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a organização de oficinas para treinamento de agentes multiplicadores nas empresas; 

cita o documento “Aids-2” enviado pelo Ministério e explica, em detalhes, a proposta 

voltada para prevenção no local de trabalho. A flexibilidade do Grupo ao negociar com 

as empresas as formas de pagamento das palestras; cita algumas experiências de 
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diálogo com o marido sobre fidelidade e uso de preservativo. A proximidade com as 
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perceber e se disponibilizar diante do estado de angústia da funcionária.  



   

5 

 

 

Fita 2 – Lado B 

 

Ressalta a importância das ONGs que atuam com seriedade na luta contra Aids, citando 

como exemplo os grupos Pela Vidda e o Sim a Vida; o papel destas instituições no 

processo de mudança na percepção da doença. A visibilidade do Pela Vidda e o 

reconhecimento público do seu trabalho; o crescente interesse das empresas; elogia a 

seriedade de seu trabalho institucional. Finaliza, apontando à necessidade de relações 

mais solidárias entre as pessoas; rejeita veementemente o comportamento 

preconceituoso e intolerante dos que categorizam os soropositivos através da forma de 

contágio, rejeitando os homossexuais e vitimizando os hemofílicos e os demais 

transfundidos.  
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Data: 20/03/1998 

 

Fita 1 – Lado A 

 

DN - Vamos dar início a entrevista, a segunda etapa da entrevista com Ana Maria 

Bontempo. Hoje são... 20 de março de 1998. Os  entrevistadores são Dilene Raimundo 

do Nascimento e Ana Paula Zaquieu. A gente tá no Rio de Janeiro.  

 Ana Maria você ia começar na, na última vez, a falar como é que você começou 

a se envolver com a questão da AIDS.  

 

AB - É, certo. Porque conforme eu disse, né? Eu, nos Estados Unidos não me interessei, 

quando eu estava morando lá, eu não me interessei em fazer, em participar de nenhum 

curso dentro dessa linha. Pensando exatamente eu trabalho, a empresa onde eu trabalho 

no SESI, eh... eu não lidava com esse tipo de clientela. Quer dizer, na minha época, 

naquele tempo tinha esse preconceito, né? Eh... Homossexual, usuários de droga ou 

profissionais do sexo. E retornando ao Brasil final de 90, eu voltei a trabalhar no SESI 

e... e realmente, eh... quando foi mais ou menos em janeiro, conversando com um 

colega médico, é... ele estava com uma revista americana e tudo que era escrito em 

inglês, eu tava ainda naquele auge lê tudinho de inglês, eh... sobre AIDS. E eu conversei 

com ele: “Puxa! Isso... nos EUA...” - comentei sobre o assunto. Ele falou assim: “Mas, 

acontece que a AIDS, também, aqui no Brasil, tá se desenvolvendo muito rápido. Tá 

num processo muito acelerado de contaminação das pessoas.” E aí eu comecei a me 

interessar. Eu disse: “Oh! Mas aqui no Brasil? Mas não é só homossexual? Ele disse: 

“Não! Ainda a incidência é grande entre os homossexuais...” e começamos então. Eu 

comecei a me interessar pelo assunto. Ele falou: “Eu acho que é uma, uma área 

interessante pro serviço social atuar. Se você voltou e quer uma coisa nova, uma coisa 

diferente, eu acho que a AIDS é um tema muito interessante. Eu acho que é uma coisa 

que... como profissional.”  

 

DN - Essa pessoa era do serviço médico do SESI? 

 

AB - É do serviço médico do SESI. Um colega de equipe, porque eu trabalhava numa 

equipe multiprofissional. E ele era um dos médicos. Ele é o Eduardo Pereira Marques, 

ele é médico até no Hospital Pedro Ernesto. E na época ele trabalhava, tinha clientes 

portadores do vírus HIV/AIDS. Ele aí começou a falar do trabalho dele. E a falar assim 

com tanto entusiasmo, com tanto carinho... 

 

DN - Isso em que ano foi mesmo? 

 

AB - Eh... isso já foi início de 91, janeiro de 91. E ele começou a falar isso com muito 

entusiasmo, falando em termos que nós poderíamos no SESI fazer um fórum de AIDS, 

de prevenção a AIDS, e que ele tinha alguns contatos nos Estados Unidos, talvez, as 

pessoas pudessem vir. E eu aí eu comecei a achar que era uma coisa diferente, 

realmente, uma coisa assim interessante. E ele me emprestou uma série de coisas, eu 

comecei a ler. E... e realmente, quando foi me parece quando foi em 90... em 93, nós, 

realmente, fizemos um fórum de DST/AIDS, eh... e foi muito interessante e vieram 

algumas pessoas até da AIDS FUNDATION e foi muito bom. Mas, aí, bom. Eu comecei a 

                                                           
 LEGENDA: 

Palavra sublinhada: demonstra ênfase na fala. 

Ininteligível: palavras incompreensíveis devidos a problemas de gravação ou fala. 
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ver a visão assim do serviço social nesse campo. Mas, mesmo lá dentro da empresa, o 

SESI, não houve assim muito interesse, entende? Por parte dos outros profissionais. 

Eduardo, realmente, que era interessado. E uma coisa aí, que eu, eh... comecei a... 

comecei a... a observar, por exemplo, já pro final de 91 e 92 a incidência de mulheres 

portadoras do vírus HIV. Então, e eram mulheres assim com relações é.... é... mulheres 

casadas, com filhos e eu vi, então, o seguinte: “Poxa! São pessoas como eu.”  

 

DN - Só um instantinho, isso você observava no atendimento ... 

 

AB - Não, olhando.  

 

DN - ... que você fazia no SESI? 

 

AB - Não, não, não. Não no atendimento.  

 

DN - Acompanhando, tá. 

 

AB - Mas, lendo, eu tava lendo, acompanhando dados estatísticos mesmo. Porque o 

Eduardo era uma pessoa que sempre muito atualizado com dado estatístico. Então, tudo 

o que ele recebia ele passava pra mim. “Olha, veja. Eu não tô comentando com você 

que a AIDS tá aumentando. Olha aqui, esses dados estatísticos, esse aqui é do Brasil, 

esse aqui é do exterior.” E eu comecei a observar que as mulheres estavam sendo 

contaminadas. E eu falei: “Poxa, então, esse grupo de risco, eu inclusive estou inserida 

nesse grupo de risco.” Quando na realidade é um comportamento de risco, né? Mas, 

naquela época a gente ainda usava a expressão grupo de risco. Então, realmente, eu 

comecei a achar que o tema era muito importante. E, e... comecei a procurar na 

comunidade organizações não governamentais que trabalhavam com isso. E aí eu tive o 

contato com o grupo PELA VIDDA. E comecei a fazer... e o grupo PELA VIDDA nessa 

época, ele funcionava na Sete de Setembro junto com ABIA. E eu estive lá, naquela 

época eu procurei fazer um treinamento pro, pro Disque-AIDS, mas o treinamento era 

durante o dia, e eu não podia participar. Porque eu tava trabalhando. Mas, eu sempre 

pegava os Boletins da ABIA e começava, e lia, discutia com os profissionais de serviço 

social na minha área, e sempre procurei... Quando foi primeiro e aí a partir daí todo 

primeiro de dezembro dia mundial de luta contra a AIDS, a gente fazia algum, algum 

movimento interno, né? 

 

DN - No SESI.  

 

AB - No SESI. Uma vez nós chamamos o grupo SIM A VIDA e cedemos um espaço lá do 

teatro e eles fizeram... houve um debate, uma mesa redonda. E foi feito uma 

apresentação, também, em termos de poesia e canto. Poesia elaboradas por portadores, e 

sempre alusivo ao tema da AIDS. E aí eu achei que, também, era interessante que a 

gente fizesse exposição de trabalhos manuais deles, porque poderia vender. E foi muito 

interessante isso. Foi em noventa e dois, não noventa e três, foi em 93. E, aí, eu comecei 

a participar. Participei do grupo... do grupo  SIM A VIDA durante um tempo. Ia a 

algumas reuniões deles. Sempre... aí foi, comecei a ter essa vivência... 

 

DN - Esse grupo foi uma ONG criada em função da AIDS, também? 
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AB - É. Agora... agora é uma ONG. Antigamente não era. Mas, agora é uma ONG, o 

grupo SIM A VIDA. Eles têm uma linha diferente do PELA VIDDA. Eles trabalham, 

realmente, com pessoas soropositivo, eles têm um grupo terapêutico, né? De 

soropositivo. Nessa época eram mais abertos a gente podia, quem não fosse 

soropositivo podia participar mais. Agora, eles estão mais fechados um pouco. Mas, 

fazem um trabalho muito brilhante, um trabalho muito bonito. E... eu tive algum contato 

com eles. Ainda mantenho contato com o Alex, ainda, que é um terapeuta de lá. E... e 

comecei a me ligar muito, no, no, no PELA VIDDA. Achei, achei que a linha do PELA 

VIDDA... pelo seguinte que o PELA VIDDA não perguntava, ele nunca, nunca ninguém 

me perguntou se eu era soropositivo ou não. Sempre é... o interesse deles foi, assim, 

pela minha, pela minha vontade de trabalhar... pela causa. E eu sempre trabalhei na 

prevenção. Eu nunca, nunca me senti assim... preparada para trabalhar, pra, pra visitar 

alguém, um portador no hospital. Eu não faço visita hospitalar. Mas... um detalhe aí. 

Antes de procurar o PELA VIDDA eu procurei, também, o GAPA, eu fiz um contato com 

a Leandra do GAPA. Porque nesse fórum de prevenção de AIDS, eu conheci a Leandra. 

E a Leandra, na época, ela era do GAPA e o GAPA funciona ali na Tijuca. E foi assim 

um contato muito bom. Eu comecei a freqüentar as reuniões deles. Porque as reuniões 

deles eram a noite, assim, seis e meia, sete horas. Então eu saía do trabalho e ia pra lá. 

Mas, eu não, não me envolvi muito no GAPA não, entende? Não, não. Foi diferente, o 

meu contato com o PELA VIDDA já foi diferente. Porque quando eu cheguei no PELA 

VIDDA eu vi alguma coisa que eu podia fazer. Ir pro Disque-AIDS por exemplo é uma 

coisa que me seduziu. 

 

AP - E por que no GAPA, não? Não tinha... 

 

AB - Eles não tem esse serviço. Eles sempre trabalhavam a partir do meio-dia só. Eles 

tinham mais, assim visita domiciliar ou visita hospitalar. 

 

DN - A soropositivo ou doente já de AIDS? 

 

AB - A soropositivo e doente de AIDS. E é uma linha que, eu sempre gostei de 

trabalhar na prevenção, entende. Eu sempre acho, eu gosto de fazer palestra, informar 

pras pessoas o que é a AIDS quando se contaminam. Esse tipo, mas essa, fazer visita 

domiciliar ou visita hospitalar, eu não. Eu acho que eu não me sinto honestamente ainda 

preparada pra isso. 

 

DN - E é alguma coisa especial em relação a AIDS ou seria em qualquer situação de 

doença? 

 

AB - ...Ah, eu acho que... 

 

DN - Essa sua dificuldade não estaria relacionada ... 

 

AB - Não, não, não, eu acho que em qualquer situação de doença. Eu normalmente não 

gosto de ir a hospital. Entende? Eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que... não é só a 

AIDS não. Quando eu coloco a AIDS é porque é o que eu tô mais voltada, mas eu acho 

que em qualquer situação de doença eu, realmente, não gosto de hospital, nunca gostei. 

Entende, não gosto, realmente não gosto, entende. Mando flores, eh... telefono. (risos) 

Mando cartão com fotografia. 
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DN - Maçã. (risos) 

 

AB - Cartão com fotografia, mais... revistas, mas, realmente, não, não, eu não vou. A 

não ser assim com aquelas situações, né? Quando você tem uma grande amiga que tava 

internada e tudo e, realmente, eu fui visitá-la e tal, mas não. Agora, em relação... você ia 

perguntar alguma coisa? 

 

DN - É, não, eu ia perguntar se pra você faria alguma diferença se simplesmente 

acamasse a pessoa ou alguma doença que aparecesse fisicamente, além de acamar, de 

hospitalizar ainda... Doenças que sejam visíveis?  

 

AB - Não, não, não, não, não, não, não necessariamente, não, não, não. Porque de 

repente a pessoa aparentemente, né? Não choca aquela imagem. 

 

DN - Hum, hum. 

 

AB - Não é a questão da imagem. Eu acho que é o fato...  

 

DN - É o ambiente hospitalar. 

 

AB - É o fato da pessoa estar doente, né? É o fato de estar doente. Eu não sei, 

exatamente, o porquê aí dessa, dessa minha... mas realmente, eu não gosto. Eu vejo 

normalmente a pessoa que tá no hospital tá numa situação de dependência tão grande, 

né? Que eu acho que é uma coisa que eu não gostaria nunca. É uma coisa que eu me 

atemoriza, entende? Ficar doente, depender dos outros. Eu sempre fui muito 

independente, sabe? Mesmo quando eu tô assim um pouco doente, com gripe forte, não 

sei o que, eu procuro, me esforço pra ninguém ter que cuidar de mim. Eu me virar 

sozinha, é uma coisa assim, entende. Talvez, seja, tenha muito a ver com essa questão 

dessa dependência que as pessoas ficam, que, realmente, é muito, é muito difícil, muito 

difícil. E a minha relação, né? Por exemplo, em relação com pessoas portadoras. Aí, 

quando você começa a conhecer, quer dizer, no início eu tinha, eu não sei se todo 

mundo passa por isso. Mas, eu tinha essa, essa... no fundo seria como uma curiosidade, 

né? Quando eu freqüentava o GAPA e mesmo depois do PELA VIDDA eh... eu via as 

pessoas assim em saber: será que é soropositivo ou não é? Isso pra mim, às vezes, era 

importante. No início, bem no iniciozinho quando eu comecei a lidar com essas 

questões, entende? E é interessante que hoje... 

 

DN - Quando você começou a freqüentar... 

 

AB - A freqüentar ou o GAPA ou o PELA VIDDA... 

 

DN - ...ou o GAPA ou o grupo PELA VIDDA. 

 

A.B. - Ou mesmo ainda quando freqüentando o PELA VIDDA, eu, às vezes, olhava, 

porque você nunca sabe quem é portadora ou não. No PELA VIDDA certamente. 

 

DN - Não está escrito na testa. 

 

AB - E as pessoas não falam. 
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DN - Hum, hum.  

 

AB - E não são obrigadas a falar. O PELA VIDDA, como eu disse você entra e ninguém 

pergunta a sua condição, né? Sorológica. E você fala se quiser. E até a gente sabe de 

algumas pessoas porque elas manifestam. Mas, no início eu tinha assim uma certa 

curiosidade. “Será que o fulano é soropositivo ou não?’ E é interessante que como você 

lidando com essas questões, lidando com as pessoas você muda, entende? Hoje, em 

momento algum me passa pela cabeça quando entra alguém lá, ou eu conheço alguém 

de pensar se é ou não soropositivo, entende? Isso é uma, uma preocupação que não 

existe, entende? É uma coisa que eu sinto isso. Inclusive, em termos de diferença, de 

modificação. Eh, outra coisa também a forma, né, como a pessoa se contaminou. Eu não 

tenho essa preocupação com essas questões. E nem mesmo essa preocupação assim, se a 

pessoa é homossexual ou não. Se é lésbica ou não. Se é profissional do sexo ou não. 

Isso pra mim é uma coisa que não... que não passa na minha curiosidade, entende? Não 

conta ponto pra mim, entende. (risos) 

 

DN - Nem no início? 

 

AB - No início, isso é o que eu tô dizendo, no início eu tinha essa preocupação se é ou 

não portador e até mesmo como ele se contaminou, entende. Ou será que ele é 

homossexual, entende? No início eu tinha essa, essa curiosidade. Eu chamo isso de 

curiosidade.  

 

DN - Por que que você acha que houve essa mudança, Ana?  

 

AB - Não sei. Realmente, não sei, exatamente. Se é respeito, mais respeito pelas 

pessoas? Não. Ou talvez, às vezes, eu acho que a AIDS tá uma coisa assim tão, tão 

comum, entende? 

 

DN - Principalmente, pra quem freqüenta uma ONG, uma ONG/AIDS. 

 

AB - Entende, que me assusta, às vezes, você, eh... é engraçado eu acho que é por causa 

da convivência ali com eles, me assusta, às vezes, quando eu estou fora daquele 

ambiente ou em outro ambiente o preconceito das pessoas. Outro dia eu estava na 

Secretaria Estadual aguardando pra apanhar um material, que eu ia levar para o grupo 

PELA VIDDA, pro pessoal fazer palestra. E lá quando eu cheguei tinham dois rapazes que 

me cumprimentaram, a gente conversou muito rapidamente, um deles eu já conhecia lá 

do PELA VIDDA. E eles foram logo atendidos, entraram e eu fiquei ali fora esperando 

junto com outras pessoas. Aí, um senhor começou a conversar comigo, ele trabalha na 

Prefeitura de um Município aí, e conversamos: “Pois é a gente já tá esperando há tanto 

tempo aquelas duas meninas já entraram pra ser atendidas.” E... aí, eu falei assim: 

“Meninas?” Ele falou: “É. Aquelas duas meninas que conve... que conve... que 

conversaram com você há pouco.” Eu... honestamente eu falei assim: “Que meninas? Eu 

não conversei com menina nenhuma. (risos) Eu não conversei com menina.” Ele disse: 

“Não. Aquelas... duas bichinhas que estavam ali em pé.” Aí, eu falei assim: “Ah, sei!” 

Eu falei: “É. Mas eu não considero meninas, não.” Eu falei: “Por que que você...” - aí eu 

não resisti e perguntei: “Por que que você é tão preconceituoso?” Eu falei: “Por que que 

você fala as meninas? Que preconceito é esse?” Aí, ele disse: “Não, não, porque... bicha 

pra mim é menina, não sei o que, entende?” Aí, eu pensei até em conversar, prolongar 

mais a conversa com ele, mas só disse a ele o seguinte: “Engraçado eu... eu não tenho 
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essa preocupação com a, com a rientação sexual das pessoas, entende?” Aí, ele falou: 

“Orientação sexual?” Eu notei que foi uma coisa diferente pra ele. Eu falei: “É. O fato 

deles serem homossexuais é questão de orientação sexual pra eles, entende? Eles se 

sentem bem assim. Isso não me preocupa, não. Isso não me afeta.” Aí, ele falou assim: 

“Ah, não! A mim me afeta sim. Porque pra mim homem tem que ser homem.” Aí, eu 

perguntei: “Você é casado?” “Eu sou.” “Tem filhos?” “Ah, eu tenho um filho.” 

“Grande?” “Não, pequeno. Meu filho tem um ano.” E respondeu já vacilante. Eu falei 

assim: “Ah, ele vai crescer, né?” “É.” Ele falou assim: “Não, mas ele vai ser homem.”  

 

DN - Que ameaça! 

 

AP - Ele nem dormiu aquela noite, né?  

 

AB - Sabe. “Ele vai crescer, cuidado.” Brincando. 

 

DN - Você se (ininteligível)  

 

AB - Brincando, brincando. Mas, sabe que eu acho que eu falei brincando eu falei o 

sério. “Esse garoto vai crescer.” Ele: “Não, não, o meu filho vai ser homem.” E rimos e 

tal, entende? Até pra aliviar as questões. Mas, no fundo, realmente, eu, talvez, quisesse 

ameaçar. Porque eu acho um absurdo sabe? Esse, esse preconceito que as pessoas tem 

com o homossexual, entende? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que respeitar. 

Eu, eu não tenho mais, sabe? Esse tipo de preocupação, eu acho que eu tenho sobrinhos 

pequenininhos, e é engraçado que, às vezes, eu penso que essa questão, a gente hoje tem 

uma preocupação tão grande com essa questão de sexo, masculino ou feminino, hoje, 

1998, ainda se tem essa preocupação. Mas, eu acho e talvez até eu, ainda, esteja viva. 

Daqui há uns dez anos, entende? Ou, talvez, daqui há uns 15 anos, entende, eu acho que 

isso não vai ter tanta importância mais. Eu fico imaginando com a evolução das coisas 

daqui há 15, 20 anos essa preocupação do masculino e do feminino, eu acho que isso 

não vai contar mais, gente. Honestamente, eu acho que as coisas... sabe? No processo... 

nessa, na forma como as coisas estão evoluindo isso não vai ser tão importante. Da 

mesma forma... veja bem, em 92 quando a gente teve a ECO92 aqui tava aquela 

campanha não corte as árvores, olha o papel eu pensava, gente, daqui há dez anos a 

gente não vai tá usando tanto papel assim. E, realmente, hoje você vê que o uso de papel 

cada vez é menor. Não é? Você, tudo é disquete, a coisa é mínima, os computadores que 

eram maiores agora são mínimos. 

 

AP - Hoje já é até cd-rom. 

 

AB - Exato. É tudo cd-rom. Você não usa papel, pra que papel? Cada vez é menos 

papel. Então, eu acho que essa questão, essa preocupação sexual, entende? É homem, 

mulher, eu não sei, eu, eu acredito que daqui há uns 15 anos eu acho que essa, essa 

preocupação não vai ser tão forte.  

 

DN - Agora, Ana, deixa eu perguntar uma coisa. Um pouquinho de provocação até. 

Porque, eh, isso que você tá dizendo agora, né? Quer dizer, de repente não faz diferença 

a, a... 

 

AB - Agora. 
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DN - ...a orientação sexual, a preferência sexual de cada um... 

 

AB - Hum, hum. 

 

DN - ...isso é uma elaboração intelectual que você fez porque até na última etapa da 

entrevista, na outra entrevista ... 

 

AB - Hum, hum. 

 

DN - ...você literalmente, eh... disse o seguinte: “Eu ficava com medo... 

 

AB - Exatamente. 

 

DN - “...porque eu não sei... eu não sei como eles se comportam.” Quer dizer: “Eu não 

sei como é...” - e, aí, eles você tava se referindo a homens que... se relacionam com 

homens, né? 

 

AB - Certo, certo. 

 

DN - Quer dizer, que fazem sexo com homens. (risos)  

 

AB - Eu vejo, eu vejo uma diferença aí, porque... conforme eu havia dito anteriormente, 

eu sempre... e houve... e houve uma mudança minha nesse aspecto, né? Eh... quando eu 

falei do meu primeiro casamento e que meu marido... ele... a orientação sexual dele era 

diferente, né? Ele, ele gostava, realmente, de meninos, né? E... eu, eu sempre... eu 

sempre dizia: “Eu acho que eu não tenho nada a ver se fulano é homossexual ou não.” O 

que eu não permito, o que eu não aceito... e eu disse isso durante muitos anos é que eh... 

interfira na vida das pessoas. Por exemplo, eh... o homem que se casa, né? E ele tem a 

sua vida com a sua mulher ou tem filhos até e, ao mesmo tempo, ele tem um caso lá fora 

com um homem, com outro homem. Um sujeito que é bissexual, entende? Eu sempre... 

eu sempre colocava isso eu achava que as coisas tinham que ser separadas. Se o homem 

tá casado, ele tem que ficar aqui com a mulher, etc. Ele não pode ter uma relação, 

entende? Eu sempre dizia isso. Não admito o homem que destrua a vida de uma mulher, 

etc. E... e quando eu disse o meu medo, quer dizer, a, a agressividade eu acho que 

quando eu referi isso foi na relação do meu primeiro marido com, com um caso que ele 

possuía, foi isso?  

 

DN - É, eu acho que foi. 

 

AB - É não era, eu tinha receio exato, porque... 

 

DN - Você se sentia muito ameaçada... 

 

AB - É, muito ameaçada. Exatamente porque eu não sei como ele se comportava.  

 

DN - ...por você não saber como que ele se comportava.  

 

AB - Exato. Essa relação deles. Eh, uma, uma vez eu, eu vi vestígios de violência, né? 

Eu não estava em casa e quando eu cheguei eu vi mesa de mármore quebrada, entende. 

Coisas assim... jarras, vasos meus, algumas coisas, cadeira quebrada, quer dizer, havia 
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acontecido uma agressão física violentíssima ali, entende? Então... eu não sei, eu não sei 

o que que rolava naquela situação, né? Se era só bebida, bebida eu tinha certeza. Mas, 

eu não sei se tinha uma outra coisa, não sei como é que era. Então, isso me assustava 

muito e sempre falava isso. Eu acho que o sujeito ele pode ser homossexual, mas ele 

não pode é destruir um lar, né? Ser casado e ter um outro caso, isso me agredia muito. 

Eu acho que ainda, ainda a coisa ainda é assim, entende? Eu acho que de uma certa 

forma pra mim é assim. Se o sujeito ele tá casado, ele tem a família, tudo bem. Eu acho 

que ele não deve ser... a questão de ser bissexual, ele mantém então uma relação com 

homem fora, eu não, não aprovo isso, entende? Mas, acho sim que eu tenho dificuldade 

de entender isso. Eu ainda tenho essa dificuldade de entender um homem que é casado, 

tem mulher e filhos, diz que gosta da esposa, gosta da família, curte a família, mas ao 

mesmo tempo, tem uma relação extra-conjugal com homem. Eu, eu não entendo isso, eu 

não assimilo isso muito bem. Acho que se a pessoa diz: “Olha, a partir de hoje eu só 

quero ter relação sexual com homens.” Perfeito. Então, acabe, encerre aqui o seu 

casamento, seja claro, explicite isso com a sua mulher, entende? “Olha não é bem isso 

que eu quero, morei com você tanto tempo durante esse período foi ótimo, mas é daqui 

pra frente eu quero morar com Joaquim.” Eu acho que é um direito que todo mundo 

tem. Assim como mulher tem direito, também, de separar e morar com outro homem ou 

com outra mulher. Isso é problema dela. Essa mistura é que eu ainda não aceito. 

 E sei que isso existe. Sei até que existe porque é trabalhando no Disque-AIDS, 

hoje em dia, eu recebo muitas ligações e não são poucas de pessoas, de homens que 

dizem mesmo: “Eu sou casado, tenho mulher, filho, gosto da minha mulher, mas eu 

conheci um homem e tenho uma relação com ele também...”, entende? Eu escuto, que é 

a minha função, oriento em relação a, a, a em relação como se prevenir em relação a 

AIDS, o que que é importante, o uso de preservativo, etc. E me assusta um pouco 

porque eles dizem assim: “Ah, eu... eu às vezes, não uso o preservativo. Mas e, e em 

casa, agora, eu não tenho como chegar e falar com a minha mulher de repente, eh... olha 

a partir de hoje vamos usar o preservativo.” Outro dia aconteceu isso, né? Uma pessoa... 

e ele eu senti que ele estava angustiado. Como é que ele ia fazer esse tipo de abrdagem? 

Ele não queria. Aí, eu perguntei a ele: “Você já teve herpes genital alguma vez?” 

Porque herpes genital é muito comum, né? As pessoas terem. Eu perguntei: “Você já 

teve herpes genital ou tem?” “Olha, já tive, mas há muito tempo que não aparece.” Eu 

falei assim: “Então, por que que você na sua relação com a sua mulher não diz a ela: 

‘Olha, vamos transar de camisinha, porque eu tô com herpes genital e eu não posso... eu 

tenho receio de contaminar você.’ Quando você tá em crise você pode contaminar 

perfeitamente, não só o homem como a mulher.” Ele falou assim: “Eu acho que eu vou 

fazer isso, porque eu não posso ficar sem ter relação sexual com ela, não é só porque eu 

gosto dela não, porque ela cobra de mim, se eu fico muitos dias sem procurá-la. Então, 

eu vou fazer isso.” “E transe com ela sempre de camisinha. Faça isso.”, entende. Quer 

dizer, ele falou: “Ah, obrigado, agora eu tô mais aliviado você me deu uma alternativa 

pra um problema.”, entende? Mas, de modo algum poderia dizer a ele: “Olha, acaba 

com a sua relação extra ou termine com o seu casamento.”  

 

DN - Decida-se, né? (risos) 

 

AB - Não posso. Eu acho que não seria o meu papel ali. A minha função não é essa. 

Mas, eu, ainda, tenho, eu tenho algumas dificuldades com isso. 

 Agora, em termos de, de me relacionar, assim, de, em termos de contato social 

com, com essas pessoas de forma algum não tenho nada. Tenho amigos, não só no PELA 

VIDDA como fora do PELA VIDDA. Eu já tenho feito treinamentos pra travestis. E acho 
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os travestis são altamente carinhosos. É interessante como eles são carinhosos, entende? 

São atenciosos, são queridos. E recentemente aconteceu de um treinamento que eu fiz, 

quando terminou o treinamento, eh, um deles veio me dar o endereço, perguntou se eu 

tinha alguma coisa pra fazer no fim de semana próximo, e, e eu falei assim: “Olha, de 

trabalho assim? De trabalho eu não tenho nada agendado, não.” Ele falou: “Não, não. Se 

você não tiver nenhum compromisso é que eu tô dando uma festa na minha casa e eu 

queria que você fosse almoçar com a gente. Tá aqui o meu endereço, etc.”, entende? 

Então, é o tipo da coisa assim... realmente, eu não fui. Mas, aí, eu mandei um cartão, 

comprei uma caixa de bombom e mandei entregar, entende? Era até dia da mulher e eu 

ia passar com a minha família e etc e tal. Mas, eles são muito carinhosos, são muito 

atenciosos. Eu encontro às vezes com eles. Teve um que uma vez me falou: “Quando eu 

passo por você na rua eu fico, às vezes, sem saber se eu posso cumprimentar ou não. 

Porque tem gente que não gosta.” Eu falei: “Não, pode cumprimentar sim não tem 

problema nenhum.”, entende? Não tem, não tem essas questões, né? 

 Assim como também tem gente que usar, por exemplo, o lacinho vermelho da 

AIDS as pessoas podem achar, isso é uma coisa interessante. Outro dia lá no grupo o 

pessoal tava discutindo que a pessoa que é portadora normalmente não gosta de usar o 

lacinho, né? E, tudo bem, eu sempre usei o lacinho, usava um botom grande que o 

Sérgio tinha mandado fazer e depois que eu ganhei o lacinho eu passei a usar o lacinho, 

entende. E eu não tenho isso. Não sei, será que é porque eu não sou portadora? Não sei, 

eu não tenho esse tipo de preconceito, não. Não mesmo assim, não tenho.  

 

DN - É, nós só interrompemos o que você tava falando pra tentar ligar com o de antes, 

né? (risos) Mas, sério você disse que tava... 

 

AB - Agora, eu acho que não, não. Eu acho que a questão, por exemplo, de trabalhar 

hoje, que eu trabalho com a prevenção, eu acho que breve, não vai demorar muito, eu 

acho que eu vou mudar a, a minha linha de, de trabalho não pra prevenção. Eu penso 

agora em termos de trabalhar com o portador mesmo. Trabalhar a prevenção com o 

portador. Por que isso? Porque uma das coisas que eu tenho observado que mesmo 

aquele que é portador, às vezes, ele não se previne da AIDS. Eu tenho observado isso, 

entende. São pessoas conscientes, sabem como se contaminaram, sabem que podem 

contaminar outras pessoas. Mas, eu sei casos de mulheres que ficam grávidas (pigarro) 

entende? E, às vezes, ficam grávidas de pessoas que não são soropositivos. Então, esse 

tipo de coisa me preocupa, entende? E eu não sei se as pessoas... e a cada dia o número 

de portadores do vírus da AIDS aumenta, entende? Então, eu, eu penso muito em 

termos de fazer algum trabalho voltado mais para o portador. Prevenção, mas com o 

portador. Isso é uma coisa que tá na minha idéia, não tem nada no papel ainda.  

 

DN - É isso a gente percebe também nas estatísticas que o número de óbitos não está 

aumentando na mesma velocidade que o número de soropositivos, né? 

 

AB - Exato. Não está. 

 

DN - Há um aumento muito acelerado de soropositivos.  

 

AB - Exato, até porque... 

 

DN - É quase que uma inversão do que era no início da doença, né? O óbito era quase 

100%, né? 
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AB - Até porque em relação a medicação não é, a medicação tá trazendo um benefício, 

né, tá trazendo um benefício. Então, existe um prolongamento aí dessas questões. 

Embora, também, tem uma certa... tem uma série de efeitos colaterais, que eles sofrem, 

né? E isso, também, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu acho que é uma 

coisa que você tem que mostrar pra quem não é soropositivo, eh... que não é porque 

existe um remédio ainda, embora não tenha cura, existe um remédio para um certo 

controle, um certo controle, né? Que aí eu posso relaxar. Não é bem por aí. Eu acho que 

tá aumentando muito. Nessa, eh... a gente tem uma palestra agora bem recente, quarta 

próxima, com a empresa FETRANSPORTE. Eu consegui um contato com a 

superintendência da FETRANSPORTE, o doutor Luis Carlos Orquiza Nóbrega, e ele teve 

uma aceitabilidade muito grande com a nossa proposta de divulgar o trabalho do PELA 

VIDDA e a importância da prevenção de AIDS no local de trabalho para as empresa de 

transporte da região leste. Ele então convocou, como ele se diz, eh... as empresas, os 

representantes das empresas de transporte rodoviário para uma reunião com o PELA 

VIDDA no dia 25 e vai acontecer isso lá em Deodoro. Então, eu tô realmente assim 

muito preocupada com isso de fazer um trabalho muito bem feito, né? E eles tavam 

levantando pra fazer, né, pra produzir algumas transparências, e aí eu comecei desde 

1980, a década de 80 a 90, a visão da empresa como era, e a visão das pessoas. E é 

interessante porque naquela época nos estudos que eu levantei o Programa Nacional da 

DST/AIDS fez uma pesquisa onde se constatou que 50% das pessoas não conheciam 

nenhum portador de AIDS e os outros 50 conheciam assim: “Ah, ouvi falar.” Sempre 

era uma pessoa distante, né? É amigo de um amigo meu que mora no meu prédio ou 

mora no prédio vizinho. Era uma coisa assim raríssima, né? Uma coisa muito distante. 

Ou então algumas pessoas ainda levantavam que isso era uma degeneralização, 

degeneração da espécie ou então era um vírus feito em laboratório e que os americanos 

haviam perdido o controle havia essas questões, isso geral. E as empresas, a visão das 

empresas é que AIDS era uma coisa que não iria atingir os empregados, que era uma 

coisa só de homossexual e que vincular o nome da empresa a, a AIDS, a empresa tal 

está fazendo, desenvolvendo um programa de prevenção a AIDS era um marketing 

negativo para a empresa. E a partir daí os dados estatísticos... 

 

Fita 1 - Lado B 

 

DN - Pronto. 

 

AB - Aí, depois então eu mostro, né? Fiz uma comparação dos casos entre os 

homossexuais e heterossexuais. Então, mostrando que em 87 os homossexuais eram, 

consistiam 41,4% dos casos, né? E os heterossexuais em 2,9% isso em 87. Dez anos 

depois os homossexuais correspondem a 16,1% e os heterossexuais 32,1%, quer dizer, 

houve... 

 

DN - Mais que inverteu, né? 

 

AB - Exato. Foi uma questão, é uma questão muito séria, né? E eu mostro isso pra eles 

por quê? Porque empresa de transporte o efetivo maior é homem, né? Então... e se diz é 

hetero. O pessoal é muito machista aí nessas questões. Os dados no Brasil são 120 mil e 

no Rio de Janeiro nós estamos com 18 mil seiscentos e dez, né. E mostro, também, a 

questão, eh... da, da idade, né? Que a idade é muito importante. De vinte, dos 20 aos 44 

anos é a maior incidência que nós temos de AIDS. É exatamente quando a pessoa 20 
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anos, o rapaz se formou, né? Ou tá começando mesmo a trabalhar mesmo, a ter o seu 

emprego, o seu primeiro emprego e ele não só ele está numa fase produtiva como 

reprodutiva. É a época de 20 a 44 anos é quando as pessoas tem o maior número de 

relação sexual, entende? E é exatamente nessa faixa etária que nós temos o maior índice 

de contaminados por HIV e AIDS. Então isso é uma questão muito séria. 

 E, aí, eu precisava mostrar pra empresa, né, quais são as vantagens, além não só 

o que ela pode fazer, que são as palestras informativas, oficinas sobre sexo seguro, 

informar mesmo o que é AIDS e como se contamina e como você pode se proteger. É 

como eu digo: “Aprender a fazer amor em tempo de AIDS.”, né? Isso é uma coisa. Eu 

acho isso fundamental. E qual é a vantagem que a empresa tem, né? Porque a empresa 

sempre tem que ter vantagem. Se ela não vê vantagem nisso, ela não vai fazer mesmo, 

né. E a gente sempre procura que é a redução do medo, a redução do risco da infecção, a 

valorização da imagem da empresa. E, aí, agora a gente já inverte, porque a empresa 

que hoje tem um trabalho de prevenção de DST/AIDS e, aí, a gente fala das DSTs, né? 

Em geral, a empresa, realmente, ela tem o seu valor, né. O empregado sempre valoriza, 

e, aí, ele vai ficar mais tranqüilo, ele fica mais relaxado. E ele até vai produzir melhor, 

ele vai trabalhar melhor, sim, isso é tranqüilo. E... 

 

AP - Agora, qual é a proposta que vocês tão levando pro grupo? Pra FETRANSPORTE? 

 

AB - Mostrar pra eles, pras empresas de transporte o que é a AIDS, quer dizer, como 

está a situação AIDS, a gente não vai falar de forma de contaminação, nem de 

prevenção. A gente vai mostrar exatamente esses dados estatísticos... 

 

AP - Hum, hum. 

 

AB - ...o que é AIDS e como que eles... o que que eles devem fazer pra proteger os seus 

empregados, que é fazer esses treinamentos internos, tá? A partir daí, a gente espera que 

cada uma das empresas de ônibus entrem em contato conosco... eles vão receber folders, 

entrem em contato conosco pedindo palestra ou treinamentos pros seus empregados. Aí, 

tem aquele grupo de palestrantes lá do PELA VIDDA, o pessoal ativo, energético, 

entende? Então, eles irão fazer essas palestras. Até porque isso é que é importante. Eu 

ainda acho que é mais importante, eu acho sempre aquela questão palestra você fala e 

fica. Eu sempre chamo de palestra participativa. E a minha proposta pra eles inclusive 

quando eu falo de palestra participativa é palestra no local de trabalho. Porque você tirar 

funcionários dos setores pra ir pra uma sala, pra um refeitório pra ter palestra. É uma 

coisa complicada, ele perde tempo, ele vai sair do setor, às vezes, vai trocar o uniforme 

até vir, ele tá deslocando, reunir todo mundo, falta fulano... 

 

AP - Aí, perde o interesse. 

 

AB - Sim. Aí, eu acho que perde tempo. A minha proposta é esse tipo de palestra no 

local de trabalho. É oficina mecânica, nós vamos lá. Milton Nascimento não tem aquela 

música que diz que o poeta... 

 

DN/AP - “O artista vai aonde o povo está.” 

 

A.B. - “O artista vai aonde o povo está.” Exatamente. É isso mesmo. O artista, nós 

somos artistas, nós vamos onde o povo está. Eu acho que é por aí. Vou usar essa frase 
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na minha fala. (gargalhadas) Sim, então, nós vamos nas oficinas mecânicas, lá. O 

pessoal tá trabalhando, ele vai lá dá um tempo. 

 

DN - Pra falar com os motoristas tem que ir nas garagens.  

 

AB - Entende. Nós vamos nas garagens, entende. A proposta eu acho que é essa, 

entende. Qual é o horário que os motoristas estão lá reunidos? “Ah, pô, o pessoal sai 

cedo...”, sei lá sete horas da manhã, entende? O importante é isso, a gente vai ter que ir, 

é falar, é fazer isso lá no local, na hora lá com o pessoal arrumadinho. E é importante 

porque marca, é diferente. Você quando recebe algumas informações no local aonde 

você trabalha, mesmo sendo numa oficina mecânica, é numa sala do seu escritório, é na 

sua sala, você memoriza muito mais o assunto. Do que você sair dali e vai ouvir num 

outro lugar. Isso faz diferença. Você fica 90% da sua vida de trabalho naquela sala, você 

recebe informações ali, então, você de vez em quando você vai se lembrar: “Ah! É aqui, 

aquele dia falou isso.” Mostrou um preservativo, como coloca, como faz, entende. É 

diferente você fazer isso no local de trabalho. Eu acho que, entende, o quente tá aí, 

entende? A minha proposta realmente é assim. Coisa muito trabalhada, muito elaborada 

não. A gente pode fazer um portifólio, eu fiz um portifólio pra fazer isso em salão de 

cabeleireiro. Salão de cabeleireiro onde não tinha. E salão de cabeleireiro é uma coisa 

normalmente que não é grande, aquelas cadeiras ali, a cadeira onde o cliente senta, o 

pessoal tava ali espalhado e eu no meio circulando entre eles, entende? Que a gente 

canta música antes pra animar, oito horas da manhã, vamos cantar um Lulu Santos pra 

ficar mais animado, entende? É assim. E a coisa foi falada ali, entende? É discutida ali: 

no local aonde a pessoa trabalha. É muito mais interessante não se desloca as pessoas, 

entende? Eu acho que dá mais um clima. De uma forma informal, o que que você sabe? 

Você já ouviu? E aí as pessoas vão falando, entende: “Ah, eu vi na TV Globo que é isso 

assim a assim.” Aí, você vai corrigindo só, cercando as arestas. É impressionante, todo 

mundo sabe o, o, mais ou menos, né? Não da definição de AIDS, mas sabem a forma de 

contaminação, sabem que pra se prevenir tem que usar camisinha. Mas, ninguém usa.  

 

DN - Por que que você acha, Ana, essa, essa... 

 

AB - É impressionante. É uma mudança de comportamento, as pessoas tem dificuldade. 

A mulher tem dificuldade de abordar esse assunto com homem, conversar. Eu vejo 

sempre. Quando que faço as minhas oficinas eu pergunto. Outro dia aconteceu isso no 

jornal O Dia, eu perguntei: “Vocês conversam sobre a AIDS em casa, com a família?” 

“Ah, não.” “Por que que não conversam sobre a AIDS?” “Ah, um, ah...” - tem sempre 

alguém que diz assim: - a AIDS é uma doença que não tem cura, não tem jeito. Eu falo: 

“É, mas acontece que muitas outras doenças não tem cura. Diabetes é uma coisa muito 

comum, né? Também, não tem cura, não é? Lúpus também não tem cura. Não, não é 

porque não tem cura. Então, você não vai conversar porque não tem cura?” Aí, um outro 

diz: “Não, mas é...” Como se diz, tem um segundo momento, que eles colocam três 

coisas, entende? A última só é que aborda o sexo. Ah, mata, é uma doença que mata. 

Sempre tem um: “É doença que mata.” “Toda doença mata! Se eu tiver uma pneumonia 

e não me trata eu vou morrer. Se eu tiver pressão alta e eu não me trato eu vou acabar 

tendo problema de coração, eu morro. Não sei. Toda doença mata, desde que você não 

se trate. Não é isso. Tem, tem que ter outras questões pra gente não falar sobre AIDS.” 

“Ah, é porque tem que falar sobre sexo... sexo.” “E por que falar sobre sexo é ruim? Por 

que que não se fala sobre sexo? Você, o tempo todo da sua vida você fala até 

indiretamente, até indiretamente você aborda sexo, né? Você fala se alguém senta ali 
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você fala: ‘Ó! Não mexe naquilo não que tá tudo mole.’ ‘Ah, você só gosta de coisa 

dura!’ Já tem, aí, um sentido, entende? E, ‘Ó! Fulano só gosta de coisa dura.’, né? 

Sempre tem, o assunto, as coisas sempre voltam. Mas, na hora de você ter uma conversa 

séria sobre a relação sexual, as pessoas não falam.” E eu lembro tanto: “Gente, sexo é 

uma coisa muito importante. Primeiro que todo mundo tem que fazer sexo, né? Pra 

cabeça da gente, isso é importante. Normalmente, 90% das pessoas não é sexo.”, 

entende? Agora, veja bem eh... e se em algum momento da vida duas pessoas não 

tivessem, um homem ou uma mulher não tivessem se encontrado com o objetivo de dar 

prazer um ao outro ou sentir prazer nenhum de nós estaríamos aqui, lógico que salvam 

algumas exceções. Em que a mulher sofreu uma situação de estupro e aí tem um filho. 

É... são exceções. Mas, na maior parte das vezes houve um interesse entre duas pessoas, 

mesmo que a mulher até não teve prazer nessa relação, mas ela quis dar prazer pro 

homem, entende? Alguma, alguma situação, alguma razão tem vinculada ao prazer, né? 

Eu acho que... questão, não tem razão pra não falar de sexo. 

 Eu acho que abordar a questão de conversar sobre sexo é difícil. Eu acho que pra 

mulher é difícil. O homem também tem dificuldade. Eu vejo isso através do Disque-

AIDS. Eles falam mesmo: “Ah, eu não posso, eu não sei como falar isso, né? Com, com  

a minha mulher. Eu tenho muita dificuldade de conversar, acho difícil.” A questão do 

uso da camisinha também. O homem não admite que ele não saiba usar o preservativo. 

E eu lembro sempre que os homens hoje mesmo com 50 anos de idade quando eles 

iniciaram a vida sexual a mulher já tava fazendo o uso do anticoncepcional. Já, eu acho 

que já sim, entende? Então, o homem nunca precisou, entende, usar o preservativo 

como forma pra prevenir gravidez. E nunca se é falado a camisinha pra evitar outras 

doenças como herpes, uma série de... gonorréia, entende? A mulher muitas vezes tem 

essas doenças, quando eu falo de DST, a mulher tem gonorréia e não sabe que tem 

gonorréia. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um ginecologista eu fiquei 

assim assustada com o procedimento dele e o que ele me falou. Ele falou: “Olha, muitas 

vezes, eu atendo a cliente e tô vendo que é gonorréia. Então, eu passo pra ela o 

medicamento e falo com ela: ‘Olha...’, se ela não melhora, eu digo: ‘Olha, você leva e 

pede pro seu marido também pra tomar. Porque ele é muito bom, que os dois vão tomar, 

aí, vai ser ótimo.’ Mas, eu não falo com ela que é gonorréia, porque se eu falar vai trazer 

um problema familiar seríssimo. Porque aí ela vai dizer: ‘Ah, o meu marido tá tendo 

relações extra conjugais.’ E, aí, eu vou trazer um problema familiar sério, um problema 

conjugal e eu não tô aqui pra trazer problema. Eu quero trazer soluções na área da 

medicina então é por aí mesmo.” Eu disse: “Mas, você não explica pra essa mulher que 

ela tem gonorréia?” E aquelas outras feridinhas que você tem no útero? E aquelas 

coisas? Que muita das vezes alguma doença que você pegou numa relação sexual, um 

herpes genital que você pegue, você nem sabe como é que você pegou aquilo. É numa 

relação sexual. Não desaparece nunca, ele fica lá, escondidinho, se você tá muito tensa, 

perde o emprego, tá com grandes problemas, aí, aparece. “Ah, o herpes genital voltou.” 

Aí passa lá o zorovax, zorivix, sei lá. 

 

DN - Zovirax™. (risos) 

 

AB - Zovirax™, é e melhora. Não tem jeito. É, é isso você tem aquilo a vida toda. 

“Como que eu peguei isso?” Entende? A mulher nem sabe, né? As pessoas não 

conversam, não abordam essas questões, não falam mesmo. 

 

AP - Ana, me diz uma coisa, nesse, com a sua experiência com o Disque-AIDS, com as 

palestras e tal, você tem condições de avaliar, mais ou menos, o nível de informação que 
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as pessoas tem, né? Sobre a AIDS. E, aí, me veio a curiosidade de perguntar sobre a 

eficácia das campanhas, assim. Como é que você avalia assim o nível de informação das 

pessoas sobre a doença, né? Se as campanhas estão surtindo algum efeito, se as pessoas 

tão entendendo melhor o que que é a AIDS, como se pega a AIDS, como se previne a 

AIDS? 

 

AB - As pessoas sabem... as pessoas sabem, mas não mudam o comportamento a partir 

só de saber, entende?  

 

AP - Mas elas sabem? 

 

AB - Sabem.  

 

AP - Mas, eu acho que nesse aspecto as campanhas... 

 

AB - Sabem, mas não mudam o comportamento. O que tem acontecido e as pessoas me 

dizem mesmo: “Ah, eu tenho evitado ter relação sexual.”, entende? Ah, assim, 

mulheres, né? Adolescente não, mas, eh... eu não posso te falar em relação a adolescente 

porque não tenho assim uma experiência profunda. Mas, em relação a adulto que é a 

faixa que eu mais lido, eu observo que as mulheres tem evitado ter relação sexual. 

Deixam de ter relação sexual. 

 

AP - As casadas, você tá falando? 

 

AB - Não, mulher solteira, entende? Solteira, não tá mais... há ponto, isso, isso me 

entristece, que eu vejo assim não arruma um namorado, menina solteira, né, arruma um 

namorado. Aí, ela fala com ele: “Olha, mas vamos transar de camisinha.” Se o cara diz 

não, ela prefere ou transa sem camisinha ou então prefere não transar mesmo. Acaba o 

namoro, entende. Isso é muito ruim. Eu falei: “Mas, conversa mais. Insista. Eu acho que 

é importante você ter uma relação afetiva, é importante você ter uma relação afetiva 

completa.” “Não, a gente acaba fica na base da amizade porque eles não querem transar 

de camisinha.” Então, ele diz: “Ah, eu vou procurar uma que transe sem camisinha.”, 

entende? Eu acho que a gente não pode. Então eu vendo assim uma desistência, 

entende. Meninas assim de vinte e cinco, entende, de trinta anos que até tão querendo 

uma companhia, definir uma relação afetiva, entende. Então, isso me preocupa muito, 

entende, pessoas numa faixa de vinte e cinco anos, sabe? Ou cede ou, mas, mas saber 

sabe, informação tem. Agora, essa mudança de comportamento, a mudança de 

comportamento eu acho, digo a você uma coisa você não muda comportamento ouvindo 

palestra, nem lendo, nem... entende? 

 

DN - Era isso que eu ia perguntar. Se as oficinas conseguiriam com isso? 

 

AB - Você só muda comportamento quando você interioriza isso dentro de você. Se 

você não interiorizar, se você não perder o medo de falar sobre AIDS, você não muda o 

seu comportamento. Você muda o seu comportamento quando você perde o medo. Tem 

gente que tem medo de falar sobre AIDS. “Não, essa doença, é AIDS, é isso aí, é um 

negócio sério, é sim.” E não fala mais nada. Não se conversa, não se fala mais nisso, 

entende? Mas, aí, fica tendo comportamento de risco ou imposto, entende, ou toma uma 

bebida a mais, normalmente, acontece isso, aí, transa sem camisinha. Que tá correndo 

risco, entende. Agora, mudança de comportamento, bater firme mesmo: “Não, eu só vou 
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transar de camisinha.”, entende? Você só, só depois que você, tem gente que nunca 

pegou numa camisinha na vida, nunca. A experiência dessa empresa onde eu fiz esse 

treinamento agora recente, a empresa preocupada com os funcionários, ela distribuía ao 

receber, o empregado recebia o pagamento e recebia acho que quinze camisinhas, 

quinze preservativos, entende. E o que que acontecia? As pessoas davam pra, pra outras 

pessoas fora, eles não usavam. Outros não queriam: “Ah, eu não quero isso não. O que 

que eu vou fazer com isso? Não vou usar isso mesmo.” Então, em função dessa postura 

foi que a empresa achou que era importante ter um treinamento pra mostrar pra eles 

como, pelo menos como usa, entende? O preservativo.  

 

DN - Agora, Ana, eh... 

 

AB - E passaram a distribuir na medida que eles procurem. Eu até mesma sugeri, eu 

falei: “Em vez de vocês distribuírem, diz: ‘olha, no setor tal, com o fulano tá a 

disposição, quem quiser vai lá e pega.’” No início foram muito poucos, hoje, já me 

informaram que já tem um número bem maior indo buscar o preservativo. Indo buscar: 

“Ah, aí, tem preservativo pra mim? Eu agora quero.”, entende? Mas, nem todos. Sim. 

 

DN - Ainda em relação a isso. Quer dizer, em cima disso que você tá falando, eh... a 

gente pensaria então que as palestras e as oficinas elas fundamentalmente informam, 

né? 

 

AB - É as palestras informam. Eu acho que a palestras, a palestra serve como 

informação, como sensibilização, agora, pra mudança de comportamento mesmo, eu 

acho que só mesmo a oficina. Quando eu falo oficina é trabalhar aqueles grupos 

pequenos, partir do, do conhecimento mesmo daquele grupo. Porque, normalmente, a 

gente já sabe. Você faz uma palestra numa empresa, passou a informação depois se você 

consegue que a empresa autorize você a fazer subgrupos lá dentro, e você, então, vai 

conversar mais com essas pessoas, você vai entregar mesmo preservativo pra pegar, 

manusear, usar, enfiar na mão, ver o quanto é fino, discutir, conversar. Eu acho que 

quando eles vêem um soropositivo, eu acho que é importante. A palestra que a gente fez 

recentemente numa empresa a pessoa que foi comigo, eh... como atrasou o início, eh... 

ele falou: “Olha, mas, vai acontecer que na hora da minha fala, durante a minha fala eu 

vou ter que interromper pra tomar o meu remédio, e eu não posso me atrasar, como é 

que eu vou fazer?” Eu falei: “Não, você interrompe. Vai ser maravilhoso. Você 

interrompe a sua palestra e eu continuo. Enquanto você toma o remédio eu falo e depois 

você retoma. Vai ser fantástico!” “Ih, mas vai ficar esquisito.” Eu falei: “Não vai ficar 

esquisito, não. Deixa comigo.” E aconteceu, realmente, ele tava em plena fala, tocou o 

bip, ele falou: “Ó, gente, desculpe. Mas, é que tá no horário do meu remédio. Eu vou 

tomar o meu remédio num instante.” E eu peguei o gancho e falei da importância do 

remédio, falei da importância de tomar o uso, de fazer a medicação no horário certo, 

entende? Porque se você não toma o vírus cria resistência, entende? Enquanto isso ele 

tava tomando as suas 20 pílulas. E as pessoas assustadas porque eram 20 comprimidos, 

entende? Então, poxa! Então, isso foi muito interessante, entende? Foi, abre um vidro, 

tira outro, entende. Então, é interessante, aí, sabe? Dá um alerta. Eu acho que essas 

coisas, entende? Eu acho que chamam mais a atenção. 

 E quando você trabalha oficina mesmo, você trabalha grupo pequeno você fala 

mais dessas questões, você leva as pessoas a falar sobre situações delas, sobre 

dificuldades delas. E quando você chegar a falar de uma dificuldade sua, quando você 

chega a falar: “Ah, eu sempre tive medo de falar sobre AIDS. Eu tenho medo de falar 
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sobre a AIDS.” Eu acho que isso é importante. Você já deu um grande passo. Você já tá 

falando sobre isso, entende. Aí, você começa a ver as coisas com mais naturalidade. A 

enxergar as coisas de uma forma diferente, ver um soropositivo de uma forma diferente.  

 

DN - Agora, Ana, isso como é que começou a funcionar no grupo PELA VIDDA? Você 

disse que, em suma, você teve no GAPA... 

 

AB - Ah, sim. Quando... 

 

DN - ...depois você procurou o grupo PELA VIDDA... 

 

AB - É, eu fui pro grupo PELA VIDDA... 

 

DN - ...já com uma experiência de... 

 

AB - De um conhecimento de ONG ... 

 

DN - ...de um trabalho técnico com a AIDS, né? 

 

AB - ...é, no GAPA e no SESI. Eu ainda no SESI, eu fiz, eu tive oportunidade de fazer, 

no que eu me interessei, né? Esse médico do SESI ele falou o seguinte: “Olha, a gente 

poderia fazer.” Eu falei: “Aí, eu precisava ter mais conhecimento sobre o assunto, pra 

passar isso pras pessoas. Eu tinha vontade de entender um pouco mais.” Aí, ele falou: 

“A gente poderia é ver junto a Secretaria Estadual de fazer um treinamento.” E então, eu 

fui lá na Secretaria Estadual e fui até com ele. E lá conversamos, ele conhecia o doutor 

Matida e conversamos então com o Nilo Martinez, conversamos com outras pessoas, 

Jane. E,e, e a partir daí eles se propuseram então a fazer um treinamento pro nossos 

funcionários do SESI. Um trabalho de parceria. E nessa parceria nós iríamos reproduzir 

o Boletim de DST/AIDS, certo? E eles mandam os dados e o papel e a gente faz a 

reprodução na nossa gráfica. E assim foi o acordo, né? 

 E, aí, eu fiz o meu primeiro treinamento, entende? Que foi feito na nossa 

unidade de Paciência. Por que tão longe, tão distante, né? Porque nós não conseguimos 

nenhuma unidade do SESI mais próxima aqui, que... o gerente da unidade tivesse 

interesse, os funcionários tivessem interessados, entende? E essa unidade lá de 

Paciência, os funcionários estavam interessados, tinha uma médica que tava interessada, 

que já tinha essa visão social e da importância desse trabalho, do serviço social.  

 

AP - E o trabalho lá é muito atuante até hoje, né? 

 

AB - Lá em Paciência?  

 

AP - Eu conheço.  

 

AB - É. Em Paciência, é. O serviço social também muito interessado. Então, nós 

fizemos o primeiro treinamento lá. E foi o treinamento que eu participei. E eu gostei 

tanto que eu falei: “Ah, a gente tem que estender isso.” Aí, levamos pra Duque de 

Caxias. Aí, nesse, no treinamento da unidade Duque de Caxias, nós não tínhamos tantos 

funcionários assim. Porque uma das coisas que eu achei que era importante, porque o 

funcionário, eh... ele tivesse opção, não eu quero fazer. Ele ia se inscrever pra fazer. Eu 

não queria nada compulsório. E nesse treinamento vieram três pessoas de Volta 
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Redonda, uma médica e... uma assistente social, não, assistente social não. É, uma 

médica, uma assistente social e uma professora. Vinham de Volta Redonda, todos os 

dias do treinamento, vinham e voltavam. Foi fantástico, porque lá em Volta Redonda, 

também, eles, foi mais um braço desse trabalho, né? Aí, fizeram o treinamento. Aí, eu 

pensei em fazer esse treinamento pra todas as assistentes sociais, que quisessem 

participar. Mas, aí, eh... nessa negociação a empresa achou que era melhor indicar quem 

iria fazer. E quando você indica e a pessoa não quer, então, você vai porque você foi 

indicado. Mas, você nunca assume o compromisso de fazer o repasse. Então, foi uma 

das coisas que não, que não cresceu, entende? Infelizmente, os profissionais que foram 

indicados, na sua maioria, eles não estavam muito, muito... muito voltados pra essa 

causa, né? E então alguns centros a coisa caminhou um pouquinho e outros nada foi 

desenvolvido. Tanto que agora eu acho que Paciência, realmente, é uma unidade que tá 

desenvolvendo esse trabalho. 

 

AP - E que tá conseguindo mudanças no comportamento das mulheres lá, né?  

 

AB - É, eles fazem trabalho muito importante.  

 

AP - Muito bonito. 

 

AB - Mas é isso, trabalho mesmo oficina, né? É trabalhar mesmo essas questões, 

entende. Porque em cima disso você trabalha outras coisas, entende. Uma oficina 

quando você fala de AIDS você fala também de cidadania, entende? Do direito seu de 

exigir do parceiro que use o preservativo, pensando na sua qualidade de vida não só na 

dele como na sua própria, entende? É... é isso é importante, entende. Então, você 

trabalha essas questões, entende? Eu acho que isso... então, eu acho que essas oficinas 

realmente... 

 E no PELA VIDDA, é o PELA VIDDA sempre trabalhou, havia trabalhado mais a 

nível de palestras, né? E, mas o ano passado por coincidência... 

 

DN - Aí, desse contato com a Secretaria de Estado... 

 

AB - Com a Secretaria de Estado... 

 

DN - ...você foi pro grupo PELA VIDDA? 

 

AB - Não, eu fiquei trabalhando no SESI. E, continuei fazendo, desenvolvendo esse 

trabalho no SESI. E depois procurei já procurei e, aí, foi que eu procurei o PELA VIDDA. 

Comecei a trabalhar no Disque-AIDS, mas só à noite. E porque durante o dia eu tava 

trabalhando no SESI. Depois que eu deixei de trabalhar no SESI, que eu me aposentei, 

aí, eu voltei e procurei o PELA VIDDA: “Olha, agora, eu estou disponível, né? Eu queria 

trabalhar e dentro do possível voltado pra empresa.” Porque no SESI eu fiquei fazendo 

isso mais voltado pra empresa, entende. Esse trabalho foi mais voltado pra empresa. E 

eu falei: “Olha, mas dentro do SESI mesmo para os funcionários nós nunca 

conseguimos fazer. A direção nunca autorizou.” É interessante, você faz pra fora, mas 

você não faz pra dentro da casa. O que acontecia era que, às vezes, alguns treinamentos 

como aconteceu em Friburgo, é o pessoal de lá muito interessado na época, é foi feito 

chamando pessoas de fora, mas, aí, o pessoal da casa, também, participou, entende? 

Então, a gente sempre tinha gente. 
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DN - Então, na verdade fazia na unidade do SESI pras empresas filiadas ao SESI? 

 

AB - Pras empresas filiadas ao SESI. Isso mesmo. E, aí, entrava alguns funcionários.  

 

DN - Não internamente ao SESI? 

 

AB - Internamente não, porque nunca foi muito aberto a isso, entende? Nunca foi, o 

pessoal tem que sair do horário de trabalho. É complicado. Mas, o Joaquim saía da 

empresa que ele trabalha lá e vinha pro SESI. Isso não é problema não. (risos) Então, aí, 

as coisas aconteciam assim. Mas, foi, foi tudo bem. E depois no PELA VIDDA eu falei: 

“Olha, o que eu gostaria de trabalhar realmente era com empresa, entende? É uma coisa 

que eu já faço. E eu acho legal, eu acho que é uma coisa interessante.” E, mas eu, a 

minha idéia era trabalhar, exatamente, com oficina, treinamento mesmo, formar agente 

multiplicador dessas questões, né? Porque o treinamento que a gente faz no, fazia lá no 

SESI a gente fazia uma carga horária de 20 horas. Foi o treinamento que eu fiz pela 

Secretaria Estadual, né? E, e eu achei isso que eu fiz foi importante e até ainda, ainda no 

SESI, nas minhas tentativas de, de fazer com que esse trabalho realmente continuasse, 

porque depois que a gente fez o treinamento pros assistentes sociais, eles disseram: “Ah, 

é muita coisa pra gente guardar. a gente não grava toda essas dinâmicas, esses 

assuntos.” É, realmente. Aí, eu peguei, sentei e fiz um manual, entende? Que o SESI 

publicou depois. Um manual com toda aquela metodologia, as técnicas de dinâmica de 

grupo e informações básicas sobre AIDS. Então, eu fiz esse manual até pra facilitar.  

 

DN - Pra que agentes multiplicadores.... 

 

AB - Exatamente. Pra todos... 

 

DN - ...pudessem utilizar. 

 

AB - ...aqueles que foram treinados utilizassem, né? Todo mundo que faz o treinamento 

pelo SESI ganha um manual daquele. Me parece que esse manual ainda existe até hoje. 

E ele tem sido divulgado, entende? Bom, ótimo.  

 

AP - Isso foi quando? O manual. 

 

AB - Isso foi em 95.  

 

DN - Hum.  

 

AB - O manual foi em 95.  

 

DN - É você colocou no currículo isso.  

 

AB - É, foi em 95. É foi. Esse manual foi em 95. Isso mesmo. E no PELA VIDDA eu 

falei: “Olha, eu acho que era interessante fazer oficina e tudo, mas é difícil.” Mas, o 

PELA VIDDA o ano passado, teve uma experiência muito boa com oficina. Eh... tem mais 

três técnicos lá, são dois psicólogos e, e... um outro profissional, eu não sei exatamente 

a área dele, eh... que já estavam fazendo esse tipo de trabalho, quer dizer, era uma 

palestra informativa, mas usando algumas técnicas de dinâmica de grupo com a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento. E eu falei: “Ótimo, então, já tem três pessoas 
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comigo quatro. Eu acho que a gente vai poder deslanchar isso.” Então, a gente já tem 

feito. Fez no Banco, no Banco do Brasil. E a gente tá tentando entrar com essas oficinas 

em outras empresas. Mas, normalmente, a empresa pede palestra. É o que mais solicita. 

A gente pretende, eh... através da palestra incentivar um trabalho... 

 

DN - A realização de oficina. 

 

AB - É. A realização de oficina. Então, eu acho que a oficina realmente é o que muda o 

comportamento. Você interioriza, a pessoa pára e pensa. Você tem que parar e pensar. 

Porque quando você pede as pessoas... 

 

DN - Você acha, Ana, também... 

 

AB - ...descreve pra você o que AIDS, ela tem que pensar a respeito: o que que é AIDS 

pra você. 

 

DN - ...e que, aí, isso teria um resultado a longo prazo? 

 

AB - Eu acho que a longo prazo, porque oficina é mais que isso. A gente precisaria é de 

muita gente trabalhando nessas questões. 

 

DN - Não, eu digo o seguinte, eh... o indivíduo participou de uma oficina, eh... na sua 

avaliação... 

 

AB - Você tem que ter uma realimentação. 

 

DN - É, é essa que é a questão. (risos)  

 

AB - É fundamental uma realimentação.  

 

D.N. - Na sua avaliação ele naquele momento estaria fazendo... 

 

AB - Exatamente.  

 

DN - ...uma mudança. 

 

AB - Você não pode fez a oficina: “Olha, ele interiorizou, acabou. Ah, ótimo!” Não, não 

é bem assim. Você faz, quando você faz essa oficina a nossa orientação é que esse 

trabalho, por exemplo, você formou agentes multiplicadores dentro de uma empresa, é 

importante que quem fez isso ou outra pessoa dê um assessoramento pra esse grupo, 

estimulando esse grupo a fazer o repasse dessas informações pras outras pessoas. Senão, 

também, vai perder. 

 

DN - E manter a dele, né? 

 

AB - Exato. Lógico. Porque na medida que você tá motivando que ele faça esse repasse 

pra outras pessoas você tá realimentando esse processo nele, entende? Você tá 

motivando, você tá estimulando que ele continue lendo, que ele se interesse. Você tem 

que dar informações, entende? Freqüentemente, você dá informações novas pra eles. Lê 

um assunto, eu fazia isso nas empresas que a gente, às vezes, fazia treinamento, eu 
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mandava depois pelo correio. Mandava boletim, saía algum artigo em revista que eu 

mandava pro centro de atividade, eu mandava pras empresas também. Pras, pras 

respectivas pessoas: fulano, ciclano e beltrano. Isso é importante. A pessoa se sente 

estimulada, entende? “Ah, olha, a fulana lembrou de mim. Fez o treinamento aqui.” “Ih, 

eu tenho que passar isso pras outras pessoas.”, entende? Então, você faz o sujeito 

retomar algumas posições, entende? Que, às vezes, você manda algum tema sobre o uso 

do preservativo. Ele: “Pô, será que eu tô usando? Não, olha, já duas vezes que eu deixo 

de usar. Não, tem que voltar isso.”, entende? É isso é importante. Não é só você fazer 

oficina e cair fora não. Você tem que dar uma... né? Porque eu acho que... teve uma 

pessoa amiga (risos) que falou assim: “Ana, eu acho que são poucas as pessoas 

motivadas como você. Que fez a oficina e daí continuou sozinha sem precisar ninguém 

pra te estimular, entende?” Mas, é... não. Tem muitas pessoas assim. Tem sim, tem sim, 

tem muita gente assim, entende? 

 Mas, é bom quando alguém dá um incentivo pra gente. Eu acho que é ótimo, 

entende? Eu acho que não é só você fazer, não. Tem que fazer... E às vezes a gente 

aceita coisas como desafio. Eu aceitei fazer uma oficina pra travesti... e foi pra mim um 

desafio. Porque eu não sabia nada sobre travesti. Nada sobre a vivência deles. E como 

sei muito pouco, até acho que ainda não sei nada, né? Mas, eu tive que ler alguma coisa, 

entende, sobre a, a, o tipo de vida que eles tem, pra mim falar pra essa população tão 

específica, né? Que então é um desafio, entende?  

 

DN - Até pra haver a comunicação, né? 

 

AB - Exato, sim. É muito cômodo eu dizer não, não interessa, não eu não posso, tô 

ocupada. Não, é desafio sim! Eu não sei nada a respeito. Ótimo! Tive que ler muito a 

respeito e foi muito bom, muito gratificante. Você quer perguntar alguma coisa? 

(sussurrando) 

 

DN - Não, aí, voltando o grupo PELA VIDDA, quer dizer, você voltou ao grupo PELA 

VIDDA com essa proposta... 

 

AB - Com essa proposta. 

 

DN - ...já concreta de fazer palestra. 

 

AB - Exato. E fui aceita, entende? E a partir daí eu tô fazendo esse trabalho com eles, 

né? Toda vez que tem palestra... 

 

DN - E, ao mesmo tempo, participando do grupo de mulheres, é isso? 

 

AB - Do grupo de mulheres, também, eu vou as reuniões do grupo de mulheres, 

entende? (barulho) Às vezes, fica difícil comparecer, porque, às vezes, eu tô cobrindo, 

às vezes, plantão, né? No momento eu tô cobrindo um outro plantão de uma outra 

pessoa que tá de férias. 

 

DN - No Disque-AIDS? 

 

AB - É, no Disque-AIDS. E, aí, coincide no dia do grupo de mulheres. Então, às vezes, 

eu pego só o finalzinho, às vezes, da reunião. Mas, eu acho que é importante. Eu acho 
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que é uma coisa, eu acho que o grupo de mulheres é uma coisa importante. A gente não 

pode deixar acabar. (risos) 

 

DN - O grupo de mulheres teria, teria assim que papel nesse, nesse seu trabalho? 

 

AB - Olha, sabe que eu vejo mais. Eu aprendo muito com elas, né. Eu vejo as 

experiências de cada uma, às vezes, angústias, as dificuldades delas. Aí, eu aproveito, às 

vezes, outro dia eu tava discutindo sobre a camisinha feminina. Porque, às vezes, me 

angustia... 

 

 

Fita 2 – Lado A 

 

DN - Pronto. 

 

AB - Porque... porque o grupo de mulheres eu vejo duas, duas questões ali. Tem aquelas 

que abandonaram realmente a sua vida... sexual, a vida ativa... sexualmente, quando 

souberam que eram soropositivo. E tem aquelas que... continuam tendo sua vida sexual, 

né? Algumas até... com portador, também, soropositivo. ... Porque a relação até fica 

mais fácil, né? 

 

D.N. - Quer dizer, isso são experiências vistas, contadas nas reuniões do grupo? 

 

AB - É sim. Nas reuniões, exato. Eu observo isso, né? E, e quando, eh... eu falo de 

relação sexual entre soropositivo e aí é que eu entro... eu me lembro da importância do 

trabalho de prevenção, né? Que prevenção não é pra eles não terem relação. Mas, pelo 

contrário, é pra terem relação usando preservativo. Porque, às vezes, você escuta falar 

assim: “Ah! Eu sei que eu não devo, mas como fulano também é soropositivo, a gente 

nem usa preservativo.” Quer dizer: “Eu sei que eu não devo.” Então, me preocupa essas 

colocações, “Eu sei que não devo.”, né? E então, eu penso num trabalho com elas. Mas, 

eu, eu, realmente, ainda não estou...  

 

DN - No trabalho? 

 

AB - Com, não, com soropositivo, no trabalho... 

 

DN - Sim. 

 

AB - ...de prevenção com soropositivo que eu havia falado anteriormente.  

 

DN - Hum, hum. 

 

AB - Agora, no grupo de mulheres eu, realmente, eu não, não, não dou assim muita 

opinião. Eu sempre passo informações. Outro dia eu levei a camisinha feminina, 

entende? Discuto, passo alguma informação que eu sei. Mas, eu nunca passo nenhum 

tipo de depoimento, acho que nem procede isso. Eu, eu acho que: - por que isso, né? Eu, 

eu vejo ali mais pras pessoas colocarem as suas dificuldades. Eu acho que... as pessoas 

que, às vezes, vão, ali, tem muitas dificuldades. Às vezes, cada dia, cada reunião tem 

uma pessoa nova cheia de angústia, né? E, e chega e começa. A última reunião tinha 

uma pessoa lá muito angustiada e ela lá falando, colocando todas as suas dificuldades. 
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Então, eu acho que é importante ... pra quem... deixar falar quem é soropositivo, quem 

tá precisando ali. Eu fico muito na observação. Eu fico mais na observação. E dou 

algum à parte, alguma coisa que eu considere fundamental, entende? 

 Acho... até já tinha falado com Dayse isso que a gente poderia, deveria toda 

reunião ter uns, uns dez minutos pra passar alguma coisa importante em relação a 

prevenção, entende? Só dez minutinhos. Mas, alguma coisa importante sobre a 

prevenção. ... Não sei se ela vai aceitar, entende? 

 

DN - Isso foi uma proposta recente que você fez pra ela? 

 

A.B. - É, é. Exato.  

 

DN - Uma sugestão que você fez pra ela recente?  

 

AB - É uma sugestão, uma sugestão. É recente, recente entende? A gente que cada 

reunião a gente tivesse. Ah, ela aceitou, ela: “Ah, é uma boa idéia, sim. Precisamos 

estruturar isso.” Realmente, tem que ser uma coisa estruturada.  

 

DN - Mas, por outro lado, também, o grupo PELA VIDDA não tem... é... em suma, vários 

mecanismos de passar essas informações, essas, essas questões mais recentes em 

relação a doença? 

 

AB - Tem a tribuna, né? Porque eu nunca vou a tribuna. 

 

AP - É, tem a tribuna. 

 

AB - Tem a tribuna. Eles tem a tribuna que funciona sexta-feira, às seis horas da tarde. 

Eu acho que na tribuna, eu nunca fui, mas é sempre a sexta-feira, eu tenho um 

compromisso familiar que eu evito faltar. (risos). Então, eu nunca estive. Mas me 

parece que na tribuna sempre, eh... a função é exatamente é essa: é discutir algum ponto 

relevante, é apresentar, né? É... fatos novos que estão surgindo. Quer dizer, tem a 

tribuna é que eles normalmente eles fazem essa divulgação.  

 

AP - É, mas é que poucas pessoas freqüentam a mais de um grupo, né? Lá dentro, né 

assim? Quem vai no grupo de mulheres normalmente não vai a tribuna...  

 

AB - É. 

 

DN - Não. Mas eu tô falando mais em função, a, ah... de, de outros depoimentos em que 

o pessoal diz, assim, eh... o nível de informação que eles conseguiram ao procurar o 

grupo PELA VIDDA... 

 

AB - Ah, o grupo PELA VIDDA dá muito... 

 

DN - ...entendeu? Eu digo outros mecanismos, não necessariamente outras reuniões, 

mas outros mecanismos mesmo, é um folder ou, entendeu? 

 

AP - Hum, hum. 

 

AB - Não, não, eu acho que o grupo PELA VIDDA fantástico, porque eles tem... 
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DN - Cartaz, coisas afixadas, né? Nas salas, não sei... 

 

AB - Sim. Não... 

 

DN - Porque é isso que passa, pelo menos... 

 

AB - Sim. 

 

DN - ...que as pessoas estão sendo constantemente informadas das coisas, das questões 

sobre a AIDS. 

 

AB - Isso sim. Porque, inclusive, tudo que eles recebem, por exemplo, eles recebem às 

vezes, a revista do grupo PELA VIDDA de São Paulo e recebem uma quantidade 

razoável. Então, eles colocam ali pra distribuição, entende? Todos os artigos, tudo que 

sai em termos de revista, tudo que sai eles colocam no mural, né? Eles tem esse cuidado 

de, de colocar essas informações naquele mural pra gente. E mesmo assim é interessante 

que, eh... se você tem uma dúvida, se você tem uma dificuldade você chega e fala com 

qualquer um do grupo, se ele não sabe ele vai procurar pra te dar a resposta, entende? 

Nesse ponto eu acho isso muito bom!  

 

AP - Existe mecanismos informais de troca de informação.  

 

AB - Exatamente, também. Isso existe muito. 

 

AP - E são os mais eficazes, né? Normalmente as pessoas se informam... 

 

DN - É o papo, né? 

 

AP/AB - É.  

 

AB - E mesmo no Disque-AIDS a gente tem um livro lá que se alguém tem alguma 

dúvida ou alguém pergunta ou alguém telefona e pergunta alguma coisa que é diferente, 

né? O que que você faz? Você plantonista escreve, anota naquele livro: “Hoje eu recebi 

um telefonema e me perguntaram isso assim, assim...”, entende? Porque os demais 

plantonistas já sabem que devem pegar aquele livro pra dar uma olhada e ver... entende? 

E, e aquilo serve, também, de uma fonte de informação, entende?  

 

DN - Hum, hum. 

 

AP - Então, Ana, você atua no grupo no Disque-AIDS... 

 

AB - No Disque-AIDS, participo do grupo de mulheres e estou sendo responsável no 

momento pelo trabalho de prevenção de AIDS no local de trabalho. Então, todas as 

palestras que são solicitadas por empresa, empresa tá? Escola isso não, mas empresa, é 

passado pra mim. Certo? Eu tomo conhecimento, porque, aí, eu vejo qual é o material, 

quem é que vai, se sou eu, eu mais quem, entende? Então, a gente tá fazendo isso.  

 

DN - E você sabe me dizer assim se o Ministério da Saúde tem alguma linha de trabalho 

nesse sentido? De trabalho com empresa? 
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AB - Sim, o Ministério da Saúde está incentivando esse trabalho de AIDS no local de 

trabalho. Tanto que o ano passado, eh, eles, houve um treinamento que aconteceu, esse 

treinamento aconteceu... foram dois treinamentos em São Paulo e um em Fortaleza. 

Esses... eu iria pelo SESI nesse de São Paulo. É, São Paulo. Mas, aconteceu deu me 

afastar do SESI então, quando eu fui pro PELA VIDDA, eu soube que o PELA VIDDA, 

também, havia sido convidado pra participar. Mas, eles não iam mandar ninguém, 

porque não tinha naquela altura ninguém interessado nessa área. Aí, o Alexandre falou: 

“Olha, já que você está aqui a gente teve esse convite. Se você quiser ir a São Paulo...” 

Aí, eu fui. Fiz esse treinamento de AIDS no local de trabalho, entende? Mas, a, a 

proposta do, do Ministério da Saúde é que se faça, realmente, treinamento, não 

palestras. Que se faça treinamento nas empresas. 

 

DN - Oficinas? 

 

AB - É, oficinas, entende? Nas empresas. E... à princípio, (ininteligível) foi informado 

que não tem verba, tá? O Ministério da Saúde não tem verba pra desenvolver esse 

projeto; que esse projeto tem que ser desenvolvidos em parceria com as empresas, tá? 

Eles estão incentivando um trabalho de parceria.  

 

DN - Que os recursos venham delas, das empresas mesmas? 

 

AB - É, exato das empresas. Agora, isso foi o que nós recebemos de informação lá, 

nessa época. Foi outubro, início de outubro. Agora, o PELA VIDDA recebeu um 

documento que chama AIDS-2, e nesse documento tem um, um capítulo que é 

exatamente sobre a prevenção e nesse capítulo de prevenção tem AIDS no local de 

trabalho. Então, eles, eh... já fiquei sabendo através da Secretaria Estadual, que existe 

uma proposta pra ser feito, eh... eles vão aceitar projetos de, pra o desenvolvimento de 

AIDS no local de trabalho para o ano de 99. Ano de 99. Então, se a gente fizer esse ano 

um projeto e encaminhar pra eles, esse projeto vai ser aceito pra ser desenvolvido em 

99. Agora, eh... esse, mas esse AIDS no local de trabalho dentro dessa proposta do 

AIDS-2, eh... a idéia é a seguinte que todo material de publicação, folder, né? e 

preservativos serão doados pelas empresas, onde o trabalho vai acontecer. Mas, o que o 

Ministério da Saúde poderá dentro desse projeto financiar é o transporte, né? Pro 

monitor, pra pessoa que vai fazer o treinamento, e uma ajuda de custo só, pequena, só 

para o monitor, entende? Mas, o folder, cartaz, tudo isso tem que ser negociado com o 

parceiro que no caso é a empresa que vai receber o benefício. Então, tem, tem essa 

proposta.  

 

DN - Um pouco desequilibrada. (risos) 

 

AB - É. 

 

DN - A parceria, né? 

 

AB - É, um pouco complicado isso aí. Eh... não sei, porque de repente que quando a 

empresa solicita e, normalmente, as empresas quando pedem lá ao PELA VIDDA, o PELA 

VIDDA... a gente solicita... de empresa, de empresa, 200 reais por palestra. Nós 

cobramos, quer dizer, a gente não fala que cobra, né? A gente solicita uma contrapartida 

de 200 reais por palestra. Mas, acontece, às vezes, da empresa dizer: “Ah, não, se tiver 
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que pagar eu não vou fazer.” Então, eu sempre digo: “Não. A gente pede 200 reais, é 

uma ONG, então, nós precisamos, a gente sempre precisa de alguma ajuda, então nós 

pedimos de contrapartida 200 reais ou a gente pode negociar isso de outra forma.” 

Então, tem empresa que em vez de dar os 200 reais faz reprodução do folder só pra, 

para os funcionários dela, entende? Aí, o PELA VIDDA não tem que levar folder. Ou, 

então, eh, faz reprodução pra uma quantidade maior, também, pra nós, entende? Já 

aconteceu isso, né? Tem empresas que além de pagarem os 200 reais fazem, também, a 

reprodução. Isso também já aconteceu, entende? Eu agora, recentemente, fechei uma 

proposta com uma empresa, e... até tinha pedido se ela não poderia fazer uma 

reprodução grande pra nós, eles: “Não, não. Isso eu não posso.” Mas eles vão fazer o 

pagamento e vão fazer a reprodução pra eles e vão nos fazer no caso três... em três 

momentos diferentes, três unidades diferentes. Quer dizer, então, isso é bom, entende? 

 

DN - Hum, hum.   

 

AB - Agora, tem empresa que diz: “De jeito nenhum! Eu não posso. Mas, eu preciso.” E 

a gente atende. Como, também uma empresa agora recente, entende? Uma empresa... é 

até uma empresa de transporte. É uma Sinpat (?) e eles queriam... aí, o técnico de 

segurança que telefonou pedindo e tal. E a gente acaba, a gente atende, entende? A 

gente primeiro a gente solicita uma contrapartida, mas se não tem, entende? Mas, a 

gente tá pretendendo pedir alguma coisa a essa empresa, porque a gente vai ter o 

Encontro do “Vivendo” mais no final do ano. Então, a gente vai pedir passagem de 

ônibus, (risos) porque é uma empresa de ônibus inter-estadual, então, a gente vai pedir: 

“Ah, poderia dar uma colaboração de duas passagens ou três passagens de ônibus?” 

Uma coisa assim, né? Tudo bem, tá ótimo! Entende? E a gente vai desenvolvendo o 

trabalho,  entende? 

 O que eu acho assim... agora uma coisa eu acho que a gente precisa fazer cada 

vez mais com os nossos trabalhos com bastante qualidade que eu acho, principalmente, 

empresa, né? Eu acho que qualquer cliente. Eu vejo isso, tem hora que eu vejo uma 

ONG mais como uma empresa. Mas, qualquer cliente, pode ser uma escola, eh... pode 

ser uma outra ONG. Que solicita um trabalho nosso, eu acho que você tem que ir... com 

o máximo de informações possível, eh... apresentando material com visual bonito uma 

coisa agradável. Eu acho isso é importante, entende? Uma coisa, também, que eu acho 

importante quando a gente faz esse tipo de trabalho mesmo oficina é não ter vergonha 

de dizer que não sabe, entende? Porque, às vezes, as pessoas nos perguntam coisas que 

nunca nos passaram pela cabeça e que poderia acontecer. E eu... por diversas vezes já 

aconteceu, eu digo: “Olha, isso eu não tinha pensado.” Eu vou me informar e volto e 

dou a resposta, entende? Que eu acho que mais gostoso é, realmente, voltar e dar a 

resposta, né? Porque eu sei que isso até surpreende as pessoas, entende? Eu procuro 

investigar mesmo a fundo. 

 

DN - Agora, Ana uma pergunta fora da sua atuação específica, além de que a gente faz 

na verdade pra todos que tem uma relação mais técnica, né? Com a, com a questão da 

AIDS, não uma relação pessoal. Eh... você comentou, lá antes de começar a gravação, 

(risos) mas, muito por alto e não ficou gravado, também, é se você se sente imune ao, 

ao vírus HIV?  

 

AB - Ah, não! Eu não me sinto imune ao vírus HIV de, de forma nenhuma. Quer dizer, 

em ter... em relação a... ... eh... eu acho que a gente não tá imune de maneira alguma. 

Até porque a gente tá numa sociedade. Eu tenho uma família, né? Eu não tenho filhos, 
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mas eu tenho sobrinhos. Eu sempre me pergunto por que que eu estou mexendo com 

isso, né? Por que que eu estou interessada por esse tema? E eu fico pensando se... eu 

acho que na minha vida tudo tem, assim, acontece de uma, tem um sentido, tá? Pode 

não ser agora, mas lá pra frente eu: “Ah, então, foi por isso...” Sabe? Não sei! Na minha 

história de vida, eu acho que sempre teve algumas coisas... o meu aprendizado... mesmo 

nas coisas negativas eu sempre digo: “Ah, negativo, agora, eu tô achando, mas isso vai 

ser positivo depois.” E sempre acontece. 

 Então, eu fico vendo, entende? Eu tenho sobrinhos e me preocupa, entende? Um 

deles, principalmente, muito bonito e namora muito, muito namorador. E eu sempre dou 

o alerta: “Olha!” Falo muito, mas a gente sabe, às vezes, que o falar, né? Pra uma 

pessoa de 20 anos, você fala, com toda energia sexual, assim, a flor da pele, e só o falar 

nem sempre resolve. Mas, eu acho que em termos de família é tranqüilo. Na relação 

com o meu marido, por exemplo: eh... a gente não usa preservativo, não usa. E eu 

sempre fala com ele, né? “Olha! Não pule o muro.” Ele diz: “Não. Eu nunca vou pular o 

muro, etc.” Mas, eu digo a ele: “Não. Eu acho que é...” - mas, aí, eu falo com muita 

seriedade: “Nunca diga isso, que você nunca vai pular o muro.” Que eu brinco sempre: 

“Se o Harrison Ford aparecer na minha frente e me der uma cantada eu não vou resistir. 

Jogo pro alto tudo e embarco.”, né? Então, eu acho que ninguém pode dizer isso, 

entende? Eu não sei. Agora, uma coisa é certa se for transar com uma outra pessoa, use 

o preservativo, entende? É fundamental isso. Pra você (barulho) enquanto gente, 

enquanto pessoa. Você tem que se proteger. Da mesma forma, eu acho que, a não ser 

que sim pode acontecer deu ser estuprada, não é? Aí, é uma questão que você não tem 

como negociar... um preservativo numa situação dessa, né? Posso precisar de uma 

cirurgia e nessa cirurgia ser, precisar de uma transfusão de sangue e cair naqueles cinco 

porcento, né? Que tá contaminado, né? A pessoa doou tá na janela imunológica, né? E 

com todas aquelas reservas tem falhas... a gente sabe que tem falhas, realmente. Pode dá 

essa falta de sorte. E... na relação sexual eu digo mesmo pro meu marido: “Se... tiver 

alguma relação extra-conjugal, não diga que nunca vai ter porque... espero que não 

tenha, mas se tiver use preservativo.” Eu até coloco preservativo na bolsa dele, na pasta 

de trabalho. E uma vez... nunca verifico se está ou não. E uma vez eu fui guardar 

alguma coisa lá, dei falta do preservativo e falei: “Ô, Hélio! E aquele preservativo? 

Você já usou? Entende? “Não. Dei pra um aluno meu, poxa! Ele tava aí dizendo que 

precisava passar na farmácia pra comprar eu: “Ah! Eu tenho isso aí na pasta.” Aí, eu ri: 

“Olha, foi aluno mesmo?” e tal, entende? Bom, mas pelo menos desapareceu deve ter 

usado, alguém usou, entende? Então, coloquei outro.  

 

DN - Se foi, pelo menos usou. 

 

AB - É, porque é isso... porque eu digo mesmo e isso hoje eu falo, não sei pode ser, 

também, como a gente muda muito, né? Talvez, até porque eu falei com ele com tanta 

raiva, entende? Mas, eu, eu... foi assim, eu coloquei uma agressividade, digo, uma coisa 

assim interior muito forte, porque eu disse a ele: “Eu não permito, eh... ser contaminada 

pela AIDS, através de você, entende? Se você algum dia me contaminar com a AIDS, 

eu juro que eu te mato!” Mas, eu falei com tanta raiva, que ele se assustou. Ele nunca... 

 

DN - Com tanta verdade, né? 

 

AB - ...que ele nunca tinha me visto dessa forma. Que ele ficou muito assustado com 

meu comportamento. Ficou mesmo. Acho que ele ficou até traumatizado durante algum 

tempo, entende? (risos) Eu falei assim: “Olha, eu, eu tive com você foi muito... eu te 
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mato, eu não admito isso.” Porque uma pessoa esclarecida, sabe? Sabe com o que que 

eu mexo, com o que que eu lido. Lê tudo que eu escrevo, porque eu peço, eu brinco que 

ele é o meu revisor. Dá uma olhada, então, é uma forma também dele ir se informando. 

De vez em quando ele diz: “Ih! Mas tá isso aqui, isso tudo? Tem certeza?” Eu falo: “É! 

Olha lá! Tem do Boletim Epidemiológico tá ali, entende. Então, é uma pessoa que não 

tem justificativa. É uma pessoa com nível superior, entende? Então, é uma pessoa que 

não tem razão pra isso. E com poder aquisitivo pra comprar camisinha, não é? Então, 

não tem justificativa, né? 

 Mas, não acho que eu esteja imune, não. E eu acho que esse “Vivendo com 

AIDS”, entende? A gente tá muito próximo, entende? E, às vezes, a gente é 

surpreendido... uma vez eu tava arrumando aqui em casa uma árvore de Natal eu recebi 

uma pessoa que veio me trazer um desses produtos de beleza, que eu comprei e tal e o 

rapaz chegou e tal, começou a conversar e tudo. “Ih! Ah, tá arrumando a árvore de 

Natal?” “Sim.” De repente, ele virou pra mim e falou assim: “Eh... você, você entende 

sobre AIDS?” Eu falei assim: “Por que que você tá perguntando isso?” “Não porque eu 

já vi que você usa um lacinho.” Aí, eu pensei que ele queria alguma informação. Aí, eu 

falei: “É! Eu trabalho com prevenção de AIDS.” Aí, na conversa ele falou assim: “Ah, 

eu tô precisando te falar uma coisa com você.” Aí, ele falou que, que ele era 

homossexual, que ele era portador do vírus já há uns 10 anos, entende? Que ele tava 

fazendo tratamento, entende? E conversou assim... e no, no final eu perguntei... ele 

falou: “Olha, eu falei isso com você porque eu achei que eu podia conversar isso com 

você. Você me deu esse tipo de confiança e tal.” E ele falou, então,, das dificuldades 

dele e tudo, mas aquilo da família pra aceitar isso. Mas, que no momento ele tinha a 

família com quem ele falava, mas ele não podia falar isso com mais ninguém, né? 

Então, aí, tinha a minha pessoa, né? Que com quem ele podia falar. Então, essas coisas, 

também, gratificam a gente, né? 

 Como, também, choca muito ver dentro dessas relações, desses contatos, né? 

Eh... lá no trabalho uma pessoa que me procurou, lá no trabalho, uma moça, pra falar 

comigo e tudo. Queria informações, eh... sobre garantias das pessoas portadoras na 

empresa, se podia ser mandada embora ou não. Aí, eu, eu falei: “Não. Porque é portador 

não pode.” Eu falei: “Por que você tá, por que que você tá perguntando isso? É com 

você? É alguma?” “Não, não é pra uma pessoa amiga. É pra uma pessoa amiga que tava 

querendo saber e eu queria passar essa informação.” Aí, eu ainda perguntei: “É homem 

ou mulher?” “Não, é mulher.” Aí, eu falei: “Olha...” - eu ainda dei o folhetinho do PELA 

VIDDA, eu estava numa fase minha de trabalho lá no SESI muito tumultuada, com muita 

coisa, com uma responsabilidade muito grande no trabalho, pegando uma, uma gerência 

de departamento, eu tava sem muito tempo pra ouvir assim as pessoas, que era uma 

coisa que anteriormente eu até fazia, né? Eh... aí, eu deu a ela um folhetinho até daqui 

do mulheres, dei um folheto do PELA VIDDA sobre mulheres e falei: “Olha, tem essa 

reunião são só de mulheres soropositivas. Fala com essa sua amiga pra ir lá. Eles tem 

um serviço jurídico muito bom, vão dar orientação, também, em relação a empresa que 

ela trabalha e tal.” “Ah, que bom! Então, vai ser ótimo e tal.” Aí, eu perguntei: “Por que 

que você veio falar comigo?” “Não, porque eu vejo você sempre no dia primeiro de 

dezembro distribuindo camisinha aqui no SESI. E sei que você mexe com isso e tudo. 

Foi por isso, que eu vim te perguntar.” Aí, eu falei: “Ótimo!”, e tal. Tudo bem. Eh... 

porque lá no SESI eu era assistente social, mas não assistente social de pessoal, eu 

trabalhava numa assessoria técnica e nessa época eu tava gerenciando o departamento 

de pesquisa. E... passou. 

 Uns três dias depois, eu soube que essa menina suicidou, pulou da ponte Rio-

Niterói. E eu fiquei... isso foi uma das coisas que mais me abalou. Isso é uma coisa que, 
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que eu ainda tenho uma certa dificuldade, entende assim? Quando eu penso nisso. Aí ... 

naquela época me traumatizou muito. Ela, ela era portadora do vírus, já tava 

desenvolvendo a doença, tava com citomegalovírus já atingindo a vista, mas eu não 

percebi, entende? Eu não, não... Ela já não enxergava de uma vista, mas visualmente, 

você não percebia nada. E segundo a médica que a atendia, e depois a médica me 

confidenciou isso, ela falava mesmo que ela, o medo dela era ficar feia, secar, ela não 

queria. Porque ela era uma menina muito bonita, ela não queria secar. Não queria ficar 

feia. 

 

DN - Ficar magra igual o Cazuza.  

 

AB - É, a visão do Cazuza, né? Porque a visão que as pessoas tem é a visão do Cazuza. 

Ela não queria ficar assim, o medo dela era esse. E... estava tomando medicação, mas, 

eh... não acreditava que a medicação ia fazer efeito, entende. Quer dizer, se eu soubesse 

até que ela era soropositiva, eu teria mais uma vez insistido com ela pra ir ao PELA 

VIDDA pra ver, ver quantas pessoas soropositivas nós temos e que estão bem. 

Fisicamente bem, né? Estão se cuidando, estão se tratando. E talvez ela não tivesse... 

Então, eu, às vezes, eu me culpo muito, tenho um sentimento de culpa em relação a esse 

caso. Porque eu deveria ter naquele momento em que alguém me procurou pra me falar 

alguma coisa, eh... eu ter... essa questão, eu tão envolvida... 

 

DN - Você não estava disponível.  

 

AB - É. Eu tão envolvida com as minhas questões administrativas de uma gerência de 

um departamento. Eu não parei pra olhar nos olhos e saber direitinho. “Mas, por que 

que é? É com você? É com quem?” Eu deveria ter... me voltado mais pra aquele 

atendimento, tá? Eu acho que ali eu não fui profissional tá? Eu não fui profissional. Eu 

fui uma pessoa, como uma pessoa qualquer. Então... eu no fundo eu tenho um 

sentimento de culpa com isso. E, então por isso... eu coloco isso porque quando foi no 

Natal eu estava arrumando a árvore de Natal, esse rapaz veio trazer esse produto de 

beleza me comentou e eu me lembrei do caso dessa menina e, aí, eu passei a dar mais 

atenção a ele, entende. A ter uma, uma, uma posição diferente com ele, eu acho uma 

atenção especial, entende? E de repente, quantas pessoas tem aí ao nosso redor e que, às 

vezes, até tocam no assunto e você aí não é tão atencioso, né, quanto deveria ser. Eu 

acho que isso é uma questão. (barulho) A gente não pode... 

 

AP - Essa menina se suicidou em que ano, Ana?  

 

AB - Foi em 95. 95? Não, minto. 90... pera aí, 96. 96. Foi 96... 

 

AP - Por que aí me veio uma... 

 

AB -... não sei se junho por aí de 96, maio por aí. 

 

AP - Porque veio uma curiosidade mais geral, porque você atua no grupo algum tempo 

e tal. Aí eu queria te perguntar, se você acha que ONGS/AIDS assim em especial o 

grupo PELA VIDDA, se essas ONGS contribuíram, né? Pra mudar a percepção da AIDS 

pelas pessoas comuns? Você acha que mudou? É por isso que eu perguntei, né? Porque 

95, 96 a gente já tinha remédio. Aí, me veio essa curiosidade. Como é que você vê isso, 

Ana? 



   

34 

 

 

AB - Não sei, não sei. Realmente, não sei se ... ... eu acho que, que ONGS com, porque 

tem muitas ONGS trabalhando com HIV/AIDS, né? Se você for olhar e ver um catálogo 

do Ministério da Saúde são muitas. 

 

AP - São muitas. É. 

 

AB - São muitas, são muitas. 

 

DN - Mas muitas até que foram criadas... 

 

AB - É, são muitas. 

 

DN - ...circunstancialmente, fechadas de trabalho. 

 

AB - É, são muitas, é uma coisa infinda. Agora, eu acho que quando você  tem uma 

ONG que faz um trabalho sério. E eu considero o trabalho do PELA VIDDA um trabalho 

sério. Eu acho que tem, dá uma contribuição muito grande. da mesma forma o trabalho 

do SIM A VIDA, que embora seja uma coisa assim muito voltada pro soropositiva. É 

diferente do PELA VIDDA. O PELA VIDDA é um grupo de convivência lá é um grupo 

terapêutico, né? Diferente. Mas, fazem também um trabalho com muita seriedade. Eu 

acho que muda sim. O PELA VIDDA pelo menos que é uma ONG que, eh... ela tá sempre 

na mídia, né? Aparece na televisão, ela sai numa revista., entende? E eu acho que cada 

vez, se a gente brigar cada vez mais pra que isso aconteça eu acho que você difunde 

mais, as pessoas levam mais a sério, perdem o medo, começam a investigar, querem 

saber dessas questão. Eu acho que isso é muito importante. (barulho) Eu acho que ajuda 

sim essas ONGS que são sérias, eu acho que ajuda sim, entende? Eu acho que ajudam 

muito.  

 

AP -  Então, você acha que houve uma mudança na percepção da doença? 

 

AB - Ah, sim. Eu acho que sim. Inclusive, quando, eh... você vê pelas empresas que 

solicitam o serviço do PELA VIDDA. Eu tenho sempre o cuidado de, de quando eu faço o 

contato com uma empresa, eu recebo lá um recado: ‘Empresa tal solicitou.’ - saber, eh... 

“Por que que você nos procurou?” “Quem nos indicou?” Entende? Isso é importante pra 

gente saber a referência, a fonte de onde tá vindo isso, entende? Então, sempre dizem: 

“Ah, não eu li no jornal!”, entende? “Uma pessoa amiga falou.” “Uma outra empresa se 

referiu ao trabalho de vocês.”, entende? “Veio aqui e trouxe um folder de vocês.” Então, 

isso é importante, entende? Eu acho é saber. Por exemplo, o Disque-AIDS grande parte 

das pessoas que telefonam, têm pessoas que usam os PÁGINAS AMARELAS™. “Ah, eu 

peguei o PÁGINAS AMARELAS™ e, e vi o telefone de vocês.” Eu sempre pergunto: “Por 

que que você ligou?” Isso é uma coisa interessante de saber, né? Por quê? Como é que 

você pegou esse telefone, entende? Então, eu acho que na medida que você faz um 

trabalho sério e as pessoas indicam eu acho que isso serve pra mudar o comportamento, 

porque você para e veja bem qual a vantagem pra uma empresa, entende? Chamar o 

pessoal do PELA VIDDA pra fazer uma palestra sobre AIDS, entende? Alguém lá dentro 

parou e pensou: “Gente! Isso é importante. E vamos pedir o grupo PELA VIDDA!”, né? 

 A gente tá indo agora segunda-feira ao Mediterranée, né? E estamos indo 

através de uma empresa de serviço médico, que faz serviço médico pra empresas, né? 

Então, nos contratou pra fazer isso, o Mediterranée. Já fizemos o jornal O Dia, tem o 
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Mediterranée e segundo ela tem mais umas três empresas aguardando. Tudo bem, 

entende? Na época adequada, tudo bem. Então, eu acho que isso é importante. Porque 

eles viram a seriedade do nosso trabalho. Então, por isso, é que eu falo pro pessoal a 

gente tem que fazer a coisa muito bem feita, muito caprichada até pra divulgar. Não é só 

porque é importante enquanto... por causa do assunto, não. Mas, é importante pra gente 

divulgar o bom nome do grupo PELA VIDDA, entende. Eu acho que isso é importante, 

entende. A gente pode ter algumas outras dificuldades, mas eu acho que o que sai ali 

daquelas paredes tem que sair bem bonito.  

 

DN - Oh, Ana, eu acho que, em suma, a gente já teria tocado em todas as questões que 

interessariam pra gente. Eu não sei se você teria mais alguma coisa pra falar, pra deixar 

registrado... Ou alguma coisa que você acha que seria interessante tocar e que a gente 

não tenha observado? 

 

AB - É, eu acho que é uma... observação, não, assim não especial. O que eu acho é uma 

coisa que as pessoas não... não, que a gente precisa despertar um pouco mais nas 

pessoas, entende? É a solidariedade... entende? Eu acho que sso ainda falta um pouco, 

entende? Você precisa de fazer com que as pessoas sejam mais solidárias com aqueles 

que são portadores do vírus HIV. Uma coisa que me incomoda, muito além da, da 

discriminação com o homossexual, é a discriminação mesmo com o portador, entende? 

Isso é que eu acho que é a pior coisa que tem, entende? Quando: “Ih! Fulano é portador 

da AIDS.” Hum! Sabe? Eu acho isso terrível, entende? As pessoas não... pensam, elas 

só pensam nisso: “Fez alguma coisa errada.”, entende? E o que que é errado? É ter 

relação sexual que é errado? As pessoas não pensam que a pessoa possa ter se 

contaminado através de uma, de uma transfusão de sangue ou que essa pessoa possa ser 

um hemofílico, entende? Se disser: “Não, não. Mas é hemofílico.” “Ah, bom! Então é 

hemofílico.” É diferente... essa postura. É diferente essa relação...  

 

DN - Você acha que isso ainda tem hoje? 

 

AB - Tem muito! Mas tem muito. É uma coisa muito sensível, entende? Entre as 

pessoas que não, não lidam com essas questões, entende? Se você falar: “Fulano é 

portador do vírus.” “Hum!” “É, mas porque ele é hemofílico.” “Ah, coitadinho! Ah, 

coitado!” Se fulano é... ou teve uma relação sexual ou teve uma relação sexual com 

homem. “Hum! É bicha, tá vendo!” “Também... também, né? Pegou.” 

 

DN - Castigo. 

 

AB - Sabe? Então... as coisas, a postura é outra. Mesmo sendo mulher, ninguém analisa 

que mesmo sendo mulher, entende? Às vezes, é uma mulher que tá... viúva, né? E tá 

sozinha, né? Não tem nenhum compromisso e quer ter relação, quer constituir família 

novamente. Sim, lógico! Conheceu uma pessoa, entende? Uma pessoa, né? E aí tudo 

bem. Saíram algumas vezes, aí, foram pra um motel, teve uma relação sexual, ela aí se 

contaminou. Isso é um castigo pra essa pessoa! É castigo. Ela passa e acabou com a vida 

dessa pessoa. Isso é uma das coisas, sabe? Essa discriminação com o fato da forma 

como a pessoa se contaminou. Essas questões ainda por que que a forma é importante, 

né? E de acordo com a maneira como ela foi contaminada, ela é melhor ou pior, 

entende? Ela é mais pecadora ou menos pecadora. Isso eu acho uma coisa, é uma coisa 

que me incomoda muito ainda. As pessoas não são solidárias, né? Eu acho que precisam 

ser solidárias. Isso é uma questão muito séria. É uma questão difícil, também, quando a 



   

36 

 

gente fala em termos de emprego, em dar emprego pra uma pessoa que é soropositivo. 

Isso são questões difíceis, né? É que eu mesmo, às vezes, me esbarro e, e faço uma 

reflexão, né? Se eu tenho uma empresa, eh... e se eu tenho um soropositivo uma pessoa 

que eu sei que é soropositivo e a outra que é interrogativa, quem que eu vou admitir, né? 

Talvez, a minha tendência seja pro interrogativo. De repente o interrogativo pode estar... 

 

Fita 2 – Lado B 

 

DN - Tá em controle...  

 

AB - Pois, é! Porque, às vezes, eu vou admitir na minha empresa uma pessoa que é 

interrogativo, eu não posso pedir o exame HIV no ato de admissão. Então, eu prefiro 

até... admitir essa pessoa, mas de repente ela tem uma carga viral superior ao outro que 

eu sei que é portador, né? Então, e... essas questões tem mesmo... Se coloque num lugar 

de um empregador. Se um empregador te coloca esse problema o que é que você faz? É 

difícil, gente! Não é fácil, não! Mesmo pra mim hoje, entende? Eh... já lidando com 

essas questões, porque você para e pensa assim: mas, fulano é soropositivo, hoje ele tá 

bem, mas daqui há pouco ele pode... daqui há um mês ele pode pegar uma gripe e, aí, 

ele vai ter que ficar afastado. Ele não vai se ausentar totalmente do trabalho, não vai ser 

aposentado, mas vai ficar afastado. Ele pode ficar afastado por dez dias, quinze dias... 

ou um mês ou dois meses, e eu vou ter que repor uma pessoa no lugar dele, ou não... 

Não posso. Não posso mandar ele embora, ele vai ficar afastado pelo INSS... entende? 

Não, então, eu prefiro fulana, que eu não sei se é ou se não é, por via das dúvidas pode 

não ser, mas pelo menos tem mais chance, né? Não vai ficar doente. Não, de repente, 

esse outro, ou é soropositivo, também, e eu não sei, ou então, ele pode pegar uma outra 

doença, entende? E se afastar também, entende? As coisas são tão... sabe? Mas, a gente 

ainda pára e questiona isso. Eu páro e ainda penso isso, quando eu falo...  

 Porque quando eu vou pra essas palestras, pra essas que eu tô indo pra falar com 

o empresário, eh... a gente tem que estar preparado pra essas colocações, né? Eu tô 

falando de prevenção, a importância, tá aumentando, tem que informar etc., isso é bom 

pro empregado... Mas, e se começarem a perguntar, e podem perguntar: “Bom, e em 

relação a quem é soropositivo? A gente pode demitir?” “Não, não pode.” “Não, mas, aí, 

como é que eu vou ficar com um empregado que pode contaminar os outros?” Tem que 

ter respostas prontas pra isso. A contaminação é feita como? Através da relação sexual. 

A não ser que os seus funcionários tenham relação sexual... no trabalho, durante o dia. 

Ou mesmo podem ter depois. Mas qual a...? Por isso mesmo, que você tem que 

informar, né? Pra evitar, sabe? Você tem... “E bom, eu posso demitir?” “Não posso.” 

“Eu não quero admitir uma pessoa que é soropositivo.” - a empresa não é obrigada a 

admitir no seu (ininteligível) Não pode é fazer o exame, mas se ela souber ela não é 

obrigada a admitir. São questões muito complicadas, né? 

 E... e eu acho que tudo, em tudo isso aí passa a solidariedade. Eu acho que... ... 

essa previsão do, da Organização Mundial de Saúde, de 40 milhões de portadores do 

HIV no ano 2000... eu acho até otimista. Eu tenho muito medo (riso nervoso) de dizer 

isso, mas eu acho até que é otimista. Pelo o que eu tenho observado e lido aí, mesmo na 

Internet, entende? Tem muito otimismo nisso aí. E a... e a minha preocupação não é só 

com a AIDS. Mas, ontem, quer dizer, a gente... eu vi na televisão que o Brasil é... é um 

dos países que tem o maior índice de tuberculose, né?  

 

DN - Manchete do jornal hoje. 
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AB - Manchete, é, maior índice. E eu me lembro que... 

 

DN - (ininteligível) 

 

AB - E eu me lembro que em 95 quando a gente fez esse forúm de ONGs/AIDS, de 

ONGs/AIDS não, um forúm sobre AIDS no local de trabalho, AIDS e empresas lá no 

SESI, esse colega médico que me incentivou e motivou, Eduardo Pereira Marques, que 

me motivou e me incentivou a participar, a mexer com isso, a lidar com essas questões, 

ele encerrou esse Encontro nosso, apresentando umas transparências que ele havia 

acabado de receber do exterior onde mostrava a incidência da tuberculose, o 

prognóstico, que nós como estávamos, o que ia acontecer. E um alerta muito grande da 

Organização Mundial de Saúde nos países, inclusive, como o Brasil em relação a 

tuberculose e lembrando aquele vírus... MDR, bacilo, né? Bacilo MDR, que é um bacilo 

da tuberculose, o mais resistente. (barulho) Então, o que eu tenho visto, quando eu vejo, 

aí, que essas questões da, as pessoas, ah... a propaganda, agora, na televisão: “Você tem 

que tomar o remédio certinho, tomar por seis meses, não pode parar.” É porque o bacilo 

MDR, ele está mais resistente. E muita das vezes ele está mais resistente porque, eh... 

foi transmitido por um portador do vírus HIV. Porque os medicamentos, né? Do vírus 

HIV tornam o bacilo da tuberculose muitas vezes mais resistente, né? Então, eh... é 

medicação já de segunda linha. Então, a pessoa é pobre, vai no posto de saúde tá com 

tuberculose, o médico passa a medicação de primeira linha. Ele não fica bem, ele não 

melhora e ele continua com tuberculose, né? O medicamento que é usado pra 

tuberculose, da mesma forma como a medicação pra AIDS, muita das vezes você tem 

que se alimentar bem, alimentar mesmo, né? E essa pessoa é pobre, não tem como, 

condição de se alimentar bem, né? Então, eu acho que o nosso prognóstico, em questões 

de saúde, eu acho muito sério. E de repente, eu fico até preocupada se isso não vai 

chegar a um ponto de comprometer até... questões econômicas do país, entende? Eu 

acho que as pessoas precisavam levar mais a sério as questões de saúde, entende? Ser 

mais solidários... mais amigos... entende? Menos discriminadores com as pessoas, com 

os outros, não só pela forma como se contaminaram ou porque são... tem esse tipo... 

uma orientação sexual diferente, sabe? Isso é uma, uma questão que eu acho é 

solidariedade, eu acho que é solidariedade a força de tudo. 

 

AP - Você experimentou isso no grupo PELA VIDDA? 

 

AB - Falta de solidariedade? 

 

AP - Não. Solidariedade, sim. 

 

AB - Ah, eu acho que tem bastante solidariedade, sim. No grupo PELA VIDDA tem, tem. 

 

AP - Então, você despertou pra essa importância lá? 

 

AB - É lá, tranqüilamente, tranqüilamente. Não, não é só lá. É na medida que você vai 

lendo as coisas, entende? Você, sabe? Você vai vendo que isso é muito importante, 

sabe? É muito importante.  

 

AP - A vivência, né? 
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AB - A vivência é muito importante. É muito importante. Quando você faz uma oficina 

pra adolescente, como eu fiz recentemente, e que o adolescente diz: “Eu uso... eu uso o 

preservativo quando, quando eu ganho, né? Quando eu pego no posto de saúde. Eh... e 

já pedi dinheiro ao meu pai pra comprar preservativo e ele disse que não. Que, pra que 

que eu ia gastar dinheiro com isso? Que eu tô, ainda, muito novo pra ter relação. Então, 

eu transei sem camisinha.”, entende? Então, isso é muito triste, entende? Quer dizer, um 

pai que não tá levando a sério a vida sexual do próprio filho. Se o filho pede dinheiro 

pra comprar preservativo, o pai diz: “Não! Você é muito novo, você tem muito tempo 

pra fazer isso. Não vai fazer isso agora não.” Não, tem mais é que dar dinheiro pro 

garoto poder comprar preservativo, entende? “Aí, você fez o quê?” “Ah, eu transei sem 

camisinha.”  

 

AP - Não, porque eu falo a coisa da experiência no grupo, porque a gente... entende que 

é importante a solidariedade, mas o contato direto ele é sempre... ele é um processo 

construído, né, Ana? Às vezes, não é tão fácil encarar uma profissional do sexo, não é 

tão fácil encarar um homossexual ou um bissexual que, de repente, contaminou a 

esposa, e conseguir exercitar a solidariedade com pessoas que tem comportamentos que 

no fundo a gente reprova, né? É nesse sentido que eu acho que o grupo PELA VIDDA ele 

é um grande exercício de tolerância. 

 

AB - É um grande exercício de tolerância. Porque lá você tem todos ali,né? 

 

AP - Porque é lá que a gente vai aprender realmente o que que é ser solidário, né? O que 

que é lidar com o diferente...  

 

AB - É, é eu acho que ali, ali é.  

 

AP - Não é tão fácil assim , né? 

 

AB - Não, não. Realmente, não. Eu. Você falou, inclusive, nas profissionais do sexo. 

Tem uma pessoa, uma profissional do sexo que eu admiro muito, que é a Ivanilda. A 

Ivanilda é do, do PIM, Programa Integrado de Marginalidade... Ah, eu esqueci de falar 

do PIM, que absurdo!  

 

DN - É verdade. Eu já anotei aqui. (risos) 

 

AB - Exatamente. Exatamente. E teve uma pessoa, também, muito importante na minha 

vida nessas questões que eu conheci, também, através do Eduardo Marques, na mesma 

época que eu tava indo, fazendo contatos com o PELA VIDDA e ABIA. Eu conheci 

Adalto Belarmino, esse nome é um nome muito lindo na minha vida, o lacinho 

vermelho que eu uso mais assim, que eu mais gosto foi Adalto que me deu. Adalto 

Belarmino quando eu conheci, eh... foi uma assim uma paixão à primeira vista como eu 

digo, ele é homossexual, é um gay. Mas, uma pessoa lindíssima enquanto gente, né? Eu, 

assim, me identifiquei como se fosse assim um irmão e tal. E Adalto foi um primeiro 

caso assim que se casou mesmo, formalmente, saiu até na revista, entende? Com 

grinalda...   

 

AP - Do ISER? É esse? 
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AB - É, do ISER, isso. E, e foi Adalto que me levou pro PIM, eu tive um contato com 

ele até porque ele foi pedir par fazer uma, uma... ele foi pedir a esse médico pra poder 

fazer um treinamento com travesti. E esse médico falou assim: “Ah, não! Eu não faço, 

não. Mas, a Ana faz.” E aí me apresentou. E foi a partir daí. E eu falei: “Mas, eu 

sozinha, fazer um treinamento pra travesti? Eu não sei como é que eu vou, eu não sei se 

eu teria condições de...” (barulho) “Não, não eu vou ver uma pessoa pra fazer isso com 

você.” E chamou o Alexandre do Valle. Eu falei: “O Alexandre do PELA VIDDA?” Eu 

não conhecia, eu ia PELA VIDDA, mas só ia à noite, pro Disque-AIDS, e eu não conhecia 

o Alexandre. Então, foi um primeiro contato meu com o Alexandre, né? 

 E nós fizemos aí essa primeira oficina pra travestis e homossexuais... e 

profissionais do sexo. E nessa oficina eu conheci Ivanilda que, que é um profissional do 

sexo. Me parece que ela... atualmente, não está assim tão atuante. Mas, é uma pessoa, 

assim, lindíssima! E ela faz um trabalho com meninas prostitutas, e agora com as 

mulheres prostitutas de Duque de Caxias, (barulho) um trabalho de prevenção, 

formando nessas mulheres como agentes multiplicadores de informação sobre AIDS. 

Agente de saúde, realmente. Um trabalho assim brilhante, né? Então, eu admiro muito. 

E é engraçado que eu tenho, assim, uma conversa tão aberta com a Ivanilda que eu 

pergunto mesmo, que ia fazer um treinamento, um outro treinamento agora recente, que 

eu falei assim: “Ivanilda, mas... eu tenho algumas dúvidas em relação a vida sexual da, 

da, das profissionais do sexo.” E eu... questionei algumas coisas pra ela, a gente tem 

assim uma conversa muito aberta. Eu admiro muito a Ivanilda, entende? O trabalho 

dela. 

 E a gente aprende a respeitar. E eu digo mesmo quando eu começo uma oficina: 

“Olha...” Eu, eu, eu trato, por exemplo, quando eu falo pra mulher, pra uma mulher 

sobre a, sexo, vamos fazer sexo, numa oficina de sexo seguro, eu não faço uma 

diferenciação se há, pra profissional do sexo, não. A mesma fala pra uma é pra outra, 

entende? De uma forma assim muito aberta, entende? E, às vezes, eu observo que 

aquela que não é profissional do sexo, né? Fica, assim, um pouco apreensiva, 

constrangida. E quando eu observo isso eu digo: “Olha, não é pra ficar constrangida, 

não. Até a gente sabe que essas coisas acontecem, mas a gente até nunca fez, porque a 

gente até tem vergonha de fazer. Mas, isso até é importante.”, entende? Sexo oral. Sexo 

oral é uma coisa importante. Muitas mulheres mantém a ereção do homem através do 

sexo oral, entende? E é, ah... às vezes, fazem caras e bocas algumas. Eu acho 

gozadíssimo, entende? Mas, quando a gente começa assim um papo mais coisa, não diz: 

“Não. É mesmo. Já fiz, sim e tal.” Acaba dizendo que já fizeram, entende? À princípio, 

gosta, algumas pessoas gostam de manter assim um fachada, né? O que não acontece 

lógico com as profissionais do sexo. Pelo contrário, eu aprendo muito com elas, 

entende? Outro dia numa outra oficina a gente tava discutindo forma de sexo seguro, 

forma de abordagem com o cliente, entende? Como convencer o cliente de usar o 

preservativo.  

 

AP - Mas, esse trabalho que você faz é no PIM? 

 

AB - No PIM, é. E eu faço parte da diretoria do PIM também, entende? 

 

AP - Hum.  

 

DN - Esse programa é ligado a quem? 

 

AB - Programa Integração da Marginalidade... 
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DN - Certo. 

 

AP - É uma ONG, é uma ONG que, atualmente, está fazendo um trabalho com... só atua 

com profissionais de sexo da Baixada Fluminense, aqui do Município e com meninas, 

também, de rua, meninas prostitutas. 

 

DN - É uma ONG que se chama PIM? 

 

AB - PIM, Programa Integração da Marginalidade. 

 

DN - Hum, hum. 

 

AB - Fica na rua Senador Correia, 48. Eles tem alguns projetos, mas tão privilegiando 

realmente essa linha meninas e mulheres.  

 

AP - E aí, você forma agentes multiplicadores assim?  

 

AB - Essas pessoas, entende? Você pega, eh... travesti, homossexual. Porque o PIM no 

início ele trabalhava com pessoas na penitenciária, tá? Fazia um trabalho, Adalto que 

fazia esse trabalho na penitenciária. E depois que Adalto faleceu... Adalto faleceu. 

Então, isso ficou um pouco devagar. Tem uma pessoa que teve afastada e agora tá 

retomando. E fazia um trabalho com travestis e homossexuais. Esses travestis que foram 

treinados como agentes de saúde pelo PIM, formaram depois, cresceram tanto, foi um 

trabalho muito bonito, que eles formaram a própria ONG deles que é a ASTRAL. A 

ASTRAL, a origem da ASTRAL é do PIM, Programa Integração da Marginalidade. Então, 

eles conseguiram formar a ONG deles. Então, eles estão já desligados. E o PIM então 

pegou as mulheres, porque a nossa idéia é fazer com que essas profissionais do sexo, 

entende? Também criem uma ONG pra elas. Conforme a ASTRAL tem, elas montem 

alguma coisa pra elas, entende? Por isso, Ivanilda tá fazendo esse trabalho, entende? 

Com as prostitutas, com as, as profissionais do sexo.  

 

AP - Vocês fazem esse trabalho lá na sede ou vocês vão, também, no ambiente de 

trabalho? 

 

AB - Não, não a Ivanilda, Ivanilda vai no local delas de trabalho.  

 

AP - No local de trabalho. 

 

AB - Que é Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Central do Brasil, entende? Ivanilda 

vai. E elas, esse treinamento, às vezes, elas fazem, o treinamento foi agora no Hotel 

Rios Presidente, né? No Hotel Rios Presidente. E, às vezes, também, elas têm... elas têm 

os encontros na sede ali na Senador Correia. As meninas, esse programa das meninas 

elas ficam ali na Senador Correia, ficam não, né? É modo de dizer, elas estudam, todas, 

é obrigatório que estejam estudando. Então, elas estudam de manhã e na parte da tarde 

vão pro PIM, de segunda à sexta. E na parte da tarde elas aprendem uma atividade, 

entende? Alguma coisa que gostem. Arte, é... costura, elas tavam trabalhando em 

cenários pra teatro, né? O PIM fez um contato com algumas peças teatrais que tão aqui 

no Rio e elas ficaram responsáveis pra fazer o cenário, entende. Então, elas ganham um 

dinheiro pra isso, né? Aprenderam o que é teatro, montaram uma, uma peça de 
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prevenção sobre DST/AIDS, que elas escreveram, entende? E elas ganham 50 reais por 

mês mais o vale-transporte e ticket alimentação, entende? De segunda à sexta, é um 

trabalho que vai fazer. Elas trabalharam também um outro ano foi pra escola de samba. 

Esse ano teve, também, um grupinho que trabalhou pra escola de samba, fazendo 

adereços de escola de samba, entende? Então, é uma coisa assim. Então, tem que 

trabalhar essas meninas pra elas não ficarem na rua, entende? Porque elas na rua vão se 

prostituir, a grande dificuldade é na faixa de 16 anos. 16, 17 anos. É difícil segurar essa 

moçada, entende? Porque geralmente elas tão muito bonitas e tudo, então, aí...  

 

DN - A rua tem mais movimento, mais atrativo.  

 

AB - Tem mais atrativos, né?  

 

AP - Apelo, né? 

 

DN - É claro. 

 

AB - E a questão financeira. Que é bem mais do que os 50 reais. Então, essas são as 

questões. E... 

 

AP - Concluímos? (risos) 

 

AB - Tem mais alguma coisa aí? Não? 

 

DN - Não. Que eu me lembre, não. Senão eu tinha anotado aqui.  

 

AB - Tem uma, uma coisa muito bonita, mas eu não sei de cor. Eu teria que olhar no 

meu manual ali, que é do GAPA Bahia. Tem um trecho... quando eu fiz aquele meu 

manual, que eu falei que eu fiz um manual lá pelo SESI. Eu, eu utilizei esse, esse texto 

do GAPA Bahia na frente e ficou muito bonito. A propósito esse manual que eu fiz no 

SESI foi, também, o meu primeiro passo assim de guerra, né? Porque, ninguém... e eu 

não tive apoio de ninguém. Então, e durante o dia eu não podia trabalhar em cima 

dessas questões e tudo, porque eu tinha que fazer os trabalhos lá do SESI. Então... eu 

fazia mais em casa à noite. Então, em casa eu digitava, etc.. Tanto que depois que eu fiz 

tudo isso, digitei e ficou todo prontinho e que eu mandei fazer uma impressão e que eu 

mostrei pra chefe lá imediata que ela achou que tinha ficado muito bonito, valorizou, aí, 

que ela encaminhou pra... Mas, ninguém tinha acreditado, acreditava que eu seria capaz 

de fazer. (risos) Então, foi uma questão assim de orgulho até pra mim, fazer o Manual 

do Agente Multiplicador. Mas, tem um texto ali do GAPA que é um lance que eu queria 

ler. Eu não sei se... 

 

DN - Você quer dizer?  

 

AB - Pode?  

 

DN - Quer pegar lá? 

 

(interrupção da fita) 
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AB - Tem um texto que foi publicado num pôster do GAPA Bahia e que eu sempre 

achei muito bonito. E eu acho que ele continua, passa o tempo e ele continua sendo 

atual: “A AIDS está cada vez mais presente da nossa vida e próxima da nossa vida, da 

nossa convivência e para compreendê-la e enfrentá-la é preciso calma e esperança. A 

AIDS veio nos ensinar mais um pouco sobre coragem, solidariedade e amor. Nos 

chamando a sermos mais generosos, criativos e a vivenciarmos o prazer e o sexo de 

forma mais afetiva e segura, para que continuemos a tê-los com muita vida. Este é o 

tempo de fazermos alguma coisa pelo outro e por cada um de nós. É o tempo de darmos 

as mãos e de nos conscientizarmos de que a AIDS diz respeito a mim, a você e a nós, 

que vivemos nesses tempos.” GAPA Bahia 

 

DN - Obrigada, Ana.  


