma vida 

toda, né? Porque, exatamente, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Pessoas, 

supostamente, saudáveis tem um ataque cardíaco... um ataque cardíaco? Uma parada 

cardíaca e falecem... da noite pro dia. Mas, é uma questão cultural. A gente não 

conversa sobre a morte, a gente não vivencia, é quase como um tabu, também, né? 

Então, eu acho que a gente tem que respeitar o limite de cada um. E, se respeitar, 

também.  

 

DN - Simone, só mais uma pergunta. Quer dizer, quando você... eu não sei se você 

falou, explicitamente, na outra entrevista. (barulho) Quando você pegou o resultado do 

exame... com o HIV positivo, você já tinha informações da AIDS, de modo a saber que 

existia o tratamento? Quer dizer, essas informações que a maioria das pessoas tem, né? 

Quer dizer, existe o coquetel... 

 

SB - Eu não sabia que nós tínhamos acesso... não sabia, exatamente, qual eram os 

remédios, fora o AZT. Eu não sabia que havia até essa infra-estrutura psicológica, que 

os medicamentos eu poderia pegar no posto de saúde. Tanto que quando eu conversei 

com a Branca, ela mesmo me falou que conhecia um rapaz que era portador, mas que, 

no caso dele, ele trabalhava numa empresa grande e essa empresa fornecia a medicação. 

Tanto que, à princípio, também, foi uma das minhas preocupações: como que eu vou 

comprar os remédios? O que eu sabia era que o custo, sabia que existiam os remédios, 

mas não sabia, exatamente, quais. E, sabia que o custo dos remédios eram altíssimos, 

tipo em torno de 1000 reais. E, eu não ia ter condições. Como... que que eu ia fazer? 

Mas, também, eu tava tão perdida no universo de que vou morrer amanhã, (risos) que, 

também, essas questões até que quase se tornaram secundárias. Não conseguia... não 

tinha um raciocínio claro sobre os meus direitos ou o que eu ia fazer. À princípio, eu me 

preocupei mais eu preciso procurar alguém que me oriente, um médico, né? Depois, que 

surgiu a necessidade de dividir essa questão a nível humanitário, né? Ou, talvez, até 

uma necessidade, assim, afetiva. Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu posso 

ter contato, sem haver rejeição, né? Até mesmo, a nível de amizade, de afeto, de 

identificação. Mas, realmente, consciência? Eu sabia que tinha, sabia que tinha alguma 

coisa, lia alguma coisa no jornal, mas consciência mesmo dos direitos, o quê, como 

recorrer, eu não tinha nenhuma.  

 

AP - Simone, uma coisa (?). A partir dessa experiência pessoal, eu convivi com você e 

eu vi a mudança, né? Nesses últimos seis meses na sua relação com o HIV e tal, como é 

que você qualificaria a importância de grupos como o PELA VIDDA por exemplo. Pra 

essa condição que você conseguiu adquirir, né? Você hoje tá legal, você fala de HIV 

sem chorar. Como é que você definiria assim a importância do grupo... 

 

SB - Ana Paula... 

 

AP - ...PELA VIDDA ou de outras ONGS que faz este tipo de trabalho, né?  

 

SB - ...eu não sei, sinceramente, como pessoas que se descobrem soropositivas 

conseguem não procurar um grupo como o PELA VIDDA. Eu não consigo, eu imagino a 
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minha postura antes e depois. Mesmo que eu não venha por alguma circunstância... eu 

não consigo, exatamente, me imaginar longe do grupo, sinceramente, porque eu acho 

que o grupo são as pessoas. E eu me identifiquei, fiz excelentes amizades, né? Com as 

pessoas... do grupo. E essas pessoas se tornaram muito importantes pra mim. E, como 

eu falei, o grupo são as pessoas. Nós fazemos o grupo. E, eu tenho essa ligação muito 

forte com o humano. E, eu não sei como as pessoas, realmente, que se descobrem e por 

mais que elas venham a dividir isso com os pais ou com a família ou com o namorado 

ou com o marido, eu não sei como elas conseguem... eu acho que... 

 

DN - Sobreviver (?) 

 

SB - ...sobreviver. É. Porque é quase como se fosse pesado demais. É até mesmo uma 

necessidade de você saber como o outro convive com isso, entendeu? Como a outra 

pessoa leva... como eu falei quando eu fui a primeira vez que... o menino disse: “Nós 

somos aidéticos felizes.” É mais ou menos por aí, entendeu? Me vislumbrou uma 

possibilidade de felicidade que eu não sabia que existia. E até mesmo porque a AIDS 

gera uma solidão muito grande... Infelizmente, o ser humano ele... se tem como 

referencial, né? E o seu ego fala mais forte. É quase como... você sabe que a AIDS 

existe e outras pessoas são, mas é só você que tem, entendeu? É um lance contraditório. 

É quase como aconteceu comigo, é o fim, né? (risos) A última pessoa no mundo que 

podia ter era eu. Então, você... é quase como um movimento de ostracismo. Você se  

fecha. E agora? Então se torna muito pesado. Quando você divide e tem a possibilidade 

de... de partilhar com outras pessoas, de relaxar, aprender e ver que, sabe? Tudo bem se 

eu sair a noite, dar uma paquerada. Que eu não preciso mudar como pessoa, que eu 

continuo sendo a mesma pessoa... isso veio a partir do grupo. Ele funcionou como um 

espelho. Eu me vê como pessoa através das pessoas que chegaram a essa consciência. 

Então, eu tenho certeza absoluta que foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, 

foi ter procurado o grupo PELA VIDDA. Agora, quer que não seja o grupo PELA VIDDA, 

qualquer outra instituição. Porque, as pessoas tem que se sentir bem, né? Mas é... vale a 

pena procurar. Eu acho que, você tem que procurar se identificar com alguma 

instituição, com algum... se envolver, pra poder... realmente, quando você divide, o peso 

parece que desaparece. Você vê outras perspectivas, você... é... quase como o exemplo 

do filme SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS, você sobe na cadeira e vê as coisas de outro 

prisma, né? Você, você sai do, do seu casulo, né? E, e vê, realmente, que existem outras 

possibilidades, que não é fácil, não é exatamente, fácil não vou aconselhar ninguém que 

pegue AIDS pra mudar a vida e a sua consciência, entendeu? (risos) Não é um exemplo 

de vida a ser seguido, “Pegue AIDS e mude a sua vida.” (risos) 

 

DN - A solução do momento. (risos) 

 

SB - É. Mas, eu acho que, é uma possibilidade de você, tipo assim, fazer uma 

retrospectiva. Eu acho que, o ideal seria que... você nem tivesse que passar pela AIDS 

pra fazer uma retrospectiva, né? Sobre os seus valores, sobre as suas perspectivas...  

 

AP - Então, não foi só a AIDS? Foi a AIDS conjugada com o grupo PELA VIDA que 

permitiu a você essa reavaliação?  

 

SB - E, eu acho que também, eu! Você tem que querer, né? 

 

AP - Claro. 
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SB - Eu acho que, também, tem isso. Porque, tem muitas pessoas que passam anos e 

anos e anos fechado nesse movimento... 

 

AP - Não sai dele.  

 

SB - ...e não sai dele. Essa busca, também, tem que ser sua. Você tem que se deixar 

exercer essa necessidade de... expressar essa necessidade “Eu preciso de alguém.” 

Muitas pessoas, às vezes, não conseguem isso, né? Justamente, pelo preconceito “O que 

eu vou encontrar lá por trás daquelas portas?”, né? “Que tipo de pessoa eu vou 

encontrar.” As pessoas até mesmo passando por situações terríveis... são 

preconceituosas, né? Quer dizer, o que tá ali por trás? (risos) Tudo bem, ele tem AIDS 

como eu, mas e aí? Eu vou encontrar o quê, né? Não pensam que vão encontrar pessoas. 

Eles pensam de uma forma preconceituosa, vão encontrar... prostitutas, que podem até 

ter. E daí? 

 

AP - Bichas.  

 

SB - Bichas, entendeu? Como a gente tava lá falando. Não pensam... é quase como se é 

a categoria ou uma profissão ou um estilo de vida ou uma preferência sexual, é... 

necessariamente aquela... 

 

DN - Por si só definisse alguém. 

 

SB - Exatamente. Definisse... e que a pessoa merecesse. “É culpa sua ter isso”, 

entendeu?  

 

AP - Você pensava isso antes do HIV, Simone?  

 

SB - Eu, eu, eu comentei com a Dilene, eu não sei se eu tinha o preconceito, Ana Paula, 

sinceramente. Eu não posso afirmar. Que como eu dei o exemplo, eu não vivenciava, eu 

não tinha amigos que fossem... Eu conheci um rapaz, realmente, conheci. Ele era 

homossexual e tinha AIDS, por sinal. E, nunca tive preconceito com ele. Mas, aí é que 

tá. Com ele. Nunca tive um envolvimento, realmente, com um grupo, assim, que n 

pessoas fossem homossexuais ou que... porque não fazia parte do meu ciclo, do meu 

universo. Então, até que ponto eu era ou não era preconceituosa? Mas, eu digo que hoje 

em dia, se algum dia eu tive preconceito, hoje em dia, eu não tenho mais. Porque, eu 

passei a ver as pessoas como pessoas, como indivíduos, como ser humanos. Mesmo, 

veja bem, não é porque eu tenho AIDS que eu tenho que aturar qualquer coisa. (risos) 

Tem uma distinção, entendeu? Eu, também, tenho o meu limite. Tem pessoas que eu 

não gosto. Só porque você tem AIDS eu tenho que gostar de você. (risos) Não é assim 

que a coisa funciona, entendeu. Tem que aturar certas malas ou certos malucos, (risos) 

porque tem em qualquer lugar. Principalmente, em qualquer grande grupo, entendeu? 

Porque aí cai na questão da afinidade. Tem certas coisas que você tolera, outras não. Se, 

à princípio, você tava mal, não sei que, talvez você até tolere certas coisas, como 

normais. Mas, depois de algum tempo fala: “Ah, qual é, né? Vai falar isso pra mim?” 

(risos) Eu tô no mesmo barco que você. Você passa, também, a não aceitar certas 

atitudes.  
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Fita 6 – Lado A 

 

SB - É, é... justamente isso que a gente estava conversando agora. É o ser social. 

Realmente a, o... a pessoa não sobrevive sozinha. Ela tem necessidade de... 

 

AP - Ter uma identidade... 

 

SB - ...de uma identidade, de um reflexo, de uma atitude, de não se sentir, digamos, 

anormal, diferente, né? 

 

AP - Isolada. 

 

SB - Isolada, é... até mesmo... exemplos, né? Eu... eu sou muito assim de exemplos. Lá 

no grupo eu conheci pessoas lindas, lindas que eu tenho assim um carinho... fora o... 

meu subgrupo, digamos assim, pessoas que se tornaram exemplos, como a Valéria. 

Poxa, desde o início, praticamente no início da... da epidemia, eu falei eu acho que na 

outra fita sobre ela, que ela me falou que passou por períodos que realmente eram 

difíceis. Então, eu não me considero, hoje em dia, dando a entrevista como alguém 

diferente não. Eu acho que ela sim foi diferente; ela sim enfrentou o preconceito. Por 

mais que eu venha a enfrentar alguma reação de, de algumas pessoas, não vai ser nem... 

nem a metade do que ela teve que passar. Porque pela época que ela descobriu, por ela 

ter assumido... por tudo, né? Pelo número, talvez, até de mulheres, que eram poucas 

mulheres que tinham o virus, então, ela pra mim sim, ela batalhou, ela viveu, ela 

enfrenta, ela tá lá. O Cazu que descobriu adolescente, que o médico virou pra ele e 

deu... parece que três, seis meses de vida... Como uma pessoa com 17, 18 anos, o 

médico vira e fala: “Você tem meses de vida?” E, no entanto, tá aí... dá palestra, fala pra 

estudantes... isso eu acho bonito, acho forte, acho legal; essa garra, essa vontade de 

viver. Por isso que eu, eu...sinceramente, eu não concebo muito, hoje em dia, não aceito 

muito, quer dizer... eu sei que as pessoas têm um tempo, têm um limite (risos), têm 

mas... e eu sei que outras pessoas, é... me questionaram e julgaram que eu andei rápido 

demais, tipo assim, nessa evolução de descobrir e me revelar e me aceitar e contar pra 

todo mundo, de certa forma... mas ao mesmo tempo, quando você se depara com essas 

pessoas, você vê que... Gente! Não acho que o caminho não é, não, não é  por aí não, 

sabe? É... você tem que procurar viver, não vou deixar que me enterrem antes do tempo. 

Pior ainda, eu não vou entrar num caixão (risos), entendeu? Nem deixar que me 

enterrem, nem vou me enterrar! Então, eu sinceramente eu devo confessar que hoje em 

dia eu não tenho, talvez certa... é... eu procuro ser tolerante mas não tenho muita 

paciência assim com muitas lamúrias, sabe? Muitas... assim... É, é... tenho... o meu 

limite é um tanto...  como eu sou, eu me considero uma pessoa educada, eu disfarço e... 

(risos). Mas quando eu vejo que a coisa está ficando assim muito pesada, é claro, eu 

procuro ajudar... mas é... eu procuro ver alguma reação na pessoa, entendeu? Eu procuro 

fazer com que ela enxergue e olhe pros lados... porque com a pessoa que continua: 

“Ah...”, sabe? Naquela... “Ah... Meu mundo caiu, meu mundo caiu, meu mundo caiu...” 

(risos) Isso vai me angustiando porque parece que... pôxa! Sabe? Dá uma... olha prá 

dentro, né? Descobre alguma coisa aí. Será que não está faltando nada, né? O que que 

você, o que que você julga que você é, né? Quais são as suas expectativas em relação a 

você? É, é... quase como... quando uma pessoa, por exemplo... eu li uma vez uma 

reportagem e... tinha uma mulher que afirmava que dava... supervalorizava a beleza e 

ela era uma mulher muito bonita... até que ela teve um câncer e teve que extrair um seio 

e ela teve pra sobre... até por uma questão de sobrevivência, ela teve que se aceitar, ela 
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teve que buscar nela valores que ela não se... não se julgava, quer dizer, ela... eu acho 

que ela se desmerecia até. Era quase como se as pessoas só se aproximassem ou só 

fossem amá-la, ou ela só fosse merecida de amor devido à beleza. E, no entanto, eu acho 

que a beleza não é eterna, né? Você envelhece. Mas a forma como você vai envelhecer, 

o modo como você envelhece, você estar bem com você mesma, vai fazer toda a 

diferença... Você vai chegar lá bonita. E tem outra questão: eu sinceramente, admiro 

muito mais uma mulher de idade bonita do que uma garotinha bonita, porque até é fácil 

ser bonita com 14, 13 anos... quando a natureza mais ou menos, de certa forma, até 

contribui... 

 

AP - Colabora (risos) 

 

SB - ...colabora... 

 

DN - Muito. (risos)  

 

SB - ...né? Mas você com... não sei. Você mulher, você trabalha fora, você cuida da 

casa, você... a mulher acumulou funções, né? Na independência da mulher, na realidade, 

ela se sobrecarregou, né? E você ainda tem que se cuidar, você tem que se... gostar de 

você. Não é nem uma obrigação, é um prazer, né? Você se cuidar, você se olhar no 

espelho e falar: “Sou linda.” (risos) É o mais importante, entendeu? E não é só linda 

exteriormente, é você saber que você... você tem algo a ver, você tem o que contribuir, 

eu acho que todo muito tem algo a dizer. 

 

AP - Você chegou a essa conclusão em relação a você? 

 

SB - Eu acho que, de certa forma, eu sempre soube que eu tinha algo a dizer, Ana, 

mas... era tímida, era envergonhada, e por isso, eu não dizia, entendeu? Eu, eu... me 

reservava. Eu pensava assim: “Ih! Não sei. O que que vão pensar de mim?”, entendeu? 

eu acho que era isso que me limitava mais. Hoje em dia eu não sei nem se foi bom ou 

ruim, porque hoje em dia eu penso e falo mesmo (risos), quando eu vejo... Às vezes eu 

falo assim: “Ih! Será que eu peguei pesado?” Apesar de que eu ainda tenho... eu acho 

que um certo jeitinho e eu procuro ter um cuidado no que, no que eu vou falar pras 

pessoas, porque eu acho que você... cada um reage de uma forma diferente, né? Então... 

existem meios de você atingir a pessoa sem agredí-la. Eu acho que a resposta não é 

agressão. É você realmente plantar a sementinha, né? E rezar para que a pessoa regue, 

porque tem certas coisas que só você pode fazer por você mesmo. É... tem pessoas que 

eu... não sei, que freqüentam o grupo, mas parece que... sabe? Não conseguem sair da... 

daquele caminho ou ver perspectivas, ou... 

 

AP - Mas você não acha que as experiências de vida contam muito, assim, o momento 

que você tá vivendo, assim... no seu caso, a sua idade, o seu convívio social, você acha 

que não contou, não conta até hoje pra que você conseguisse... o momento que você foi 

contaminada... a coisa de existir os remédios... você não acha que isso não contou não 

pra... (pigarro) pra que você conseguisse dar esse salto assim de informação...? 

 

SB - O, e, Ana, e, eu acho que o, o momento, ele influencia. Mas além do momento 

existe alguma coisa é... uma base... eu acho que seria... é o que é a verdadeira vida 

mesmo. É...é uma coisa que explode dentro de você e fala: “Eu quero viver”, sabe? É 

uma coisa assim tão forte. 
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AP - Chegou em mim (risos). 

 

SB - É, entendeu? É uma, uma, uma coisa assim que... sabe? Que isso!? Ei! Vou deixar 

que você me enterre...  não! Deixe eu respirar!... É uma coisa assim tão... interna, tão 

forte que... é quase como se você jamais pudesse supor que você teria essa garra, 

entendeu? E, e, às vezes você precisa olhar essa garra nos outros pra descobrir que você 

tem ela também, né? Por isso que esse reflexo do Grupo, né? É você se descobrir. Eu 

acho que o Grupo tem essa função: você se descobrir.  

 

AP - Agora, eu acho que o Grupo tem uma outra coisa legal, assim, ele é um exercício 

de tolerância, né? Porque lá você vê nitidamente como a AIDS é uma questão de 

representação mesmo. Cada um vive e entende a AIDS de uma forma muito particular. 

Tanto que tem as pessoas que choram por meses e anos, né? Outras superam rápido, 

outras... 

 

SB - É... você tem... 

 

AP - ...tratam, outras não tratam... 

 

SB - ...tem realmente que ter paciência e, e procurar fazer com que as pessoas vejam 

que tem perspectivas e passar o lado bom, né? Realmente tem pessoas que demoram e 

adiam o tratamento assim meses e meses e meses e às vezes chegam a beirar situações 

de saúde quase que críticas pra realmente começar o tratamento. Mas eu entendo essa 

dificuldade. Eu acho que o mais importante é você... é... não impor, né? Você tem que 

se tratar. Mas procurar alertar, procurar... é o que eu falei aquele lance de plantar 

sementinha mesmo: “Oh, pôxa! Eu tô tomando... o tratamento tá me fazendo tão bem... 

Ó! Lê isso daqui, não é interessante? Tá falando, alguma reportagem que fale sobre os 

benefícios de um tratamento”, entendeu? É... ou até mesmo alegrar um pouco: “Ah! 

Vamos sair? Vamos tomar um chopinho?” De repente era tudo que aquela pessoa 

precisava, descontrair um pouco. Realmente, a gente tem que ter paciência... 

 

AP - Mas você chamaria qualquer pessoa no Grupo pra ir tomar um chopinho, por 

exemplo? 

 

SB - Não. 

 

AP - Pois é, isso que eu tô falando... como... 

 

SB - Não, eu tenho que realmente ser sincera. Porque cai naquela questão como eu falei 

de afinidade. Mesmo porque eu acho que nem todos iriam sair pra tomar um chopinho 

comigo. 

 

AP - Claro, exatamente. 

 

SB - Até mesmo porque o fato de eu ter me assumido... eu já percebi que em certas 

pessoas e em discussões de Tribuna... algumas pessoas que não se assumiram ainda, 

deixa eu colocar melhor, se sentem pressionadas ou algumas vezes acuadas por ainda 

não terem se assumido... e eu entendo as circunstâncias, mas a cobrança não é minha, é 

delas... entendeu? Mas isso funciona como um ponto divergente. Elas imaginam que eu 



   

87 

 

a condenaria por ela não ter se assumido... então, ela nem procura saber qual seria 

minha opinião. No entanto, eu poderia aceitá-la e, e, provavelmente, aceito numa boa. 

Porque eu sei que cada um vive uma circunstância diferente. Eles não têm a minha 

família, o meu emprego, ou uma condição social, ou um respaldo que talvez eu tenha. 

Porque, mal ou bem, se eu perder o meu emprego, não é uma grande pensão, mas eu 

tenho a pensão da minha mãe.  

 

DN - Tem onde morar... 

 

SB - Eu não julgo que meu pai iria me expulsar de casa... são situações... 

 

AP - Que fazem diferença. 

 

SB - ...que fazem completamente diferença de uma pessoa que depende de emprego ou 

de, de... a gente tem que imaginar também que a AIDS pode levantar questionamentos... 

não sei se eu li ou a gente tava conversando sobre isso... de , de uma condição... Ah! 

Nós estávamos conversando outro dia sobre isso... de vida particular. É... por exemplo, 

no caso, de um drogado... 

 

DN - Publicizar, não é? 

 

SB - Publicizar, exatamente... 

 

DN - ...aspecto particular da vida... 

 

SB - ...levantar questõe, questões que muitas vezes a família tende a... a esconder. Às 

vezes até sabe que o filho é usuário de drogas, mas não quer ver, prefere não ver. Então 

a AIDS levanta questões e comportamentos pessoais que... muitas vezes revelam 

situações que a família não aceita e gera conflitos, né? Então são questões muito 

delicadas. Eu tenho essa concepção. Quando eu digo que eu não tenho muita paciência 

assim pro choro eterno, é porque tem hora que voc... dá vontade de pegar a pessoa e 

sacudir (risos), entendeu? Mas... eu me controlo, porque eu sei que... não é, a 

dificuldade não é da pessoa. É minha... 

 

DN - Até porque o choro eterno vai, vai interferir no, na sua alegria... 

 

SB - ...na sua alegria... É, e também na... na minha condição atual, né? Na minha...que 

eu precisei consolidar essa estrutura, né? Essa base. Então, é... é quase como se 

minassem essa minha afirmação. Que, de repente, eu não vou dizer que são todos os 

dias que eu acordo que eu falo assim: “Hoje o sol tá brilhando, tá tudo maravilhoso.” 

  (interrupção da fita) 

 

SB - Então apesar de eu aceitar e entender, de certa forma, eu também tenho os meus 

limites. Então eu tenho que me respeitar também, até mesmo porque o fato de eu recuar, 

é... é um... naquele momento ou num determinado momento, é... uma forma de eu me 

resguardar pra que amanhã, se ela viesse até mim chorando, eu poder recebê-la bem, 

né? E ter paciência e dar força e estar legal. Porque a gente tem que também se respeitar 

muito, assim, né? Pra também não ultrapassar o meu limite. E também não vou jogar... 

a... as... eu acho que não seria válido eu jogar em mim as dificuldades nela, tipo assim, 

não impor a ela uma condição, um momento que eu tô vivendo hoje, de aceitação... 
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Porque eu tenho consciência de que foi um processo. Pra uns pode ter sido rápido, pra 

mim eu não sei se foi ou não... eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra aprender, pra 

dividir, pra vivenciar, é... talvez pra ensinar também, mas... eu passei... pelos meus 

momentos e... e... as dificuldades que eu enfrento provavelmente não são as mesmas 

que ela enfrente. Tem todo uma... condição, história de vida, e etc.. É uma questão de 

respeito, tem que ser muito grande e... a gente tem que esperar que a outra pessoa, de 

certa forma,  também compreenda isso. Que existe o momento de sentar, de chorar, de 

falar e existe o momento também de se calar, né? De você se reservar. Não 

necessariamente, você vai tá deixando de dar o apoio, de dar o apoio. Eu acho que às 

vezes até o fato de você tá junto, um toque assim de... de tocar, segurar na mão ou 

passar a mão no cabelo, falar: “Tudo bem!” Só! Ou deixar que o outro fale também faz  

parte, viu? Tem horas que você não deve contar com a sua experiência, você deve ouvir. 

Que a pessoa vai chegar ao ponto dela... 

        Agora, é engraçado... eu acho que eu tenho mania de falar é engraçado... (risos) É 

horrível isso! Você levantou sem querer uma, uma questão também super complexa o 

lance de filhos, né? A princípio, eu imaginei assim: “Nããão!” Eu sempre sonhei ter um 

filho, é... antes do HIV. É... só que eu sempre associei, eu acho que eu sempre fui muito 

responsável, eu não julgava que eu queria ter um filho que eu não tivesse condições de 

sustentá-lo e eu sempre tive a idéia de que o meu filho, é... não necessariamente eu 

estaria ligado a um marido, mas gostaria que meu filho tivesse um pai. Isso sempre foi 

uma representação muito forte, eu acho que a criança tem direito a viver um pai. Então 

eu... acho... é um indivíduo, é uma pessoa que merece todo carinho, todo amor e eu acho 

que... se tiver ligação matrimonial, tudo bem. Mas se não tiver eu queria que ele tivesse 

esse referencial, né? Aí a princípio, foi a primeira pergunta que eu fiz pro meu médico: 

“E filhos?” (risos) Eles realmente não recomendam que a gente tenha filhos porque... 

a... a mulher se torna mais frágil, né? Apesar de existir tratamento hoje em dia, de forma 

que a criança possa a não... não ter o víru... se soroconverter, né? À principio me, me 

surgiu um fantasma: “Ah! Mas existe aquela percentagem. Mesmo pequenininha. Ela 

existe (risos). Será que eu tenho direito de...” Porque é uma situação diferente: eu 

peguei AIDS, é... por uma circunstância... eu não procurei exatamente, eu acho que 

ninguém procura conscientemente a AIDS. Mas por, por atos meus, né? Por não ter 

usado a camisinha por qualquer circunstância, por ter acreditado que eu conhecia os 

meus parceiros... eu não sei...  

 

AP - Você acha que existem pessoas que procuram a AIDS? 

 

SB - Sim, assim como as pessoas, tem pessoas que procuram o suicídio, se jogar da 

janela, ou por uma questão social, como a gente tava discutindo anteriormente. Porque a 

AIDS de qualquer forma dá talvez uma  condição de conseguir certos, atenções que ela 

não tinha antes, pode ser de certa forma financeira, pode ser carência... 

 

AP - Ah! Você não está falando de comportamento... A que você está se referindo 

especificamente quando você fala que... 

 

DN - Condição psicológica que leva determinadas pessoas a...  

 

SB -  A, a se expor... 

 

DN - ...se expor a uma contaminação. E ela deu um exemplo claro, como algumas 

pessoas cometem suicídio, quer dizer, procuram a morte, né? 



   

89 

 

 

SB - Aí, é... sempre pairou assim na minha cabeça essa... essa dúvida dessa pequena 

percentagem, né? Da possibilidade do meu filho vir a ter AIDS. Eu levantei também 

algumas questões e... isso é muito complexo, porque tem pessoas que se descobriram 

soropositivas através da gravidez, tem outras que tiveram filhos depois da condição e eu 

sinceramente eu acho que eu não tenho o direito nenhum de condenar mulher alguma 

pelo desejo de ser mãe. Eu acho que ninguém nasceu para ser mãe, mas eu acho que é 

um desejo tão natural, tão básico, que eu não tenho o direito de questionar uma mulher, 

é... pelo fato dela querer realizar, mesmo ela sendo soropositiva. Uma vez eu coloquei 

que eu julgo que eu seria a mesma mãe... eu julgo não. Eu seria a mesma mãe se eu 

adotasse uma criança. Porque eu acho que o amor independe de você gerar, apesar de 

que há uma circunstância diferente: eu acho que deve ser lindo você sentir um neném 

mexendo na sua barriga, passar por aqueles momentos dos nove meses, poder 

amamentar, que é uma condição que a gente não pode... É... mas eu acho que no 

processo de aprendizado e aprender a conviver com a AIDS, às vezes, a gente começa a 

se per... perdoar que eu digo assim, a, a, aceitar, de repente, de querer correr riscos. Eu 

não posso te afirmar, Ana Paula, que se realmente eu conhecesse um cara, não digo que 

de forma nenhuma que é... bom, se ele fosse negativo, só com inseminação artificial 

(risos), porque eu não, não, não acho que valha... não é valeria a pena, não é assim, eu tá 

preterindo meu filho a um homem, mas eu acho que seria... eu posso tomar os cuidados 

que meu filho não seja portador, já com ele eu não, não teria tanta garantia que ele não 

se tornasse, né? E se eu conhecesse, por exemplo, um soropositivo e se a gente estivesse 

em condições saudáveis, legais mesmo assim, estabilizados de saúde, se de repente eu 

não correria o risco, claro seguindo o tratamento... de ter um filho. É... eu sei que é uma 

questão super polêmica, inclusive, no Grupo. Que algumas pessoas condenariam, outras 

diriam que não vale a pena pelo risco, que a criança pode ou não e a percentagem tá 

cada vez menor, mas pelo risco que eu correria com a gravidez... E eu sei também que é 

uma questão extremamente polêmica, porque a gente tem que imaginar o outro lado que 

é: será que eu teria condições de viver pra ver meu filho crescer? que é um outro lado 

que as pessoas não costumam também se questionar em relação à AIDS, né? de que de 

repente seu quadro pode vir a deteriorar de tal forma... 

 

DN - Que a gravidez, inclusive, pode ajudar nisso, né? 

 

SB - ...pode ajudar nisso por n circunstâncias e você não vê seu filho crescer e... seria 

mais um dos que eles chamam, né? Os órfãos da AIDS. Que é uma questão também 

delicada, porque você tá se tratando, você tá... quando você assume com o seu parceiro 

o  fato de você ter um filho, a responsabilidade é dos dois, os dois estão correndo risco, 

mas envolve um outro ser humano, que é a criança e ela não optou, né? Ela não tá aí pra 

dizer. Ao mesmo tempo... ela pode não ser, pode nascer extremamente saudável e eu 

posso viver anos e anos e anos e ver meu filho crescer... e... não sei pode até surgir a 

cura da AIDS. Ou então eu poderia não ser uma portadora, é... ter um filho e morrer 

atropelada, como a gente já levantou. Quer dizer, são tantas as suposições... porque eu 

só comecei a questionar por esse lado, de que eu poderia morrer não da AIDS, quando 

eu conversei com uma amiga minha que não era portadora. É incrível como às vezes 

você precisa de outros referenciais pra poder te dá opções. Quando eu levantei essa 

questão pra ela, que eu falei: “Eu não sei. Eu gostaria mesmo de ter um filho...” Aí ela 

falou: “Simone, você...” Aí eu levantei justamente essa hipótese, né? De que eu pudesse 

morrer. Aí ela falou: “Simone, você pode morrer até atropelada na esquina.” Eu falei: 

“É. Você tá certa. Não existe... na realidade, não existem garantias...” 
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DN - Existem possibilidades, né? 

 

SB - Possibilidades. 

 

DN - Certezas não se pode ter mesmo. 

 

SB - Exatamente. Então... 

 

DN - Até porque você está dizendo que se tivesse um filho seria com um soropositivo, 

também, né? 

 

SB - É. A probabilidade seria maior 

 

DR - Seria maior, quer dizer, então você... quer dizer, seu filho teria a possibilidade de 

ambos os lados. Não de ser... de ter HIV, mas de perder pai ou mãe... 

 

SB - Ah! sim... mas é... 

 

DR - Dentro do raciocínio que você tá tendo. 

 

SB - É. Mas é...  ao mesmo tempo, realmente, seria super fatídico os dois morrerem na 

mesma época (risos). Imagine enterrar mãe, pai e o filhinho morrem de AIDS, aí daria 

uma manchete horrorosa. (risos)  

 

AP - Com certeza, extremamente sensacionalista. (risos) 

 

SB - Tipo Romeu e Julieta, né? Mãe morre no parto... Ai, Meu Deus, que horror! Cruz, 

credo! (ruído) Filho vai junto e pai se suicida. Ai, que horror! (risos) Gente, desculpa! 

(risos) Nem por brincadeira... (risos) É trágico, não é cômico! (risos) Não, é porque até 

as coisas trágicas, né? Olha hoje em dia eu realmente eu às vezes procuro ver o lado 

humor mesmo nas situações mais tétricas assim. É que eu acho que não vale a pena 

você levar tudo muito assim à sério (risos) fica uma coisa tão sem sentido. Eu acho que 

é por isso que existem tantas brigas, tantas guerras, né? Às vezes eu imagino, 

sinceramente, que você devia pegar esses presidentes... Irã, Iraque, essas coisas assim, 

em vez de fazer guerrilhas, pega os dois coloca, sabe essa briga de galo? Coloca eles 

asim num ringuee vão lá resolvam suas dificuldades e aí se matem, entendeu? Vai 

levar... famílias, gerações, brigas de anos e anos e anos por orgulho, por pretensões, né? 

Por... Gente é tão sem sentido isso, né? Se as pessoas fossem mais humanas, mais... 

sabe? Olhassem pelo outro, pensassem assim de uma forma mais positiva. As pessoas se 

preocupam muito, infelizmente, com a vida dos outros, não é nem pelo bem, é pro lado, 

né? Pejorativo... até mesmo pra, é... de repente ocultar suas próprias dificuldades. Às 

vezes eu acredito, sinceramente, que aquela pessoa que condena muito o outro é porque 

ela tem um profundo desejo de vivenciar aquela experiência que o outro... o tem e como 

ela não tem força de vontade suficiente pra se assumir, ela condena, né? Mas é pra 

ocultar um desejo assim realmente de viver aquela experiência... tipo... eu realmente, eu 

acho que todo homem que, por exemplo, diz assim: “Não! Isso é coisa de gay.” (risos) 

Eu acho que na realidade, ele tem um desejo profundo de se relacionar com homem e 

oculta esse desejo, entendeu? (risos) Nessa posição machista e preconceituosa... (risos) 

 



   

91 

 

DN - Mas é também porque os opostos, os extremos estão muito próximos, na verdade, 

porque se você fizer isso eles se juntam. Então, o muito machista demais (risos) tem o 

outro lado, o feminino também tá muito próximo, né? Muito próximo... 

 

SB - Muito próximo. As pessoas... 

 

DN - ...então, isso, isso no fundo pode ser uma grande verdade! (risos) 

 

SB - As pessoas têm, né? Uma dificuldade assim tão grande! “Que é isso?” Eu acho 

essas expressões assim tão carregadas. Uma vez, eu discutindo com os meninos, aí eu 

até falei assim: “Ah! eu acho que é... é uma afirmação muito... muito séria pra você falar 

assim: ‘Pro resto da vida eu vou ser gay’. Quem sabe um dia vocês não se descobrem 

amando uma mulher?” Eles começaram a rir. “É. Pode até acontecer, né? Que vocês 

sejam pra vida toda, mas imagina, né? Uma vida inteira... você sabe o que você vai tá 

pensando daqui a alguns anos, né?” (risos) Uma afirmação assim tão... aí eu até 

brinquei, eu falei: “Pôxa! Freud não disse que a evolução sexual é pra você gostar do ser 

humano, pelo ser humano e não pelo sexo?” Aí eles começaram a rir, a gente brinca 

assim, né? 

 

AP - Mas eles não concordaram? 

 

SB - Não. Eles dizem que gostam de homem, é impressionante, né? Eu também. É 

bom!! (risos) Aí eles falam: “Ah! aqueles músculos...” Pois é! Faz uma diferença... 

(risos) 

 

DR - Outro elemento de identificação de vocês, né? 

 

SB - É. Pois é! Nós temos algo em comum... por sinal, é meio triste, né? porque é uma 

concorrência... 

 

AP - É complicado sair com eles... (risos) 

 

SB - É uma concorrência. 

 

AP -  Não. É verdade... (risos) 

 

SB - Eu me lembrei uma vez uma entrevista que a minha irmã fez na época de escola. 

Que ela ficou, porque é incrível quan... quando você não se coloca na posição do outro, 

você não... tipo assim não vê... que o cara era um gay assumido, né? Ela tava fazendo 

uma entrevista, assim com homossexuais e eram poucos que realmente decidiram falar. 

Aí ele falou assim... aí ela falou: “Ah! Não sei, não. É... é porque eu gosto de homem.” 

A minha irmã falando assim, né? “Não sei, né? Assim... a minha preferência e tal...” Aí 

o cara virou e: “Ah! Mas eu também!” (risos) Aí, de repente, eu me lembrei e segui o 

mesmo exemplo, né? Aí ela falou: “Gente!” Porque ele tava querendo dizer que ele não 

gostava de... outro gay, ele gostava de homens, né? Tipo assim, ah... (risos). É... que 

concorrência, né? Que coisa, ficou aquele clima meio engraçado no ar... Mas... o lance 

eu acho que a gente tá aqui mesmo para aprender a viver, né? Pra evoluir. Eu acho que a 

gente... é... eu acho que a arte de viver é... quem foi que disse isso? É você brigar as 

vicissitudes, né? Você aprender a superar os problemas... e você... ou então a conviver 

com eles da melhor forma possível. Eu acho que é... é a grande saída. 
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DN - Simone, eu acho que... 

 

SB -  A gente disse tudo... 

 

DN - ...a gente, é... Perguntaria mais alguma coisa, Ana Paula?  

 

AP - Não... 

 

DR - Eu acho que tá legal. Eu só tô me lembrando aqui é... o texto que você escreveu 

pra revista, você ficou de trazer hoje? 

 

SB - Fiquei... 

 

DR - Que aí eu ia pedir pra você ler no gravador... mas não trouxe não, né? 

 

SB - Não... Mas se não tiver problema, Ana Paula pode gravar lá no PELA VIDDA, eu 

posso ler lá. Ela pode levar essa fita, eu, eu leio e... 

 

DR - É, porque a gente pode ter o texto escrito, mas ter gravado acho que... seria legal 

também, entendeu? Quer dizer, de certa forma faria parte da entrevista também... 

 

SB - Ah, tá. 

 

DR - Tá? Fica combinado, então? 

 

SB - OK. Fica sim. 
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Data: 08/02/1998 

 

Fita 6 – Lado B 

 

AP - Dia 8, como havia sido combinado na última etapa da entrevista, Simone Borges 

vai ler pra gente o texto que ela fez e que foi publicado na edição de dezembro da 

revista MULHER DE HOJE. Vamos lá, Simone? 

 

SB - “Oi, meu nome é Simone e eu sou soropositiva. E você?  Tudo bem, eu posso vir a 

gostar de você mesmo que não seja tão positivo como eu. Isso não é uma ameaça e sim 

um convite. Não me tornei um invólucro inteligente que possui as condições ideais para 

a replicação do vírus. Não se aproxime. 

     Sou Simone, uma pessoa como você, uma possibilidade e cultivo uma esperança em 

particular: o dia da cura do preconceito, da discriminação e da AIDS. Os dois primeiros 

são os principais agentes da disseminação do vírus que se alimenta da ignorância. 

    O uso do preservativo é um ato de amor por si mesmo e por seu companheiro. E não 

somente pela AIDS, mas também por causa de doenças sexualmente transmissíveis ou 

de uma gravidez precoce indesejada. 

   O medo e a negação da hipótese de ser um portador levam à irresponsabilidade e à 

não prevenção, como se fossem esses os antídotos contra a existência do HIV. E com 

essas atitudes sucessivamente preconceituosas impede-se o tratamento, adia-se a 

medicação que significam a esperança e qualidade de vida ao portador. 

     Talvez a AIDS tenha vindo para promover uma revolução de valores e quebrar tabus 

e hipocrisia de uma sociedade fundamentalmente individualista, acrescentando 

significados às palavras Solidariedade, Amor e Vida. E este será o dia da cura da 

humanidade. 

     Quanto à minha consciência e percepção devo às pessoas que conheci no GRUPO 

PELA VIDDA, que lutam desde o início da epidemia, quando a falta de recursos, 

medicamentos e conhecimento sobre o HIV geraram desesperança e condenavam à 

morte em vida. 

     Eu estou vivendo e você?  No entanto, a luta continua contra a morte social, a 

politicagem, a burocracia que impedem ou atrasam o acesso aos remédios que nos são 

vitais e levam à comercialização da saúde. E se você concorda comigo, pense que a 

indiferença é que contribui nos atos de omissão. Mas não é tarde. Aprenda a conviver 

com a AIDS, seja solidário, um positivo psicológico. Aja com amor. 

        Meu nome é Simone e sou positiva. Muito prazer.” 

 

AP - Bom, Simone, obrigada. 

 

SB - De nada. 

 

 

 
 
 


